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INLEIDING
1 Voorwoord
Haren omvat het grondgebied tussen de gemeente Evere, de Vilvoordselaan en de noordoostelijke grens
van het gewest (grens met de gemeenten Machelen, Diegem en Sint-Stevens-Woluwe). Behalve de ruimte
voor het rangeerstation dat een groot deel van het grondgebied (220 ha) beslaat, zijn er drie verschillende
vormen van landgebruik. De eerste vorm van landgebruik omvat een semilandelijke geconcentreerde
woonvorm in wat men kan beschouwen als het centrum van Haren en die zich langs de Verdunstraat, de
Harenheidestraat en de Vliegveldstraat uitstrekt. De tweede vorm omvat een industriegebied dat zich
tussen het kanaal en het rangeerstation uitstrekt. De derde is een administratieve en technologische zone
langs de Haachtsesteenweg.
Het grondgebied van Haren, dat vroeger grotendeels uit vruchtbare landbouwgrond bestond, werd in grote
mate door de industrie ingepalmd. De aanleg van het kanaal Brussel-Willebroek in 1561, gevolgd door het
1
begin van de spoorweggeschiedenis, bevorderden de industrialisering van Haren in de 19e eeuw . Die
industrieën zorgden voor een enorme tewerkstelling in het gewest dat zich in de voorhoede van de
industriële technologie bevond.
Tijdens de eerste wereldoorlog, op een moment dat de spoorwegverbindingen zich over het Harense
grondgebied bleven verspreiden, richtte de Duitse bezetter een zeppelinbasis in op de landbouwgebieden
die onder andere voor witloofteelt werden gebruikt. Na de wapenstilstand nam het Belgische leger dat
luchtvaartterrein over en ontwikkelde er eveneens de burger- en commerciële luchtvaart. Op het einde van
de jaren 30 dwongen de behoeften inzake burger- en commerciële luchtvaart de overheid en SABENA tot
een uitbreiding van de luchthaven die naar Zaventem verhuisde.
In 1921, het jaar van de wet “tot het vergroten van de stad Brussel, met het oog op de uitbreiding der
zeevaartinstellingen”, werd Haren bij de Stad Brussel gevoegd. Voor de Stad, die in volle bloei was, kwam
het erop neer om haar haven uit te breiden.
In 1967 gaf de Belgische regering een terrein van 20 hectare in concessie aan de NAVO voor de bouw van
haar zetel te Brussel. De militaire basis werd onderverdeeld in het Koningin Elisabeth- en het Koning Albert Ikwartier op de grens met de gemeente Evere. Vandaag wordt op de plaats van het oude vliegveld de nieuwe
NAVO-zetel gebouwd. Het einde van de werkzaamheden is voor 2016 voorzien.
Tegenwoordig wordt het dorp Haren volledig ingesloten door het terrein van “Schaarbeek-Vorming” en de
administratieve en industriële activiteiten langs de Haachtsesteenweg en de Dobbelenbergstraat.
Bovendien veroorzaakt de enorme stelplaats van de MIVB, net zoals de zetel van de NAVO, een heuse
breuk in het Harense grondgebied.
Algemeen gesproken, neemt de bebouwing in Haren een continue of onderbroken vorm aan langs oude
buurtwegen, zonder op een duidelijke manier echte huizenblokken in de gebruikelijke betekenis te vormen.
Veel straten behouden zo een landelijk karakter, met diepe tuinen in stroken, zoals de Verdunstraat. Op
andere plaatsen werden de “achterliggende” landbouwgronden één voor één door verkavelingen en
industriële gebieden opgeslorpt.
Sinds enkele jaren kent Haren inderdaad een aanzienlijke ontwikkeling. Die ontwikkeling is hoofdzakelijk te
danken aan de aanwezigheid van talrijke grondreserves, alsook aan een aantrekkelijke vastgoedmarkt,
veroorzaakt door een duidelijke toename van de verkavelings- en bouwvergunningen. De voor het ogenblik
nog heel talrijk aanwezige groene ruimten in dit nog licht verstedelijkte deel van de stad staan onder
enorme druk door de snelle en ongecontroleerde ontwikkeling van de verstedelijking.
Ten slotte wordt het Harense landschap beïnvloed door een aantal grootschalige projecten, zoals de
verhuizing van de NAVO, het gevangenisproject, de stelplaats van de MIVB en de toekomstige ontwikkeling
van “Schaarbeek-Vorming”.

1

In 1835 werd de eerste spoorwegverbinding “Brussel-Mechelen” aangelegd.
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Om een harmonieuze en gestructureerde ontwikkeling in Haren te coördineren, heeft de Stad Brussel
beslist om een richtschema op te stellen om zich van een globale langetermijnvisie op haar toekomstige
ontwikkeling te voorzien. De doelstellingen beogen een beheerste verstedelijking van het grondgebied,
alsook het behoud van het culturele, natuurlijke en landschapserfgoed.

2 Opdracht
Een richtschema is een globaal strategisch plan dat een multidisciplinaire interpretatie biedt van de
uitdagingen en van de doelstellingen die de Stad heeft vastgelegd. En hoewel het geen reglementaire
kracht heeft, bepaalt het een operationeel kader voor de acties die de gemeente wenst te ondernemen.
De bepalingen van het richtschema hebben bijgevolg geen absoluut noch definitief karakter. Maar het
richtschema vormt wel een oriëntatieplan voor ruimtelijke ordening dat te allen tijde aan de bestaande
evoluties kan worden aangepast.
Het richtschema van Haren bestaat uit 3 delen :




De diagnose, d.w.z. een inventaris van de bestaande situatie. Die wordt vergezeld van een
cartografische bijlage en een landschapsbijlage.
De doelstellingen, d.w.z. de strategische opties van het richtschema, opgedeeld in 4 assen.
De actiefiches, d.w.z. de middelen en maatregelen die worden ingezet om de doelstellingen te
bereiken.

Het uitwerken van het richtschema van Haren past in het kader van de huidige bezorgdheid om op
toekomstige ontwikkelingen te anticiperen en om inrichtingsplannen op lange termijn te voorzien inzake
mobiliteit, vastgoed, voorzieningen en milieu.

3 Perimeter van de studie
De perimeter van de studie van het richtschema van Haren heeft betrekking op de oude gemeente Haren
die een deel van het hefboomgebied nr. 11 “Schaarbeek-Vorming” beslaat. Het betreft een gebied van
ongeveer 610 hectare.
Kaart 1 : Situatie van Haren op gewestelijk vlak en haar verdeling per wijk en statistische
sectoren
Kaart 2 : Luchtfoto
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4 Structuur van het verslag
Onderstaand document komt overeen met fase I van onderhavig richtschema, namelijk de diagnose. Het
betreft een inventaris van de bestaande situatie in de vorm van een verslag, vergezeld van een
cartografische bijlage.
De diagnose is in feite een compilatie van bestaande gegevens over het grondgebied van Haren met als
doel om een compleet overzicht van het Harense grondgebied op te stellen om zo de mogelijkheden en
eventuele gebreken te evalueren.
Onderhavige diagnose bestaat uit 10 specifieke thema's, namelijk :


Thema 1 : Bestaande rechtstoestand



Thema 2 : Natuurlijk kader en leefklimaat



Thema 3 : Eigenschappen van de bevolking



Thema 4 : Economie



Thema 5 : Voorzieningen en diensten



Thema 6 : Gebouwde omgeving



Thema 7 : Grondbelasting



Thema 8 : Projecten



Thema 9 : Technische infrastructuren



Thema 10 : Mobiliteit

2

Elk van bovenstaande thema's wordt in drie verschillende delen opgesplitst :




Een objectieve analyse, gebaseerd op de metingen op het terrein, alsook op de cartografische
gegevens en bestaande statistieken.
Een subjectieve analyse, gebaseerd op de verwerking van een in 2010 door de bevolking
ingevulde vragenlijst, wat een snel en globaal overzicht biedt van hoe men naar de gemeente kijkt
en van de verwachtingen en behoeften van de inwoners.
Een synthese, bestaande uit een conclusie, alsook de troeven, zwakke punten, mogelijkheden en
gevaren.

De verschillende thema's worden vergezeld van kaarten ter illustratie. Die kaarten worden opgenomen in
een cartografische bijlage die bij onderhavig verslag wordt gevoegd. De kaarten worden genummerd
volgens de structuur van dit verslag en worden in het verslag vermeld in kaders die er als volgt uit zien :
Kaart xx : Titel van de kaart
Het doel van deze diagnose is dus om de aandacht te vestigen op de belangrijkste uitdagingen van
Haren om zo de doelstellingen en een globale strategie voor het grondgebied te kunnen formuleren. De
diagnose betreft dus niet enkel de theoretische kennis van het grondgebied, maar vormt een hulpmiddel
voor zijn ontwikkeling.

2

Voor het hoofdstuk “Landschapsstructuur” is er een bijlage die overeenkomt met een voorstelling van de verschillende
uitzichten in Haren. Die bijlage heet “Landschapsbijlage”.
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5 Objectieve analyse
De zogenaamde objectieve analyse splitst zich op in een verslag en een cartografische bijlage. Die twee
documenten handelen in hoofdzaak over de elementen die van belang kunnen zijn bij de uitwerking van
onderhavig richtschema.
Deze zogenaamde objectieve analyse analyseert elk thema van het verslag en baseert zich daarbij op :






De analyse van het terrein;
De bestaande kartering (als computerbestand of op papier - beschikbaar bij de verschillende
administraties);
De statistische gegevens (Algemene directie Statistiek en Economische informatie van de FOD
Economie (EX-INS), Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), enz.);
Vorige studies (bv.: eerste richtschema, haalbaarheidsstudie Harenberg, GOP, GMP, enz.);
Enz.

6 Subjectieve analyse of participatieve diagnose
Het richtschema is per definitie een niet-reglementair document dat een sociale en milieugerichte aanpak
van het grondgebied ondersteunt door de inwoners bij de grote lijnen van het schema te betrekken. Deze
participatieve diagnose biedt bijgevolg de mogelijkheid om de doelstellingen en een globale strategie voor
dat grondgebied te ontwikkelen.
In Haren heeft het uitvoeren van de participatieve diagnose de volgende gevolgen :




De kennis over Haren uitbreiden :
o Beschikken over precieze statistische gegevens,
o De mening, tevredenheid, verwachtingen, enz. van de Harenaars over hun grondgebied
kennen.
De inwoners betrekken bij het opstellen van het richtschema.
3

Het uitwerken van de vragenlijst werd verwezenlijkt door de belangrijke thema's, zoals mobiliteit, het
wijkleven, enz. af te bakenen. Open vragen werden beperkt om de antwoordtijd voor de geïnterviewden te
beperken en om de statistische verwerking te vergemakkelijken.
Na de officiële voorstelling van de vragenlijst besliste het bewonerscomité van Haren om deze aanpak te
steunen, waardoor de vragenlijst bij de Harenaars extra geloofwaardigheid kreeg.
De inwoners van Haren werden op drie verschillende manieren aangesproken :
1. Via internet
Door middel van een computerprogramma (Google Documents) was het mogelijk om een onlinevragenlijst
te creëren.
4
Die manier verliep veel sneller dan via de post omdat de gegevens in realtime kunnen worden verzameld .
Door een gebrek aan voorzieningen, aan knowhow, enz. kon slechts een bepaalde categorie van de
bevolking echter op de vragen antwoorden. Bovendien bleek het niet vanzelfsprekend om de emailadressen van alle bewoners van Haren te verzamelen. Dankzij het bewonerscomité van Haren was het
mogelijk om alle adressen van de leden van het comité te verzamelen. Er werden 107 e-mails verstuurd en
47 personen hebben op de vragenlijst geantwoord (waarbij niet iedereen lid was van het bewonerscomité).

3

De in 2010 opgestelde vragenlijst werd eerst op een tiental Harenaars getest en aan de schepen van Stedenbouw en
Mobiliteit voorgelegd. Daarna werden er enkele kleine aanpassingen aangebracht.
4
De antwoorden op de vragenlijst worden automatisch aan een rekenblad toegevoegd.
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2. In de vorm van een persoonlijk gesprek
Om de Harenaars nog meer bij de aanpak van de Stad te betrekken, werd het persoonlijke gesprek
geprobeerd.
Die techniek biedt de mogelijkheid om de waarachtigheid van de verzamelde informatie te controleren. Het
probleem is dat die methode lang duurt en geld kost. Een bijkomend probleem bij het “persoonlijk” afnemen
van de vragenlijst was dat de meeste mensen overdag niet thuis zijn.
Bijgevolg werden er slechts een twintigtal vragenlijsten op die manier geregistreerd.
3. Op papier
Dit is de meest gebruikte methode om vragenlijsten te verwerken. Wegens culturele, praktische, enz.
redenen is de papieren vragenlijst onvermijdelijk en onvervangbaar.
De bewoners werden op twee verschillende manieren benaderd :




De vragenlijsten werden in drie winkels in het centrum van Haren gelegd (apotheek, kapper en
kruidenierswinkel). Nadat ze de vragenlijst hadden ingevuld, hadden de bewoners de keuze om die
ofwel rechtstreeks via de post naar de Stad terug te sturen of om de vragenlijst naar één van de
drie winkels terug te brengen;
Ongeveer 120 bewoners van straten die ietwat buiten het centrum van het dorp liggen en dus
waarschijnlijk minder op de hoogte zijn van de lopende enquête kregen een vragenlijst in de bus.
Nadat ze de vragenlijst hadden ingevuld, hadden de bewoners de keuze om die ofwel rechtstreeks
via de post naar de Stad terug te sturen of om de vragenlijst naar één van de drie winkels terug te
brengen.

We merken op dat het plaatsen van een verzamelbus aan het wijkhuis te laat gebeurde, waardoor slechts
een paar vragenlijsten via die weg werden verzameld.
In totaal werden er op de sluitingsdag van de enquête op 2 augustus 2010 iets meer dan honderd
vragenlijsten verzameld. Er werden echter slechts 100 vragenlijsten kwantitatief bestudeerd zodat de
steekproef geen systematische fouten vertoonde.
De vragenlijsten werden geanalyseerd met behulp van een gespecialiseerd softwarepakket voor het
uitvoeren van tevredenheidsenquêtes en statistische analyses (Sphinx-software).
De eigenschappen van de bestudeerde bevolking
Zelfs al is het verschil niet zo groot, merken we toch dat het hoofdzakelijk vrouwen zijn die de vragenlijst
hebben beantwoord (53%).
Met het oog op het nakomen van de quotamethode wordt de steekproef gekenmerkt door de
leeftijdscategorieën die in verhouding staan tot de volledige Harense bevolking.
De meeste antwoorden kregen we van personen tussen 45 en 64 jaar. De categorie van 18-29-jarigen is
grotendeels ondervertegenwoordigd. We durven te veronderstellen dat inwoners die bij hun ouders wonen,
of die het ouderlijk huis stilaan verlaten zich niet echt door de vragenlijst aangesproken voelden.
Leeftijdscategorie

Aantal deelnemers

18 tot 29 jaar
8
30 tot 44 jaar
32
45 tot 64 jaar
41
65 jaar en ouder
19
Leeftijdscategorie van de personen die op de vragenlijst antwoordden
Gezinnen van 2 tot 4 personen vormen de meerderheid (50%), maar gezinnen van 4 tot 6 personen vormen
toch 31% van de ondervraagde bevolking. Van de personen die minder dan 5 jaar in Haren woonden (19%
van de ondervraagden), hebben 58% kinderen van minder dan 18 jaar ten laste. Jonge werkende koppels
vormen dus de nieuwe Harenaars.
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THEMA 1 : BESTAANDE RECHTSTOESTAND
7 Analyse van de planologische tools
7.1 HET GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN (GEWOP) - RB 12/09/2002

Kaart 2 van het GewOP : Situering van de hefbomen
Een deel van het grondgebied van Haren ligt in de zone van hefboomgebied nr. 11 “Schaarbeek-Vorming”.
Die zone omvat het volledige spoorwegterrein van Schaarbeek-Vorming, alsook het industriegebied langs
de Dobbelenbergstraat en de Witloofstraat.
Op het grondgebied van Haren is er geen enkele ruimte voor versterkte ontwikkeling van huisvesting en
stadsvernieuwing aanwezig. Kaart 3 : “Ruimten voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de
stadsvernieuwing” heeft dus geen voorwerp.

Kaart 4 van het GewOP : Verbetering van het levenskader
De Vilvoordselaan wordt vermeld als een structurerende ruimte met versterkte milieu-integratie van type 2.
Volgens de woordenlijst van het GewOP betreft het een openbare ruimte (randweg en grote wegen binnen
de as van het kanaal, enz.) waar men het deel van de ruimte dat voor zachte mobiliteit is voorbestemd wil
11
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versterken, zonder het autoverkeer te benadelen (volume en vlotte doorstroming).
Kaart 4 geeft eveneens blijk van het verlangen om langs het terrein van “Schaarbeek-Vorming” een groene
strook te realiseren. Twee groene ruimten zorgen voor afwisseling tussen landschap en/of sociaal en/of
ecologisch karakter op die groene strook, namelijk het Moeraske en de weide van de Castrum-hoeve.
Wat mobiliteit betreft, worden de stations van Haren-Linde en Haren-Zuid als “intermodale knooppunten”
beschouwd. Die lokaal heel belangrijke stations liggen op het kruispunt van belangrijke wegen en vormen
knooppunten voor het openbaar vervoer. Het is de bedoeling de verschillende verplaatsingswijzen met
elkaar te verzoenen via geschikte, veilige en comfortabele voorzieningen voor voetgangers, fietsers en
gebruikers van het openbaar vervoer. En tegelijkertijd de betreffende ruimten groener te maken. Het Jules
Bordetstation maakt deel uit van een intermodaal hoofdknooppunt van gewestelijk belang dat aan dezelfde
definitie en doelstellingen beantwoordt als de “intermodale knooppunten”.
We merken op dat de kaart de aandacht vestigt op drie stadspoorten die op het grondgebied van Haren
moeten worden aangelegd :




Op het kruispunt van de Houtweg en de Haachtsesteenweg;
Op het kruispunt van de Jules Bordetlaan en de Leopold III-laan;
Op de Vilvoordselaan ter hoogte van de Budabrug.

De Haachtsesteenweg ten slotte maakt deel uit van de linten voor akoestische interventie waar premies
voor de renovatie van woningen worden toegekend. De Houtweg maakt dan weer deel uit van een netwerk
van wegen waar de rust wordt verbeterd door maatregelen inzake snelheid en wegbekleding.

Kaart 5 van het GewOP : Wegen
Over het volledige grondgebied van Haren hebben twee wegen de status “te bestuderen” :



De Vilvoordselaan: te bestuderen grootstedelijke weg in onderzoek;
Te bestuderen hoofdweg in onderzoek tussen de Vilvoordselaan en de verkeerswisselaar met de
E19.

Ten slotte werd de fietsroute die op de Haachtsesteenweg wordt vermeld, gerealiseerd tijdens de heraanleg
van die laatste.
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Kaart 6 van het GewOP : Openbaar vervoer
De spoorwegverbinding die op kaart 6 als “te bestuderen” wordt aangegeven, is vandaag af. Het
zogenoemde “Diabolo”-project biedt een rechtstreekse verbinding tussen het station van de luchthaven van
Brussel Nationaal en de grote assen van het Belgische spoornetwerk, alsook met Europese grootsteden
(Parijs, Amsterdam en Frankfurt).
Om de mobiliteit te verbeteren werd er voorgesteld :





Om de Leopold III-laan van een tramlijn te voorzien, wat momenteel wordt gerealiseerd;
Om de doorgang van de bus op de Haachtsesteenweg te verbeteren, wat werd gerealiseerd;
Om de doorgang van de bus op de Verdunstraat te verbeteren;
Om beschermde baanvakken (vrije banen) op de Leopold III-laan, de Vilvoordselaan en een deel
van de Haachtsesteenweg te creëren.
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7.2 HET GEWESTELIJK BESTEMMINGSPLAN (GBP) - RB 03/05/2001
Het GBP dat sinds 2001 van kracht is, vormt het referentieplan voor ruimtelijke ordening in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het is een reglementair plan.
De bestaande feitelijke situatie
Het overzicht van de bestaande situatie van het GPB van 1998 duidt op een sterke aanwezigheid van grote
voorzieningen, waaronder de NAVO, SABCA, het terrein van het oude vliegveld en de MIVB.
We merken ook een niet te verwaarlozen aandeel van onbebouwde stukken grond, in het bijzonder langs
het terrein van “Schaarbeek-Vorming”, alsook langs spoorweglijnen 26 en 36.
We merken een licht gemengd karakter langs de historische as van de Verdunstraat en een matig gemengd
karakter langs de tweede historische as van de Harenheidestraat.
De industriële activiteiten ten slotte omsluiten de dorpskern, die hoofdzakelijk woongebied is, en bezetten
de Haachtsesteenweg, de Houtweg, de Jules Bordetlaan, de Leopold III-laan, de Dobbelenbergstraat en de
Witloofstraat.
Kaart 3 : Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) - Bestaande feitelijke toestand
De bestaande rechtstoestand
Het Moeraske, de Castrum-hoeve en de Sint-Elisabethkerk zijn drie beschermde monumenten die omringd
zijn door een beschermingsgebied. Het Arthur Maespark is in de inventaris ingeschreven. We merken
eveneens op dat talrijke gebouwen of ensembles op de bewaarlijst zijn ingeschreven.
Indertijd maakte slechts één wijk het voorwerp uit van een BBP, namelijk het gebied rond het oude domein
van het kasteel van de Markies van Assche (BBP nr. 52-05/06).
De bodembestemming
Het terrein van Schaarbeek-Vorming, dat bijna een derde van het grondgebied beslaat, staat te boek als
gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg, behalve het deel dat door Infrabel wordt gebruikt.
De grote gebieden voor voorzieningen werden bevestigd, namelijk de NAVO, het oude vliegveld en de MIVB,
net zoals de industriële gebieden in de Dobbelenbergstraat en tussen de Haachtsesteenweg en de Leopold
III-laan.
Tussen de Haachtsesteenweg, de Keelbeekweg, de Witloofstraat en de spoorlijn bevindt zich een
administratief gebied.
Langs de Haachtsesteenweg vinden we gemengde activiteiten. Er zijn trouwens drie punten van wisselend
gemengd karakter aanwezig.
Het volledige dorp Haren staat te boek als woongebied, waarbij talrijke nog onbebouwde percelen zich
grotendeels binnen de huizenblokken bevinden. Die binnenkanten van huizenblokken ondervinden
momenteel een grote druk van de vastgoedsector en lopen het gevaar om volledig te worden verstedelijkt.
Verschillende groene ruimten werden geïnventariseerd, namelijk :









De groene ruimte tussen de Ransonstraat en de Verdunstraat;
De groene ruimte tussen het gebied “Schaarbeek-Vorming” en de Harenberg;
De groene ruimte van de Castrum-hoeve;
De groene ruimte van het wijkhuis;
De groene ruimte van de Ter Elststraat;
De groene ruimte tussen spoorweglijnen 36 en 26, de oude Middelweg;
Het kerkhof van Haren in de Parochiestraat;
De groene zone met grote biologische waarde van het Arthur Maesbos;
14
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 Het sportgebied in open lucht van de sporthal;
 Het sportgebied in open lucht van de MIVB.
Ten slotte zijn er vier perimeters van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing die
11,75 ha beslaan :





De Verdunstraat, het gedeelte tussen de Houtweg en de spoorwegbrug;
De Krekelendries, het steegje dat met de Ransonstraat is verbonden;
Het historische centrum van Haren, inclusief de Sint-Elisabethkerk en omgeving;
Het sociale woningcomplex van de broers Hamesse in de Parochiestraat.
Kaart 4 : Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) - Bodembestemming

Het plan tot wijziging van het GBP, het zogenaamde “demografisch GBP”
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft via een besluit van 20 januari 2011 de procedure
opgestart om het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) van 2001 gedeeltelijk te wijzigen. Dat instrument, het
zogenoemde “demografisch GBP”, heeft als doel om te beantwoorden aan de uitdaging van de
aangekondigde demografische bloei waarmee het gewest zal worden geconfronteerd.
Demografische voorspellingen spreken inderdaad van een bevolkingsgroei van 14.000 extra inwoners per
jaar voor de volgende 10 jaar, ofwel 140.000 extra inwoners tegen 2020.
De belangrijkste doelstellingen van het demografisch GBP zijn de volgende :





Beantwoorden aan het tekort aan huisvesting en aan de uitdaging van de demografische bloei en
tegelijkertijd de harmonieuze samenleving en het gemengde karakter van de verschillende
activiteiten verzekeren;
Bestuderen van de mogelijkheid om de gebieden te identificeren die zich lenen voor een verhoging
van de bouwdichtheid;
Versterken van de functie van Belgische en Europese hoofdstad van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest door de ontwikkeling en inrichting van twee strategische gebieden van het Plan voor de
Internationale Ontwikkeling (PIO) mogelijk te maken, namelijk : “Delta” en “de Heizelhoogvlakte”.

Het project van het demografisch GBP werd per besluit op 02 mei 2013 goedgekeurd.
Een van de grootste wijzigingen van het GBP, die rechtstreeks betrekking heeft op Haren, is de creatie van
een nieuw gebied, het ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO).
Ter herinnering, huisvesting is vandaag de dag niet toegelaten in GSI's (gebieden voor stedelijke industrie).
Daarom werd een hele reeks gebieden geïdentificeerd als mogelijke plaats voor huisvesting. Anderzijds
werden bepaalde gebieden met een sterk gemengd karakter eveneens bestudeerd met het oog op het
identificeren van de gebieden die tot OGSO konden worden bestemd met de bedoeling hun economische
functie te versterken en te vrijwaren en tegelijkertijd de mogelijkheid tot gemengde functies te behouden.
De OGSO-pool voor Haren omvat drie zones :




Langs de Haachtsesteenweg, tussen de Bordet-pool, de spoorweglijn en de Middelweg;
Langs de Haachtsesteenweg, tussen de straat en het Arthur Maespark;
De huidige terreinen van de NAVO, langs de Leopold III-laan.

Wat die drie zones betreft, kunnen we ons de vraag stellen of ze echt geschikt zijn om er een kwalitatieve
woonomgeving te creëren, rekening houdend met de geluidshinder (overvliegende vliegtuigen, zwaar
vrachtverkeer naar de aanwezige bedrijven) en de reeds aanwezige bouwdichtheid, in het bijzonder langs
de Haachtsesteenweg. Hetzelfde geldt voor de NAVO, is de inplanting van woningen aan de rand van een
autosnelweg en tussen polen van economische activiteiten wel gepast?
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7.3 HET GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) - RB 02/02/2004
De krachtlijnen van het gemeentelijk ontwikkelingsplan van de Stad Brussel zijn de volgende :
 De woonsfeer nieuw leven inblazen;
 Een geïntegreerde economische ontwikkeling ondersteunen;
 Een duurzame omgeving bevorderen.
De specifieke maatregelen voor Haren zijn :
De doelstellingen van onderhavig richtschema passen in het kader van de geplande algemene en
bijzondere maatregelen van het Gemeentelijk ontwikkelingsplan.
De bevolking
doen toenemen

De toegang tot het centrum verbeteren (cfr. verplaatsingsbeleid).
De particulieren aanzetten tot het bebouwen van lege terreinen en “holle kiezen”.

Een dynamisch
huisvestingsbeleid
voeren

Ontwikkelen van publiek-private samenwerkingsconstructies: onteigenen om een
nieuwe weg te creëren door de Verdunstraat te splitsen en te verkavelen (+/- 20
woningen); onteigenen van de Middelweg om een nieuwe weg te creëren door de
Harenheidestraat te splitsen en te verkavelen (+/- 20 woningen).
Geleidelijk verstedelijken van de terreinen van de Stad Brussel en het OCMW: opstellen
van een lijst met alle vrije terreinen die voor huisvesting zijn bestemd.
Schaarbeek-Vorming.

De activiteiten
gepast
diversifiëren en
integreren

Voor de Haachtsesteenweg en voor de noordelijke industrie-as (tussen de
Haachtsesteenweg en de Vilvoordselaan), bevestigen of creëren van plaatsen voor
huisvesting en buurtvoorzieningen.
Versterken van de hightechtewerkstellingspool (Dobbelenbergstraat) en de NAVO, meer
bepaald door de toegang te verbeteren (tram, GEN, toegang via de weg nog te
definiëren, zie mobiliteitsbeleid)
Ondersteunen van de lokale handel, die respectievelijk op de oude kernen is gericht, via
de stedelijke renovatie, de herinrichting van de openbare ruimte en de promotie.
Bevorderen van de inplanting (of het behoud) van buurtwinkels in de wijken.

Openbaar
vervoer

Verbeteren van de verbindingen tussen het stadscentrum enerzijds en Haren en N-O-H
anderzijds, alsook tussen die twee stadsdelen.
Van de gelegenheid gebruikmaken om een GEN voor het volledige gewest en de
periferie aan te leggen.
Versterken van het IC/IR-aanbod, zowel kwantitatief (de meeste assen op 4 sporen
zetten) als kwalitatief (door de geografische diversificatie).

Spoorwegnet

Behouden van de verbindingsmogelijkheden met het toekomstige terrein van
Schaarbeek-Vorming.
Verhogen van het transportaanbod naar Haren, zowel naar de Noord-Zuid-verbinding
als naar de Ruimte Brussel-Europa (kruising L26-L36).
Ondersteunen van de ontwikkeling van een multimodaal logistiek platform tussen het
kanaal en de Vilvoordselaan.
Geen transitparking creëren in Haren.

Tram
Stads- en
streekbussen
Het
wegsysteem

Verlengen van lijn 55 naar de NAVO en Eurocontrol.
Bestuderen van de verplaatsing (in één richting) van buslijn 54 Verdunstraat naar de
nieuwe weg “Verdun bis”.
Concretiseren van snelle, comfortabele en frequente busdiensten (GEN-bus) langs de
as van de Haachtsesteenweg, in bijzonder door de creatie van een vrije baan.
Herzien van de toegang via de weg naar het terrein van Brussel-Vorming in het kader
van een nieuwe ontwikkelingspool, meer bepaald vanaf de ring.
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Het
wegsysteem

De nietgemotoriseerde
weggebruikers

Uitwerken van een verplaatsingsplan met als doel om:

Het transitverkeer op de Haachtsesteenweg te beheersen via een daadkrachtig
beheer van de verkeerslichten op het kruispunt met de Woluwelaan;

Een nieuwe lokale verbindingsweg tussen de Vilvoordselaan en de
Haachtsesteenweg te creëren die zorgt voor een verbinding met het
industriegebied van de Dobbelenbergstraat;

De mogelijke gevolgen van de aangekondigde creatie van een hoogteverschil
rechts van de ingang van de NAVO te evalueren: aanleggen van een nieuwe weg
parallel met de Verdunstraat.
De implementatie van GEN-diensten combineren met parkeercontrole langs de weg om
de bewoners te beschermen.
Profiteren van de uitbreiding van het activiteitengebied om een praktische toegang voor
de niet-gemotoriseerde weggebruikers te creëren, meer bepaald met betrekking tot de
stopplaatsen van het openbaar vervoer.
Opwaarderen van de talrijke voetpaden.

Creëren van een doorlopende groene wandelweg, inrichten van een ontspannings- en
De groene ruimten wandelruimte, door het open perspectief vanaf de Castrum-hoeve op te waarderen,
verbinden met het Moeraske.
Creëren van een duidelijke verbinding tussen de Vilvoordselaan en de
Haachtsesteenweg
De openbare ruimten
(herinrichtenvan
vande
deaansluiting
as Dobbelenbergstraat-Witloofstraat).
Voortzetten
op de riolering.
Afwerken van het groenscherm langs de NMBS-lijnen.
Voorzien van een uitbreiding van de bibliotheek in de Parochiestraat.
Onderwijs
Sport en ontspanning Vraag om het sportcentrum van de MIVB effectief voor het publiek te openen.

Voortzetten en
De mogelijkheid bieden om het terrein van de NAVO eventueel herin te richten.
ontwikkelen van een
Versterken van de hightechtewerkstellingspool in de Dobbelenbergstraat.
onthaalbeleid
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7.4 DE BIJZONDERE BESTEMMINGSPLANNEN (BBP'S)
Deze plannen bepalen heel precies op een grafische en letterlijke manier de manier waarop het betreffende
grondgebied moet worden georganiseerd. Ze bepalen de toegelaten bestemmingen per gebied door de
voorschriften van het GBP te preciseren of aan te vullen. Alle bepalingen van een BBP hebben bindende
kracht en reglementaire waarde.
Ondanks de wens van de Stad werden slechts enkele BBP's voor het grondgebied van Haren gerealiseerd.
Gedurende lange tijd beoogden de aanwezigheid van luchtvaartdienstbaarheden en de evolutie van de
ideeën daaromtrent een grotere restrictie inzake de uitbreiding van de woongebieden in de buurt van
luchtcorridors.
Slechts één stadsdeel maakte het voorwerp uit van een BBP, meer bepaald het gebied rond het oude
domein van het “Kasteel van de Markies van Assche” - BBP nr. 52-05/06. Dat BBP, dat door de
Verdunstraat, de Servandonistraat, de Ganzenweidestraat en de d’Hannetairestraat werd afgebakend, werd
uitgewerkt ten gevolge van talrijke aanvragen voor bouwvergunningen voor eengezinswoningen. De
terreinen die bestemd zijn voor huisvesting en de locatie voor een school worden over zes huizenblokken
verdeeld. Het betreft een aaneengesloten bouwwijze met bouwdiepten van 8 tot 10 meter (behalve voor de
school). De bouwvolumes zijn beperkt tot één verdieping met zolderkamers.
Het in 1961 goedgekeurde BBP heeft als doel om de noodzakelijke bouwterreinen te verwerven om via
onteigening de Twyeninckstraat, de Kasteelhofstraat en de Beemdgrachtstraat aan te leggen. Dankzij de
uitwerking van het in 1998 goedgekeurde BBP 80-30 “Beemdgracht” zal één weg niet worden aangelegd en
als park worden ingericht, namelijk het park Ter Elst.
Op dit moment wordt er een nieuw BBP uitgewerkt dat zich gedeeltelijk over de gemeente Evere en de Stad
uitstrekt. Het omvat het economische activiteitenpark Da Vinci Noord en Zuid, de Bordet-pool en het huidige
terrein van de NAVO, alsook de Koningin Elisabethkazernes. Dat gebied wordt gekenmerkt door de
inplanting van grote voorzieningen, alsook door de minieme aanwezigheid van woningen en handelszaken
die beperkt zijn tot de Haachtsesteenweg.
De inrichting van het economische activiteitenpark van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Citydev) wordt op dit moment geregeld door een bestek van 14 juli 1975
waarvan de stedenbouwkundige ontwerpen vandaag de dag achterhaald zijn (te lage dichtheid, belangrijke
bufferzones niet gebruikt, inplanting in het midden van een afgesloten perceel zonder verbinding met de
rest van het landschap, moeilijke interpretatie door verbindingen zonder continuïteit waardoor het ingesloten
karakter van het landschap extra wordt benadrukt, enz.).
Ten gevolge van een vraag van Citydev om het economische activiteitenpark « Da Vinci » te reorganiseren,
werd aan de twee gemeenten gevraagd om een bijzonder bestemmingsplan uit te werken, vergezeld van
een milieueffectenrapport.
Op vraag van de twee gemeenten werd het gebied van het BBP uitgebreid met het huidige terrein van de
NAVO dat in 2015 zal worden vrijgegeven. De voornaamste bestemmingen van het gebied, dat in het GBP
als gebied voor voorzieningen te boek staat, beperken zich tot alleenstaande voorzieningen. Rekening
houdend met de gunstige ligging van het terrein is het nuttig om na te denken over een grotere diversiteit
van toelaatbare bestemmingen, wat enkel via een BBP kan gebeuren.
Het gebied van het BBP, zoals het in bijlage is voorgesteld, biedt de mogelijkheid om globaal een
harmonieuze herontwikkeling en een uitbreiding van het economische activiteitenpark te voorzien, binnen
een meer gemengd en meer stedelijk geheel dat beter in zijn omgeving is geïntegreerd.
De kwestie van de verbindingen (zowel voor voetgangers, fietsers als openbaar vervoer) is niet minder
belangrijk, aangezien ze de mogelijkheid moet bieden om het hele landschap te structureren en om
verbindingen met Haren en Evere te creëren.
Veel aandacht zal ook worden besteed aan een gezellige inrichting van de openbare ruimte en aan de
functies die als steun kunnen dienen voor de industriegebieden, zoals handelszaken en horeca-activiteiten,
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een crèche of sportvoorzieningen. Het precieze programma moet vanzelfsprekend in samenspraak met alle
partijen worden uitgewerkt.
BBP 52-05 bis
Kasteel van de Markies van
Assche
RB 31/01/61

GewOP

Hefboomgebied nr. 11
“Schaarbeek-Vorming”
Ganzenweidestraat:
groene strook

BBP 80-30
Beemdgracht
RB 26/03/98

Hefboomgebied nr. 11
“Schaarbeek-Vorming”

GBP

Woongebied

Woongebied, parkgebied,
gebied voor voorzieningen
van collectief belang of van
openbare diensten.

GemOP

Project
inzake
gemeentelijk
groennetwerk
langs
de
Ganzenweidestraat,
verplaatsingsplan op te stellen,
woongebied,
beschermingsgebied voor de
huisvesting.

Project inzake gemeentelijk
groennetwerk langs de
Ganzenweidestraat,
verplaatsingsplan op te
stellen,
woongebied,
beschermingsgebied voor
de huisvesting.

 BBP
grotendeels
gerealiseerd,
behalve
langs
de
Beemdgrachtstraat.
 Grote ongelijkheid in de
mogelijkheid
om
bijgebouwen te creëren.

Opmerkingen

 BBP¨gedeeltelijk herzien door
BBP 80-30 «Beemdgracht».
 Twee
huizenblokken
grotendeels gerealiseerd.
 Inrichting van het huizenblok
in
de
Servandonistraat/Ganzenweid
estraat/Twyeninckstraat/Beem
dgrachtstraat is niet langer
aangepast
(huizenblok
verdeeld
in
twee
huizenblokken die rondom
volledig
zijn
bebouwd,
aanwezigheid
van
een
ongewenste weg, afwezigheid
van het park van de
Beemdgracht,
voetgangerszone Ter Elst
komt nergens op uit, enz..).

Conclusie

BBP in te trekken.

BBP in te trekken.

Het GSV en het GBP
kunnen voldoende zijn voor
de inrichting van dit
huizenblok.

Kaart 5 : De bestaande rechtstoestand
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BBP 07-01
DA VINCI
Leopold III-laan: stadspoort,
aanleggen van een tramlijn, van
een vrije baan.
Haachtsesteenweg: creëren van
een
beschermd
landschap,
verbeteren van de buslijn,
stadspoort,
akoestische
interventie.
Gebieden voor stedelijke
industrie,
gebied voor voorzieningen van
collectief belang of van openbare
diensten.
Verplaatsingsplan op te stellen,
bevestigen van de internationale
instellingen en aanpassing van
de zone, aanzienlijke verbetering
van
de
Leopold
III-laan,
aanleggen van een vrije baan
voor
een
deel
van
de
Haachtsesteenweg, politieke en
administratieve pool, hiërarchie
van de wegen:
Leopold III-laan = grootstedelijke
weg.
Haachtsesteenweg = hoofdweg.
 Vraag
van
Citydev
tot
reorganisatie
van
het
economische activiteitenpark
«Da Vinci», waarvan de
aanleg op dit moment door
een bestek wordt geregeld
waarvan
de
stedenbouwkundige
ontwerpen vandaag de dag
achterhaald zijn.
 Het huidige terrein van de
NAVO
wordt
in
2015
vrijgegeven. Er moet worden
nagedacht over hoe er een
grotere mengelmoes van
toegelaten
bestemmingen
kan worden geïntegreerd.
Te bestuderen.
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7.5 DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN (GEMSV)
Het grondgebied van Haren beschikt over een zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
(ZGSV) onder de naam ‘Verdun bis’, die de bouwwerken, aan de westelijke kant, bepaalt voor de terreinen
langs de nieuwe weg die vandaag ‘Moestuinstraat’ heet, tussen de Tweedekkerstraat en de brug van de
Verdunstraat. Die zonale gemeentelijke verordening werd via een RB op 30/05/2011 goedgekeurd.
De bepalingen ervan zijn van toepassing op nieuwe bouwwerken en verduidelijken eventueel de toegelaten
maximale oppervlakten ten opzichte van de bijzondere structuur van het stadsdeel en zijn omgeving.
De bouwwerken hebben een bouwprofiel met 3 verdiepingen en de grotere achteruitbouwstrook van 8,00 m
stopt aan het gebouw van de MIVB om de visuele impact van dat gebouw ten opzichte van de openbare
ruimte te beperken.
Gezien het feit dat de bestaande percelen heel uiteenlopende breedtes hebben, bepaalt de ZGSV Verdun
bis de voorschriften in functie van de breedte van de terreinen ter hoogte van de rooilijn :




Voor de projecten van minder dan 18,00 m breed;
Voor de projecten met een breedte tussen 18,00 m en 30,00 m;
Voor de projecten met een breedte van meer dan 30,00 m.

ZGSV Verdun bis
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7.6 BUITEN BRUSSEL
7.6.1 Het “Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Machelen” RB 03/07/2001
De gemeente Machelen ligt in de nabijheid van de ring, van de luchthaven en van de ondernemings- en
kantoorgebieden Die ligging, die heel interessant is voor ondernemingen, vormt een enorme uitdaging voor
de gemeente.
Het “Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Machelen” heeft als doel om in te spelen op de
levenskwaliteit. De woongebieden zijn vandaag inderdaad in stukken verdeeld door de autosnelwegen en
gewestwegen, ze liggen vlakbij industriegebieden en dragen daar heel sterk de ongemakken van, zoals het
verkeer (de wegen zijn voortdurend verstopt), de economie (de industriegebieden creëren jobs, maar
brengen ook ongemakken met zich mee), een minimum aan groene ruimten en ontspanning (nieuwe
infrastructuren).
Tussen de belangrijkste opties van het plan vinden we :
 Het behoud van landbouwgronden als open ruimten en recreatiegebieden;
 De realisatie van de superstructuur “groene S”, een groene zone die door de Woluwelaan wordt
gevormd, waarvan de vergroening zal worden versterkt en die eveneens als bufferzone tussen de
woon- en industriegebieden zal dienen, en het bovengronds brengen van de Woluwe;
 Het ombouwen van het ondernemingsgebied Vilvoorde-Machelen;
 De wil om een GEN-station in de buurt van de Kerklaan te creëren.

7.6.2 Het “Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Vilvoorde” RB 05/09/2003
Dit plan behandelt niet alleen globale thema's zoals huisvesting, economie, mobiliteit, open en
ontspanningsruimten, maar maakt ook zijn ambities kenbaar voor de toekomstige ontwikkeling van de
specifieke gebieden van het grondgebied, zoals de kanaalzone, het centrum, Koningslo, het station, enz.
Zoals we hieronder op de kaart van de ruimtelijke uitdagingen kunnen merken, is het industriegebied langs
de rechteroever van het kanaal in onbruik geraakt en staan er een aantal lege gebouwen, wat een
probleem kan stellen bij de ontwikkeling van de activiteiten. Aan de andere kant van het kanaal lijdt de
linkeroever onder een gebrek aan recreatieve structuur.
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In 2008 hebben de steden Vilvoorde en Machelen samengewerkt bij het uitwerken van een strategisch
masterplan om het industriegebied tussen de Zenne en de Woluwe, met een oppervlakte van 250 ha, om te
bouwen. Op 1 april 2010 keurden de twee gemeenten op basis van dat strategische plan een programma
goed dat in subprojecten werd opgesplitst :





5

De Vilvoorde Watersite ;
Het nieuwe GEN-station aan de Kerklaan met de inrichting van een plein aan beide zijden van het
nieuwe station, tussen de Macro en het viaduct;
De ontwikkeling van het Cat-terrein;
Andere ontwikkelingsprojecten: een tramverbinding, de verlenging van de Ritwegerlaan, de heraanleg
van het tracé van de Havenstraat, de heraanleg van de Woluwe (R22), enz.

Synthese ruimtelijke knelpunten

7.6.3 Het “Vlaams stedelijk gebied rond Brussel”6 ( VSGB) - RB
16/12/2011
De Vlaamse overheid kent aan het “Vlaams strategisch gebied rond Brussel” een specifiek
ontwikkelingsperspectief toe dat berust op een bedachtzamer beleid dan andere stedelijke gebieden,
precies omdat de mogelijkheden tot kwantitatieve groei in het VSGB beperkt zijn. De volgende elementen
vormen de basis voor de visie die bij het Vlaamse strategische gebied rond Brussel hoort :


5
6

De troeven van het VSGB worden in een beperkt aantal strategische zones opgewaardeerd. Het
VSGB beoogt niet de volledige bebouwing van het gebied, maar bevat subgebieden die wijzigingen
aan de bestemming vereisen. Die gebieden kunnen niet als overloopgebieden worden ontwikkeld
voor minderwaardige activiteiten die een hoge mobiliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
veroorzaken. De ruimtelijke ontwikkelingen moeten rekening houden met de capaciteit van de
omgeving.

Meer informatie op Vilvoorde.be
Bron: Plan MER GRUP Afbakening van het VSGB - Niet-technische samenvatting
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Het behoud van de open ruimten is van essentieel belang. De onbebouwde zones van de open
ruimten moet maximaal worden beschermd tegen de druk van de huisvesting, de tewerkstelling of
van nieuwe infrastructuren.
Het VSGB beoogt in de eerste plaats het aanpassen en hergebruiken van oude, verwaarloosde of
al bestemde terreinen (bestaande constructies, economische gebieden en braakliggende of
verlaten terreinen, enz.). Het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen bijvoorbeeld maakt daar deel
van uit.
Bijkomende terreinen voor huisvesting of ondernemingen moeten zich maximaal op het openbaar
vervoer afstemmen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en/of het verbeteren van de
ontsluiting vormen secundaire voorwaarden die onafscheidelijk verbonden zijn met latere
ontwikkelingen.

De bestaande activiteiten die zich bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegen, ondergaan een grondige
herstructurering, als gevolg waarvan de terreinen een duidelijk met de waterwegen verbonden karakter
krijgen. De voortzetting van de ontwikkeling van de bestaande transport- en logistieke activiteiten,
aangevuld met de traditionele industriële activiteiten, vormt binnen een vernieuwde ruimtelijke structuur het
meest noordelijk gelegen verstedelijkte fragment. De meest zuidelijk gelegen ruimtelijke entiteit biedt
eveneens een in hoofdzaak economisch karakter. Ook hier zijn de transport- en logistieke sector nu en in
de toekomst alomtegenwoordig, eveneens binnen een sterk geherstructureerd kader. Het gebruik van het
water als alternatieve transportstructuur wordt ook hier vergemakkelijkt en aanbevolen.
Het gebied tussen de twee economische polen van het gebied ten zuiden van het kanaal staat in het teken
van kwalitatieve huisvesting. De versterking van bestaande centra door een selectieve verhoging van het
aantal verdiepingen, de kwalitatieve opvulling en de plaatselijke concentratie vormen de krachtlijnen van het
stedelijke woongebied. Naast de uitbreiding van het bestaande huisvestingsaanbod wordt er vooral ingezet
op het verhogen van de kwaliteit van de woonsfeer en dat door middel van de inrichting van voor het
publiek toegankelijke aaneenliggende groene gebieden en de ontwikkeling van het concept van “wonen
langs kanaal”.
De internationale luchthaven van Zaventem is als doorgang gekozen. Binnen die doorgang kunnen
terreinen als multimodaal logistiek park met internationale oriëntering worden afgebakend.

Gewenste ruimtelijke structuur voor het ruime zaventemse
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7.6.4 Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in
de Luchthavenregio (START) - RB 10/12/2004
Het initiatief voor het START-plan (Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de
Luchthavenregio) werd op 29 oktober 2004 door de Vlaamse regering gelanceerd en in 2005 verfijnd. De
Vlaamse regering stelde vast dat de tewerkstelling in de regio van de Brusselse luchthaven, in Zaventem en
in de naburige gemeenten trager groeide dan in de rest van Vlaams-Brabant. De luchtvaartcrisis van 2001
(drastische maatregelen als gevolg van 11 september 2001, alsook het faillissement van SABENA) en de
beslissing van het koeriersbedrijf DHL om zijn Europese distributiecentrum naar Leipzig te verhuizen en
Zaventem tot regionale vestiging te degraderen, leidden in eerste instantie tot een daling van de
tewerkstelling. Ook een reconversie en een laattijdige wederopleving lagen aan de basis van die teruggang.
Het START-plan steunt op vijf actiedomeinen :






Een stabiel kader voor de uitbreiding van de luchthaven;
Een strategische visie tegen het jaar 2025;
De toegankelijkheid en de openheid;
De zones voor economische activiteiten en hun inplantingsmogelijkheden;
De versterking van de arbeidsmarkt.

Op basis van die domeinen werden de volgende doelstellingen geformuleerd :





Het creëren van voldoende ruimte voor nieuwe activiteiten en nieuwe tewerkstelling;
Het verbeteren van de mobiliteit in de regio;
Het ontwikkelen van de luchthaven als internationale toegangspoort tot Vlaanderen;
Het verbeteren van het leefklimaat in de regio.

De onderdelen van het START-plan zijn :







De ontwikkeling van terreinen die voor ondernemingen zijn bestemd voor de uitbreiding van
Brucargo met de extra infrastructuur van Brucargo-West, maar ook Meise-Westrode en Kortenberg
en de herinrichting van het industriegebied Vilvoorde-Machelen;
Het uitvoeren van nieuwe infrastructuurwerken rond Brucargo en een betere verbinding door de
aanleg van een viaduct met de afrit 12 Vilvoorde/Brucargo op de E19 en een betere ontwikkeling
van het complex aan afrit 12 met een nieuw gedeelte in het noorden en een nieuwe fietsbrug
waardoor het vrachtverkeer en de fietsers van elkaar worden gescheiden;
Infrastructuurwerken ten noorden en noordoosten van de Brusselse ring zodat er een betere
scheiding tussen het lokale verkeer en het transitverkeer komt;
Een plan om het aantal lijnen van het openbaar vervoer van 18% tot 40% te verhogen met tien
nieuwe buslijnen en drie gewijzigde lijnen van De Lijn op het grondgebied van de luchthaven van
Zaventem;
De realisatie van de Diabolo-infrastructuur.
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8 De rooilijnen
Vóór de annexatie telde het centrum van de oude landelijke gemeente Haren in de periferie van de
agglomeratie slechts twee straten waarvan de rooilijnen bij Koninklijk Besluit waren vastgelegd: de
Verdunstraat (KB van 26 juni 1913) en de Harenheidestraat (KB van 18 april 1905).
Na de annexatie van Haren op 30 maart 1921 en om de verstedelijking van het dorp en zijn omgeving voor
te bereiden, vaardigde de Stad meerdere decreten uit over de rooilijnen van de nieuwe verkeersaders op
haar nieuwe grondgebied. De rooilijnen, die geen deel uitmaakten van onteigeningsplannen, werden tussen
1927 en 1937 sporadisch gerealiseerd ter gelegenheid van de verbouwing van de panden of na
onderhandse overdracht. Die verbouwingen zijn nog altijd zichtbaar in de Verdunstraat, waar er over de
volledige lengte nog steeds gebouwen voorbij de rooilijn uitsteken of achter de rooilijn blijven.
We merken op dat het rooilijnplan dat op 08/10/1932 bij KB werd uitgevaardigd, wegen voorziet ter hoogte
van de Keelbeekweg (14 m + 5 m achter de rooilijn) en van de Binnenweg (12 m + 5 m achter de rooilijn), in
het verlengde van de Kasteelhofstraat tot de Ganzenweidestraat (14 m + 5 m achter de rooilijn), alsook in
het verlengde van de Servandonistraat tot de Parochiestraat (12 m + 5 m achter de rooilijn).

9 De onteigeningen
Het grondgebied van Haren wordt door verschillende onteigeningsgebieden afgebakend. Die gebieden
bieden of boden reeds de mogelijkheid om grootschalige werkzaamheden zoals de splitsing van de
Verdunstraat of de aanleg van “Diabolo” te realiseren.
Hieronder vindt u de lijst met de verschillende onteigeningsgebieden in Haren:
Besluit

Onteigenende overheid

Motivatie

Aanleg
van
de
autosnelweg
Brussel-Mechelen-Antwerpen.
Brief van 04/09/2003 van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verduidelijkt dat dit
onteigeningsplan niet meer actueel is.
Intercommunale Vereniging voor de
Onteigening voor de realisatie van
KB 15/02/1973
autosnelwegen van de Brusselse
een “P+R”-parking.
periferie
Op dit moment wordt dit terrein in erfpacht aan de Europese Commissie verhuurd.
Bestuur uitrusting en vervoer - Verbreding
van
de
RB 27/02/2003
Directie wegen
Haachtsesteenweg
Splitsing van de Verdunstraat
RB 08/02/2007
Stad Brussel
tussen de Harenheidestraat en de
Tweedekkerstraat.
De wil om een economische
Gewestelijke
ontwikkelingspool te realiseren die
ontwikkelingsmaatschappij voor het
RB 21/06/2007
op spitstechnologie is gericht, in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bijzonder op het vlak van de
(Citydev)
luchtvaarttechniek.
Realisatie van het “Diabolo”-project
met als doel om de luchthaven van
KB 11/01/2009
Infrabel
Brussel-Nationaal via een snelle
toegang per spoor uit zijn isolement
te halen.
Aankoop die noodzakelijk werd door
de exploitatie en de ontwikkeling
van het kanaal en van de haven en
RB 26/03/2009
Haven van Brussel
die ondernemingen die het kanaal
gebruiken, in staat stelt om zich op
het grondgebied van het gewest te
vestigen.
van
een
specifieke
Maatschappij voor Intercommunaal Bouw
RB 03/05/2012
werkplaats voor de eigen bussen.
Vervoer van Brussel (MIVB)
KB 31/12/1969

Wegenfonds

RB 07/06/2012

Stad Brussel

Heraanleg van de Middelweg
(openbare gemeenteweg)

Kaart 5 : De bestaande rechtstoestand
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10 Het recht van voorkoop
In Haren is er een voorkoopgebied langs het kanaal van Willebroek. De voorkooprechthebbende overheid is
de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel. Het gebied werd door de regering op 12/05/2011
bij decreet uitgevaardigd.
Het voorkoopgebied heeft als doel om tegemoet te komen aan de vraag van ondernemingen om zich langs
de waterweg te vestigen, een vraag waaraan op dit moment door gebrek aan beschikbare terreinen niet
wordt voldaan. De inplanting van nieuwe ondernemingen op die plaats biedt de mogelijkheid om het verkeer
op de waterweg te ontwikkelen en om de noodzakelijke infrastructuur ter beschikking te stellen van de
gebruikers van de waterweg en van de concessiehouders.
Kaart 5 : De bestaande rechtstoestand

11 De vergunningen
Kaart 5 : De bestaande rechtstoestand
Kaart 6 : De stedenbouwkundige vergunningen inzake de huisvesting

11.1 DE VERKAVELINGSVERGUNNINGEN
In 2011 telde Haren 97 effectieve verkavelingsvergunningen, waarvan bijna de helft (47%) in de jaren 60-70
werden afgeleverd. Er werden slechts 5 verkavelingsvergunningen ingediend. We merken op dat het aantal
afgeleverde verkavelingsvergunningen in de loop der jaren daalt. Maar de recente aanleg van de
Sporthalstraat en de Moestuinstraat zal waarschijnlijk een opleving van de aanvragen voor
verkavelingsvergunningen veroorzaken zijn om die twee assen, die op dit moment uit achterliggende tuinen
bestaan, te kunnen verstedelijken.

11.2 DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
Tussen januari 2009 en januari 2012 werden er ongeveer 85 stedenbouwkundige vergunningen bij de Stad
Brussel ingediend. Die werden nog niet allemaal afgeleverd. Een aantal worden behandeld, andere zijn
«zonder gevolg» geklasseerd, nog andere werden geannuleerd of simpelweg geweigerd.

Van alle stedenbouwkundige vergunningen had 40% betrekking op de bouw van nieuwe woningen en 30%
op renovatiewerken of het uitbreiden van bestaande woningen.
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12 Beschermde monumenten en landschappen - Bewaarlijst
In Haren zijn er enkele beschermde monumenten, meer bepaald :






De Castrum-hoeve : Het geheel is gelegen op nr. 239-241 van de Ganzenweidestraat en dateert uit
15e eeuw. Het werd op 08/08/1988 bij RB als beschermd geklasseerd. De moeraslanden rond de
boerderij werden op 18/07/1996 bij RB als seminatuurlijk geklasseerd.
De Sint-Elisabethkerk : De kerk in de Kortenbachstraat is sinds 07/04/1944 als monument
geklasseerd terwijl het geheel van de kerk en zijn omgeving sinds 22/10/1985 is geklasseerd. De
bouw van de kerk startte in de 14e eeuw en vertrok vanaf de toren waaronder zich een versterkte
basis bevindt die waarschijnlijk uit de 12e eeuw stamt.
Het Moeraske : Seminatuurlijk landschap, geklasseerd sinds 09/03/1995.
Een gewone es : Deze boom aan de Kortenbachstraat nr.11, tegenover het contactcentrum van
Haren, staat sinds 29/03/2007 op de bewaarlijst.
Kaart 5 : De bestaande rechtstoestand

13 Buurtwegen en -paden
Haren beschikt over een heel dicht en heel oud netwerk van buurtwegen en -paden. Het is de wens van de
Stad Brussel dat het netwerk van bestaande wegen wordt behouden, en zelfs aangevuld, met als doel om
de zachte mobiliteit te bevorderen en het landelijke karakter van Haren te bewaren.
We merken echter op dat een aantal wegen en paden zijn verdwenen, omdat ze op het traject van een
7
spoorweglijn of een autoweg lagen, of omdat ze door het wegennet of door een uitbreidingsproject voor
economische activiteiten zijn opgeslorpt. Andere ten slotte zijn uitgedoofd omdat ze al meer dan dertig jaar
niet meer werden gebruikt.
Hieronder vindt u de lijst met buurtwegen en -paden die recent verdwenen :
Buurtweg buurtpad
Weg nr. 15
Weg nr. 16
Weg nr. 17

Weg nr. 21

Pad nr. 41
Pad nr. 42

Besluit
Gedeeltelijk
verdwenen
RB 20/05/2010
Gedeeltelijk
verdwenen
RB 13/10/2011
Gedeeltelijk
verdwenen
RB 20/05/2010
Gedeeltelijk
verdwenen
RB 20/05/2010
Gedeeltelijk
verdwenen
RB 20/05/2010
Volledig verdwenen
RB 20/05/2010

Opmerkingen
Verdwenen tussen de Haachtsesteenweg en spoorweglijn nr.
26, opgeslorpt door de baan van de Waterranonkelstraat.
Verdwenen tussen de Haachtsesteenweg en spoorweglijn nr.
26, opgeslorpt door de baan van de Middelweg.
Zie ook pad nr. 42
Om de aanleg van het terrein van een productiemaatschappij
van koolwaterstofhoudende producten mogelijk te maken. Dit
buurtpad wordt al onderbroken door de spoorweglijn BrusselLuik.
Om de uitbreiding van een industrieel gebouw mogelijk te
maken. Dit buurtpad wordt al onderbroken door de spoorweglijn
Halle-Vilvoorde.
Zie ook pad nr. 17

7

Voorbeelden: Verdunstraat, Ransonstraat, Harenberg, Klesperstraat, Kampstraat, Tweedekkerstraat, Ganzenweidestraat, Flodorpstraat, Kortenbachstraat, Sint-Elisabethstraat, Wachttorenstraat, Harenheidestraat, Vliegveldstraat,
Servandonistraat, Parochiestraat, Witloofstraat, Noendelle, Heerlijkheidsstraat, d'Hannetairestraat, Dobbelenbergstraat,
A. Maesstraat, enz.
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De op dit moment geïnventariseerde wegen en paden in Haren zijn :
Huidige naam
Groene wandeling - De
Beek/Moervospad
Witloofboerderijpad
Joe Van
Holsbeeckpassage
Baakveldweg

Nr. op de
kaart (bijlage)
1-1’

Opmerking
Ontstaan in 1971

2

Opgenomen in een rooilijnplan

3

Opgenomen in een rooilijnplan

4

Oude Middelweg

5

Waterputweg

6

Wilgeroosjesstraat

7

Luchtschipstraat
Sint Pieters Woluwestraat
Harenweg

8
9
10

/

11

Keelbeekstraat

Buurtweg buurtpad

Weg nr. 16
Weg nr. 3
(gedeeltelijk)
Weg nr. 3
Weg nr. 3
Weg nr. 3

12-14-18

Pad nr. 31

/

13

/
/
Ter Elststraat
/
Binnenweg
Weg nr. 33

15
16
17
19
20
21

Pad nr. 43
(verplaatst)

Kleemputpad

22

Hof van Spanjeweg
Avondpad
Kortenbachpad

23
24
25

Populierendreef

26

Weg nr. 35

27

/
Hollebeekpad

28
29

Weg nr. 9
Weg nr. 33
Pad nr. 34
(gedeeltelijk)
Weg nr. 35
Weg nr. 38
Weg nr. 23
(gedeeltelijk)
Weg nr. 35
(verplaatst)

Heraanleg aan de gang (rooilijn bij decreet
uitgevaardigd door gemeenteraad op 15/06/2009)
Ontstaan in 1971
Het gedeelte dat de spoorweglijn (lijn nr. 36) volgt, is
geen buurtweg

Niet-officiële wegen die de Keelbeek en het park van
de Dobbelenberg verbinden
Op dit moment komt het tracé van de drie delen van
pad nr. 31 niet meer overeen met het tracé van het
pad dat in de bijlage van buurtwegen en -paden is
opgenomen. Ze werden dus verplaatst. Het huidige
tracé van die drie delen bestond reeds in 1971.
We merken op dat de wegen nr. 14 en 18 als weg in
een rooilijnplan zijn opgenomen.
Voorzien als weg in een BBP
Wegen in het park van de Beemdgracht
Opgenomen als weg in een BBP
Ontstaan in 1971
Opgenomen als weg in een rooilijnplan
Gedeeltelijk buurtpad (van de Parochiestraat tot de
spoorweg). Het gedeelte dat de spoorweg volgt,
bestond al in 1971

Deze weg moest verdwijnen in het kader van de
aanleg van het huizenblok Harenberg. Hij moest
worden vervangen door een weg die tegenover de
Kampstraat eindigt.
Ontstaan in 1971
Weg nr. 41 in de bijlage van buurtwegen van Diegem?

Kaart 7 : Bestaande paden en wegen in Haren - status
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14 Conclusie
In het GewOP is een deel van het grondgebied van Haren in hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming
opgenomen. Het gewest heeft een richtschema voor die zone uitgewerkt, waarin het dorp Haren niet werd
opgenomen. Haren maakt namelijk al deel uit van een door de Stad Brussel uitgewerkt richtschema.
Wat mobiliteit betreft, worden de stations van Haren-Linde en Haren-Zuid als “intermodale knooppunten”
beschouwd. Die lokaal heel belangrijke stations liggen echter op het kruispunt van belangrijke wegen en
vormen knooppunten voor het openbaar vervoer. Het Jules Bordet-station maakt deel uit van een
intermodaal hoofdknooppunt van gewestelijk belang.
De aanwezigheid van drie stadspoorten (# Haacht/Houtweg; # J.Bordet/ Leopold III; # Vilvoorde/Buda) en
hun status van hoofdwegen getuigen van het belang van het grondgebied Haren op gewestelijke schaal, in
het bijzonder voor de zones voor economische activiteiten waarlangs ze lopen.
Het GewOP neemt het tracé van de industriële route als interwijkenweg op in de studie. Vandaag moet het
tracé echter worden herzien en aansluiten op de ontwikkelingsmogelijkheden voor het terrein van
Schaarbeek-Vorming.
Wat het GBP betreft, is het volledige dorp Haren als woonzone geregistreerd. Gezien de aanwezigheid van
talrijke grote, nog onbebouwde percelen is er een grote druk van de vastgoedsector op de binnenkant van
huizenblokken, die op lange termijn het gevaar lopen om volledig te worden verstedelijkt.
Ondanks het relatief goed bewaarde landelijke karakter van Haren zijn er op dit moment slechts een paar
groene ruimten in het GBP opgenomen. De kans dat die onder invloed van de verstedelijking zullen
verdwijnen, is dus reëel.
Het dorp Haren is volledig ingesloten tussen een spoorweggebied, gebieden voor omvangrijke
voorzieningen (MIVB, NAVO), administratieve gebieden en stedelijke industrieën (Dobbelenbergstraat,
Haachtsesteenweg en Leopold III-laan).
De Haachtsesteenweg verenigt een mengelmoes van functies, waar ondernemingen, woningen en
handelszaken elkaar afwisselen. We merken de aanwezigheid van drie punten van wisselend gemengd
karakter in het woongebied, wat aantoont dat die ondernemingen stevig verankerd zijn op het grondgebied
van Haren en in het bijzonder langs de Haachtsesteenweg. Vandaag voorziet het zogenaamde
«demografische» GBP-project de creatie van een nieuw gebied, het OGSO (ondernemingsgebied in een
stedelijke omgeving). Er zijn drie dergelijke gebieden in Haren geïnventariseerd: twee langs de
Haachtsesteenweg, die de gebieden met sterk gemengd karakter en een gebied van stedelijke industrie
vervangen, en een derde langs de Leopold III-laan dat het gebied voor voorzieningen op het huidige terrein
van de NAVO vervangt.
Er werden weinig inrichtingsplannen gerealiseerd in Haren. In het noorden van het dorp zijn momenteel
twee BBP's van kracht die gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Gezien de verschillende wijzigingen die ze doorheen
de tijd hebben ondergaan, wordt er vandaag overwogen om ze in te trekken.
Op dit moment wordt er een BBP uitgewerkt dat betrekking heeft op het economische activiteitenpark van
Citydev, alsook op het huidige terrein van de NAVO. Het plan wordt gerealiseerd in samenwerking met de
gemeente Evere en streeft naar een harmonieuze herontwikkeling van het landschap en een eventuele
uitbreiding van het gebied voor economische activiteiten binnen een meer gemengd en stedelijker geheel
dat beter in zijn omgeving is geïntegreerd.
Aan de grens van het gewest, op Vlaams grondgebied, in de buurt van de ring, de luchthaven en de
gebieden voor ondernemingen en kantoren ambiëren de Gemeentelijke ruimtelijke Structuurplannen van de
zone Vilvoorde-Machelen de reconversie van de oude verlaten industrieterreinen met projecten die
langzaamaan concreet worden, zoals het masterplan van Vilvoorde Watersite. Het heraanlegproject van de
Woluwelaan (R22), met een tramverbinding op een vrije baan, moet dienen als ruggengraat en de
mogelijkheid bieden om de verschillende polen tussen Vilvoorde en Zaventem te verbinden. De
herontwikkeling van het gebied loopt eveneens samen met de bouw van het nieuwe GEN-station in de
Kerklaan.
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Het “Vlaamse strategische gebied rond Brussel” (VSGB) biedt ruimtelijke ontwikkelingen die rekening
houden met de capaciteit van de omgeving. Op die manier worden er plaatselijk locaties voor huisvesting
gecreëerd, meer bepaald langs het kanaal tussen twee economische polen, en wordt de inrichting van
aaneenliggende toegankelijke groene gebieden versterkt.
Het START-plan voor de luchthaven voorziet onder andere de ontwikkeling van voor ondernemingen
bestemde terreinen voor de uitbreiding van Brucargo met de bijkomende infrastructuur van Brucargo-West
en de realisatie van nieuwe infrastructuurwerken rond Brucargo met een betere verbinding (aanleg van een
viaduct met afrit 12 Vilvoorde/Brucargo op de E19, een nieuw gedeelte in het noorden en een nieuwe
fietsbrug waardoor het vrachtverkeer en de fietsers van elkaar worden gescheiden). Het plan voorziet
eveneens een toename van de openbare vervoerslijnen van 18% tot 40% met 10 nieuwe buslijnen en 3
gewijzigde lijnen van De Lijn op het grondgebied van de luchthaven van Zaventem.
Na de annexatie van Haren op 30 maart 1921, en met het oog op het voorbereiden van de verstedelijking
van het dorp en zijn omgeving, heeft de stad verschillende rooilijnen bij decreet uitgevaardigd. Die werden
tussen 1927 en 1937 sporadisch gerealiseerd ter gelegenheid van de verbouwing van de panden of na
onderhandse overdracht. Die verbouwingen zijn nog altijd zichtbaar in de Verdunstraat waar er over de
volledige lengte nog altijd gebouwen voorbij de rooilijn uitsteken of achter de rooilijn blijven.
We merken op dat een aantal rooilijnplannen, die in 1932 bij decreet werden uitgevaardigd, nooit werden
gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld in de Keelbeekweg. Die niet-gerealiseerde rooilijnen moeten geval per
geval worden geanalyseerd en er moet worden afgesproken of ze worden behouden of worden ingetrokken,
zodat er zich huisvestingsprojecten kunnen ontwikkelen.
Het grondgebied van Haren wordt door verschillende onteigeningsgebieden afgebakend. Het betreft in het
merendeel van de gevallen infrastructuurwerken (splitsing van de Verdunstraat en het Diabolo-project),
andere gebieden vormen grondreserves voor openbare eigenaars (bijvoorbeeld, de uitbreiding van het
economische activiteitenpark Da Vinci). Slechts één onteigeningsplan uit 1969 voor de aanleg van de
autosnelweg Brussel-Mechelen-Antwerpen werd nooit uitgevoerd. Dat plan is niet meer actueel in de ogen
van het gewest.
Sinds 2011 is er een voorkoopgebied langs het kanaal van Willebroek. De voorkooprechthebbende
overheid is de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel. Dat gebied moet bedrijven die leven
van het verkeer over het water in staat stellen om zich te ontwikkelen.
We tellen 97 verkavelingsvergunningen die aan Haren werden afgeleverd. 47% van die vergunningen
werden in de jaren 60-70 afgeleverd. Als het waar is dat het aantal vergunningen sinds een decennium
afneemt, merken we dat hun oppervlakte en het aantal voorgestelde woningen per hectare duidelijk stijgt.
Waar vroeger de aanvragen van kleine privé-eigenaars kwam om hun perceel in twee te verdelen, komen
de aanvragen vandaag in hoofdzaak van privéprojectontwikkelaars die projecten willen realiseren, vooral
binnen huizenblokken.
Van alle stedenbouwkundige vergunningen die tussen 2009 en 2012 werden afgeleverd, had 40%
betrekking op de bouw van nieuwe woningen en 30% op renovatiewerken of het uitbreiden van bestaande
woningen.
Op het grondgebied van Haren bevinden zich slechts een paar beschermde monumenten of landschappen,
namelijk het historische hart van Haren (Kortenbachkerk, Castrum-hoeve) en het Moeraske. En zelfs al
biedt het landelijke erfgoed van Haren geen grote patrimoniale waarde, toch vormt het een cultureel erfgoed
dat absoluut moet worden beschermd tegen de grote afbraak-/bouwprojecten.
Alhoewel een aantal buurtwegen en -paden gedeeltelijk en zelfs volledig zijn verdwenen en door het
wegennet zijn opgeslorpt of zijn uitgedoofd omdat ze al meer dan dertig jaar niet meer worden gebruikt,
behoudt Haren ondanks alles een heel dicht en heel oud netwerk van buurtwegen en -paden.
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TROEF

ZWAK PUNT

MOGELIJKHEID

GEVAAR

- De stations Haren-Linde
en Haren-Zuid = lokale
intermodale knooppunten.
- Bordet = gewestelijk
intermodaal knooppunt.
- Drie toegangen tot de
stad (# Haacht/Houtweg; #
J. Bordet/Leopold III; #
Vilvoorde/Buda).
- Gevarieerde
en
aantrekkelijke
functies
langs
de
Haachtsesteenweg.
- Talrijke
bouwen
renovatievergunningen
voor woningen.
- Een dicht netwerk van
buurtwegen en -paden.

- Weinig groene ruimten
opgenomen in het GBP.
- Dorp ingesloten tussen de
spoorweg
en
grote
voorzieningen.
- Slechts twee BBP's van
kracht voor heel Haren.
- Oude rooilijnplannen van
1932 nog van kracht.
Achterhaalde
onteigeningsplannen
(aanleg van de autosnelweg
Brussel-Mechelen).
Weinig
beschermde
goederen of landschappen.

- Het hefboomgebied nr. 11
Schaarbeek-Vorming.
- Het BBP Da Vinci wordt
uitgewerkt.
- De heraanleg van de
Woluwelaan:
meer
openbaar vervoer.
- Een voorkoopgebied ten
gunste van de haven langs
het kanaal.

- De ontwikkeling van het
terrein van SchaarbeekVorming als het gebied niet
via een industriële route
bereikbaar is.
Druk
van
de
vastgoedsector
op
de
binnenkant van huizenblokken.
- Verdwijnen van groene
ruimten.
Verdwijnen
van
ondernemingen langs de
Haachtsesteenweg door de
creatie van het nieuwe
OGSO
van
het
demografische GBP.
- De heraanleg van de
Woluwelaan: moeilijker om
een aanzet te geven voor
het gevangenisproject.
- De concurrentie met de
economische polen in volle
ontwikkeling in het Vlaamse
gewest.
- Verkavelingsvergunningen
zijn minder talrijk maar
groter inzake oppervlakte
en
moeten
worden
begeleid.
- Verdwijnen van het
Harense erfgoed (witloofboerderijen).
Het
gebrek
aan
duidelijkheid
inzake
de
status van buurtwegen die
op termijn dreigen te
verdwijnen.
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THEMA 2 : NATUURLIJK KADER EN LEEFKLIMAAT
15 Materiële structuur
15.1 GEOLOGIE
Hoewel de quartaire afzettingen de meest recente zijn, maken ze geen voorwerp uit van een globale studie
voor het Brusselse gewest. Nochtans zouden er enkele pleistocene en hallocene lagen aanwezig moeten
zijn in de oude gemeente Haren, meer bepaald in de valleibodems in de vorm van aanslibsel en op de
8
randen van het Brabantse plateau in de vorm van löss (vooral ter hoogte van de Haachtsesteenweg) .
Het overgrote deel van de afzettingen die op dit moment op het grondgebied van Haren aan de oppervlakte
komen, stammen uit het Eoceen (Tertiair). Van het kanaal van Willebroek in het westen naar de
hooggelegen terreinen in het oosten vinden we eerst en vooral de kleilagen die de Formaties van Tielt en
van Kortrijk worden genoemd, en daarna de zandlagen van de Formatie van Brussel en van de Formatie
8
van Lede .
Kaart 8 : De geologie (Tertiair)

15.2 PEDOLOGIE
In het Brusselse gewest is de bodem in het bebouwde gebied meestal kunstmatig, zoals de kaart van de
pedologie van Haren aangeeft.
8

Bepaalde bronnen zijn echter iets preciezer wat de Harense bodemgesteldheid betreft. Zo is de bodem in
het westen, vanaf de Zenne tot het huidige rangeerstation, door menselijke activiteit vernield. Het betreft
dus bodems die tot bebouwd gebied zijn omgewerkt. Onmiddellijk ten oosten van dat gebied, van de
Ganzenweidestraat tot de Haachtsesteenweg, zijn de meest vertegenwoordigde bodemtypes ondiepe
bodems die zich op zanderige substraten hebben ontwikkeld.
Kaart 9 : De pedologie

15.3 HYDROGRAFIE
Het grondgebied van Haren maakt bijna integraal deel uit van het stroomgebied van de Hollebeek-Leibeek.
Enkel het gedeelte onderaan de vallei, in de buurt van het kanaal van Willebroek, maakt deel uit van het
stroomgebied van de Zenne.

15.3.1 Waterlopen
Haren is ontstaan in de waterscheiding van de valleien van de Zenne en de Woluwe. Het dorp Haren
bevindt zich meer bepaald op de rechteroever van de Zenne. De Zenne is, op het grondgebied van Haren,
overwelfd tot in de omgeving van het zuiveringsstation van Brussel-Noord. Voorbij het zuiveringsstation
stroomt ze in open lucht.
In Haren tellen we enkele «kleine» waterlopen :


De Kerkebeek die ter hoogte van de oude watertoren van de NMBS ontspringt. Ze stroomt in de
tegengestelde richting ten opzichte van de loop van de Zenne en over 1.400 meter langs het
natuurreservaat van het Moeraske vooraleer ze in de Maalbeekcollector uitmondt.

8

Bijlage van de archeologische ondergrond van het Brusselse gewest nr. 22, Haren. Directie Monumenten en
Landschappen - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Brussel 2010.
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De Beemdgracht die op dezelfde plaats als de Kerkebeek ontspringt, ter hoogte van de oude
watertoren van de NMBS, maar die in dezelfde richting als de loop van de Zenne stroomt. Ze mondt
uit in een collector van de NMBS (Schaarbeek-Vorming).
De Ganzenweidebeek die achteraan het Castrum ontspringt.
De Leibeek die het water van de Beemdgracht en het rioolwater van Schaarbeek-Vorming verenigt.
Ook het water van de Ganzenweidebeek komt in de Leibeek terecht. Op het einde van haar loop, ter
hoogte van de Vilvoordselaan en de zuiveringscentrale van Brussel-Noord, iets vóór de
samenvloeiing van de Hollebeek en de Zenne stroomt de Leibeek in de Hollebeek.
De Hollebeek die het industriepark van de Dobbelenberg doorkruist en die, over een gedeelte langs
de Dobbelenbergstraat, is overwelfd vooraleer ze in de riolering uitmondt. Een project van het BIM is
om deze waterloop bovengronds te brengen en opnieuw te verbinden met het gedeelte
stroomafwaarts, dat langs de berm van de spoorweg stroomt.
De Keelbeek, die niet ver van het pad met dezelfde naam op het terrein van de toekomstige
gevangenis ontspringt (weer aan de oppervlakte komt). Deze waterloop stroomt vervolgens onder de
oude Wanson-fabriek en mondt uit in de Hollebeek.









Kaart 10 : De hydrografie
We merken op dat het terrein van het Castrum aan de rand van de Zennevallei is ingeplant en zich
bijgevolg op de “bronnenlijn” bevindt, met andere woorden waar het infiltratiewater ontspringt. We hebben
daar dus te maken met het fenomeen van water dat in de omgeving van het terrein en van het gebouw aan
de oppervlakte komt. Het redelijk moerassige gebied biedt een reële ecologische waarde.

Geologische doorsnede op basis van de geologische kaart volgens Rutot, Belgische Geologische Dienst.
Tot op vandaag werd er binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog geen kaart met mogelijke
overstromingsgebieden opgesteld. Er is bijgevolg geen informatie over Haren; we merken echter op dat het
huizenblok dat door de Verdunstraat, de d’Hannetairestraat en de Ganzenweidestraat wordt afgebakend, al
problemen met vochtigheid heeft ondervonden. Die eigenschap moet in aanmerking worden genomen bij
een toekomstige inrichting van het landschap.

15.3.2 Bevaarbare en onbevaarbare waterlopen
In Haren is enkel het kanaal van Willebroek een bevaarbare waterloop, die zich over de oude gemeenten
Haren en Neder-Over-Heembeek uitstrekt. Het kanaal wordt door de haven van Brussel beheerd.
Juridisch gesproken, worden de onbevaarbare waterlopen in drie categorieën ingedeeld (wet van 28
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen) :



Eerste categorie (beheerd door het BIM) : De gedeelten van de onbevaarbare waterlopen
stroomafwaarts van het punt waar hun hydrografische stroomgebied minstens 500 hectare
bedraagt. De Zenne is een waterloop van 1e categorie.
Tweede categorie (beheerd door het BIM) : De onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die
noch tot de eerste categorie noch tot de derde categorie behoren. De Hollebeek is een
onbevaarbare waterloop van 2e categorie.
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Derde categorie (beheerd door de gemeente): De onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan,
stroomafwaarts van de bron, zolang ze de grens van de gemeente waar hun bron zich bevindt, nog
niet hebben bereikt. In Haren behoort geen enkele waterloop tot de 3e categorie.

De andere waterlopen van Haren zijn niet geregistreerd.

15.4 RELIËF
De Zenne en de Woluwe hebben hun bedding uitgegraven aan de westelijke grens van het Brabants
plateau. De ruimte tussen hun valleien vormt vandaag een heuvel met langgerekte rug, waarvan de
hellingen van zuid naar noord geleidelijk afnemen. Het dorp Haren ligt op de noordwestelijke hellingen. De
Dobbelenberg, die een licht hoogteverschil in het noordelijke landschap van Haren veroorzaakt, vormt het
9
noordelijke uiteinde van de heuvel .
In de praktijk behoort het volledige gebied dat door het station van Schaarbeek-Vorming wordt bezet, nog
tot de bodem van de vallei; de hellingen zijn er min of meer gelijk (15 tot 20 m). De Castrum-hoeve bereikt
ongeveer 20 meter, net zoals de Dobbelenberg. De dorpskern bevindt zich tussen 20 m en 40 m. De
terreinen die het meest naar het oosten liggen, zijn het hoogst en behoren tot het plateau dat boven de
vallei uitsteekt.
Kaart 11 : Het reliëf

9

Bijlage van de archeologische ondergrond van het Brusselse gewest nr. 22, Haren. Directie Monumenten en
Landschappen - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Brussel 2010.
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16 Ecologische structuur
Kaart 12 : De groene ruimten

16.1 HET GBP
Wat Haren betreft, zijn er slechts een paar groene ruimten in het GBP opgenomen. Alles samen beslaan ze
ongeveer 19 ha van het Harense grondgebied. Ze worden in vijf categorieën verdeeld, namelijk :






De parkgebieden (0,4 ha), namelijk het Ter Elstpark en de tuin van het contactcentrum;
De sport- of ontspanningsruimten in open lucht (5 ha), namelijk het terrein van het sportcentrum
van Haren, alsook dat van de MIVB;
Het kerkhof (0,9 ha), het kerkhof van Haren ligt ter hoogte van de driehoek van de
Wilgeroosjesstraat;
De groene ruimten (10 ha), namelijk het terrein van het Castrum, twee groene stroken langs het
10
terrein van Schaarbeek-Vorming en de groene ruimte tussen de twee stations van Haren ;
De gebieden met grote biologische waarde (2,5 ha), namelijk het A. Maesbos.

We merken op dat het park van de Beemdgracht, het Millenniumpark of andere groene ruimten
(landbouwgronden, moestuinen, enz.) niet als groene ruimten in het GBP zijn opgenomen. Die terreinen
dreigen dus te verdwijnen ten koste van vastgoedprojecten.
Ten slotte merken we op dat op het Gewestplan voor Machelen het gebied aan de achterkant van het
huizenblok dat door de Vliegveldstraat en de Haachtsesteenweg wordt afgebakend, een bufferzone vormt.
In Vlaanderen moet dat soort gebieden in hun huidige staat of als groene ruimte worden behouden zodat ze
als overgang kunnen dienen tussen gebieden waarvan de bestemming niet compatibel is.

16.2 DE GEBIEDEN MET ECOLOGISCHE WAARDE
Op het grondgebied van Haren bevindt er zich geen enkel natuurgebied. We merken echter op dat een deel
van het landschap van het Moeraske aan de grens van Haren op het grondgebied van de gemeente Evere
als natuurgebied is geregistreerd. Het betreft de omgeving van de Kerkebeek. Het landschap van het
Moeraske is een seminatuurlijk landschap dat sinds 9 maart 1995 is geklasseerd.
In Haren is er echter wel een seminatuurlijk landschap, namelijk het Moeraske, dat wegens zijn
wetenschappelijke, esthetische en historische waarde is geklasseerd.
Bovendien is er in Haren, volgens de «Biologische waarderingskaart», een landschap met grote tot heel
grote biologische waarde ter hoogte van het huizenblok Hannetaire (op de hoek van de d’Hannetairestraat
en de Ganzenweidestraat). Ook in de buurt van de spoorweg en de Keelbeek en op de terreinen van de
Europese Commissie bevinden zich landschappen met grote biologische waarde.
Ten slotte merken we op dat een gebied met faunawaarde een groot deel van het landschap van het
Moeraske bedekt, onder andere het deel dat zich op het grondgebied van Haren bevindt en langs
spoorweglijn nr. 36 loopt. Die ruimte moet dus worden bewaard.

10

Op dit ogenblik is die grote groene ruimte grotendeels een landbouwgebied. Dat gebied is bijgevolg niet ingericht. We
merken op dat er in het kader van de heraanleg van de Middelweg een kleine groene ruimte achter de «kiss and ride»strook is voorzien.
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16.3 DE GROENE RUIMTEN
Het grondgebied van Haren wordt door verschillende groene ruimten afgebakend. Die groene ruimten zijn
heel gevarieerd, van braakland tot bos, via parken en tuinen. Ze komen in alle maten en vormen en liggen
niet altijd op één lijn, wat de creatie van ecologische corridors verhindert.
We merken op dat heel wat groene ruimten in Haren in de loop der jaren zijn verdwenen, naar het
voorbeeld van het bosgebied dat zich vroeger op de locatie van de huidige stelplaats van de MIVB bevond.
Nieuwe verkavelingen blijven als paddenstoelen uit de grond schieten en zich continu uitbreiden ten koste
van de onbebouwde gebieden. De verdwijning van de groene ruimten is voorlopig een verhaal zonder
einde. De laatste grote groene ruimte van Haren wordt momenteel bedreigd door de bouw van een
gevangenis.
Het is dus absoluut noodzakelijk dat de laatste groene ruimten in Haren worden behouden door een
gecontroleerde verstedelijking door te voeren.
De grote groene ruimten in Haren zijn :
1. Het Moeraske

11
12

Het Moeraske is een seminatuurlijk landschap met wetenschappelijke, esthetische en historische waarde
met een oppervlakte van +/- 14 ha dat zich over een lengte van 1,7 km uitstrekt over het grondgebied van
Evere, Schaarbeek en Haren. Moeraske komt uit het Vlaams en betekent “klein moeras”.
In dit landschap vinden we een mengelmoes van werelden : naast de moestuinen en boomgaarden vinden
we er bosgebieden, plantaardige combinaties van vochtige milieus (zoals een rietveld), weilanden,
braakland, droge grasvelden en open water.
De bodem bestaat grotendeels uit graafspecie waarvan de eerste stortingen uit 1830 en de aanleg van de
eerste spoorweglijn dateren. De grote rijkdom aan fauna en flora is in hoofdzaak te danken aan de
aanwezigheid van talrijke biotopen en de nabijheid van de spoorweg. Het reliëf schommelt tussen 17 meter
op de bodem van de vallei tot 32 meter op het bovenste gedeelte van het Walckierspark. Een lokale
waterloop, de Kerkebeek, wordt door 18 bronnen gevoed en stroomt in de tegengestelde richting van de
Zenne. Via een netwerk van rioleringen mondt ze uit in de Maalbeek.
Het landschap van het Moeraske werd bij decreet van de regering op 9 maart 1995 geklasseerd.
2. Het terrein van het Castrum
Het terrein van het Castrum is een seminatuurlijk landschap met wetenschappelijke, esthetische en
historische waarde en met een oppervlakte van ongeveer 1,5 ha.
Dit is de laatste getuige van het landschap van de aanslibbingsvlakte van de Zenne zoals die er in de 18e
en 19e eeuw uitzag vooraleer ze volledig door industriële activiteiten en communicatie-infrastructuren werd
ingepalmd. Het meest interessante gedeelte van het landschap ligt in het kadastrale perceel 320 b en
bestaat uit een vochtig gebied van heel hoge biologische en fyto-ecologische kwaliteit.
Dit landschap werd bij decreet van de regering op 18 juli 1996 als seminatuurlijk landschap geklasseerd.
3. Het park van de Beemdgracht
Het betreft een openbaar park dat in 2008 door de Stad werd ingericht. De inrichting van het park moet de
mogelijkheid bieden om de groene wandeling tussen de Castrum-hoeve en Ter Elst te verlengen. De
beboste heuvel in het noorden van het terrein werd bewaard om het natuurlijke aspect van het park te
behouden. Er werd rekening gehouden met de bestaande ingangen van en paden in het park. Om het
respect voor het privéleven van de buurtbewoners te garanderen, werd er een ‘groene afsluiting’ van
planten tussen de tuinen en het park aangelegd. Het park omvat een open seminatuurlijke ruimte in het

11

“Entre ville et nature, les sites semi-naturels, Approche sociologique et juridique des sites bruxellois”, onder leiding
van François Ost, Jean Rémy en Luc Van Campenhoudt, werkstuk gerealiseerd op initiatief van het Milieufonds van de
Koning Boudewijnstichting, publicaties van de Facultés universitaires Saint-Louis, Brussel, 1993.
12
Seminatuurlijke landschappen: randgebieden, tussenruimten tussen de stad en het platteland of het bos.
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zuiden, een ontmoetingsplaats, twee recreatieterreinen en een beboste seminatuurlijke ruimte in het
noorden. Er zijn twee ingangen aan de Beemdgrachtstraat en drie ingangen aan de Ganzenweidestraat.
We merken op dat het BBP 52-05 bis “Kasteel van de Markies van Assche” dit park omvat en er met name
bouwwerken voorziet. Dat BBP is dus niet langer aangepast.
Bovendien merken we op dat het park niet als groene ruimte in het GBP is opgenomen. Het is dus
interessant om dat te veranderen als het plan wordt aangepast.
4. Het Ter Elst
Het Ter Elst is een straatbedding die tot het openbare domein van de Stad Brussel behoort en gelegen is
tussen de Beemdgrachtstraat en de Verdunstraat. Ze werd oorspronkelijk aangelegd om een weg te
worden, maar is ondertussen als groene ruimte met stadsmeubilair ingericht.
5. Het Arthur Maesbos
Dit heel dichte bos werd in het GBP als groene ruimte met grote biologische waarde geklasseerd. Het ligt
tussen de Haachtsesteenweg en de Arthur Maesstraat. Als domein van de staat wordt het door de dienst
Patrimoniumbeheer van de Regie der Gebouwen beheerd. Het park is echter in onbruik geraakt. Er vonden
al gesprekken met de Stad plaats, die tweemaal per jaar de dienst Groene Ruimten stuurt om het bos in
goede staat te houden. Een opheldering inzake de modaliteiten van het parkbeheer, zo nodig in de vorm
van een overeenkomst of de overdracht van het terrein aan de Stad, zou kunnen worden overwogen.
Vertrekkende vanaf de enige ingang, ter hoogte van de Haachtsesteenweg, lijkt het bos inderdaad somber
en slecht onderhouden (onderhout). Bovendien is er geen enkele hoofdweg en vinden we er geen inrichting
(banken, vuilnisbakken, enz.). We vestigen de aandacht op de aanwezigheid van twee opmerkelijke bomen
aan weerszijden van de ingang van het bos, die niet tot hun recht komen.
De eerste inrichtingselementen die moeten worden geplaatst, zijn banken en vuilnisbakken. Vervolgens zou
het interessant zijn om het gedeelte onder het lover beter te onderhouden en om wat informatie te
verschaffen in de vorm van verklarende bordjes.
6. Het Millenniumpark
Het Millenniumpark, gelegen achter een activiteitenpark (Haachtsesteenweg), was bij de aanleg het
resultaat van echte landschapsarchitectuur. Zo werden er talrijke heuvels en waterpartijen ingericht, die via
watervallen met elkaar werden verbonden.
Maar het park, dat door veel wandelaars wordt bezocht, is vandaag in heel slechte staat. Hoewel de
grasvelden en beplanting redelijk goed worden onderhouden, zijn de waterpartijen bijna leeg en gevuld met
afval dat ook her en der in het park verspreid ligt.
Het park werd recent door de staat overgenomen in het kader van het project van de toekomstige
gevangenis in Haren. En hoewel dat project voorziet dat het park zal verdwijnen, moet er ter vervanging
een nieuwe groene ruimte worden gecreëerd.
7. De tuin van het contactcentrum
Deze aangelegde tuin ligt in het centrum van Haren, aan de Kortenbachstraat, ter hoogte van de oude
pastorie. Het betreft een gemeentelijke eigendom die toegankelijk is voor het publiek.
8. De moestuinen
Het grondgebied van Haren is bezaaid met talrijke moestuinen. Die zijn voornamelijk in het centrum van
Haren gelegen (woonwijk). De moestuinen die soms een grote oppervlakte beslaan, liggen hoofdzakelijk op
privépercelen en worden door de bewoners onderhouden.
Moestuinen zijn typisch voor Haren en dragen bij tot het landelijke karakter. Ze vrolijken ook het landschap
op. Het is dus van essentieel belang om ze te behouden, vooral omdat het gebrek aan bescherming (GBP,
BBP, enz.) ervoor zorgt dat ze geleidelijk uit het Harense straatbeeld verdwijnen.
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9. De landbouwgebieden
In Haren zijn er geen echte bewerkte landbouwgebieden meer. De laatste Harense teelten dateren van
2011 en situeerden zich ten noorden van de Keelbeekweg, op het terrein van de toekomstige gevangenis.
Die terreinen zijn nu eigendom van de staat en worden niet meer bebouwd.
De andere Harense “landbouwgronden” bevinden zich praktisch allemaal ter hoogte van de grondreserves
zoals het huizenblok Harenberg of binnen het huizenblok tussen de Heerlijkheidsstraat, de Parochiestraat
en de Verdunstraat. Al die zogenaamde “landbouwgronden” zijn voornamelijk weilanden.
In de woonwijk van Haren bestaan die weilanden uit onverzadigde zones. Net zoals de moestuinen dragen
ze bij tot het landelijke karakter van Haren en vrolijken ook zij het landschap op. Het is dus van essentieel
belang om ze te behouden, vooral omdat het gebrek aan bescherming (GBP, BBP, enz.) ervoor zorgt dat
ze geleidelijk uit het Harense straatbeeld verdwijnen.
We merken ook op dat er in Haren geen enkele boomgaard is te vinden.
10. De tuinen
Tuinen zijn heel talrijk in Haren. Zo goed als alle inwoners hebben een tuin en ze zijn in heel beperkte mate
gemineraliseerd. Het betreft dus grotendeels waterdoorlatende gebieden, die vaak aan
“landbouwgebieden”, braakland of moestuinen grenzen. Ze dragen bij tot het ecologische netwerk van
Haren.
11. Het braakland
Deze verwaarloosde gebieden bevinden zich verspreid over het volledige grondgebied van Haren en vooral
in de omgeving van economische activiteitenparken.
Het grootste braakland van Haren en, in tweede instantie, de grootste groene ruimte van Haren bevindt zich
in de buurt van de Keelbeekweg (naast het Millenniumpark). Dat open gebied, een heuse trekpleister voor
wandelaars, biedt niet alleen een mooi panorama op Diegem, maar ook een zekere ecologische rijkdom.
Maar het gebied wordt door het gevangenisproject bedreigd.
12. De sportvelden in open lucht
In Haren vinden we enkele sportvelden in open lucht. Sommige zijn voor het publiek toegankelijk, zoals de
petanqueterreinen achter de Sint-Elisabethkerk (Sint-Elisabethstraat), het voetbalveld langs de
Verdunstraat, en het synthetische voetbalveld aan het sportcentrum.
Er zijn ook een aantal privésportterreinen in open lucht in Haren. Het belangrijkste is het sportterrein van de
MIVB in de Tweedekkerstraat, dat helaas uitsluitend toegankelijk is voor MIVB-personeel, hun families en
vrienden.
Enkel de terreinen van het MIVB-complex en van het sportcentrum van Haren zijn als sport- of
ontspanningsgebied in open lucht geregistreerd.
13. De openbare speelpleinen
Haren telt twee openbare speelpleinen, namelijk het speelplein in het park van de Beemdgracht (waarvan
het kasteel in de nacht van 12 juni 2012 is afgebrand) en een klein speelplein op de hoek van de
Kortenbachstraat en de Sint-Elisabethstraat.
In het kader van de heraanleg van de Middelweg is er een klein speelplein voorzien ter hoogte van pleintje
vóór de nieuwe sociale woningen die door het gewest worden gebouwd.
14. Het kerkhof van Haren
Het kerkhof van Haren werd in het begin van de 20e eeuw in de Parochiestraat aangelegd. Men kan er
bijvoorbeeld de graftombe van de markies van Assche, in Italiaanse neorenaissancestijl, bezoeken. Het
kerkhof ter hoogte van de “driehoek Wilgeroosjesstraat” wordt aan elke zijde door een spoorweglijn
begrensd.
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15. Het gewestelijke groennetwerk
Dit vormt het groene scherm langs het terrein van Schaarbeek-Vorming, zoals in het GewOP is voorzien.
Het draagt bij tot de groene continuïteit die de beschermde landschappen van het Moeraske en het
Castrum verbindt.
16. De Groene Zonestraat
In het kader van de heraanleg van de Middelweg voorziet men de aanleg van een klein bosgebied achter
het wachthokje in de buurt van het station Haren-Zuid langs de Moestuinstraat en de Groene Zonestraat.

16.4 HET ECOLOGISCH NETWERK
Het ecologische netwerk is een essentieel onderdeel van het biodiversiteitsconcept dat het aantal soorten in
de verschillende ecosystemen van een grondgebied weergeeft. Die biodiversiteit wordt bedreigd door de
homogenisering en de verdwijning van ecosystemen. Om de biodiversiteit te vrijwaren, volstaat het niet om
nieuwe ecosystemen te creëren. De biologische relaties tussen die ecosystemen zijn veel belangrijker.
Een ecologisch netwerk bestaat uit drie klassen :




Centrale gebieden : bewaarfunctie van de natuur is prioritair (zoals het Moeraske, de Castrumhoeve of het braakland van de Keelbeek);
Ontwikkelingsgebieden : bijkomende beschermings- of herstelfunctie, compatibel met de menselijke
activiteiten (bijvoorbeeld het braakland of de “landbouwgebieden” rond de centrale gebieden);
Verbindingsgebieden : functie als doorgang of ecologische corridor die de fragmentatie van
natuurlijke habitats beperkt (bijvoorbeeld de spoorwegberm).

Het ecologische netwerk komt dus overeen met onderling verbonden en hiërarchisch ingedeelde milieus die
in een open (vegetatie in de vorm van weiland) of gesloten (vegetatie in de vorm van bos) omgeving
kunnen liggen. In Haren zijn er talrijke landschappen die het ecologische netwerk doorkruisen en het in
stukken verdelen. Die landschappen komen overeen met heel kunstmatige en/of ingerichte gebieden zoals
de sporen van de spoorweg, het terrein van “Schaarbeek-Vorming”, het industriegebied van de
Dobbelenberg of de stelplaats van de MIVB en de terreinen van de NAVO.
13

Gezien het feit dat er slechts heel weinig groene ruimten in het GBP zijn opgenomen , moet er niet alleen
rekening worden gehouden met bepaalde onbebouwde terreinen of braakland, maar moeten die ook
worden behouden om het Harense ecologische netwerk te vervolledigen, om die groene ruimten te
beschermen en om ze via de creatie van verbindingsgebieden met elkaar te verbinden.

16.5 PLAATSELIJKE ELEMENTEN
Ter herinnering, de gewone es ter hoogte van de Kortenbachstraat nr. 11 tegenover het contactcentrum van
Haren, is sinds 29/03/2007 in de bewaarlijst opgenomen.
Op het grondgebied van Haren werden vier opmerkelijke bomen geïnventariseerd. Het betreft :



Twee purperen beuken aan de ingang van het Arthur Maespark;
Een gewone notenboom (3e grootste van zijn soort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een
wilde appelboom (6e grootste van zijn soort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ter hoogte van
de Witloofstraat 300.

Ten slotte vermelden we de aanwezigheid van enkele afgeknotte bomen in Haren, meer bepaald in de
omgeving van de Ganzenweidestraat en de d’Hannetairestraat. Naast hun esthetische waarde, spelen
ouder wordende afgeknotte bomen ook een voortreffelijke ecologische rol. De holten die zich in de loop der

13

Zie kaarten 2 en 3 - GBP
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jaren vormen, zorgen voor een schuil- en voortplantingsplaats voor dieren die in holen leven, zoals
14
bepaalde vogels als het meesje of de steenuil, maar ook talrijke kleine zoogdieren .
Die bomen, die getuigen van de landelijke geschiedenis van Haren, moeten worden bewaard en zelfs
herplant.

16.6 INVASIEVE PLANTEN
De dienst “Groene ruimten” van de Stad Brussel heeft voor Haren een inventaris gemaakt van de
verschillende (niet-private) landschappen die invasieve exotische plantensoorten herbergen die als
schadelijk voor de biodiversiteit zijn erkend. Het betreft de Japanse duizendknoop (terrein van het Castrum,
hoek van het huizenblok tussen de Ganzenweidestraat en de Harenberg, het A. Maesbos, het park van de
Beemdgracht) en de reuzenberenklauw (ten zuidwesten van het terrein van de MIVB).

14

Bron: Onderhoud van de natuurlijke milieus in de vochtige gebieden van het Parc Naturel Régional des Caps en
Marais d'Opale.
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17 Landschapsstructuur
Kaart 13 : Het landschap

17.1 HET GBP
Het GBP telt vier perimeters van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing voor
Haren. Het betreft :





Het terrein van het Castrum (2,3 ha);
Het centrum van Haren (4,5 ha);
De tuinwijk in de Parochiestraat (0,8 ha);
De Ransonstraat en Verdunstraat, ten zuiden van lijn nr. 36 (4,1 ha).

Alles samen beslaan die gebieden 11,75 ha.

17.2 BESTANDDELEN VAN HET LANDSCHAP
17.2.1 Reliëf
Het reliëf vormt de basisstructuur van het landschap, de primaire structuur. Aan de basis van de
reliëfdoorsnede bevindt zich het hydrografische netwerk dat door zijn eroderende werking het reliëf heeft
ingesneden. Zo ontwikkelde Haren zich op de samenvloeiing van de valleien van de Zenne en van de
Woluwe, ter hoogte van een heuvel met een langgerekte rug waarvan de hellingen van zuid naar noord
geleidelijk aflopen.
Het terrein van Schaarbeek-Vorming behoort tot de bodem van de vallei (15 tot 20 m) waar zich het kanaal
en de Zenne (gedeeltelijk in open lucht) bevinden. De Castrum-hoeve ligt ongeveer 20 m hoog, net zoals de
Dobbelenberg. De dorpskern bevindt zich tussen 20 en 40 m. De gebieden die het meest naar het oosten
liggen, zijn het hoogst en behoren tot het plateau dat boven de vallei uitsteekt.
Dat reliëf biedt een mooi zicht op de vallei van de Zenne en op de linkerhelling (Neder-Over-Heembeek).

17.2.2 Vegetatie
Een groot deel van de groene ruimten in Haren bestaat uit onbebouwde terreinen. In combinatie met de
lage bouwdichtheid zorgt dat voor het vrij landelijke karakter van Haren. Dat karakter wordt echter bedreigd
door de geleidelijke verstedelijking van percelen voor de creatie van huisvesting of andere activiteiten. En
beetje bij beetje verdwijnen de groene ruimten.
Die groene ruimten die het landschap tijdens de verschillende seizoenen opfleuren, zijn van verschillende
aard: open (weilanden, moestuinen, braakland, enz.) of gesloten (bos, enz.). De open ruimten bieden, zoals
het woord het zelf zegt, een vrij uitzicht, in tegenstelling tot de gesloten ruimten, die minder aanwezig zijn
op het Harense grondgebied. De afwisseling van die twee soorten groene ruimten geeft het landschap een
zekere dynamiek.
Naast de groene ruimten mogen we ook de bomenrijen en alleenstaande bomen niet vergeten. Die
elementen benadrukken het landschap van Haren. Daaromtrent herinneren we aan de aanwezigheid van
een boom die op de bewaarlijst staat (gewone es), van vier opmerkelijke bomen en van enkele afgeknotte
bomen.
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17.2.3 De bebouwing
Behalve het terrein van Schaarbeek-Vorming, dat een groot deel van het grondgebied beslaat, vinden we
drie verschillende gebieden in Haren :




Het eerste gebied omvat een semilandelijke woonsfeer die is geconcentreerd in wat het centrum
van Haren kan worden genoemd en die zich langs de Verdunstraat, de Harenheidestraat en de
Vliegveldstraat uitstrekt;
Het tweede gebied omvat een industriegebied dat zich langs het kanaal en het terrein van
Schaarbeek-Vorming uitstrekt (Vilvoordsesteenweg, Dobbelenbergstraat en Witloofstraat);
Het derde gebied is een administratieve en technologische zone langs de Haachtsesteenweg.

Algemeen gesproken, vinden we de woonbebouwing in continue of onderbroken vorm langs oude
buurtwegen, die nooit duidelijk echte huizenblokken in de normale betekenis van het woord vormen. Veel
straten behouden zo een landelijk karakter, met diepe tuinen in stroken, zoals de Verdunstraat. Wat die
Verdunstraat betreft, merken we op dat ze getuigt van de sporadische realisatie van de rooilijnplannen.
Bewijs daarvan zijn de gebouwen die, over de volledige lengte van de straat, voorbij de rooilijn uitsteken of
zich achter de rooilijn bevinden. Die eigenschap creëert een zekere dynamiek en een gevoel van
ontdekking in de straat.
In Haren worden de industriegebieden vaak gekenmerkt door grote gebouwen met plat dak of een lichte
helling. Die gebouwen bevinden zich meestal in het midden van uitgestrekte percelen en worden omringd
door ruimten die bestemd zijn voor parking of door groene ruimten die doorgaans uit grasvelden bestaan.
Door het bouwprofiel, de volumetrie, de kleuren en de keuze van gebruikte materialen dragen de gebouwen
in grote mate bij tot de vorming van het bebouwde landschap. Bij het ontwerp werd weinig rekening
gehouden met landschapsarchitectuur met het oog op homogene en leesbare gehelen. Een mooi voorbeeld
van dat gebrek aan duidelijkheid is de Haachtsesteenweg, waar verschillende bestemmingen (huisvesting,
ondernemingen, kantoren, enz.) elkaar afwisselen en de gebouwen nu eens achter de rooilijn en dan weer
langs de straat werden ingeplant. De grote variatie in bouwprofiel en volume verhindert dat deze weg op
een duidelijke manier kan worden begrepen.
Opmerkelijk is ook het grote aantal verlaten gebouwen in de zones voor industriële activiteit, vooral ter
hoogte van de Dobbelenberg.
De landbouwgronden in Haren worden ten slotte één voor één opgeslorpt door huisvesting, grote
voorzieningen en industrie, en dat vaak zonder voorafgaande aanpassing van het perceel met het oog op
een meer rationeel gebruik van de ruimte.
De combinatie van die twee elementen, zones voor economische activiteit en leegstand, brengt doorgaans
een vrij negatieve impact op het landschap met zich mee.

17.2.3.1

Gebouwen of elementen met landschapswaarde

Het grondgebied van Haren beschikt over een erfgoed dat zowel architecturale, culturele als historische
waarde heeft, maar eveneens als landschapswaarde kan worden gekwalificeerd. Het betreft onder andere :












De Sint-Elisabethkerk;
De Castrum-hoeve;
Het oude gemeentehuis van Haren;
De kleine Onze-Lieve-Vrouw-kapel;
Het kerkhof van Haren;
De hefbrug van Buda;
Bakstenen bruggen met kordonlijst in steen;
De watertoren;
De tuinwijk;
De Brusselse maalderij;
De oude boerderijen.
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17.2.3.2

Slecht geïntegreerde ensembles of elementen

Verschillende elementen kunnen slecht geïntegreerd zijn en bijgevolg schade berokkenen aan het Harense
landschap :












De technische infrastructuren, zoals gsm-antennes en een hoogspanningslijn. In Haren zijn die
twee elementen, gelegen binnen of aan de rand van het terrein van Schaarbeek-Vorming, heel
goed zichtbaar aangezien het hoge elementen (masten) betreft die zich op een laag punt (vanuit de
hoogte bekeken) bevinden;
Het terrein van Schaarbeek-Vorming. Dit grote terrein is in feite braakland dat door talrijke
spoorwegen wordt onderbroken en enkele gebouwen herbergt, waarvan de werkplaatsen van
Infrabel nog altijd actief zijn. Het terrein bevindt zich op een laag punt (vanuit de hoogte bekeken)
en is dus heel zichtbaar. We vestigen echter de aandacht op de aanwezigheid van boomrijke
stukken binnen het terrein, alsook van een min of meer dicht en continu groen gordijn dat het terrein
omringt en zo plaatselijk de impact beperkt;
De talrijke spoorweglijnen. Deze zijn nu eens in de hoogte en dan weer lager gelegen en
doorkruisen het volledige grondgebied van Haren. Op die manier zijn talrijke kunstwerken zoals
bruggen zichtbaar en maken ze voortaan deel uit van het landschap van Haren. Een aantal
spoorweglijnen zijn niet gecamoufleerd door groene gordijnen of geluidsdichte muren. Die laatste
vinden we ter hoogte van de Heerlijkheidsstraat. Vóór de muur werd beplanting aangebracht;
De verlaten industriegebouwen. In Haren zijn veel grote industrieterreinen op dit moment volledig
of gedeeltelijk verlaten, zoals het Wanson-terrein of de oude fabrieken van Peters-Lacroix. Andere
industriegebouwen of zelfs kantoren staan momenteel leeg, zoals ter hoogte van de Dobbelenberg;
De economische activiteitenparken en grote voorzieningen. Zoals hierboven aangegeven,
werden er weinig inspanningen inzake landschapsarchitectuur geleverd om de bebouwing in die
gebieden te integreren. Het betreft meestal “grote dozen” met blinde benedenverdiepingen of met
grote garagepoorten voor de ondernemingen. Voor de voorzieningen betreft het beveiligde
gebieden die verboden zijn voor het publiek, zoals de NAVO. De stelplaats van de MIVB ligt
bovendien iets hoger, in het noordelijke deel, en vormt een belangrijke grens op het grondgebied
van Haren, na de spoorweglijnen;
De Haachtsesteenweg. Gebrek aan duidelijkheid door de verschillende achterliggende zones voor
reclame, parking en stelplaatsen, meerdere toegangen voor de ondernemingen die zich er komen
vestigen of het aanzienlijke wegverkeer;
Het Diabolo-project en het viaduct van Vilvoorde (bevinden zich buiten de gemeente).

17.3 EVALUATIE VAN HET LANDSCHAP
17.3.1 Uitzichtpunten over het landschap
Om een idee te krijgen van de verschillende mogelijke uitzichten op het grondgebied van Haren kunt u
terecht in de bijlage “Landschapsbijlage”.
In die bijlage worden verschillende panorama’s (lange afstand) in Haren voorgesteld. Elk van die punten is
opgenomen in de vorm van een fiche met het panorama, alsook ingezoomde beelden ter hoogte van het
panorama (met plaatsbepaling van de belangrijkste elementen) en een luchtfoto, alsook het GBP voor dat
panorama met als doel om het beter te interpreteren en om te ontdekken of het mogelijk is om het te
verstedelijken.
Kaart 14 : De gezichtsperspectieven
We merken op dat in Haren de topografie van het grondgebied, in combinatie met de aanwezigheid van
braakland op het terrein van Schaarbeek-Vorming, alsook langs de Harenberg talrijke vrije panorama's naar
andere delen van de Stad Brussel, zoals Neder-Over-Heembeek en Laken, biedt. Zo is het mogelijk om de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, de verbrandingsoven, het Atomium, de Japanse toren, de Sint-Pieteren Pauluskerk, het terrein van het militaire hospitaal, enz. maar ook de Brusselse maalderij of zelfs het
noordkwartier en de basiliek van Koekelberg te zien.
Die uitzichten op de andere helling van de Zenne kunnen in geval van de verstedelijking van de terreinen
worden bewaard door de visuele doorkijken te behouden.
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We merken op dat het “panorama” aan het einde van het eerste deel van de Harenberg langs lijn 36 ernstig
is verloederd omdat het uitzicht door de beplanting wordt belemmerd, en omdat het een doodlopende straat
betreft die met geen enkele weg of wandelweg is verbonden en omdat het landschap regelmatig wordt
vernield en het stadsmeubilair beschadigd.
Er zijn nog andere uitzichten, meer bepaald in de omgeving van de Keelbeek. Die bieden mooie
panorama's naar Diegem, op een open groene ruimte of op de oude Wanson-fabrieken. Bovenstaande
uitzichtpunten zijn de laatste punten in Haren die een mooi zicht bieden op dergelijke grote nietverstedelijkte ruimten. We merken op dat die punten door het gevangenisproject dreigen te verdwijnen.

17.3.2 Gebied met landschapswaarde
Enkele gebieden in Haren bieden een zekere landschapswaarde, namelijk de vier perimeters van culturele,
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing in het GBP : het terrein van het Castrum, het
historische centrum, de tuinwijk van de Parochiestraat en het geheel van de Verdunstraat en de
Ransonstraat.
Daarbij tellen we eveneens een deel van de Harenheidestraat (tussen spoorweglijn nr. 26 en de
Haachtsesteenweg) dat vanuit historisch en patrimoniaal standpunt een reeks witloofboerderijen verenigt en
zorgt voor de verbinding tussen het centrum van Haren en de Haachtsesteenweg. Vanuit het oogpunt van
het landschap biedt de omgeving van de Keelbeek, de groene long van Haren en het favoriete wandelpad
van veel mensen, een buitengewoon panorama op Haren en Diegem. We merken op dat dat laatste
landschap door het gevangenisproject wordt bedreigd.
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18 Geluidsomgeving
Haren is een dorpse en zelfs enigszins landelijke omgeving, wat overeenkomt met een soort woonvorm die,
in theorie, bepaalde sociale categorieën aantrekt (middenklasse). De ontwikkeling van het woonklimaat blijft
echter problemen ondervinden door de geluidsoverlast (lucht-, maar ook spoorverkeer) en de geografische
insluiting door het industriegebied, de NAVO en de luchthaven.
De door Leefmilieu-Brussel (BIM) uitgevoerde studies en de kaart van de “Multiblootstelling - Globale
geluidshinder 2006 - Lden” die de geluidsbronnen in kaart brengt (weg, tram en metro, spoor, luchtvaart) en
die uiteindelijk de globale geluidshinder tijdens de week aantoont, zeggen veel over de situatie van Haren.
De berekeningsmethode baseert zich op de optelsom van de akoestische energie van verschillende
bronnen op een gegeven punt.
Het akoestische niveau van Haren ligt tussen 60 en 75 dB(A), wat overeenkomt met een heel lawaaierige
omgeving.
Het BIM stelde op een prospectieve manier richtwaarden op voor de verschillende bodembestemmingen
die in het GBP worden gedefinieerd :




≤ 60 dB(A) voor woongebieden, parken, groene ruimten en bossen.
≤ 65 dB(A) voor gemengde gebieden, administratieve gebieden, gebieden met een sterk gemengd
karakter en gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten.
≤ 75 dB(A) voor industriegebieden, ruimten voor transport, kerkhoven, landbouwgebieden, speelen sportterreinen en ontspanningsruimten.

Op basis van die waarden werd er een conflictenkaart opgesteld. Die kaart biedt de mogelijkheid om voor
de verschillende gebieden van het GBP het verschil tussen het bestaande geluidsniveau en de
richtwaarden te visualiseren. Dat gebeurt aan de hand van een kleurencode, waarbij rood en groen de grote
of kleine positieve of negatieve verschillen ten opzichte van die richtwaarden aangeven.
Zo stellen we voor Haren vast dat er, wat het woongebied betreft, conflicten optreden door het lawaai van
zowel vliegtuigen als treinen.

Conflict Multiblootstelling en richtwaarden - Lden - 2006
Bron : BIM
Kaart 15 : Globale akoestische hinder - 2006

46

Richtschema Haren
Diagnose

19 Luchtkwaliteit
Sinds de jaren 60 staat de luchtkwaliteit in Brussel onder permanent toezicht. Daartoe werden er over het
volledige grondgebied van het gewest verschillende meetstations opgesteld. Er staat geen meetstation voor
de luchtkwaliteit op het Harense grondgebied, maar wel aan de andere kant van het kanaal, in Neder-OverHeembeek (stadsstation voor een woonomgeving in de buurt van een industriegebied), alsook ter hoogte
van de voorhaven (verkeersstation in de buurt van industriële/havenactiviteiten).
Hieronder vindt u een kort overzicht van de metingen die door die twee stations werden uitgevoerd












15

:

Ozon (geen meting voor het station van N-O-H) : sinds 1997 (datum van het begin van de metingen)
heeft het station in de voorhaven nooit de door de Europese Unie vastgelegde drempel voor de
bescherming van de volksgezondheid overschreden. Het neemt dus de eerste plaats in op de
zeven stations die de metingen voor dit soort verontreiniging weergeven.
Koolstofdioxide : de drempel voor deze soort verontreiniging is vastgelegd op gemiddeld 40 μg/m³
per jaar. En waar het station van N-O-H die drempel nooit heeft overschreden en de eerste plaats
op tien stations inneemt, staat het station aan de voorhaven pas voorlaatste met metingen die 43
tot 50 keer per jaar de drempel overschrijden. Alles samen liggen de gemiddelde waarden die
tussen 1998 en 2008 voor Haren werden geregistreerd, ietwat hoger dan de drempel van 40 μg/m³.
Zwaveldioxide : sinds het begin van de metingen daalt de hoeveelheid zwaveldioxide in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werden de door de Europese Unie vastgelegde waarden niet
overschreden. Reden daarvoor zijn de daling van de uitstoot bij grote energiegebruikers, de daling
van de hoeveelheid zwavel in benzine en diesel en het toenemende gebruik van zwavelarm
aardgas voor de productie van energie en de verwarming in huis.
Partikels : vóór 2005 registreerden de twee meetstations in de buurt van Haren verschillende
drempeloverschrijdingen per jaar. Sinds 2005 dalen die overschrijdingen doorgaans (behalve een
opflakkering in 2007 over alle stations) en liggen de waarden sinds vorig jaar onder de vastgelegde
drempel. Die situatie wordt grotendeels verklaard doordat de stations zich in de buurt van een
industriële en commerciële as bevinden. Een analyse heeft bovendien aangetoond dat het extra
aantal overschrijdingen van de drempel in Haren ook verband hield met de aanvoer van drogere
lucht vanuit het oosten (resuspensie van grotere partikels).
Fijnstof : de concentraties fijnstof liggen hoger aan het station van de voorhaven dan aan het
station van N-O-H. De luchtkwaliteit die in het licht van deze verontreiniging op het dagelijkse
gemiddelde werd geëvalueerd, wordt desondanks als goed beschouwd.
Koolstofoxide (geen meting voor het station van N-O-H) : de concentraties aan koolstofoxide zijn heel
laag en liggen onder de normen, de luchtkwaliteit met betrekking tot deze soort verontreiniging
wordt gemiddeld als uitstekend gekwalificeerd.
Stikstofoxide : voor deze soort verontreiniging legt de Europese Unie op dit moment geen enkele
norm op. De WGO heeft echter wel drempels uitgevaardigd. De waarden die ter hoogte van het
station van N-O-H worden geregistreerd, zijn voldoende laag om de luchtkwaliteit als goed tot heel
goed te kwalificeren. Ter hoogte van het station aan de voorhaven liggen de waarden duidelijk
hoger door de aanwezigheid van industriële/havenactiviteiten. Dat zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit
als middelmatig wordt beschouwd.

Door zijn ligging binnen de tweede ring van de Brusselse agglomeratie ondervindt Haren een grote stroom
van autoverkeer, voornamelijk ter hoogte van de Haachtsesteenweg, de Leopold III-laan en de
Vilvoordselaan. Dat autoverkeer veroorzaakt een specifieke soort vervuiling (ozon, stikstofdioxide en -oxide)
die de luchtkwaliteit aantast.
Gezien het feit dat de woongebieden in Haren redelijk ver van die grote assen liggen, is de luchtkwaliteit
daar beter.

15

Bron: Studie Agora, MER BBP Da Vinci.
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Vanuit het oogpunt van de subjectieve luchtkwaliteit werd er in 2001 een statistische analyse bij bewoonde
privéwoningen uitgevoerd. In Haren was 42% van de bevolking van mening dat de luchtkwaliteit niet echt
aangenaam is. Die verhouding moet echter met andere delen van het gewest worden vergeleken. Zo
beschouwden 50,8% van de bewoners van de Vijfhoek en bijna 48% van de bewoners van de
Antwerpsesteenweg de luchtkwaliteit als niet echt aangenaam.
We merken ook op dat in Haren het verschil tussen de wijken heel duidelijk is, zoals in onderstaande tabel
wordt aangegeven. Vooral in industriegebieden wordt de luchtkwaliteit als niet echt aangenaam
gekwalificeerd.
LUCHTKWALITEIT (ATMOSFERISCHE
VERONTREINIGING) IN %
NIET ECHT
AANGENAAM

BEVREDIGEND

HEEL
AANGENAAM

DOBBELENBERG

58,6

38,7

2,7

HAREN-ZUID

44,6

49,5

5,9

SINT-ELISABETH

39,2

52,7

8,1

HAREN-ZUIDWEST

32,9

57,1

10,0

HAREN-OOST

47,1

48,4

4,5

RANGEERSTATION

50,0

50,0

0,0

BRUSSEL-HAREN

41,7

51,2

7,1

Tabel : Luchtkwaliteit in Haren

20 Bodemverontreiniging
In Haren is er een vermoeden van verontreiniging voor verschillende kadastrale percelen. Het betreft
percelen die risicovolle activiteiten herbergen of geherbergd hebben en die gewoonlijk nog niet het
voorwerp hebben uitgemaakt van een bodemstudie via boringen of analyses. Het betreft dus mogelijk
verontreinigde terreinen waarvoor er op een tijdstip dat in de bodemordonnantie wordt bepaald, een studie
zou moeten worden uitgevoerd Dat tijdstip is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de verkoop van
het terrein, het uitgraven van de verontreinigde grond bij aanvang of op het einde van de exploitatie van
risicovolle activiteiten, enz.
Wat Haren betreft, liggen die terreinen hoofdzakelijk langs de Haachtsesteenweg, de Vilvoordselaan, de
Bruulstraat en de Dobbelenbergstraat.
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21 Subjectieve analyse
In de vragenlijst werd er geen enkele vraag gesteld die rechtstreeks verband hield met het milieu. Met
betrekking tot de beleving van de inwoners ten opzichte van hun leefklimaat bleek het volgende :
Vragen :
Geef twee (positieve en/of negatieve) kwalificaties voor Haren?
In Haren voelt u zich in :
een dorp - een wijk - een stad - geen antwoord?
Het algemene gevoel dat uit de analyse van de vragenlijst blijkt, is een grote waardering voor het groene en
vredige leefklimaat van de gemeente. De nabijheid van de luchthaven van Zaventem, die voor grote
lawaaihinder zorgt, alsook het gevoel van isolement (minieme dienstregeling van het openbaar vervoer,
spoorweglijnen, enz.), zijn echter de belangrijkste negatieve criteria die de bewoners vermelden.
Desondanks beschrijft de meerderheid van de ondervraagde personen (56%) hun wijk aan de hand van
positieve criteria.

We merken op dat er een opmerkelijk verschil is tussen de nieuwe bewoners (die minder dan 5 jaar in de
gemeente wonen) en de bewoners die al meer dan 25 jaar in Haren wonen. Eerstgenoemde zijn veel
gevoeliger voor het isolement van de wijk dan voor de geluidsoverlast door de aanwezigheid van de
luchthaven van Zaventem.
Ten slotte wordt Haren door de overgrote meerderheid van de geïnterviewde bewoners als een dorp
beschouwd.
Vraag :
Welke buitenruimte verkiest u in Haren?
Gezien het feit dat de helft van de ondervraagde personen deze vraag niet hebben beantwoord, laat dat
vermoeden dat een groot aantal van hen geen «favoriete» ruimte in Haren hebben, of dat ze niet
deelnemen aan het wijkleven.
Voor de mensen die wel antwoordden, zijn de meest favoriete buitenruimten het centrum van Haren en de
groene ruimten (parken en buurtwegen).
De parken en speelpleinen voor kinderen worden voornamelijk door personen met kinderen geapprecieerd,
terwijl het centrum van Haren vooral door mensen die geen kinderen hebben, wordt gewaardeerd.
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22 Conclusie
Materiële structuur
Wat de geologie betreft, stammen het overgrote deel van de afzettingen die op dit moment op het
grondgebied van Haren aan de oppervlakte komen, uit het Eoceen (Tertiair).
Wat de pedologie betreft, is de bodem hoofdzakelijk bodem die tot bebouwd gebied werd bewerkt. Van de
Ganzenweidestraat tot de Haachtsesteenweg zijn de meest voorkomende bodems echter ondiepe bodems
die zich op zanderige substraten hebben ontwikkeld.
Wat het reliëf betreft, ligt Haren op de samenvloeiing van de valleien van de Zenne en de Woluwe. Het
terrein van Schaarbeek-Vorming behoort tot de bodem van de vallei, waar het kanaal en de Zenne stromen.
De Castrum-hoeve ligt ongeveer 20 m hoog, net zoals de Dobbelenberg. De dorpskern bevindt zich tussen
20 en 40 m. De oostelijk gelegen gebieden zijn het hoogst en behoren tot het plateau dat boven de vallei
uitsteekt.
Het dorp Haren bevindt zich op de rechteroever van de Zenne. Die is, op het grondgebied van Haren,
overwelfd tot in de omgeving van het zuiveringsstation van Brussel-Noord. Voorbij het zuiveringsstation
stroomt ze in open lucht. Hoewel er in Haren verschillende waterlopen stromen, is enkel het kanaal van
Willebroek een bevaarbare waterloop. Wat de «kleine» waterlopen die Haren doorkruisen, betreft, zijn een
groot aantal overwelfd en stromen ze in de riolering (waardoor de hoeveelheid water onnodig toeneemt
vooraleer het wordt gezuiverd) en wordt enkel een deel van de Hollebeek binnenkort bovengronds
gebracht.
We merken op dat het terrein van het Castrum zich op een “bronnenlijn” bevindt, met andere woorden waar
het infiltratiewater ontspringt (weer aan de oppervlakte komt). Het redelijk moerassige gebied biedt een
reële ecologische waarde.
Hoewel er ten slotte geen overzicht van de overstromingsgebieden is, merken we op dat het huizenblok dat
door de Verdunstraat, de d'Hannetairestraat en de Ganzenweidestraat wordt afgebakend, al problemen met
vochtigheid heeft ondervonden.
De ecologische structuur
Wat Haren betreft, zijn er slechts een paar groene ruimten in het GBP opgenomen. Alles samen beslaan ze
ongeveer 19 ha van het Harense grondgebied. Zo zijn het park van de Beemdgracht, het Millenniumpark of
andere groene ruimten (“landbouwgronden”, moestuinen, enz.) niet als groene ruimten in het GBP
opgenomen. Die terreinen dreigen dus te verdwijnen ten koste van vastgoedprojecten. In Haren verdwijnen
de groene ruimten langzaamaan door vastgoedprojecten die zich blijven uitbreiden ten koste van de
onbebouwde gebieden.
Het ecologische netwerk van Haren wordt doorbroken en opgedeeld door heel kunstmatige en/of
aangelegde gebieden zoals de sporen van de spoorweg, het terrein van “Schaarbeek-Vorming”, het
industriegebied van de Dobbelenberg of de stelplaats van de MIVB en het terrein van de NAVO.
Wat de gebieden met een zekere waarde betreft, merken we op dat in 1996 het terrein van het Castrum als
semilandelijk landschap werd geklasseerd. We vermelden ook de aanwezigheid van een gebied met
faunawaarde dat een groot deel van het landschap van het Moeraske beslaat, onder andere het deel dat
zich op het grondgebied van Haren bevindt, en van een groene strook die zich tot spoorweglijn nr. 36
uitstrekt. Die groene strook maakt deel uit van het gewestelijke groennetwerk van het GewOP dat het
Moeraske met het Castrum verbindt. Bovendien bestaat er in Haren een landschap met grote tot heel grote
biologische waarde ter hoogte van het huizenblok Hannetaire (op de hoek van de d'Hannetairestraat en de
Ganzenweidestraat). En ook her en der verspreid over het grondgebied van Haren vinden we landschappen
met grote biologische waarde.
Wat de plaatselijke waardevolle elementen betreft, is er in Haren een boom die op de bewaarlijst is
ingeschreven, alsook vier opmerkelijke bomen. Bovendien vermelden we de aanwezigheid van enkele
afgeknotte bomen, overblijfselen van de landelijke geschiedenis van Haren.
Het grondgebied van Haren wordt door verschillende groene ruimten afgebakend. Die groene ruimten zijn
heel gevarieerd, van braakland tot bos, via parken, sportvelden en speelpleinen in open lucht (waarvan een
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aantal niet toegankelijk voor het publiek, zoals het terrein van de MIVB), moestuinen en tuinen. We merken
op dat er geen echte boomgaarden zijn.
Al die ruimten komen in verschillende maten en vormen, bevinden zich al dan niet op privéterrein en liggen
niet altijd op één lijn, wat de creatie van ecologische corridors verhindert. Bovendien is de staat van
bepaalde openbare ruimten niet altijd bijzonder goed, zoals het Arthur Maesbos of het Millenniumpark.
De laatste grote groene ruimte in Haren (de omgeving van de Keelbeek) dreigt door het gevangenisproject
te verdwijnen.
Ten slotte is het goed om weten dat verschillende landschappen in Haren invasieve exotische
plantensoorten herbergen die als schadelijk voor de biodiversiteit zijn erkend.
Landschapsstructuur
Het reliëf van Haren biedt een mooi zicht op de vallei van de Zenne en op haar linkerhelling (Neder-OverHeembeek).
De groene ruimten zijn doorgaans goed vertegenwoordigd in de weinig verstedelijkte delen. In combinatie
met de lage bouwdichtheid zorgt dat voor het vrij landelijke karakter van Haren. Dat karakter wordt echter
bedreigd doordat de groene ruimten blijven verdwijnen (vastgoedprojecten).
Behalve het terrein van Schaarbeek-Vorming vinden we drie verschillende bebouwde gebieden in Haren:
een semilandelijk woongebied, een industriegebied en een administratief en technologisch gebied. Die
verschillende gebieden hebben elk hun eigen kenmerken.
Het grondgebied van Haren beschikt over een bepaald aantal bouwwerken of groepen bouwwerken die als
elementen met landschapswaarde kunnen worden gekwalificeerd. Het GBP zelf vermeldt vier perimeters
van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing op het Harense grondgebied. Ook
andere gebieden hebben een zekere landschapswaarde, zoals een deel van de Harenheidestraat en de
omgeving van de Keelbeek.
Daartegenover staat dat verschillende elementen slecht geïntegreerd zijn en bijgevolg schade aan het
landschap van Haren kunnen berokkenen. Het betreft met name de hoogspanningslijn van het terrein van
Schaarbeek-Vorming, de spoorweglijnen, verlaten industriële gebouwen, activiteitenparken of grote
gebieden voor voorzieningen, de stelplaats van de MIVB of de Haachtsesteenweg.
Wat de uitzichten betreft, merken we op dat in Haren de topografie van het grondgebied, in combinatie met
het niet verstedelijken van het terrein van Schaarbeek-Vorming en met de aanwezigheid van braakland
langs de Harenberg talrijke vrije panorama's naar andere delen van de Stad Brussel, zoals Neder-OverHeembeek en Laken, biedt. Er zijn nog andere uitzichten, meer bepaald in de omgeving van de Keelbeek,
naar Diegem.
Leefklimaat (akoestiek, lucht, bodem)
Wat de geluidsomgeving betreft, blijft dit deel van het grondgebied, hoewel Haren een dorpse en zelfs
landelijke kant heeft, sterk benadeeld door de geluidshinder (lucht- maar ook spoorverkeer) en de
geografische insluiting door het industriegebied, de NAVO en de luchthaven. Het akoestische niveau van
Haren ligt tussen 60 en 75 dB(A), wat overeenkomt met een heel lawaaierige omgeving. Vooral in het
woongebied treden conflicten op door het lawaai van vliegtuigen en treinen.
Wat de luchtkwaliteit betreft, merken we op dat Haren een grote stroom van autoverkeer ondervindt, vooral
ter hoogte van de Haachtsesteenweg, de Leopold III-laan en de Vilvoordselaan. Dat verkeer veroorzaakt
een specifieke soort verontreiniging die de luchtkwaliteit aantast. Maar omdat de woongebieden in Haren
vaak ver van die grote assen weg liggen, is de luchtkwaliteit daar beter.
Vanuit subjectief oogpunt geeft een statistische studie aan dat bijna 42% van de Harense bevolking van
mening is dat de luchtkwaliteit weinig aangenaam is (dat is nog meer het geval voor mensen die in de buurt
van industriegebieden wonen).
Wat ten slotte de bodemverontreiniging betreft, is er een zeker vermoeden van verontreiniging voor
terreinen die voornamelijk langs de Haachtsesteenweg, de Vilvoordselaan, de Bruulstraat en de
Dobbelenbergstraat liggen.
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TROEF

ZWAK PUNT

MOGELIJKHEID

GEVAAR

MATERIËLE STRUCTUUR
- Aanwezigheid van een
zeker
reliëf
(valleilandschap).
- Grondgebied wordt door
verschillende
waterlopen
doorkruist.
- Bevaarbaar kanaal van
Willebroek.

Talrijke
overwelfde
waterlopen die in de
riolering uitmonden.
Mogelijk
risico
op
vochtigheid (overstroming?)
in
het
huizenblok
Hannetaire.

- Het terrein van het
Castrum, dat ecologisch
echt waardevol is.
- Het kanaal als bevaarbare
waterweg.
Zoveel
mogelijk
waterlopen
bovengronds
brengen
en
van
het
rioolnetwerk afsluiten.
- Uitbating van de collector
onder Schaarbeek-Vorming
voor het regenwater van de
verkavelingen in de buurt
van Schaarbeek-Vorming.

- Als er geen enkele
inrichting wordt voorzien,
bestaat er een risico op
vochtigheid (overstroming?)
voor de nieuwe constructies
in
het
huizenblok
Hannetaire.
- Verzadiging van het
zuiveringsstation
Noord
door het water van de
waterlopen.

ECOLOGISCHE STRUCTUUR
- Terrein van het Castrum is
als semilandelijk landschap
geklasseerd.
- Aanwezigheid van een
gebied met faunawaarde
(Moeraske  spoorweg).
Aanwezigheid
van
waardevolle bomen.
- Aanwezigheid van groen
netwerk.
- Aanwezigheid van talrijke
gevarieerde groene ruimten
die Haren een landelijk
karakter geven.

- Weinig groene ruimten in
het GBP.
- Talrijke groene ruimten
moeten plaats ruimen voor
vastgoedprojecten.
- Ecologische netwerk wordt
doorkruist en in stukken
opgedeeld.
- Afwezigheid van echte
boomgaarden.
Opmerkelijke
en
afgeknotte bomen die niet
juridisch zijn beschermd.
- Slecht onderhoud en
slechte inrichting van het A.
Maesbos.
- Sportterreinen van de
MIVB zijn niet toegankelijk
voor inwoners.
- Laatste groene ruimte in
gevaar
door
gevangenisproject.
Aanwezigheid
van
plaatsen met invasieve
exotische planten.

Gewestelijk
groennetwerk
in
het
GewOP
dat
het
Moeraske
met
het
Castrum verbindt.

- Verdwijnen van groene
ruimten
door
ongecontroleerde
verstedelijking.
Risico
dat
laatste
afgeknotte
bomen
verdwijnen.
- Risico op schade aan de
biodiversiteit door ongecontroleerde
groei
van
invasieve exotische planten.

LANDSCHAPSSTRUCTUUR
Reliëf
biedt
vrije
panorama's naar andere
delen van de Stad.
- Talrijke groene ruimten.
- Dorps en landelijk aspect
van het centrum van Haren.
- Aanwezigheid van 4
perimeters van culturele,
historische,
esthetische
waarde
of
voor
stadsverfraaiing.
- Aanwezigheid van bouwwerken of groepen bouwwerken die als elementen
met
landschapswaarde
kunnen
worden
gekwalificeerd.

- Bedreigde groene ruimten.
Aanwezigheid
van
verschillende
slecht
geïntegreerde
landschapselementen zoals
de
industriële
en
administratieve gebieden,
spoorweglijnen,
een
hoogspanningslijn,
het
terrein van SchaarbeekVorming of de stelplaats
van de MIVB.
- Haachtsesteenweg is niet
duidelijk.
- Leegstand.

- De aanwezigheid van
braakland
zoals
Schaarbeek-Vorming biedt
panorama’s
over
het
landschap.
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- Verdwijnen van groene
ruimten en uitzichten ten
gevolge
van
ongecontroleerde verstedelijking.

Richtschema Haren
Diagnose

TROEF

ZWAK PUNT

MOGELIJKHEID

GEVAAR

- Landschap en uitzichten
van de Keelbeek in gevaar
door gevangenisproject.
LEEFKLIMAAT (akoestiek, lucht, bodem)
- Aanzienlijke geluidshinder,
vooral voor de woongebieden.
- Niet onbelangrijk risico op
bodemverontreiniging
in
industriële/havengebieden.

- De dorpse en landelijke
kant
van
Haren
blijft
bewaard.
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- Een toename van het
luchten
spoorverkeer
dreigt meer geluidshinder
met zich mee te brengen.
- Risico op slechtere
luchtkwaliteit
voor
de
bewoners in geval van
ongecontroleerde inplanting
van
verontreinigende
bedrijven.

Richtschema Haren
Diagnose
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THEMA 3 : EIGENSCHAPPEN VAN DE BEVOLKING
23 De bevolking en haar evolutie
Haren werd in 1921 door de Stad Brussel geannexeerd en is territoriaal enkel met de rest van de gemeente
verbonden door de enorme spoorwegterreinen van Schaarbeek-Vorming, die op het grondgebied van de
Stad liggen. De spoorweg en de haven van Brussel vormen dus een materiële grens met de rest van de
Stad Brussel. De omvang van voornoemde landschappen, in combinatie met de aanwezigheid van andere
activiteitengebieden en de zetel van de NAVO in het zuiden, zorgen ervoor dat de inwoners van Haren zich
tot de onmiddellijke omgeving van de oude dorpskern, meer bepaald langs de Verdunstraat en langs een
deel van de Haachtsesteenweg, beperken.
In de laatste dertig jaar vóór het jaar 2000 kende de Stad Brussel, net zoals het Brusselse gewest, een
grote bevolkingsuittocht. Tussen 1970 en 1991 daalde de bevolking van de Stad met 15,5%. In 1999 telde
de Stad slechts 130.000 inwoners, het laagste aantal ooit. Sindsdien groeit de bevolking duidelijk en op 31
16
december 2010 bereikte ze 161.771 inwoners .
In de loop van de geschiedenis was de bevolking van Haren nooit heel groot. Waar de bevolking in 1912
zo'n 3.090 inwoners telde, waren er in 2009 slechts 4.353. Vanuit demografisch oogpunt merken we een
heel lichte daling van de bevolking tussen 1981 en 1991. Die daling is in hoofdzaak te wijten aan de sluiting
van industriegebieden en aan de achteruitgang van het leefklimaat door onaangepaste inplantingen. In het
begin van de jaren 60 herstelt die negatieve evolutie zich.
Vanuit het oogpunt van de locatie zien we dat de grote toename van de bevolking zich hoofdzakelijk in het
centrum van Haren afspeelt (woongebied bij uitstek). In de industriegebieden (Dobbelenberg en vooral de
Haachtsesteenweg/Leopold III-laan) daalde de totale bevolking immers tussen 2001 en 2009.

Evolution
de la population
à Haren
Bevolkingsevolutie
in Haren
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
1981

1991

2001

2004

2006

2009

Bevolkingsevolutie in Haren
We merken op dat de demografische ontwikkeling van het Harense grondgebied een aantal grenzen kent.
De insluiting, de nabijheid van grote industrieën en de luchthaven maken het grondgebied niet echt
aantrekkelijk voor gezinnen. Maar datzelfde grondgebied, dat nog niet echt dichtbebouwd is en waar nog
veel terreinen beschikbaar zijn, kan bewoners aantrekken die op zoek zijn naar een vrijstaande woning en
tegelijkertijd in Brussel willen blijven.
Kaart 16 : Bevolkingsevolutie per statistische sectoren tussen 2001 en 2009

16

www.brussel.be
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24 Bevolkingsverschuiving
Een bevolkingsverschuiving kan leiden tot een stijging of tot een daling van de bevolking. Die evolutie hangt
17
af van de natuurlijke loop (geboorte en overlijden) en van de migratiestroom (immigratie en emigratie) .

Evolutie van de natuurlijke loop en de migratiestromen van de bevolking en haar evolutie tussen 2000 en 2011

18

Bovenstaande tabel illustreert de evolutie van de Harense bevolking, die in de laatste jaren gestaag stijgt.
Die stijging houdt grotendeels verband met de migratiestroom (er is meer immigratie dan emigratie). En
hoewel de natuurlijke loop sinds de jaren 2000 globaal gezien neigt te stijgen, blijft die toch sterk achter op
de migratiestroom.
Die positieve migratiestroom benadrukt een zekere aantrekkingskracht van Haren. En die is dan misschien
te verklaren door de lage bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van een groot aantal beschikbare
terreinen die nieuwe inwoners kunnen aantrekken.

25 Samenstelling van de bevolking
De samenstelling van de Harense bevolking volgens soort en grootte van het gezin is de vrucht van grote
wijzigingen in het demografische gedrag over een lange tijdsperiode.
Een eeuw geleden telde een gemiddeld gezin in België ongeveer 4,6 personen. Aan de vooravond van de
tweede wereldoorlog bedroeg de gemiddelde grootte van een Belgisch gezin nog 3,4 personen. Sindsdien
heeft de erosie van de piramide zich nog voortgezet. De 20e eeuw wordt gekenmerkt door een daling van
de vruchtbaarheid die te wijten is aan enerzijds een lager gemiddeld aantal kinderen per vrouw en
anderzijds aan het feit dat vrouwen de geboorte van een kind tot een latere leeftijd uitstellen.
De opeenvolgende volkstellingen van 1981, 1991 en 2001 wijzen echter op een stijging van het aantal
gezinnen. Die vooruitgang sluit aan op een nationale context waarin veel koppels niet meer samenwonen
en we merken ook een stijging van het aantal eenoudergezinnen.
In Haren is het fenomeen van kleinere gezinnen tegengesteld aan wat we in andere gemeenten zien.
Terwijl het aantal kleine gezinnen tussen 2001 en 2009 daalt, blijft het aantal grote gezinnen stijgen. We
17

Het verschil tussen de geboorten en de overlijdens vormt de natuurlijke balans, het verschil tussen inwijkelingen en
uitwijkelingen het migratiesaldo.
18
Bron: Stad Brussel

56

Richtschema Haren
Diagnose

kunnen dus stellen dat Haren grote gezinnen aantrekt die op zoek zijn naar ruimte, naar een groene
omgeving, maar ook naar goedkopere woningen en lagere grondbelastingen dan elders in Brussel.
19

Gemiddeld telt een Harens gezin ongeveer 2,8 personen .

Aantal alleenwonende mannen
Aantal alleenwonende vrouwen
Aantal private huishoudens van 2 personen
Aantal private huishoudens van 3 personen
Aantal private huishoudens van 4 personen
Aantal private huishoudens van 5 personen
Aantal private huishoudens van 6 personen
Aantal private huishoudens van 7 personen
Aantal private huishoudens van 8 personen
Aantal collectieve huishoudens
Totaal aantal huishoudens (private
collectieve)

1/01/2001

1/01/2009

Evolutie

213
221
423
219
239
81
38
17
9
0
1.460

214
214
382
233
278
129
63
24
17
0
1.554

1
-7
-41
14
39
48
25
7
8
0
94

en

Tabel met de grootte van gezinnen in 2001 en 2009 voor het grondgebied van Haren

20

Op de kaart met het aantal gezinnen per adres merken we een groot aandeel woningen die één (44,5%) of
twee gezinnen (35,8%) huisvesten. Samen vormen die twee categorieën meer dan 80% van de gezinnen in
Haren.
We merken op dat er op voornoemde kaart gezinnen in bepaalde voorzieningen of kantoren worden
aangegeven. Het betreft uiteraard de conciërgewoning.
Kaart 17 : Het aantal gezinnen per adres
Kaart 17’ : Het aantal gezinnen per adres - Zoom

26 Prognose en evolutie van de bevolking
Om een aangepast beleid te kunnen voeren, is het van essentieel belang om de evolutie van het aantal
gezinnen en van de globale bevolking te kunnen schatten, meer bepaald per leeftijdscategorie. Op die
manier is het mogelijk om de toekomstige behoeften van de bevolking te begrijpen.
Het aantal jonge gezinnen zal bijvoorbeeld vanzelfsprekend een invloed hebben op de behoeften inzake
kinderopvang, schoolinfrastructuren en pedagogische omkadering. Het aantal jongvolwassenen bepaalt
dan weer de nieuwkomers op de arbeidsmarkt en het belang van het aanbod voor arbeidskrachten, maar
ook de behoeften inzake huisvesting en communicatiemiddelen. De oudste groep ten slotte stelt ons in
staat om het aantal gepensioneerde personen te schatten. Maar hoewel de vergrijzing een reëel fenomeen
is, levert het beschrijven van het gedrag van de oudere bevolking in de toekomt reële problemen op.

19

20

In 2007: 2,78 personen/gezin, in 2011: 2,84 personen/gezin.
Bron: NIS
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26.1 EVOLUTIE VAN HET AANTAL INWONERS
Methode 1 op basis van de “Bevolkingsprojecties 2010-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest”, BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse).
In deze studie van het BISA bedraagt het totale groeicijfer van de bevolking voor de Stad Brussel tussen
2010 en 2020 ongeveer 17%. Als dat cijfer op de bevolking van Haren wordt toegepast, registreren we een
stijging met ongeveer 810 inwoners over diezelfde periode. Dat betekent dat Haren in 2020 meer dan 5.400
inwoners telt.
Leeftijdsklassen

2010

2015

2020

0-2
3-5
6-11
12-17
18-64
65-79
80-99+
Totaal

197
196
459
478
2.808
358
124
4.620

221
226
532
520
3.071
383
126
5.079

227
237
597
582
3.239
426
124
5.433

Evolutie 2010-2020
30
41
138
104
431
68
0
813

15,4%
21,1%
30,1%
21,7%
15,4%
19,1%
0,2%
17,6%

Tabel met de geschatte evolutie van de bevolking van Haren tegen 2020 (methode 1)
Als we de bevolkingsgroei per leeftijdsklasse van naderbij bekijken, merken we dat het vooral personen van
minder dan 18 jaar betreft. Tegen 2020 zal de bevolking dus verjongen in plaats van verouderen.
Methode 2 op basis van een constante groei van de Harense bevolking.
Op basis van de stijging van het aantal inwoners in Haren tijdens de periode 2006-2010 en op basis van
een constante evolutie schatten we voor Haren een globale toename met 1.034 nieuwe inwoners over de
periode 2010-2020, ofwel een stijging van 22%.
Net zoals bij methode 1 laat die bevolkingsgroei zich voelen in de jongste leeftijdsklassen, en meer bepaald
in de leeftijdsklasse 0-2 jaar, met andere woorden de «laatstgeborenen». De 80-plussers daarentegen zien
hun aantal dalen.
Leeftijdsklassen

2010

2015

2020

Evolutie 2010-2020

0-2
197
260
344
147
74,8%
3-5
196
212
230
34
17,3%
6-11
459
523
595
136
29,7%
12-17
478
525
577
99
20,7%
18-64
2.808
3.095
3.410
602
21,4%
65-79
358
371
385
27
7,7%
80-99+
124
117
111
-13
-10,4%
Totaal
4.620
5.104
5.654
1.034
22,4%
Tabel van de geschatte evolutie van het aantal inwoners van Haren tegen 2020 (methode 2)

Methode 3 op basis van de “Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060”, FPB (Federaal Planbureau) en
ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische informatie).
In deze studie werden de groeicijfers voor elk arrondissement van het land berekend. Bijgevolg verschillen
de cijfers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de cijfers voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Zo zal bijvoorbeeld tegen 2020 de sterkste bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betrekking hebben op de jongste leeftijdsklassen (minder dan 18 jaar), terwijl het in het arrondissement
Halle-Vilvoorde veeleer de groep van de 65-plussers is die het sterkst groeit.
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Gezien het feit dat Haren op de grens met het arrondissement Halle-Vilvoorde ligt, werd de evolutie van de
Harense bevolking over de periode 2010-2060 uitgevoerd op basis van het geschatte groeicijfer voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. De resultaten van die
schatting vindt u hieronder.

Grafiek van de geschatte evolutie van de bevolking van Haren tegen 2060

21

Gezien het feit dat bevolkingsprojecties vaak onzeker zijn en worden onderschat, «weerhouden» we de
evolutie van de Harense bevolking op basis van het groeicijfer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Leeftijdsklassen

2010

2020

0-2
3-5
6-11
12-17
18-64
65-79
80-99+
Totaal

197
196
459
478
2.808
358
124
4.620

237
242
585
572
3.268
402
114
5.419

Evolutie
2010-2020
20,2 %
23,4 %
27,4 %
19,6 %
16,4 %
12,3 %
-8,0 %
17,3 %

2030

2040

2050

2060

235
248
633
653
3.405
473
123
5.769

228
237
610
660
3.423
514
152
5.824

237
245
615
648
3.489
547
177
5.959

247
256
644
672
3.586
574
196
6.175

Evolutie
2010-2060
25,3 %
30,7 %
40,4 %
40,5 %
27,7 %
60,5 %
58,1 %
33,7 %

Tabel met de geschatte evolutie van de bevolking van Haren tegen 2060 (methode 3)

Volgens deze methode kunnen we besluiten dat :



De bevolking van Haren op korte termijn, 2010-2020, gemiddeld met ongeveer 800 inwoners zal
stijgen (+17,3%);
De bevolking van Haren op lange termijn, 2010-2060, gemiddeld met ongeveer 1.370 inwoners zal
stijgen (+33,7%).

21

We merken op dat de schatting op lange termijn een aantal onzekerheden inhoudt. Die schatting wordt louter ter
informatie gegeven.

59

Richtschema Haren
Diagnose

26.2 EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEZINNEN
Methode op basis van een constante groei van het aantal gezinnen in Haren.
Op basis van de evolutie van het aantal gezinnen in Haren in de periode 2007-2011 en op basis van een
constante evolutie schatten we voor Haren een globale toename met 352 nieuwe gezinnen voor de periode
2010-2020, ofwel een stijging van ongeveer 22%.
Aantal
pers./gezin

2010

2015

2020

Evolutie 2010-2020

1
449
505
569
120
26,7 %
2
408
430
452
44
10,9 %
3
229
237
245
16
6,9 %
4
277
281
285
8
3,0 %
5+
267
339
431
164
61,3 %
Totaal
1.630
1.792
1.982
352
21,6 %
Tabel van de geschatte evolutie van het aantal gezinnen in Haren tegen 2020

26.3 CONCLUSIE
22

Wetende dat in Haren een gemiddeld gezin uit ongeveer 2,8 personen bestaat en op basis van de
hierboven uitgevoerde berekeningen, kunnen we besluiten dat Haren tegen 2020 300 tot 370 nieuwe
23
gezinnen zal tellen, en dus ook evenveel nieuwe woningen .
We merken echter op dat die cijfers, in het licht van de vele grote projecten die op korte termijn in Haren zijn
voorzien, moeten worden gerelativeerd.
Wetende dat in Haren de gemiddelde nettodichtheid op dit moment 25,3 woningen/ha bedraagt, vereist de
toename van de bevolking tegen 2020 tussen 12 en 14,5 ha.

27 De bevolkingsdichtheid
In de laatste jaren is de bevolkingsdichtheid in Haren geleidelijk gestegen. Tussen 1981 en 2006
registreerden we een stijging van 32%. Toch blijft de dichtheid aanzienlijk lager dan in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waar de bevolkingsdichtheid 4 keer hoger ligt.
Aangezien Haren een relatief landelijk grondgebied is, heeft de ontwikkeling van dat stadsdeel niet
dezelfde evolutie gevolgd als het centrum van Brussel. Zo zijn de woningen er grotendeels alleenstaand en
zijn er heel veel niet-verstedelijkte gebieden.
De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Haren bedraagt ongeveer 720 inwoners/km². Die dichtheid is echter
ver van homogeen voor het volledige grondgebied. In het centrum van Haren bedraagt de
bevolkingsdichtheid namelijk ongeveer 3.500 inwoners/km² tegenover slechts 74 inwoners/km² langs de
Haachtsesteenweg, meer bepaald het stuk tussen de Middelweg en de Bordetlaan. Dat is te wijten aan het
feit dat de demografische ontwikkeling van het Harense grondgebied een aantal grenzen kent. De
insluiting, de nabijheid van grote industrieën en de luchthaven maken het grondgebied systematisch
onaantrekkelijk voor gezinnen.
Kaart 18 : Bevolkingsdichtheiden en aantal inwoners per statistische sector in 2009

22
23

In 2007: 2,78 personen/gezin, in 2011: 2,84 personen/gezin.
Vereenvoudiging.
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28 De leeftijd van de bevolking
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de Harense bevolking vandaag veel jonger is dan in de vorige eeuw en
dat er een groot verschil is tussen de curven van 1991 en van 2009.
De huidige leeftijdsstructuur bevestigt de aantrekkingskracht van de gemeente voor grote jonge gezinnen.
In tegenstelling tot wat we op gewestelijk en nationaal vlak met betrekking tot de vergrijzing van de
bevolking merken, telde Haren in 2009 een groot aantal personen tussen 10 en 19 jaar en tussen 45 en 49
jaar. Het aandeel van die ervaren beroepsbevolking (vanaf 35 jaar), in combinatie met het belang van
kinderen, lijkt te betekenen dat Haren gezinnen (koppels met kinderen) aantrekt die op zoek zijn naar een
ander leefklimaat dan in de stad.
De 65-plussers zijn in de minderheid in Haren, wat een groot verschil is met zowel het gewestelijke als het
nationale model waar diezelfde leeftijdsklasse ten gevolge van de hogere levensverwachting blijft stijgen. In
Haren heeft er zich ten opzichte van 1991 een groot verschil gevormd. Het aandeel van de 65-70-jarigen is
in 2009 van 7% tot 2,5% gedaald. Die vaststelling kan worden verklaard door het gebrek aan voorzieningen
voor bejaarde personen op het grondgebied.

Grafiek van het aandeel van de bevolking per leeftijdscategorie tussen 1981 en 2009

24

29 De positie van de vreemdelingen in de Harense bevolking
Het Belgische nationaliteitsrecht was tot in 1984 heel beperkend. Sindsdien onderging het wetboek van de
Belgische nationaliteit drie keer grote wijzigingen en is de toegang tot de Belgische nationaliteit vandaag
heel liberaal. Het wordt dus almaar moeilijker om de demografische evolutie van de verschillende
bevolkingsgroepen van vreemde oorsprong te volgen.
Het aandeel inwoners van vreemde oorsprong is duidelijk lager in Haren dan wat we in de rest van de Stad
Brussel zien. Als landelijke gemeente vormt Haren niet echt een aantrekkelijke gemeente voor personen die
in België aankomen. Bevolkingsgroepen van vreemde oorsprong worden, in het algemeen, aangetrokken
door stadscentra die veel meer mogelijkheden aanbieden qua huisvesting, tewerkstelling, dienstverlening,
enz.
We merken echter dat de verhoudingen van mensen van vreemde oorsprong in functie van de streek
van oorsprong in Haren en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest relatief overeenkomen. Het grootste
deel van de bevolking van vreemde oorsprong is inderdaad afkomstig uit het Europa van de 15, terwijl
24

Bron: NIS
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het kleinste deel uit Turkije afkomstig is.

30 Het onderwijsniveau
De schoolvoorzieningen vormen al lang één van de pronkstukken van de Stad Brussel. Alle
onderwijsnetwerken (gemeentelijk onderwijs, vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs of privéonderwijs) zijn
aanwezig op het grondgebied van de Stad, net zoals alle verschillende studieniveaus (kleuterschool, lagere
school, middelbare school en hoger onderwijs). De grote meerderheid van de schoolinstellingen van de
Stad maken deel uit van het Franstalige onderwijsnetwerk. Er zijn echter ook Nederlandstalige instellingen
in alle wijken, behalve in de Zuidwijk.
Op dit moment is het gebrek aan opvangplaatsen voor kinderen onder de drie jaar een cruciaal thema voor
het Brusselse gewest. De situatie is eveneens zorgwekkend voor de lagere en middelbare scholen.
Alles bij elkaar telt Haren 4 scholen op zijn grondgebied. De aanwezige schoolstructuren bieden tot op
heden geen enkele plaats op het middelbare niveau. Sinds september 2012 zou de Ecole des Etoiles
echter een humaniora-afdeling hebben geopend waar iets minder dan honderd jongeren zouden terecht
kunnen.
Zoals hierboven al vermeld, is het aantal kinderen tussen 0 en 20 jaar sinds 1981 blijven stijgen. Volgens
het bewonerscomité van Haren zijn de schoolvoorzieningen onvoldoende, vooral omdat Haren zijn
bevolkingsgroep van minder dan 18 jaar ziet groeien zonder bijkomende structuren te creëren. Gezien de
locatie van Haren geeft dat grote problemen. De leerlingen van Haren krijgen namelijk geen voorrang in
nabijgelegen instellingen, waardoor ze vaak verschillende kilometers van huis school lopen.
Ten gevolge van de bevolkingsgroei stijgt dus ook het aantal leerlingen in de twee Harense scholen
aanzienlijk (het aantal leerlingen in de lagere school is in 10 jaar meer dan verdubbeld). We merken op dat
de cijfers voor de Basisschool Harenheide iets lager liggen.
Volgens de cijfers van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in 2008 zijn de leerlingen van
middelbare scholen die in het noorden van de gemeente wonen (Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren),
in vergelijking met het gewestelijke gemiddelde, meer gericht op het technische onderwijs en minder op het
algemene onderwijs. In 2001 hebben we reeds vastgesteld dat een kwart van de bevolking van Haren ofwel
geen diploma, ofwel enkel het diploma van het lager onderwijs had en dat 40% van de bevolking boven de
18 jaar in het bezit was van een diploma van het middelbaar onderwijs.
Dat lage onderwijsniveau vormt een zwak punt voor het relatief kwetsbare grondgebied. In een context van
economische crisis en ontslagen is die verdeling zorgwekkend voor de mogelijkheid tot wederopleving van
de bevolking.

31 Subjectieve analyse
Zie de eigenschappen van de bestudeerde bevolking, in het punt “Subjectieve analyse of participatieve
diagnose”.
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32 Conclusie
Na een demografische achteruitgang ten gevolge van de sluiting van een aantal industriële vestigingen
merken we in de laatste jaren dat de Harense bevolking sterk stijgt. Die stijging is in hoofdzaak te danken
aan de migratiestroom. De aantrekkingskracht van Haren kan worden verklaard door de lage
bevolkingsdichtheid, alsook door de aanwezigheid van talrijke beschikbare terreinen.
Gemiddeld bestaat een gezin in Haren uit 2,8 personen. Dat is gedeeltelijk te verklaren door het grote
aantal nieuw samengestelde gezinnen alsook door het feit dat jongeren pas laat alleen gaan wonen. De
gezinnen van 1 of 2 personen vormen 52% van de Harense gezinnen. Algemeen gesproken, trekt Haren
grote gezinnen aan en dat aantal groeit al enkele jaren. Die gezinnen zijn op zoek naar ruimte, naar een
groene omgeving, maar ook naar goedkopere woningen en lagere grondbelastingen dan elders in Brussel.
De prognoses voor de bevolkingsevolutie in Haren schatten een stijging van ongeveer 300-370 nieuwe
gezinnen tegen 2020, wat evenveel nieuwe woningen betekent. Die stijging komt overeen met een gebied
van 12 tot 14,5 ha. De demografische groei wordt echter «bedreigd» door het feit dat Haren een duidelijk
ingesloten grondgebied is.
Haren telt een groot aandeel van personen tussen 10 en 19 jaar en tussen 45 en 49 jaar. Het aantal 65plussers ligt veel lager door een gebrek aan voorzieningen voor bejaarden op het grondgebied.
We merken dat het merendeel van de woningen (80%) 1 of 2 gezinnen huisvest.
Algemeen gesproken, getuigt de bevolking van Haren van een laag onderwijsniveau. In 2001 had een kwart
van de bevolking van Haren geen diploma of enkel een diploma van het lager onderwijs en was 40% van de
bevolking boven de 18 jaar in het bezit van een diploma van het middelbaar onderwijs.
Het aandeel inwoners van vreemde oorsprong ten slotte is duidelijk lager in Haren dat wat we in de rest
van de Stad Brussel zien.
TROEF

ZWAK PUNT

MOGELIJKHEID

GEVAAR

- Stijging van de bevolking
door de migratiestroom 
aantrekkelijk grondgebied.
- Grote gezinnen (2,8
personen).
Verjonging
van
de
bevolking.
- Lage bevolkingsdichtheid.

- Klein aantal bejaarden
door
gebrek
aan
voorzieningen.
- Verschillen tussen wijken
wat de bevolkingsdichtheid
betreft

ingesloten
grondgebied.
- Weinig appartementsgebouwen.
- Laag onderwijsniveau.

- Realisatie van projecten
met verschillende grootten
van woningen (meer grote
woningen).
Aanwezigheid
van
industrieën
die
laaggeschoolde
mensen,
alsook
gespecialiseerde
arbeiders tewerkstellen.

Een
te
hoge
bevolkingsconcentratie en
een
gebrek
aan
voorzieningen/
diensten/
handelszaken kunnen de
aantrekkingskracht
van
Haren doen verliezen.
- Het verdwijnen van
industrieën/ondernemingen
in
Haren
dreigt
een
negatieve invloed te hebben
op
de
actieve
beroepsbevolking  hogere
werkloosheid.
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THEMA 4 : ECONOMIE
33 Arbeidsmarkt
33.1 ACTIEVE EN NIET-ACTIEVE BEVOLKING
De participatiegraad meet het deel van de bevolking dat de beroepsactieve leeftijd heeft (tussen 18 en 64
jaar) en dat aan het werk is of op zoek is naar werk. In 2008 bedroeg de participatiegraad voor Haren 73%.
Het werkende deel van de actieve bevolking bedroeg 63% van de bevolking. In diezelfde periode bestond
86% van die werkende actieve bevolking uit loontrekkende werknemers.
In 2001, het jaar van de laatste volkstelling, stelden we vast dat de meest vertegenwoordigde
socioprofessionele categorieën in Haren ambtenaren uit de publieke sector, werknemers en
arbeiders/leerlingen uit de privésector waren.
We merkten een aantal verschillen tussen de statistische sectoren: zo werkt 36% van de werkende actieve
bevolking van “Haren-Zuid” als ambtenaar in de publieke sector, terwijl het centrum van het dorp “SintElisabeth” een groter aantal werknemers in de privésector (35%) telt. We merken op dat het aandeel
arbeiders in Haren vrij hoog is, maar de meeste arbeiders wonen ter hoogte van de Dobbelenberg (26%).
Haren telt ook een beperkt aantal zaakvoerders, vrije beroepen en zelfstandigen. Maar die vormen slechts
8% van de werkende actieve bevolking.
De actieve bevolking omvat zowel de werknemers als de werklozen. In 2008 bedroeg de
werkloosheidsgraad in Haren ongeveer 13%. Er was dus een lichte stijging sinds 2003, het jaar waarin de
werkloosheidsgraad nauwelijks de 10% overschreed. In 2008 bedroeg de gemiddelde werkloosheidsgraad
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 20%. In Haren zijn er dus verhoudingsgewijs minder
werklozen dan in het gewest. Dat is in hoofdzaak te verklaren door de komst van vele actieven naar het
grondgebied. Daarom is het aantal werkende actieven verhoudingsgewijs veel groter in Haren dan het
gemiddelde voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (51,4%). Op het grondgebied van Haren vinden we
talrijke duurzame economische activiteiten, wat ook de lage werkloosheidsgraad kan verklaren. Ten slotte
kwamen na de industriële crisis van de jaren 70 talrijke hightech infrastructuren zich op het grondgebied
vestigen, zoals de NAVO, SABCA, de stelplaats van de MIVB, enz. die zowel voor tewerkstelling als voor
diensten zorgden.
De niet-actieve bevolking bestaat voornamelijk uit jongeren onder de 18 jaar en gepensioneerden.

33.2 GEZINSINKOMEN
Het bedrag van de inkomens is in grote mate afhankelijk van het onderwijsniveau en de beroepsstatus.
Daaruit volgt dat het inkomen niet echt hoog ligt in wijken met een hoge werkloosheidsgraad. Op
gewestelijke schaal is het niveau van het inkomen relatief heterogeen. Het verschil tussen het noorden en
het zuiden van de stad is inderdaad flagrant. In realiteit is dat contrast nog groter omdat een groot deel van
de bevolking uit het zuiden van de stad niet onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit.
25

Wat het gemiddelde inkomen per inwoner betreft, bevindt Haren zich op het gemiddelde van de inkomens
van de Stad Brussel (€ 11.485) en het gewest (€ 12.740) en zelfs iets erboven voor de statistische sector
“Sint-Elisabeth”.

25

De gegevens waarover we beschikken voor de statistische sectoren (Sint-Elisabeth : € 13.486 - Haren-Oost : €
12.472 - Haren-Zuidwest : € 11.243)
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34 Economische activiteiten
Tot halfweg de 19e eeuw was de economie van Haren in hoofdzaak op de landbouw gericht. In 1526 telde
het dorp Haren slechts tien boerderijen. In 1832 telde het al niet meer dan 5 boerderijen en 88 landelijke
woningen. De velden produceerden in hoofdzaak tarwe, gerst, haver en aardappelen. Vervolgens werd de
groenteteelt intensiever en vooral de witloofteelt. Vanaf 1880 begon de landbouw af te nemen. De
uitbreiding van de spoorwegen en een groeiende industrialisering betekende het einde voor veel
landbouwgronden. Die industriële landschappen konden zich doorheen de geschiedenis ontwikkelen
dankzij de nabijheid van spoor-, luchtvaart- en weginfrastructuren. Ook vandaag zijn er nog talrijke
industrieën die zich blijven ontwikkelen.
We merken ook op dat er indertijd steengroeven werden uitgebaat in Haren. De Brusselse kalksteen die
werd ontgonnen, diende als bouwmateriaal en als kalksteen.
Kaart 19 : De stedelijke functies
Deze kaart van de stedelijke functies groepeert alle administratieve, industriële en commerciële
activiteiten die in Haren worden uitgeoefend en biedt de mogelijkheid om de ruimten te bepalen waar die
activiteiten zijn gevestigd. Op die manier is het ook mogelijk om de stedelijke ruimte te kenmerken en de
dynamiek ervan te volgen.

34.1 INDUSTRIE
Vanaf het midden van de 19e eeuw komen talrijke industrieën zich in Haren vestigen op drie aangrenzende
landschappen: de oever van het kanaal en de gehuchten Buda en Dobbelenberg. De vestiging van die
industrieën gaat gepaard met de bouw van groepen arbeiderswoningen.
Haren onderscheidt zich van het grondgebied van de Stad Brussel door de duidelijk meer opvallende
aanwezigheid van fabrieksindustrie terwijl de diensten (vooral aan particulieren), de handel en het toerisme
een bron van tewerkstelling vormen die aanzienlijk kleiner is dan het gemiddelde van de Stad Brussel en de
gewestelijke norm.
De industriële economische activiteit wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door het economische
activiteitenpark Da Vinci dat zowel in de gemeente Evere als in de Stad Brussel ligt. De Da Vinci-site,
eigendom van Citydev, is een industriepark voor wetenschappelijk onderzoek en werd in 1975 opgericht.
Alles samen beslaat het gebied een totale oppervlakte van 38 hectare.
Het gebied herbergt drie soorten ondernemingen, die allemaal op de productie zijn gericht :




Filialen of coördinatiecentra van grote industriële groepen, in het bijzonder de sectoren informatica,
chemie en farmaceutica;
Innoverende kmo's (meer bepaald, in de sectoren van de informatietechnologie, de elektronica en
de telecommunicatie);
Meer traditionele ondernemingen die wegens economische redenen in het Brusselse gewest
moeten worden gestabiliseerd.
26

Het economische activiteitenpark telt bijna 6.000 jobs , verdeeld over 42 bedrijven. Het aandeel
Brusselaars dat door de ondernemingen in het activiteitenpark wordt tewerkgesteld, wordt op 40% geschat.
Gevaarlijke firma's of firma's die schade aan de buurt kunnen berokkenen, zijn verboden. Activiteiten van
handelszaken, kantoren of conferentiezalen, beurzen, refters of parkeerterreinen zijn enkel toegelaten als
ze gepaard gaan met industriële activiteiten. De laatste jaren werd dat beleid wel wat versoepeld. Een van
de huidige criteria van Citydev is namelijk het streven naar tewerkstellingsdichtheid. Vandaar dat ze
probeert om de dienstenactiviteiten die bijdragen tot een grotere aantrekkingskracht van de
industriegebieden uit te breiden. Zo was de komst van Mobistar in de Bourgetlaan een manier om tegemoet
te komen aan de doelstellingen inzake tewerkstelling van Citydev.

26

Schattingen Citydev, maart 2010.
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In het activiteitenpark van de Da Vinci-site bevindt zich de firma SABCA die zwaar luchtvaartmateriaal
produceert. De maatschappelijke zetel, maar ook het historische terrein, ligt in de Haachtsesteenweg. De
firma is eigenaar van de terreinen die ze uitbaat. Nog niet lang geleden breidde ze haar hangars uit en nu
wil ze ook haar productie-eenheid uitbreiden naar de terreinen op het domein van de staat langs de
Haachtsesteenweg.
Aan weerskanten van de Noendellestraat in Haren ligt nog een ander economisch activiteitenpark dat
eigendom is van Citydev. Dat activiteitenpark telt 12 verschillende ondernemingen (erfpacht) en een vrij
perceel. Het park biedt ongeveer 420 jobs (waarvan 295 ter plaatse).
Het economische activiteitenpark Da Vinci is in het gebied van het BBP Da Vinci, dat momenteel wordt
voorbereid, opgenomen. Een van de doelstellingen van het BBP voor het gebied is de mogelijkheid creëren
om het economische activiteitenpark, dat momenteel door de bepalingen van het bestek van Citydev uit
1975 wordt geregeld, te concentreren. Voor Citydev is het een unieke mogelijkheid om haar terrein dat in
onbruik is geraakt, te moderniseren. Dat vereist een herverkaveling van de percelen, een verhoging van de
bouwdichtheid, een duidelijkere beschrijving van de bodembestemming, het verbeteren van de
parkeerplaatsen en meer groene ruimten.
De activiteitenparken Da Vinci en Noendelle, alsook het ondernemingsgebied langs de Haachtsesteenweg
werken goed. Op dit moment herbergt de Haachtsesteenweg een groot aantal kleinschalige industriële en
ambachtelijke activiteiten. Die ondernemingen zijn in een gemengde zone ingeplant en beschikken vaak
over achteruitgebouwde werkplaatsen. De belangrijkste ondernemingen zijn actief in de automobielsector
en de voedingsmiddelenindustrie of op het domein van de bouwmaterialen.
27

Sinds korte tijd heeft het nieuwe «demografische» BBP een nieuw gebied, het “OGSO” , gecreëerd met als
doel om de inplanting van huisvesting mogelijk te maken of te versterken en tegelijkertijd de economische
activiteit in stand te houden. In Haren is er namelijk een OGSO-pool langs de Haachtsesteenweg die de
bestaande gebieden met sterk gemengd karakter en de bestaande industriegebieden vervangt. Een van de
problemen is hoe de economische activiteiten en de huisvesting kunnen samenleven, zonder al te veel
geluidshinder te veroorzaken, zoals op dit moment het geval is door het verkeer van de Haachtsesteenweg.
De industriële pool van de Dobbelenberg en, voor een deel, het industriële gebied langs het kanaal zijn in
onbruik geraakt. Er bevinden zich inderdaad een groot aantal verlaten ondernemingen en industriële
gebieden zoals de oude fabriek van Wanson, de oude fabrieken van Peeters-Lacroix, enz. Het gebied is
eveneens ingesloten, de wegen zijn verouderd, aangetast en bochtig wat de doorgang voor vrachtwagens
bemoeilijkt. De aanleg van een industriële route vanaf de Ring die de industriële polen langs het kanaal
tussen Haren en N-O-H verbindt, biedt de mogelijkheid om de huidige ondernemingen beter in te delen en
ze aantrekkelijker te maken.
Tussen de grote ondernemingen in Haren vinden we ten slotte de administratieve zetel van Prémaman en
de werkplaats van Pierre Marcolini op de Haachtsesteenweg, de firma De Corte & Zoon in de Verdunstraat,
de maatschappelijke zetel van Electrolux in de Raketstraat, de firma Mobistar in de Bourgetlaan of de
uitgeversfirma Gallimard in de Dobbelenbergstraat.

34.2 DE KANTOREN
De internationale activiteiten zijn uitdrukkelijk aanwezig in Haren, onder andere op het gebied van de NAVO
en van Eurocontrol. Maar die lijken maar een beperkte invloed te hebben op de bijbehorende diensten die
in de omgeving liggen. Die functioneren namelijk op een zelfstandige manier met hun eigen diensten.
De kantoren bevinden zich hoofdzakelijk langs de grote assen zoals de Leopold III-laan en de
Haachtsesteenweg.
28

Het overzicht van het kantorenpark dat door het BROH en Citydev wordt uitgegeven , onthult een relatief
hoog leegstandspercentage voor het luchthavengebied in de gemeenten Zaventem en Machelen. Dat
leegstandspercentage bedraagt 31,6% van het huidige aanbod, ofwel meer dan dubbel zo veel als de

27
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Ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving
Overzicht van het kantorenpark 2010/25 met betrekking tot de leegstand, Citydev en BROH.
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leegstand in het Brusselse grondgebied in de buurt, waaronder het activiteitenpark Da Vinci, waar de
leegstand 15,2% bedraagt.
Het leegstandspercentage voor kantoren in Haren ligt echter wel iets hoger dan de rest van het Brusselse
gewest. Van de bestaande kantoren merken we inderdaad dat een groot aantal gebouwen wachten om te
worden verhuurd of verkocht ( 40.000 m²). Toch bieden de progressieve renovatie van het park en de
inperking van bouwwerken de mogelijkheid om er een bevredigend evenwicht tussen vraag en aanbod in
stand te houden.
Wat het Vlaamse Gewest betreft, gaat de bouw van nieuwe kantoorgebouwen in het luchthavengebied, als
29
reactie op de intenties van de plaatselijke ontwikkelingsplannen , door. Dat gebeurt vanuit het oogpunt om
er een grote gewestelijke economische pool voor het Vlaamse Gewest te realiseren met als doel om er,
ondanks de pessimistische marktvooruitzichten, het huidige aanbod aan kantoren te verdubbelen.
Die projecten vergroten het risico op een fellere concurrentie inzake huurprijzen in het luchthavengebied en
een daling van de vastgoedwaarde, waardoor het kantorenpark in het Brusselse gewest minder
aantrekkelijk wordt. De kantoren op het Harense grondgebied lijden inderdaad onder een zekere
bouwvalligheid en hoge huurprijzen. Bovendien zijn de gewestelijke en gemeentelijke belastingen hoger
voor het Brusselse grondgebied dan in het Vlaamse Gewest, wat de concurrentie van het park op het
luchthavengebied extra in de verf zet. Zo wordt de noodzaak om de Harense activiteitenparken
dynamischer en veelzijdiger te maken, van essentieel belang.

34.3 DE HANDELSZAKEN
Algemeen gesproken, spelen de commerciële kernen een centrale rol in het wijkleven, in het bijzonder de
buurtwinkels (bakkerij, slagerij, boekhandel, apotheek, enz.). Ze dragen bij tot de aantrekkingskracht van
een wijk en tot haar economische leefbaarheid.
In Haren is er geen lint voor handelskernen zoals in het GBP wordt gedefinieerd. Er is echter wel een kleine
handelskern, vooral geconcentreerd aan het kruispunt van de Verdunstraat en de Harenheidestraat. Onder
de aanwezige handelszaken merken we een kruidenierswinkel, een snackbar, een boekwinkel, een
kapperszaak, een apotheek, drie cafés en twee banken.
In het verleden waren er meerdere pogingen om opnieuw buurtwinkels in Haren te vestigen, zoals een
bloemist of een kledingwinkel op de hoek van de Haachtsesteenweg, maar die handelszaken zijn er niet in
geslaagd om zich permanent te vestigen.
Volgens de Wijkmonitoring bedroeg het aantal lokale handelszaken per inwoner in 2006 1,75% voor Haren
tegenover 4,28% voor het volledige Brusselse gewest. Haren weerspiegelt dus niet het beeld van een heel
dynamische wijk.
Een aantal getuigenissen van Harenaars beklemtonen het feit dat in 50 jaar het aantal handelszaken op het
grondgebied sterk is gedaald, wat een zekere teloorgang van het sociale leven in de wijk impliceert. De
handelszaken worden in eerste instantie gezien als een plaats van comfort, maar ze vormen ook een
ontmoetingsplaats.
Het gebrek aan handelszaken kan dus een rem zijn voor nieuwe inwoners die hun boodschappen in
naburige gemeenten of wijken moeten doen. Zo bevinden zich de dichtstbijgelegen supermarkten in de
gemeente Evere (grote keuze aan merken) en in Diegem (Aldi ter hoogte van de oude Haachtsesteenweg).
Ten slotte merken we op dat Atrium binnenkort aandacht moet besteden aan de handelswijk van Haren.

29

Meer bepaald het Start-plan en Airport City.
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35 Subjectieve analyse
Vragen :
In welke sector werkt u?
Wat is ongeveer het maandelijkse bruto-inkomen van uw gezin?

Net zoals vele andere semilandelijke gebieden bestaat Haren uit een meerderheid werknemers (33%) en
een heel klein aantal werklozen. Ook de gepensioneerden (23%) vertegenwoordigen een niet te
verwaarlozen deel van de Harense bevolking.
We merken op dat bijna 50% van de nieuwe inwoners werknemers zijn (tegenover 0% werklozen en 10%
gepensioneerden), wat wijst op een zekere aantrekkingskracht van het grondgebied voor relatief jonge
actieve gezinnen, waarvan 70% tussen 30 en 45 jaar is.

De maandelijkse bruto-inkomens variëren sterk van gezin tot gezin. De meerderheid van de ondervraagde
personen hebben een maandelijks bruto-inkomen tussen € 2.000 en € 3.000, wat overeenkomt met het
gemiddelde voor de Stad Brussel (gemiddeld inkomen per aangifte).
We merken op dat de grote mate waarin deze vraag niet werd beantwoord, kan worden verklaard door haar
vertrouwelijke karakter.

14,1%
20,6
%

6%

6,7%

11,3%

Non réponse

10,9%

Non réponse
Moins

de 1000€

Moins de 1000€

Entre 1000€ et 2000€

Entre 1000€ et 2000€

20,6%

30,4%

Entre 2000€ et 3000€

Entre 2000€ et 3000€

Entre Entre
3000€ et3000€
4000€

et 4000€

Entre Entre
4000€ et4000€
5000€

et 5000€

Plus de 5000€

Plus de 5000€

69

Richtschema Haren
Diagnose

Vraag :
Doet u regelmatig uw boodschappen bij handelszaken in Haren?
We merken op dat de Harenaars over het algemeen hun boodschappen in de buurtwinkels doen, hoewel
Haren geen supermarkt heeft.
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36 Conclusie
Arbeidsmarkt
In Haren is het percentage van de werkende actieve bevolking vrij hoog en ligt de werkloosheidsgraad lager
dan het gewestelijke niveau. Dat kan in hoofdzaak worden verklaard door de komst van vele actieven op
het grondgebied en door de aanwezigheid van talrijke duurzame economische activiteiten.
De Harense actieven zijn vooral ambtenaren uit de publieke sector, werknemers of arbeiders/leerlingen uit
de privésector. Haren telt een beperkt aantal zaakvoerders, vrije beroepen en zelfstandigen.
Wat het gemiddelde inkomen per inwoner betreft, bevindt Haren zich op het gemiddelde van de inkomens
van de Stad Brussel en het gewest.
Economische activiteiten
Haren beschikt over verschillende industriegebieden, waarvan het economische activiteitenpark Da Vinci
het belangrijkste is. Het in 1975 opgerichte Da Vinci-park is eigendom van Citydev en is vooral gericht op
wetenschappelijk onderzoek. Alles samen beslaat het een oppervlakte van 38 hectare. Het activiteitenpark
alleen biedt ongeveer 6.000 jobs (40% Brusselaars), verdeeld over 42 ondernemingen, waaronder
SABCA.
Zowel het economische activiteitenpark Da Vinci als de kleinschalige industriële en ambachtelijke
ondernemingen die zich vooral op de automobiel- en voedingsmiddelenindustrie richten en langs de
Haachtsesteenweg zijn gelegen, draaien globaal gezien goed.
In het industriegebied van de Dobbelenberg, alsook op sommige plaatsen langs het kanaal vinden we
industrieterreinen die in onbruik zijn geraakt.
De kantoren bevinden zich hoofdzakelijk langs de grote assen zoals de Leopold III-laan en de
Haachtsesteenweg. Veel kantoorgebouwen wachten om te worden verhuurd of verkocht ( 40.000 m²).
De nabijheid van het Vlaamse Gewest dat als doel heeft om, ondanks de pessimistische
marktvooruitzichten, het huidige aanbod aan kantoren in het luchthavengebied te verdubbelen, vergroot het
risico op concurrentie inzake huurprijzen en daling van de vastgoedwaarde, waardoor het kantorenpark in
het Brusselse gewest minder aantrekkelijk wordt.
Wat handelszaken betreft, is Haren een heel arm stadsdeel. Sinds een vijftigtal jaar smelt het aantal
handelszaken als sneeuw voor de zon, wat een teloorgang van het sociale leven binnen de wijk impliceert
en wat bovendien een rem kan zijn voor nieuwe inwoners die hun boodschappen in de naburige gemeenten
of wijken zouden moeten doen.

TROEF

ZWAK PUNT

MOGELIJKHEID

GEVAAR

ARBEIDSMARKT
Laag
werkloosheidspercentage.
- Groot aandeel werkende
actieve
mensen
door
aanwezigheid van talrijke
duurzame ondernemingen.
- Gemiddelde inkomens per
inwoner liggen op het
gemiddelde.

- Klein aantal zaakvoerders,
vrije
beroepen
en
zelfstandigen.

- Aantrekkingskracht om
een hogere sociale klasse
aan te trekken, met als doel
om de sociale verscheidenheid te versterken.
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- Het verdwijnen van
industrieën/ondernemingen
in
Haren
dreigt
een
negatieve invloed te hebben
op de actieve beroepsbevolking

hogere
werkloosheid.
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TROEF

ZWAK PUNT

KANS

GEVAAR

ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
Aanwezigheid
van
ondernemingen
met
internationale uitstraling (bv.
SABCA en Eurocontrol).
- Goede aantrekkingskracht
van de Haachtsesteenweg
ten voordele van het
economische
activiteitenpark Da Vinci
voor
wetenschappelijk
onderzoek en voor ondernemingen uit de voedingsmiddelenindustrie.
- Aanwezigheid van grote
voorzieningen zoals de
NAVO.

- De industriële pool op de
Dobbelenberg en plaatselijk
langs het kanaal is in
onbruik geraakt.
- Veel lege ondernemingen
en kantoren door bouwvalligheid van gebouwen en
infrastructuren.
- Het hoge leegstandspercentage voor kantoren.
- Groot aantal handelszaken
in Haren verdwijnen.

- De modernisering van het
economische
activiteitenpark Da Vinci
met opstellen van een BBP.
Een
aantrekkelijke
Haachtsesteenweg
om
nieuwe
ondernemingen
naar het grondgebied te
lokken.
- De komst van nieuwe
actieve inwoners die nood
hebben aan handelszaken
en diensten in het centrum
van Haren.
- De aanleg van een
industriële route om de
industriële pool van de
Dobbelenberg te bereiken.
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- OGSO (demografisch
GBP) : huisvesting vs.
economische activiteiten.
- Het gebrek aan handelszaken en diensten kan een
rem zijn voor de komst van
nieuwe inwoners.
- De concurrentie met het
kantorenpark in het luchthavengebied
in
het
Vlaamse Gewest.

Richtschema Haren
Diagnose

THEMA 5 : VOORZIENINGEN EN DIENSTEN
37 Voorzieningen en diensten
Kaart 19 : De stedelijke functies

37.1 GBP
Het GBP telt acht zones voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten. Drie ervan
beslaan een aanzienlijke oppervlakte (>25 ha), namelijk de stelplaats van de MIVB en het terrein van de
oude en toekomstige NAVO. Het betreft dus geen voorzieningen die voor de plaatselijke bevolking zijn
bestemd. De andere gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten zijn de
Sint-Elisabethkerk, drie scholen en een “opslagterrein” van de Stad Brussel. Op het GBP werd één school
niet als gebied voor voorzieningen opgenomen, namelijk de Ecole des Etoiles die als enige een middelbare
afdeling heeft.
Enkel de terreinen van de MIVB en de sportterreinen van Haren zijn als sport- en ontspanningsgebied in
open lucht op het GBP opgenomen. Het eerste is echter niet toegankelijk voor het publiek. We merken op
dat de petanqueterreinen en het voetbalveld in de Verdunstraat niet in het GBP zijn opgenomen.
Ten slotte vermelden we de aanwezigheid van een kerkhof ter hoogte van de driehoek van de
Wilgeroosjesstraat (Parochiestraat).

37.2 SCHOOLINFRASTRUCTUREN 30
37.2.1 Crèches
In Haren zijn er twee gemeentelijke crèches aanwezig, een Franstalige en een Nederlandstalige. De
Franstalige crèche “Les Sources” in de Parochiestraat biedt 26 plaatsen terwijl de Nederlandstalige
gemeentelijke crèche in de Kortenbachstraat 23 plaatsen aanbiedt. De crèches worden respectievelijk door
ONE en Kind en Gezin gesubsidieerd.
Er is eveneens een privécrèche in Haren, namelijk “La maison des petits”. De crèche bevindt zich in de
Harenheidestraat en biedt 12 plaatsen.
Zo zijn er in totaal 61 plaatsen die ter beschikking van kinderen tussen 0 en 3 jaar worden gesteld. Hoewel
er op 1 januari 2011 197 kinderen van die leeftijd in Haren waren, lijkt het alsof er geen gebrek is aan
opvangplaatsen. Dat kan worden verklaard door het feit dat veel ouders hun kinderen naar een
opvangplaats in de buurt van hun werk brengen.

37.2.2 Scholen
Haren telt in totaal vier scholen op zijn grondgebied :

30



Basisschool van Haren (Parochiestraat) :



Basisschool Harenheide (Verdunstraat) :



Ecole des Etoiles (Waterranonkelstraat) :

Franstalig onderwijs van de Stad Brussel (~87 leerlingen in de kleuterschool + ~216 leerlingen in de lagere
school);
Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel (~76 leerlingen in de kleuterschool + ~97 leerlingen in de
lagere school);

Bron: Openbaar onderwijs van de Stad Brussel

73

Richtschema Haren
Diagnose



Niet-confessionele vrije basisschool (~110 leerlingen in de kleuterschool + ~140 leerlingen in de lagere school
+ ~96 leerlingen in de middelbare school);

Vrije basisschool Kameleon (Beemdgracht) :

Nederlandstalig katholiek onderwijs (~67 leerlingen in de kleuterschool + ~207 leerlingen in de lagere school).

Drie van die scholen bevinden zich in een woonwijk in de buurt van het centrum van Haren. De Ecole des
Etoiles ligt buiten het centrum in een gebied met sterk gemengd karakter tussen de Haachtsesteenweg en
spoorweglijn 26.
Alles samen kunnen de scholen in Haren ongeveer 340 leerlingen in de kleuterschool en 660 leerlingen in
de lagere school verwelkomen. Aangezien de middelbare afdeling van de Ecole des Etoiles pas in
september 2012 is geopend, kan ze slechts iets minder dan een honderdtal jongeren ontvangen (4
klassen). Op termijn hoopt de schooldirectie 700 leerlingen te mogen tellen.
Ter informatie, op 1 januari 2011 bedroeg het aantal Harense kinderen in de kleuterschool 196, in de lagere
school 459 en in de middelbare school 478. We kunnen stellen dat de schoolinfrastructuren in Haren op dit
moment aan de lokale vraag voldoen.
Prognose van de vraag
Op basis van de berekeningen van de evolutie van de bevolking die in het kader van het hoofdstuk
“Eigenschappen van de bevolking” werden uitgevoerd, wordt er geschat dat er tegen 2020 ongeveer 40
extra kinderen in de kleuterschool zullen zijn, 130 in de lagere school en 100 in de middelbare school.
Aangezien de Stad Brussel algemeen gesproken voorrang geeft aan leerlingen uit de gemeente moeten de
Harense scholen die stijging van het aantal jongeren tegen 2020 kunnen opvangen.

37.3 SPORTVOORZIENINGEN
De Stad Brussel beschikt over verschillende sportinfrastructuren op het grondgebied van Haren, met als
belangrijkste voorziening de sportzaal in de Sporthalstraat. Het sportcentrum van Haren, met een cafetaria
en sportzaal (basket-, badminton-, volleybal- en futsalterreinen en ruimte voor gymnastiek) die in 1996 in
gebruik werden genomen en een synthetisch voetbalveld dat in 2008 werd ingehuldigd, is een van de
belangrijkste collectieve voorzieningen van deze oude Brusselse gemeente.
Er zijn nog enkele openbare terreinen in open lucht zoals de petanqueterreinen achter de SintElisabethkerk (Sint-Elisabethstraat) en het voetbalveld langs de Verdunstraat.
We vermelden eveneens de aanwezigheid van het sportcentrum van de MIVB in de Tweedekkerstraat. Dat
centrum is echter enkel toegankelijk voor het personeel, hun familie en vrienden.

37.4 SPEELPLEINEN
Zoals hierboven vermeld, zijn er in Haren twee openbare buurtspeelpleinen (park van de Beemdgracht en
op de hoek van de Kortenbachstraat en de Sint-Elisabethstraat), die echter van middelmatige kwaliteit zijn
(vooral het speelplein in het centrum van Haren). Volgens een studie van het BIM in 2010 zijn deze
speelpleinen voldoende voor het aantal kinderen in Haren. De studie meent echter dat de speelpleinen niet
voldoen als we rekening houden met de evolutie van de bevolking tegen 2020. Bijgevolg moeten er nieuwe
speelpleinen worden aangelegd. Op korte termijn is er in het kader van de heraanleg van de Middelweg een
klein speelplein voorzien ter hoogte van het pleintje vóór de SFAR-woningen.
Wat de jongvolwassenen betreft, maakt de studie gewag van de totale afwezigheid van infrastructuren voor
die groep jongeren, zoals een skatepark of Agoraspace. De studie is van oordeel dat er in Haren in eerste
instantie twee infrastructuren voor jongvolwassenen moeten worden ingericht.
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37.5 BEJAARDEN
Waarschijnlijk ten gevolge van het lage aantal bejaarden, namelijk 8% van de totale Harense bevolking, is
er geen verblijfplaats of verzorgingstehuis voor senioren in Haren.

37.6 CULTURELE VOORZIENINGEN
Haren telt twee culturele centra: het Contactcentrum van Haren in de Kortenbachstraat 11 en het
Socioculturele centrum van de Vlaamse Gemeenschap “De Linde” in de Kortenbachstraat 7. Het doel van
die contactcentra is om het isolement van alle mensen op het grondgebied te doorbreken. Binnen dat kader
is er een sociale permanentie die de mogelijkheid biedt om mensen in moeilijkheden naar de juiste diensten
door te verwijzen.
Het Contactcentrum van Haren organiseert verschillende socioculturele activiteiten zoals informaticalessen,
"gezelschapspelnamiddagen", creatieve workshops, culturele bezoeken, uitstapjes, feestmaaltijden,
gymnastieklessen, enz. Daarnaast stelt het centrum ook buurtdiensten voor, zoals een winkelpendeldienst,
pedicure, kapper, warme maaltijden, enz.
Het huis "De Linde" helpt inwoners in hun zoektocht naar een sociale dienst, naar leuke ontspanning
(toneel, muziek, film ...), naar een kinderoppas, naar steun voor een vereniging, enz. Dit is de meest
actieve vereniging in de gemeente. Hoewel het contactcentrum en “De Linde” vaak tweetalige activiteiten
aan alle Harenaars aanbieden, betreuren de inwoners het feit dat de aangeboden activiteiten vaak in het
Nederlands zijn, wat een aantal beperkingen inzake toegankelijkheid met zich meebrengt.
Het Huis voor het Kind in de Verdunstraat 478/480 biedt educatieve, ludieke, culturele en sportieve
activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Het doel is om aangename momenten van ontspanning,
amusement en opvoeding te verenigen en zo bij te dragen tot de ontplooiing van de kinderen.
Haren telt ook twee bibliotheken :



De Franstalige bibliotheek van Haren (Parochiestraat) in het centrum van het dorp aan de ingang
van de basisschool waarmee ze nauw samenwerkt;
De Nederlandstalige bibliotheek in de Flodorpstraat.

Ten slotte bevindt zich in Haren een museum dat de boeiende geschiedenis van de informatica vertelt, van
de oorsprong van de computer tot de technologische snufjes van vandaag. We vinden er machines die
dateren uit 1880 tot nu, goed voor meer dan 150 stukken. Het museum bevindt zich in de gebouwen van
UNISYS aan de Bourgetlaan 20. De toegang is gratis, maar bezoeken gebeuren op afspraak.

37.7 ONTHAALTERREINEN
37.7.1 Zigeuners
Op 10 oktober 2011 huldigde de Stad Brussel het nieuwe transitterrein voor zigeuners in. Het terrein in de
Waterranonkelstraat beschikt over 21 plaatsen voor caravans met water- en elektriciteitsaansluitingen.
Zigeuners mogen er hun caravan drie keer per jaar gedurende 21 dagen parkeren. Bovendien is er een
sanitair gebouw dat toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit.
Enkele maanden na de opening moest het terrein jammer genoeg worden afgesloten wegens beschadiging
31
van het materiaal . Bovendien bleek dat de zigeuners en de gepensioneerde kermisklanten (op het
aangrenzende terrein) niet met elkaar konden opschieten wat voor buurtproblemen zorgde.
Het terrein kan niet worden heropend zonder dat er een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd.
Momenteel zijn er gesprekken aan de gang om het terrein zo snel mogelijk te herstellen.

31

Hoewel er een waarborgsysteem is, is het vaak moeilijk om de daders van die beschadigingen te identificeren. Er is
namelijk een probleem met de bewaking op het terrein (er is enkel 's morgens een afgevaardigde van de Stad
aanwezig). De permanente aanwezigheid van een conciërge is absoluut noodzakelijk.
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Ten gevolge van de beschadigingen zou de NMBS, de naaste buur van het terrein, omheiningen en
doornplanten moeten plaatsen.

37.7.2 Gepensioneerde kermiskramers
Omdat ze over een caravan beschikken, hebben gepensioneerde kermiskramers geen recht op een sociale
woning. Daarom creëerde de Stad in 2012 een ruimte waar gepensioneerde kermiskramers tegen een
sociaal tarief een plaats kunnen huren. Dat terrein ligt in de Waterranonkelstraat, net naast het terrein voor
de zigeuners. Het bestaat uit 24 plaatsen voor caravans en zes plaatsen voor vrachtwagens. Elke eenheid
beschikt over een elektriciteitsmeter, een watermeter en een kabeltelevisieaansluiting.

37.8 VERENIGINGSLEVEN
Haren telt negen vzw's die in hoofdzaak actief zijn op het domein van de sport en de cultuur. Dat aantal kan
als laag worden beschouwd, maar het wordt deels gecompenseerd door de activiteiten van andere
verenigingen (buiten Haren) en door de talrijke activiteiten van het contactcentrum en De Linde.
Al die vzw's zijn voornamelijk verenigingen met lokale werking die als doel hebben om het lokale leven op
te vrolijken.
Als we de informatie in de nieuwsberichten van het bewonerscomité van Haren mogen geloven, is het
aantal verenigingen de laatste jaren duidelijk gedaald. Die indruk is misschien te wijten aan het feit dat er
ooit een tijd was waarin het centrum van Haren veel levendiger was door de aanwezigheid van
handelszaken die vandaag zijn verdwenen.
Op dit moment bestaat het grondgebied van Haren uit één vereniging voor ongeveer 500 personen, wat
heel laag lijkt. In het licht van de toename van de bevolking en het grote aandeel jongeren onder de 18 jaar
lijkt het alsof de vraag in Haren heel hoog is. Toch zijn er weinig of geen activiteiten voor die jongeren
onder de 18 jaar voorzien.
Van de negen verenigingen in Haren zijn er 5 sportverenigingen. Als het op sportieve activiteiten aankomt,
is er dus een relatief gevarieerde keuze : voetbal, tennis, wielrennen, enz.
De Harense verenigingen bieden eveneens muziekactiviteiten, zoals een fanfare en Toogenblik, een
muziekvereniging die op de eerste verdieping van het contactcentrum samenkomt.
Naam van de vzw

Activiteit

De Koninklijke Sporting Football
Club Haren
RCS Fleur bleue
FC Toison d’Or
Wielertoeristen Club Haren Sport Plus
Association Sportive de Haren
Het Huis voor het Kind
Toogenblik
De Linde
Bewonerscomité van Haren

Locatie in Haren

Voetbal

Sporthalstraat 15

Voetbal
Voetbal

Sporthalstraat 15
Sporthalstraat 15
(sportcentrum van Haren)
Haachtsesteenweg 1701
Sporthalstraat

Wielrennen
Basketbal
Kinderen
Fanfare
Vlaams cultureel centrum
Bijdrage tot het lokale leven

Verdunstraat 478-480
Kortenbachstraat (Contactcentrum)
Kortenbachstraat
Kortenbachstraat (voor publieke
vergaderingen)

Inventaris van de vzw's in Haren
Het bewonerscomité van Haren
Het bewonerscomité van Haren, vroeger "Een hart voor Haren" genoemd, wil de inwoners bewust maken
over wat er van hun grondgebied zal worden. Het is hun rol om de inwoners te informeren over en, indien
nodig, te verenigen voor of tegen de projecten van de overheid. Daartoe werken beperkte groepjes
inwoners aan precieze thema's, bijvoorbeeld aan een inventaris van buurtwegen.
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Deze vzw publiceert eveneens een maandelijks krantje op 1.600 exemplaren per maand , om de
Harenaars te informeren over de activiteiten en evoluties van de wijk (verdeling in de brievenbussen).
In 2010 telde het comité 55 betalende leden. De plenaire vergaderingen lokken gemiddeld een dertigtal
personen. Maar in realiteit omvat de vereniging slechts 8 heel actieve leden, onder andere alle
directieleden.

37.9 ANDERE
Kaart 26 : De technische infrastructuren

37.9.1 De post
Hoewel er geen postkantoor is in Haren, zijn er vier winkels die postzegels verkopen (twee in het centrum
van Haren en twee langs de Haachtsesteenweg).
Op het terrein van Eurocontrol is een Postpunt-Press-Shop, alsook een Press Shop (die postzegels
verkoopt), maar die zijn niet toegankelijk voor de inwoners van Haren.
Alles samen zijn er 6 postbussen op het Harense grondgebied, voornamelijk in de woonwijken.

37.9.2 De politie
Haren is onderdeel van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Er is een politiecommissariaat (10e
divisie) in Haren, meer bepaald in het centrum (Kortenbachstraat 101). Het commissariaat is 7 dagen per
week open, van 7.00 u tot 22.00 u, wat niet voldoende lijkt voor veel inwoners. Door het feit dat Haren
ingesloten ligt, lijkt het alsof er veel tijd verstrijkt voor de mobiele interventie-eenheden ter plaatse zijn.

37.10 TOERISME
Dit deel van het grondgebied van de Stad Brussel is volledig miskend en is helemaal geen toeristische
bestemming. Verschillende elementen spreken dat echter tegen, zoals het architecturale erfgoed (oude
boerderijen, kerk, kapel, scholen, enz.) of het netwerk van wandelwegen. Daartoe zouden toeristische
verkeersborden kunnen worden geplaatst. Door bepaalde projecten, zoals het plaatsen van dergelijke
bewegwijzering, te financieren, ondersteunt de Koning Boudewijnstichting het semilandelijke karakter van
Haren. Die bewegwijzering moet de mogelijkheid bieden om de inrichting van de wijk en de kennis ervan te
bevorderen, zowel voor de toeristen als voor de Harenaars zelf.

32

Bron: het bewonerscomité van Haren.

77

Richtschema Haren
Diagnose

38 Subjectieve analyse
Vragen :
Neemt u deel aan het schoolleven van de wijk?
Hebt u vrienden in de wijk?
Neemt u deel aan de activiteiten van het Buurthuis of De Linde?
Enkel de mensen met kinderen nemen deel aan het schoolleven van de wijk. 80% van de ondervraagde
Harenaars heeft vrienden in de wijk wat op een sterke sociale integratie in het grondgebied wijst.
Wat de deelname aan de activiteiten van De Linde of het Buurthuis betreft, moeten we stellen dat het
percentage eerder laag is (33%). Dat cijfer moet echter worden gerelativeerd, aangezien, met slechts twee
instellingen (waarvan de activiteiten niet heterogeen zijn), dat cijfer op hun domeinen best hoog blijkt te
zijn.
Er zijn enkele kleine verschillen in het gedrag tussen de nieuwe (<5 jaar) en oude (>25 jaar) Harenaars: de
nieuwelingen doen verhoudingsgewijs meer hun boodschappen in de buurtwinkels (75% tegenover 44%)
en, wegens hun leeftijd, nemen ze meer deel aan het schoolleven (21% tegenover 7%).
Vraag :
Bent u algemeen gesproken tevreden over de aangeboden activiteiten?
De Harenaars die tevreden zijn met de aangeboden activiteiten om hun wijk op te vrolijken, zijn iets
minder talrijk (41%) dan de ontevredene (43%). De overige antwoorden waren "non-antwoorden".
Ongeveer 28% van de ondervraagde personen vindt het niet kunnen dat de aangeboden activiteiten
enkel voor Nederlandstaligen zijn bestemd. De Linde is inderdaad een Nederlandstalig centrum dat het
merendeel van de Harense activiteiten aanbiedt. Anderen ten slotte hebben kritiek op het feit dat de
aangeboden activiteiten hoofdzakelijk voor een publiek van 65-plussers zijn bestemd.
Als we het gedrag van nieuwe (<5 jaar) en oude (>25 jaar) Harenaars vergelijken, blijkt dat het aandeel
ontevreden nieuwe inwoners duidelijk kleiner is dan het aandeel ontevreden "oude" inwoners (21%
tegenover 48%).
Bovendien zijn mensen die lid van een vereniging waren of zijn, globaal gezien, meer tevreden over de
aangeboden activiteiten dan mensen die niet deelnemen aan het verenigingsleven van de wijk (46%
tegenover 40%). Dat verschil is niet echt veelbetekenend, maar speelt toch een rol. Reden daarvoor is
waarschijnlijk het feit dat De Linde zijn lokalen aan de inwoners verhuurt voor hun vergaderingen.
De geïdentificeerde behoeften inzake activiteiten zijn een betere toegankelijkheid en meer diversificatie.
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39 Conclusie
In het GBP zijn acht gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten
opgenomen. Drie ervan beslaan een grote oppervlakte (>25 ha) en zijn niet bestemd voor de plaatselijke
bevolking, in tegenstelling tot de andere vijf gebieden.
Haren telt vier scholen op zijn grondgebied, gaande van kleuterschool tot middelbare school. Op dit
moment voldoen die scholen aan de lokale vraag. Er werd geschat dat als het aantal leerlingen uit andere
Brusselse gemeenten of andere gewesten niet al te hoog is, de Harense scholen de stijging van het aantal
leerlingen tegen 2020 moeten kunnen opvangen.
We merken op dat één Harense school niet als gebied voor voorzieningen van collectief belang of van
openbare diensten in het GBP is opgenomen, met name de Ecole des Etoiles, die recent in een oud
kantoorgebouw werd opgericht en als enige over een middelbare afdeling beschikt. Het is ook de enige
school die "uit de richting" ligt ten opzichte van de woonkernen.
De drie crèches van Haren (twee openbare en één privécrèche) bieden plaats aan 61 kinderen van 0 tot 3
jaar, wat voldoende lijkt.
Ondanks de aanwezigheid van bejaarden op het Harense grondgebied is er geen enkele verblijfplaats of
verzorgingstehuis.
De Stad Brussel bezit verschillende sportinfrastructuren op het grondgebied van Haren, met de sportzaal
als grootste infrastructuur. Een andere grootschalige sportinfrastructuur bevindt zich op het terrein van de
MIVB, maar die is niet toegankelijk voor inwoners. Er zijn nog enkele openbare sportterreinen in open lucht
zoals de petanqueterreinen achter de Sint-Elisabethkerk (Sint-Elisabethstraat) en het voetbalveld langs de
Verdunstraat. We merken op dat die laatste niet als sport- of ontspanningsgebied in open lucht in het GBP
zijn opgenomen.
Er zijn twee openbare buurtspeelpleinen in Haren van middelmatige kwaliteit. Hoewel die infrastructuren op
momenteel voldoende zijn voor het aantal kinderen in Haren, zullen ze tegen 2020 niet volstaan. Er zullen
nieuwe speelpleinen moeten worden aangelegd (lopend project in het kader van de heraanleg van de
Middelweg).
Wat de jongvolwassenen betreft, vermelden we de totale afwezigheid van infrastructuren die voor hen zijn
bestemd, zoals een skatepark of een Agoraspace.
Op het vlak van culturele voorzieningen telt Haren twee bibliotheken, een Franstalige en een
Nederlandstalige, een Huis voor het Kind (educatieve, ludieke, culturele en sportieve activiteiten voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar) en een informaticamuseum. Er zijn ook twee culturele centra, een Franstalig
en een Nederlandstalig. Hoewel die vaak tweetalige activiteiten aan alle Harenaars aanbieden, betreuren
de inwoners het feit dat de aangeboden activiteiten vaak in het Nederlands zijn (heel actief Nederlandstalig
cultureel centrum), wat een aantal beperkingen inzake toegankelijkheid met zich meebrengt.
De geïdentificeerde behoeften inzake activiteiten zijn een betere toegankelijkheid en meer diversificatie.
Op het grondgebied van Haren bevindt zich een politiecommissariaat. Dat is open van 7.00 u tot 22.00 u,
wat niet voldoende lijkt voor veel inwoners. Het lijkt namelijk alsof er veel tijd verstrijkt vooraleer de mobiele
interventie-eenheden ter plaatse zijn.
Wat het verenigingsleven betreft, zijn er negen vzw's in Haren die voornamelijk op het vlak van sport en
cultuur actief zijn. Dat aantal kan als laag worden beschouwd, maar het wordt deels gecompenseerd door
de activiteiten van andere verenigingen (buiten Haren) en door de talrijke activiteiten van het
contactcentrum en De Linde.
Op dit moment bestaat het Harense grondgebied uit één vereniging voor ongeveer 500 personen en het
lijkt alsof er weinig of geen activiteiten zijn voor jongeren onder de 18 jaar.
Haren heeft een bewonerscomité dat de inwoners bewust wil maken van wat er van hun grondgebied zal
worden. Deze vzw publiceert, onder andere, een maandelijks krantje om de Harenaars te informeren over
de activiteiten en evoluties van de wijk.
Wat het toerisme betreft, is Haren totaal miskend. Verschillende elementen spreken dat echter tegen, zoals
het architecturale erfgoed (oude boerderijen, kerk, kapel, scholen, enz.) of het netwerk van wandelwegen.
Daartoe zouden toeristische verkeersborden kunnen worden geplaatst.
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Sinds 2011 beschikt Haren over een transitterrein voor zigeuners (21 plaatsen voor caravans en sanitaire
en andere voorzieningen). Enkele maanden na de opening moest het terrein jammer genoeg worden
afgesloten wegens beschadiging van het materiaal.
In 2012 werd er eveneens een terrein voor gepensioneerde kermiskramers ingericht (24 plaatsen voor
caravans en zes plaatsen voor vrachtwagens), naast het terrein voor de zigeuners. Jammer genoeg bleek
dat de zigeuners en de gepensioneerde kermiskramers niet met elkaar konden opschieten, wat voor
buurtproblemen zorgde.
We vermelden ten slotte dat 80% van de ondervraagde Harenaars vrienden in de wijk heeft wat op een
sterke sociale integratie op het grondgebied wijst.

TROEF

ZWAK PUNT

KANS

GEVAAR

- Voldoende scholen tegen
2020 in Haren (lagere
school
→
middelbare
school)
Aanwezigheid
van
sportvoorzieningen.
Aanwezigheid
van
speelpleinen.
- Aanwezigheid van diverse
culturele voorzieningen: 2
culturele centra (Fr. en Nl.),
2 bibliotheken (Fr. en Nl.), 1
Huis voor het Kind en 1
museum.
- Heel actief Nederlandstalig
cultureel centrum.
- Aanwezigheid van een
politiecommissariaat.
- Aanwezigheid van een
bewonerscomité.
- Aanwezigheid van een
transitterrein voor zigeuners
en
een
terrein
voor
gepensioneerde
kermiskramers.
- Sterke sociale integratie
van inwoners.

- Gebrek aan infrastructuren
voor senioren.
- Sportinfrastructuren van
de MIVB niet toegankelijk
voor inwoners.
- Een speelplein van slechte
kwaliteit (in het centrum van
Haren).
- Geen specifieke infrastructuren voor jongvolwassenen
(skatepark,
Agoraspace)
- Gebrek aan diversiteit in
de culturele activiteiten.
- De politiezone biedt niet
de mogelijkheid om tijdig op
het grondgebied van Haren
in te grijpen.
- Weinig vzw's per aantal
inwoners
(1
op
500
inwoners).
- Weinig activiteiten voor
jongeren onder de 18 jaar.
- Haren wordt miskend
vanuit toeristisch oogpunt.
- Beschadiging van het
terrein voor zigeuners.
- Spanning tussen de
zigeuners
en
de
gepensioneerde
kermiskramers.

- Nieuwe en gezelligere
inrichting van de openbare
ruimten.
- De komst van meer
gemengde projecten (bv.:
Decathlon) op de vele
openbare
terreinen
die
nieuwe
voorzieningen
kunnen ontvangen.

- Dalende aantrekkingskracht van Haren op jonge
gezinnen als er ooit te
weinig plaatsen in de
scholen zijn.
- Risico op "hangjongeren”
die geen plaats hebben om
samen te komen.
- Vertrek van senioren door
gebrek aan aangepaste
voorzieningen.
- Risico dat bepaalde
sportterreinen, die niet als
sport- of ontspanningsgebied in open lucht in het
GBP
zijn
opgenomen,
verdwijnen.
- Na herstel, risico op
voortdurende
beschadigingen
op
het
terrein voor de zigeuners.
- Onvoldoende speelpleinen
na 2020.
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THEMA 6 : BEBOUWDE OMGEVING
40 De structuur van de bebouwde omgeving
40.1 EVOLUTIE VAN DE STEDELIJKE STRUCTUUR
de

Haren bestond tot de 19 eeuw voor een groot deel uit zeer vruchtbare landbouwgronden. Het was toen
een uitgestrekte moestuin voor de hoofdstad.
Haren ligt ingebed tussen twee heuvels: de Dobbelenberg in het noorden en de Harenberg in het Zuiden.
Het eigenlijke dorp ontwikkelde zich tussen de Verdunstraat, de belangrijkste verkeersas van het dorp, en
de Ganzenweidestraat. Een eerste geheel vormde zich rond de Sint-Elisabethkerk. Het dorp was geregeld
het toneel van conflicten. In 1489 werd de bevolking zwaar getroffen door oorlog en hongersnood (de telling
van de huishoudens in Brabant wijst op een daling van 47 huizen in 1480 tot slechts 21 in 1492). De
33
daaropvolgende jaren gingen nog verscheidene woningen in de vlammen op .
De Ferrariskaart die tussen 1770 en 1778 werd getekend door graaf Joseph de Ferraris op bestelling van
gouverneur Karel van Lotharingen toont niet de structuur van een straatdorp, maar van een dorp langs een
wegennet van meerdere verkeersaders.

Uittreksel van de Ferrariskaart - Plaat 76 (Brussel)
Met de aanleg van het kanaal Brussel-Willebroek in 1561 en vervolgens de ontwikkeling van de
spoorwegen, onderging het landschap van Haren een grondige wijziging. Niet alleen vestigde er zich
industrie, maar het dorp bleef zich ontwikkelen terwijl het de opbouw van een typisch Brabants dorp
behield.

33

Bron: Atlas van de archeologische ondergrond van het Brussels Gewest, nr. 22 – Haren, Directie Monumenten en
Landschappen, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel 2010.
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40.2 DE RESIDENTIËLE DICHTHEID
In Haren werd een berekening gemaakt van de residentiële dichtheid van de verschillende stratenblokken in
woongebied of gemengd gebied in het GBP. Deze dichtheid wordt uitgedrukt in aantal woningen per
hectare.
De totale oppervlakte waarmee rekening gehouden werd in de berekening van de residentiële dichtheid
34
omvat enkel de gronden met een residentieel karakter .
In de berekening van deze dichtheid werd ook rekening gehouden met woningen in aanbouw, evenals met
de voltooide maar nog niet bewoonde woningen.
In Haren bedraagt de gemiddelde residentiële dichtheid momenteel 25,3 woningen/ha. Dit komt neer op
ongeveer 71 bewoners/ha. Dit is een relatief lage bebouwingsdichtheid, te verklaren door de specifieke
configuratie van de stratenblokken, die oorspronkelijk werden bepaald door de landbouwactiviteit. Het gaat
om zeer grote of zeer lange percelen, soms alleen toegankelijk via een onverharde weg of een pad.
Over het algemeen bevindt de hoogste residentiële dichtheid zich ter hoogte van de huizenblokken rond het
historisch centrum van Haren. Het is voornamelijk omdat het hier gaat om kleinere huizenblokken dat de
dichtheid hoger ligt.
Kaart 20 : Dichtheid van huisvesting per hectare
De residentiële dichtheid werd ook berekend per stratenblok, rekening houdend met lopende of geplande
35
projecten .
Kaart 21 : Dichtheid van huisvesting per hectare met belangrijke projecten

34

Er werd geen rekening gehouden met de uitrustingszones.
Het betreft drie projecten op de stratenblokken Harenberg, Hannetaire en Heerlijkheid die de dichtheid op het niveau
van deze stratenblokken sterk zullen verhogen.

35

82

Richtschema Haren
Diagnose

40.3

TYPOLOGIE VAN DE BEBOUWDE OMGEVING

40.3.1 Residentiële wijk
Doorgaans vertoont de residentiële bebouwing in Haren een ononderbroken of onderbroken vorm langs de
oude buurtwegen, zonder echt duidelijke huizenblokken te definiëren in de gebruikelijke betekenis van de
term. Veel straten behouden een dorps karakter, met diepe en smalle tuinen, zoals in de Verdunstraat.
Het centrum van Haren en de oude wegenassen zijn gekenmerkt door een aanpalende bebouwing, met
braakliggende stukken ertussen en oude witloofboerderijen, terwijl de uiteinden van het grondgebied een
meer verspreide bewoning vertonen met daarenboven steeds meer nieuwbouw.
de

De residentiële straten van Haren halen hun karakter uit de talrijke huizen en boerderijen die eind 19 of
ste
begin 20 eeuw zijn gebouwd. Hun architectuur moet in verband gebracht worden met de typische
groenteteelt in de streek en in het bijzonder met de witloofteelt die hier uitbreiding nam vanaf het midden
de
van de 19 eeuw, voornamelijk in Schaarbeek, Evere en Haren (200 ha in 1890, 800 ha in 1913, 4.070 ha
in 1929, 8.000 ha in 1939).
We vinden voorbeelden van deze architectuur langs de Haachtsesteenweg en langs de Harenheidestraat,
de Flodorpstraat, de Parochiestraat, de Ransonstraat en de Verdunstraat.
Eveneens typisch voor Haren zijn de gegroepeerde arbeiderswoningen die verband houden met de
aanwezigheid van industrie. Deze bevinden zich met name langs de Ransonstraat, de Bruulstraat, de
Hamweg en de Verdunstraat.
In het kader van het Diabolo-project werden een aantal huizen onteigend, maar niet gesloopt, met name in
de Verdunstraat (noordelijk deel). Het gaat om huizen die momenteel leeg staan en niet onderhouden
worden. Ze zijn in zeer slechte staat en worden in bepaalde gevallen gekraakt (net als enkele leegstaande
huizen aan de Dobbelenberg). Dit maakt deze wijken minder aantrekkelijk en heeft een impact op het
landschap.
In de residentiële wijken van Haren is het gemiddelde bouwprofiel niet hoog (G+1+D). De hoogste profielen
(G+2/3 niveaus) bevinden zich doorgaans in het centrum. Het betreft voornamelijk appartementsgebouwen.
Op bepaalde plaatsen en vooral langs de Verdunstraat zijn insprongen te zien tussen aanpalende
gebouwen. Dit is toe te schrijven aan de sporadische realisatie van rooilijnen (tussen 1927 en 1937),
naarmate gebouwen aangepast werden of nog door onderhandse overdrachten. Dit levert een enigszins
ongestructureerd uitzicht op van deze wegen.
In de residentiële wijken valt ook de aanwezigheid van openbare uitrustingen op (voornamelijk scholen en
sportinfrastructuren), waarvan de gebouwen andere typologieën kunnen vertonen dan die van de
woongebouwen. Het kan gaan om massievere constructies die soms een stuk van de binnenkant van een
huizenblok innemen en profielen vertonen gaande van G+1 tot G+3.

40.3.2 Industriële wijk
In Haren bevinden de bedrijven en industrieën zich voornamelijk in het noordelijke deel. De tertiaire en
internationale functies bevinden zich vaak in het zuidelijk deel.
Deze zones zijn meestal gekenmerkt door gebouwen met grote volumes met platte of licht hellende daken.
Deze volumes zijn meestal ingeplant op uitgestrekte percelen en omgeven door parkeerplaatsen of groene
ruimten die zelden aangelegd zijn. Het gaat meestal om grasperken.
In de ontwerpfase werden weinig inspanningen geleverd om homogene en leesbare gehelen te bekomen.
Een mooi voorbeeld van beperkte leesbaarheid is de Haachtsesteenweg, waar verschillende bestemmingen
vermengd worden (woningen, bedrijven, kantoren, enz.), soms inspringend, soms vlakbij de straat. De
enorme verscheidenheid aan profielen en volumes verhindert een duidelijk begrip van deze weg.
Opmerkelijk is ook de sterke aanwezigheid van leegstaande gebouwen in de bedrijvenzones, voornamelijk
aan de Dobbelenberg. Onder deze gebouwen is er de voormalige behangpapierfabriek Peeters-Lacroix, die
deels opgedeeld werd in woningen. Een groot deel van het gebouw lijkt evenwel onbewoonbaar (vooral de
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verdiepingen). Er zouden niet echt gemeenschappelijke delen bestaan en de liften zouden niet meer
werken.

40.4 HET GEBOUWENERFGOED
De gemeente Haren was getuige van de beginjaren van de spoorwegen en de luchtvaart. Samen met
Evere en Schaarbeek stond het dorp aan de wieg van de witloofcultuur. Haren kreeg ook tal van fabrieken
op zijn grondgebied. Dat verklaart waarom Haren zeer verscheiden architecturale gezichten vertoont.
Kaart 22 : Erfgoed
Kaart 22’ : Erfgoed - Zoom

40.4.1 Het GBP
Ter herinnering, het GBP telt in Haren vier GCHEWS (gebied van culturele, historische, esthetische waarde
of voor stadsverfraaiing). Het betreft :





De site van het Castrum (2,3 ha);
Het centrum van Haren (4,5 ha);
De tuinwijk, Parochiestraat (0,8 ha);
De Ransonstraat en de Verdunstraat, ten zuiden van de lijn nr. 36 (4,1 ha).

In totaal beslaan deze zones 11,75 ha.

40.4.2 Het beschermd erfgoed
Het Castrum

Deze hoeve bevindt zich op nr. 239-241 van de Ganzenweidestraat.
de
Het geheel dateert van de 15
eeuw en is beschermd bij
regeringsbesluit van 8 augustus 1988. De moerasachtige velden rond
de hoeve zijn eveneens beschermd bij regeringsbesluit van 18 juli 1996
als seminatuurlijk landschap.

De Sint-Elisabethkerk

De Sint-Elisabethkerk bevindt zich in de Cortenbachstraat. De eerste
verwijzing naar de parochie gaat terug tot 1241, maar de toren van de
kerk werd gebouwd op een oudere, versterkte fundering, vermoedelijk
de
van de 12 eeuw. Op de westelijke muur zijn de sporen van de nok van
het eerste gebouw zichtbaar in het buitenmetselwerk. Deze kerk
ontwikkelde zich geleidelijk tegen deze toren. De beuk en de
de
noordelijke zijbeuk dateren van de 14 eeuw, het koor van 1480-1500,
de
de zuidelijke zijbeuk van de 16 eeuw en het bovenste deel van de
de
toren van de 17 eeuw. Het zuidelijk portaal in klassieke stijl dateert
van 1737 en de sacristie werd gebouwd in 1952-59 bij de restauratie
van de kerk door Stadsarchitect Jean Rombeux.
de

de

Het interieur bevat muurschilderingen van de 15 -17 eeuw, doeken
de
de
van de 16 en 17 eeuw, evenals een preekstoel daterend van 1723.
De communiebank en de Lodewijk XIV-lambrisering van het koor zijn
van 1728, het orgel van 1773 en de hedendaagse glasramen zijn van
de hand van Margot Weemaes.
De kerk is sinds 7 april 1944 beschermd als monument, terwijl het
geheel van de kerk en de omgeving (voormalig kerkhof) beschermd zijn
sinds 22 oktober 1985.
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40.4.3 Niet-exhaustieve lijst van het waardevol, niet beschermd
erfgoed36
Openbare gebouwen en woningen (met uitzondering van de hoeves)
Het vroegere gemeentehuis van
Haren

Het gemeentehuis werd gebouwd in 1864, min of meer op de plaats
van het oude gemeentehuis en de school, volgens het gebruikelijke
schema van gemeentehuizen van die periode. Het werd omgevormd tot
de
commissariaat van de 10 politieafdeling bij de inlijving van Haren door
Brussel in 1921.

De voormalige pastorie

De oude pastorie van de Flodorpstraat werd omstreeks 1910 gesloopt.
Op het nieuw aangelegde Cortenbachplein werd een nieuwe pastorie
gebouwd in 1912. De oude pastorie biedt sindsdien onderdak aan het
wijkhuis van Haren. Het huisvest momenteel het contactcentrum en is
omgeven door een openbare tuin met oude kastanjebomen.

De kleine Onze-Lieve-Vrouwkapel

De
kleine
Onze-Lieve-Vrouwkapel
bevindt
zich
aan
de
Haachtsesteenweg. Voordien bevond ze zich enkele tientallen meter
verder op de hoek van de Haachtsesteenweg en de Harenheidestraat
maar naar aanleiding van de heraanleg van het kruispunt werd ze
verplaatst. Ze maakt vermoedelijk deel uit van een reeks kapelletjes
langs de Sint-Cornelius processieweg van Schaarbeek naar Diegem.

Het kerkhof van Haren

Het kerkhof werd begin 20 eeuw aangelegd in de Parochiestraat,
waarschijnlijk naar de tekeningen van Henri Jacobs. Het bevat het
grafmonument van de Markies van Assche, in Italiaanse
Neorenaissance stijl.

Het oude klooster van de Zusters
van de Christelijke Scholen

De Zusters van de Christelijke Scholen openden in 1928 hun school en
klooster op de hoek van de Verdunstraat en de Servandonistraat.

De meisjesschool

De meisjesschool in de Parochiestraat nr. 34 werd gebouwd in 1896 en
is een van de eerste scholen naar de plannen van de Schaarbeekse
architect Henri Jacobs, die bekendheid verwierf door zijn talrijke Art
Nouveau scholencomplexen.

De jongensschool

Op de hoek van de Verdunstraat, de Ganzenweidestraat en de
Flodorpstraat bevindt zich de school die in 1913 werd ontworpen door
Henri Jacobs. De woning van de onderwijzer is nog bewaard. De
andere gebouwen werden vergroot.

De Art Deco villa van notaris
Indekeu

Op nr. 1749 van de Haachtsesteenweg bevindt zich de Art Deco villa
van notaris Indekeu, die in 1934 werd ontworpen door architecten
broers Gilson.

De Budabrug

Deze hefbrug verbindt de Vilvoordsesteenweg met de Vaartdijk, heeft
een hoogte van 43 meter en werd ingehuldigd in 1955.

Bakstenen bruggen met
natuurstenen kordonlijst en oude
watertoren

Haren wordt in verband gebracht met het ontstaan van de spoorwegen
in België omdat de eerste lijn die in 1835 werd voltooid tussen Brussel
en Mechelen door de gemeente loopt. Het spoorwegdomein
ontwikkelde zich dermate dat het vandaag bijna een derde van de
oppervlakte van de gemeente inneemt en haar verdeelt in verschillende
sectoren.

ste

Het dorp telde drie stations: Haren-Noord bediende de nijverheden
nabij de Budasteenweg, Haren-Zuid werd omstreeks 1900 gebouwd
nabij de kruising van de Verdunstraat en de Harenberg; Haren (Linde)
nabij de Harenheidestraat diende vooral voor de uitvoer van de
witloofproductie naar het buitenland.

36

Bron: Brusselse wandelroutes in “Haren”, brochure gerealiseerd door de Stad Brussel en de Cel Historisch Erfgoed in
2005
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Vier bakstenen wegbruggen met natuurstenen kordonlijst gebouwd
omstreeks 1910 op de kruising van de spoorweg met de Verdunstraat,
de Ganzenweidestraat en de Dobbelenbergstraat, evenals nabij het
Moeraske, een oude watertoren.

Woning met uitspringend afdak
(Verdunstraat 489, hoek
Wachttorenstraat)

Op de hoek van de Verdunstraat en de Wachttorenstraat bevindt zich
een woning met uitspringend afdak De muren zijn geschilderd en
bevatten houten lateien. Het dak werd vernieuwd.

Sint-Elisabethstraat 29

Twee gebouwen, in het verleden met een landbouwkarakter, loodrecht
op de Sint-Elisabethstraat. Samen met het Castrum betreft het enkele
van de laatste getuigen van de rurale architectuur van het dorp Haren.
Ze werden gebouwd in lokaal gedolven witte steen, waarschijnlijk in de
de
loop van de 18 eeuw.

De oude hoeves
de

ste

Zowat overal in het dorp Haren zijn gebouwen terug te vinden die gebouwd werden eind 19 begin 20 eeuw. Ze
zijn ingepast in een weefsel van aanpalende constructies, waarvan de landbouwroeping aanwezig is in bepaalde
architecturale elementen. Hun omvang stond doorgaans in verhouding tot de exploitatie en dus tot de welvaart
van de landbouwer.
Het gaat voor het merendeel om kleine bakstenen constructies, geschilderd of gecementeerd, met twee
overspanningen op een verdieping met attiek. De grootste hoeves tellen over het algemeen twee niveaus, zijn
voorzien van een koetspoort onder een ijzeren latei en een meer decoratieve bepleistering. Enkele gevels
behielden de handtekening van de cementeerder: die van Schaarbeek en Leuven komen het vaakst voor.
Voorbeelden van deze architectuur zijn terug te vinden langs de Haachtsesteenweg en langs de
Harenheidestraat, de Flodorpstraat, de Parochiestraat, de Ransonstraat en de Verdunstraat.
Een aantal van deze hoeves werd met zorg gerestaureerd; andere daarentegen staan leeg, zijn slecht
onderhouden of maken het voorwerp uit van stedenbouwkundige vergunningen die hun sloop of volledige
verbouwing voorzien.

Sociale woningen
De tuinwijk van de gebroeders
Hamesse

Zoals alle huisvestingsmaatschappijen bij het begin van de jaren 20,
besliste de Brusselse Haard om een tuinwijk aan te leggen. Na een
vruchteloze poging in Neder-over-Heembeek, richt de Haard zich op
een terrein in de Parochiestraat waarvoor een ontwerp wordt getekend
door de gebroeders architecten Paul Hamesse. Deze huizen zijn
bestemd voor de middenklasse.

Woningen SORELO

Op de hoek van de Middelweg en de Harenheidestraat liet de
maatschappij SORELO in 1955 10 huizen en 14 appartementen
bouwen volgens de plannen van de architecten J. Wynen en J. La
Peyre.

De fabrieken en industrieën
de

Vanaf het midden van de 19 eeuw vestigden zich talrijke industrieën op drie aangrenzende sites: de oever van
het kanaal en de plaatsen Buda en Dobbelenberg, aan de grens met Machelen en Vilvoorde. De komst van de
industrie gaat gepaard met de bouw van groepen arbeiderswoningen en de opening van een aantal cafés.

Vroegere Peeters-Lacroix-fabrieken

In de Dobbelenbergstraat, op de linkerkant komende van de
Verdunstraat, bevinden zich de oude Peters-Lacroix-fabrieken. Deze
behangpapierfabriek stelde tot 1200 arbeiders te werk. Ze werd
opgericht in 1867 in Laken en verhuisde in 1884 naar Haren. De
overblijvende gebouwen dateren van ongeveer 1910 een 1930.
Kunstenaars als Servanckx en Magritte maakten er ontwerpen voor. De
fabriek sloot in 1979.

De firma De Vestel et frères –
Arbeiderswoningen

In de Bruulstraat nr. 55 bouwde de firma De Vestel et frères omstreeks
1884 een fabriek van ultramarijn. Ze werd overgenomen aan het begin
van de vorige eeuw door Louis Destrée en later door de Engelse firma
Reckitt & Colman. Tot de Tweede Wereldoorlog stelde de fabriek 200 à
300 personen te werk. Sinds 1979 is op de site een firma in
verpakkingen van farmaceutische producten gevestigd. De woning en
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de kantoren aan de straatkant dateren van ongeveer 1930. Links het
steegje met arbeiderswoningen dat gebouwd werd op initiatief van de
fabriek Destrée.

De oude gieterijen

Bevinden zich in de Bruulstraat nr. 77. De site wordt ingenomen door
de nv Bruda (wegenasfalt) en bood oorspronkelijk plaats aan twee
bedrijven. Aan het uiteinde van de straat bevond zich een gieterij die
gespecialiseerd was in de vervaardiging van veren voor
spoorwegwagons en in 1880 werd opgericht door de Fransman Diets.
Bij de overname door De Cuyper in 1982 verschoof de productie naar
gereedschapsmachines en verbrandingsovens voor ziekenhuizen. De
werkplaatsen zijn verlaten sinds de sluiting in 1979. Het dubbele
gebouw van drie niveaus, de conciërgewoning en de bakstenen loods
op de rest van de site waren bij het begin van de eeuw eigendom van
de firma Marneffe (schroothandelaar, herstellingswerken en
sloopwerken). Ze werden tussen 1931 en 1975 ingenomen door de
firma Bruda (roofing, mastiek, bitumen).

Eternit fabrieken

Deze fabrieken vestigden zich op de hoek van de Budasteenweg en de
Vaartdijk. Deze omstreeks 1950 opgetrokken gebouwen bevonden zich
historisch op het grondgebied Neder-over-Heembeek.

nv L’Imprégnation des Bois

In de Vilvoordelaan nr. 302 bevindt zich de nv l’Imprégnation des Bois,
een bedrijf dat in 1908 werd overgenomen door Louis Corbeau van de
Duitsers Nappe en Versluys. Deze firma was gespecialiseerd in
creosotering van spoorwegbielzen en van telefoonpalen.

De brusselse melfabriek

Op nr. 300 van de Vilvoordelaan bevindt zich de imposante Brusselse
meelfabriek, een van de grootste van Europa. Deze in 1898 in de
Groendreef opgerichte maalderij vestigde zich in 1907 op de huidige
plaats, boven de Zenneloop, op de grens tussen Neder-overHeembeek en Haren. Het hoofdgebouw is de bakstenen maalderij van
1907 waarin zich een watertoren bevindt. Daarvoor staat een atelier
met rondboogarcaden. Het administratieve gebouw staat rechts aan de
straatkant. Daarachter werd omstreeks 1930 nog een maalderij
gebouw. Links bevinden zich aan de straatkant een onderstation van
omstreeks 1925 en achteraan de in verschillende tijdperken gebouwde
silo’s.

40.4.4 Het erfgoed dat vandaag verdwenen is37
Zennevallei (mesoliticum)

In de aanslibbingsgronden van de Zenne in Haren of in het grind van
het Kanaal in Haren zou een harpoenpunt zijn ontdekt die dateert van
de Noordse Steentijd.

Kanaal van Willebroek – Keramische
vaas

Een grote vaas in terra nigra toegeschreven aan de tweede helft van
ste
de 1 eeuw na Christus zou ontdekt zijn bij uitbreidingswerken van het
kanaal die plaatsvonden in Haren in 1921.

Dobbelenberg – Tegulae (Romeinse
tijd) en kasteelheuvel (Middeleeuwen)

De 21 meter hoge Dobbelenberg bevindt zich in het noorden van het
dorp Haren. De plaatsnaam dekt een groot gebied tussen het oude
kasteel van Haren en de Hollebeek. In de jaren 1930 werden Romeinse
tegulae (platte dakpannen) ontdekt in de omgeving van de
Dobbelenberg.
Andere auteurs beweren dat de Dobbelenberg niet op natuurlijke wijze
is ontstaan, maar aangelegd werd in de Middeleeuwen. Anderen zien
er wel een natuurlijke heuvel in. Deze laatste hypothese sluit de
mogelijkheid van een kasteelheuvel bovenop de Dobbelenberg niet uit.

Oude begraafplaats

De oude parochiale begraafplaats bevond zich rond de SintElisabethkerk, ter hoogte van het huizenblok tussen de
Cortenbachstraat en de Sint-Elisabethstraat. Ze werd gebruikt tot de
de
19 eeuw. Doordat ze te klein was en zich midden in het dorp bevond,

37
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besliste het gemeentebestuur van Haren ze te verplaatsen buiten het
woongebied.
de

Harenheidestraat – Armenhuis (18 de
19 eeuw)

Dit armenhuis bevond zich ter hoogte van de Harenheidestraat. Het
betreft zes kleine woningen bestemd voor armen. Het armenhuis werd
in 1839 door een brand verwoest en de huizen werden enige tijd later
heropgebouwd. Het geheel werd gesloopt na de Eerste Wereldoorlog
voor de uitbreiding van de spoorwegen.

Ter Elst – Kasteel van Haren

Het domein Ter Elst, ook het kasteel van Haren genoemd, nam een
grote ruimte in tussen de Dobbelenberg en de dorpskern, vandaag
afgegrensd door de Ganzenweidestraat, de Verdunstraat, de
Servandonistraat en de d’Hannetairestraat. Het werd bewoond door de
heren van Haren. Het kasteel had de vorm van een rechthoekig
de
landhuis, kenmerkend voor de tweede helft van de 18 eeuw (de
periode waarin het na een brand werd heropgebouwd). De hoofdgevel
was opgetrokken in neoklassieke stijl. De bijgebouwen ontwikkelden
zich niet ver van het kasteel. Ze waren opgetrokken rond een vierkant
binnenplein.
Het kasteel van Haren werd in de jaren 1920 afgebroken.
de

de

Dit goed nam vroeger een groot deel in van het huizenblok afgegrensd
door de Flodorpstraat, de Verdunstraat, de Cortenbachstraat en de
Ganzenweidestraat. Aanvankelijk ging het om een hoeve. Deze werd
waarschijnlijk verbouwd tot landhuis (of klein kasteel) in de eerste helft
de
van de 17 eeuw. Het kasteel werd vernietigd door het bombardement
op het dorp in 1944 en werd niet heropgebouwd. De laatste restanten
verdwenen in de jaren 1950.

Cense de Bolue (Campagne Renson) –
de
de
Landhuis (18 -19 eeuw)

Dit landhuis werd waarschijnlijk gebouwd in de loop van de 18 eeuw.
Misschien ging het oorspronkelijk om een hoeve in het hertooglijk
domein in Haren. Het bevond zich in het zuiden van het dorp, langs de
vroegere Keulenweg (Verdunstraat), ter hoogte van de huidige
Ransonstraat. De verschillende gebouwen werden aan het einde van
de
de 19 eeuw afgebroken.

Flodorp – Hoeve/landhuis ( ?-18 -19
eeuw)

de

De Kamme – Hoeve en brasserie (17 ste
20 eeuw)
de

ste

Verdunstraat – Hoeve (18 -20

de

de

Buda – Hoeve (17 -19

eeuw)

eeuw)

de

Dit vierkante geheel dat ook een brouwerij omvatte, bevond zich aan
de huidige Cortenbachstraat (tussen de kerk en de pastorie)
Deze hoeve bevond zich op de kruising van de huidige
Cortenbachstraat en Verdunstraat. Omstreeks 1750 was het een van
de grootste bouwgehelen van het dorpscentrum. Het geheel werd
ste
afgebroken aan het begin van de 20 eeuw.
Deze hoeve bevond zich tussen het kanaal van Willebroek en een brug
over de Zenne, oftewel de huidige kruising van de Budasteenweg en
de Vaartdijk. Het geheel werd afgebroken in 1902.

Kleine Kampstraat, 17-21 – Huizen
de
ste
(18 -20 eeuw)

Drie huizen stonden vroeger op het stuk van de Ganzenweidestraat dat
werd herdoopt tot Kleine Kampstraat. Ze stonden leeg en werden een
twintigtal jaar geleden afgebroken. De lage L-vormige huisjes
de
dateerden zeker uit de 18 eeuw en vertoonden nog de traditionele
bouwtechnieken.

Sint-Elisabethstraat, overblijfselen van
bouwwerken

Het betreft kelders van een oude hoeve, waarschijnlijk gebouwd in de
de
loop van de 18 eeuw. De twee kelders waren met elkaar verbonden
en stonden loodrecht op de huidige weg (Sint-Elisabethstraat). Ze
waren gebouwd in kalksteen in de vorm van ruw behakte en
gekalibreerde breuksteen, verwerkt met kalkmortel. De muren waren
gekalkt.

Sint-Michielsmolen
eeuw)

de

(17 -19

de

Deze watermolen bevond zich op de rechteroever van de Zenne en
was voornamelijk bestemd voor het malen van graan. Het geheel werd
gesloopt omstreeks 1876. Op de site bevonden zich vervolgens diverse
fabrieken voordat ze werd ingenomen door het nieuwe
waterzuiveringsstation Brussel-Noord.
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Het oude militaire vliegveld

Een eerste militair vliegveld werd door het Duitse leger in 1915
aangelegd ten zuiden van Haren. Deze plaats werd in 1919
overgenomen door de SNETA, die werkte aan de uitbouw van een
netwerk van Belgische luchtvaartlijnen.
In 1920 wordt SABCA (luchtvaartconstructies) opgericht door G. Nelis,
de bezieler van de Belgische militaire, handels- een koloniale
luchtvaart. De vanaf de Haachtsesteenweg zichtbare gebouwen (nr.
1470) werden na de oorlog opgetrokken. De vliegtuighangars
achteraan zijn ouder.
de

Het Trois Trous fort (17 -18
eeuw)

de

de

Les Trois Trous – Aquaduct (16 de
18 eeuw)

de

Den Ham – Sluis (15 -19

de

de

De Ark – Sluis (15 -18

de

eeuw)

eeuw?)

Dit fort bevond zich tussen het kanaal van Willebroek en een meander
in de Zenne, tegenover het aquaduct Trois Trous. Het was bestemd
voor de bewaking van het kanaal en dus de toegang tot Brussel vanuit
het noorden. Het fort werd gebouwd in 1677 tijdens de oorlogen van
Lodewijk XIV. Van dit fort rest vandaag geen enkel spoor. De
opeenvolgende aanpassingswerken van de Zenne die in deze zone
vanaf de jaren 1850 plaatsvonden, hebben de site grondig gewijzigd.
Dit bouwwerk moest het water van het westen van Brussel naar de
Zenne leiden. Het sifonaquaduct was het belangrijkste bouwwerk
bedoeld om het water onder het kanaal af te leiden. Het werd eerst in
hout gebouwd, maar raakte snel beschadigd na de ingebruikname van
het kanaal. Het werd vervolgens vervangen door een
metselwerkmassief bestaande uit zes gewelfbogen, waarin kleppen
werden aangebracht om het water van het kanaal in de rivier af te
leiden. Dit bouwwerk werd omstreeks 1909 afgebroken.
Om de verzanding van de Zenne tegen te gaan kreeg de Stad Brussel
vanaf 1434 de toelating van Filips de Goede om de Zenne te verdiepen
en uit te baggeren tussen haar muren en Vilvoorde, maar ook om
zoveel sluizen te bouwen als ze wou. Vanaf 1435 werd een sluis
gebouwd in het gehucht Dieghemsche Ham.
Deze sluis werd gebouwd op de Zenne ter hoogte van de huidige
Budasteenweg. Het ging om een vierkante stenen constructie die
boven de rivier gewelven vormde waaronder de boten moesten
doorvaren. De toegang kon worden afgeslopen door kleppen die boven
het gewelf konden geheven worden door een gesloten mechanisme in
het bovenste deel van het gebouw. Omstreeks 1850 restte er nog
slechts een deel van de funderingen waarvan de overblijfselen werden
gevonden bij de uitbaggering van de Zenne.

Kaart 23 : Archeologische sites en ontdekkingen in Haren

40.4.5 De archeologische zones38
Momenteel is er op het grondgebied van Haren geen enkele beschermde archeologische site.
De bewaarde archeologische zones vormen het grootste deel van het grondgebied. Het gaat om de niet
bebouwde ruimten en bebouwde ruimten zonder grote invloed op de ondergrond. In Haren bevindt de zone
met het grootste archeologisch potentieel zich tussen twee heuvels, de Harenberg in het zuiden en de
Dobbelenberg in het noorden, tussen de Verdunstraat en de Ganzenvelstraat.
In Haren hebben weinig grootschalige werven de archeologische ondergrond verstoord, behoudens enkele
de
ste
inrichtingen bij de installatie van de spoorweg (19
en 20
eeuw) en de bouw van het
waterzuiveringsstation Brussel-Noord, een enorme werf waarbij waarschijnlijk de laatste restanten van de
Sint-Michielsmolen verdwenen.
Op de kaart “Archeologische sites en ontdekkingen in Haren” zijn de verschillende sites van het
grondgebied van Haren aangeduid die bijzondere aandacht en een specifiek beheer moeten krijgen.
38

Atlas van de archeologische ondergrond van het Brussels Gewest nr. 22, Haren. Directie Monumenten en
Landschappen - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel 2010
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In bepaalde wijken werden de huidige gebouwen en infrastructuren gebouwd op ophogingen van soms 6
meter. De archeologische sites van vóór de ophoging zijn er dus buiten het bereik voor werken van
gemiddelde omvang.
Kaart 23 : Archeologische sites en ontdekkingen in Haren
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41 De structuur van het woningenpark
41.1 HET AANDEEL VAN DE EIGENAARS
In 2001 was het aandeel van de eigenaars groot in Haren : 71% van de gezinnen was immers eigenaar van
hun woning, tegenover gemiddeld 41% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zoals blijkt uit de
de
despropriétaires
propriétaires
Haren,
et
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Evolutie van het aandeel van de eigenaars in Haren in vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bron : Wijkmonitor

41.2 WONINGCATAGORIEËN
41.2.1 Algemeen
Zoals geldt voor alle rurale gebieden, is het aandeel van gezinnen die in een appartement wonen gering, in
dit geval zelfs te verwaarlozen. In Haren is het percentage personen dat in een appartement woont het
laagste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er kan dus bevestigd worden dat eengezinswoningen
oververtegenwoordigd zijn in Haren.
Gezien het lage aantal
lijkt het
logisch dat de bebouwing
Partappartementsgebouwen,
des ménages résidants
en appartements
en 2001,in Haren minder hoog is
dan in de rest van het Brussels
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à Haren et dans la Région Bruxelles-Capitale
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Aandeel van de gezinnen wonend in een appartement in 2001 in Haren en in het
39
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bron : Wijkmonitor

39

Deze statistieken zijn gebaseerd op de gegevens van de socio-economische enquête van 2011 (Nationaal Instituut
voor de Statistiek). Sindsdien werden verscheidene appartementsprojecten opgestart.
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De verdeling van de appartementsgebouwen en de eengezinswoningen is in Haren niet homogeen. De
dichte bewoning, van het type appartement, bevindt zich meer in de statistische sector van Haren-Zuid,
waar ze 38% van de woningen vertegenwoordigt. Eengezinswoningen vormen dan weer de overheersende
bebouwing in de andere statistische sectoren van Haren (82% van de eengezinswoningen in de statische
sector Haren-Zuidwest).
De helft van de appartementen in Haren bevindt zich in het dorpscentrum, in de statistische sector
genaamd “Sint Elisabeth”.

41.2.2 Sociale woningen40
Hoewel het sociale huurwoningaanbod in Haren erg beperkt is (tussen 1,5 en 4,5% volgens de
“Wijkmonitoring”) en in tegenstelling tot wat men in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaststelt, bestaat
het sociale huurwoningpark uit grote woningen. 43% van de sociale woningen heeft er drie slaapkamers of
meer, tegenover slechts 26% in het hele Gewest. Dit doet vermoeden dat het sociale woningpark relatief
oud is en zo beantwoordt aan verschillende sociale dynamieken.
Het comfortniveau van de sociale woningen in Haren is laag. Dit bevestigt de veronderstelling dat het
sociale woningpark verouderd is.
In 2012 lag de gemiddelde woningprijs in Haren ver onder het gewestelijke gemiddelde. Wat de bewoning
betreft, kunnen we een goede stabiliteit van de huurders vaststellen.
In Haren zijn twee grote sociale huisvestigingsmaatschappijen aanwezig : SORELO (Société Régionale de
Logement pour le Grand Bruxelles) en de Brusselse Haard. Hun woningen bevinden zich in de
Parochiestraat (driehoek Wilgeroosjesstraat – tuinwijk) en aan de Middelweg.
Momenteel zijn er twee projecten voor een twintigtal sociale woningen in opbouw in de Parochiestaat (op
het kruispunt met de Heerlijkheidsstraat), evenals aan de Middelweg, nabij het station (gemengd project
SFAR).
Er zijn in Haren zeer weinig woningen in beheer van sociale immobiliënkantoren (SIK).

41.2.3 Het 1000 woningenplan
Op initiatief van de Stad Brussel en het Brusselse OCMW werd een 1000 woningenplan opgemaakt. Dit
plan voorziet in de bouw van nieuwe middenklasse- of sociale woningen die voldoen aan ambitieuze
vereisten (kwaliteitscharter) inzake isolatie, akoestiek, materiaalkeuze, enz. Uiteindelijk werden 522 nieuwe
woningen in de loop van 2012 op de huurmarkt gebracht, waarvan 48 zogenaamde middenklassewoningen
op het grondgebied van Haren.
Twee projecten worden gedragen door de Grondregie




40
41

41

:

Het eerste situeert zich op de site van de Harenbergstraat nr. 145-165. De Regie plant er de bouw
van 30 passiefwoningen in het kader van wat de eerste fase van een globaler project vormt, de
creatie van een duurzame wijk op het stratenblok Harenberg. De woningtypes zijn uiteenlopend:
eengezinswoningen met 3 en 4 slaapkamers in de Harenbergstraat, evenals studio’s en 2kamerappartementen in het midden van het blok, waarvan een deel in duplex. Alle appartementen
op het gelijkvloerse niveau in het midden van het blok zijn toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit en twee ervan zijn zelfs aangepast voor bewoning door personen met beperkte mobiliteit.
Het tweede project, op de hoek van de Harenbergstraat en de Ganzenweidestraat, betreft een
verkaveling van 6 eengezinswoningen en appartementsgebouwen (3 gebouwen van 4
appartementen – 2 en 3 slaapkamers).

Bron: BGHM en Wijken monitoring 2009
http://www.1000woningenbrussel.be/
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41.3 DE KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
41.3.1 Grootte van de woningen
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Dit aanbod van grote woningen is deels te verklaren door de ouderdom van de gebouwen. Hoe ouder
woningen zijn, hoe groter ze doorgaans zijn doordat ze oorspronkelijk bewoond werden door grotere
gezinnen.
In Haren is de gemiddelde oppervlakte per woning groter dan het gemiddelde van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De gemiddelde oppervlakte per inwoner is daarentegen lager in Haren. Dit is een
gevolg van het feit dat de gezinnen groter
zijn in Haren
voor
eendes
woning
met dezelfde à
omvang.
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41.3.2 Comfort van de woningen
De bebouwing in Haren is vrij oud. De oude gebouwen zijn voornamelijk geconcentreerd in de dorpskern,
rond de assen Kortenbach, Verdun en Harenheide. We merken op dat deze wijk sinds enkele jaren snel
verdicht met de inplanting van nieuwe woningen die de talrijke nog vrije percelen innemen.
Ondanks zijn ouderdom heeft het woningpark in Haren door een groeiende en constante evolutie hetzelfde
comfortniveau bereikt als het gemiddelde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het grondgebied van Haren wordt daarentegen geconfronteerd met alomtegenwoordige geluidshinder. In
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt Haren deel uit van de grondgebieden die het meest worden
42

Gegevens NIS van 2001
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blootgesteld aan geluidshinder van vliegtuigverkeer. Bovendien loopt ook een dicht spoorwegennet door
Haren. Bijgevolg is de geluidshinder intens.
Nochtans, zoals aangegeven door het Observatiecentrum van de huurprijzen (enquête van 2008) is in
Haren het percentage van woningen met dubbel glas erg laag. Dit is in het bijzonder het gevolg van de
ouderdom van de woningen. De recente constructies zijn nagenoeg systematisch voorzien van dubbele
beglazing.

41.3.3 Modelgebouwen
In 2008 bestelde de Stad een haalbaarheidsstudie voor het stratenblok Harenberg. Er werd een
inventaris opgemaakt van de te bebouwen en te verkavelen openbare gronden om te bepalen welke
toekomstige sites in aanmerking zouden komen voor openbare woningen in het kader van de operatie
‘1000 woningen’ van de Stad en het OCMW Brussel. Het was de bedoeling de Stad te positioneren als
auteur-initiatiefnemer van een inrichtingsplan ter begeleiding van een vernieuwend en coherent
stedenbouwkundig en architecturaal project dat zou beantwoorden aan de huidige sociale, energetische en
ecologische normen.
Deze studie mondde uit in een drie fasen omvattende schets. Het project voorziet in de creatie van één
enkele openbare weg, van het type ontmoetingszone, die alle woninggroepen bedient. De bebouwingen zijn
loodrecht op de Harenbergstraat georiënteerd zodat uitzicht op het landschap mogelijk blijft. Er worden
voet- en fietspaden aangelegd naar de bestaande weg langs de site van Schaarbeek-Vorming.
Naast de aan te leggen weg is een minimum aan uitrusting van gemeenschappelijk belang of van openbare
dienstverlening voorzien, een groene ruimte die aansluit bij de woongebieden, openbare recreatieruimten
(speelplein), collectieve parkeerzones voor de verschillende woninggroepen naar rata van 0,5
parkeerplaatsen per woning, gezien de nabijheid van de twee stations van Haren.
De eerste fase is momenteel in aanbouw op het perceel tegenover de Kampstraat. Het betreft de bouw van
30 passiefwoningen van verschillende types: eengezinswoningen met 3 en 4 slaapkamers, studio’s en 2kamerappartementen waarvan een deel in duplex. Alle appartementen op gelijkvloers niveau zijn
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Stratenblok Harenberg
Ook in de Tweedekkerstraat in Haren wordt een modelgebouw voorzien. Het ontwerp voorziet acht
appartementen. De beoogde schaalvoordelen (oppervlakte, constructie, technische installaties en
verwarmingskosten) laten toe het project aan te vullen met ruimten die niemand zich alleen zou kunnen
veroorloven.
Bij de acht appartementen behoren diverse collectieve diensten (een collectieve wasplaats uitgerust met
professionele machines op regenwater, een voorraadruimte, een afvalsorteerruimte en een
composteerruimte). De ontwikkelaars van het gebouw verwijzen naar de nabijheid van het openbaar
vervoer als argument om geen parking te bouwen. In ruil bieden ze twee gemeenschappelijke auto’s en
twee elektrische fietsen aan.
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42 Subjectieve analyse
Vragen :
In welk soort woning leeft u?
Bent u eigenaar of huurder van de woning?
Haren bezit een landelijk karakter met veel oude witloofboerderijen. Met de komst van nieuwe inwoners is
de typologie van de gebouwen uiteenlopender geworden. Bijna 85% van de Harenaars woont in een
eengezinswoning, tegenover slechts 13% in een collectieve woning. Bijna de helft van de Harenaars die in
een collectieve woning wonen, zijn minder dan 10 jaar geleden in de gemeente komen wonen.
Een grote meerderheid van de Harenaars (>80%) is eigenaar van hun woning. Slechts 15% is huurder.
Over het algemeen daalt het aandeel van de eigenaars in verhouding tot de verstedelijkingsgraad van de
gemeenten. Het is dus in de landelijke gemeenten dat het hoogste percentage woningeigenaars te vinden
is.
Vragen :
Waar woonde u voor u naar Haren kwam?
Waarom koos u Haren als woonplaats?
Alvorens naar Haren te komen, woonden de meeste Harenaars (42%) in een andere gemeente van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (buiten de Stad Brussel), terwijl bijna 32% van de Harenaars afkomstig is
van een andere buurt in de Stad Brussel.
Het belangrijkste criterium dat wordt aangehaald door de nieuwe inwoners voor de aantrekkelijkheid van
Haren is de leefomgeving. Net als vele landelijke gebieden heeft Haren de vorm van een dorp behouden,
met veel groene ruimten (tuinen, moestuinen, buurtwegen, enz.). De nabijheid van Brussel en de grondprijs
blijven belangrijke criteria, ondanks de slechte bediening door het openbaar vervoer.
Wanneer we kijken naar de gehechtheid van de bevolking aan hun leefomgeving, dan stellen we vast dat
32% van de inwoners zou willen verhuizen. Deze mensen, die zich meestal tussen 1990 en 2000 in Haren
vestigden, omschrijven hun leefomgeving als luidruchtig. Andere argumenten zijn onveiligheid
(commissariaat ’s nachts gesloten, zigeuners, enz.), de angst dat de groene ruimten verdwijnen, de komst
van buitenlanders, het toenemende verkeer, het gebrek aan activiteiten, de toekomstige gevangenis enz.
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43 Conclusie
Typologie van de bebouwing
In Haren bedraagt de gemiddelde residentiële dichtheid momenteel 25,3 woningen/ha. Dit stemt ongeveer
overeen met 71 inw./ha. Deze bebouwingsdichtheid is relatief laag. Ze is toe te schrijven aan de specifieke
vorm van de stratenblokken, die oorspronkelijk gebruikt werden voor de landbouw. Algemeen situeert de
hoogste residentiële dichtheid zich rond de stratenblokken van het historisch centrum van Haren, omdat
deze kleiner zijn.
In het algemeen vertoont de residentiële bebouwing in Haren een continue of discontinue vorm langs de
oude buurtwegen. Veel straten bewaren zo een dorps karakter. Het centrum van Haren en de oude
verkeersassen zijn gekenmerkt door een rijbebouwing met daarin leegten en oude witloofboerderijen, terwijl
de uiteinden van het grondgebied een meer versnipperde bewoning vertonen met steeds meer nieuwbouw.
Veel residentiële straten van Haren hebben hun karakter te danken aan de vele huizen en hoeves die eind
de
ste
19 begin 20 eeuw gebouwd werden. Eveneens typisch voor Haren is dat hier en daar groepjes
arbeiderswoningen te vinden zijn die verband houden met de aanwezigheid van industrieën.
Opvallend is de aanwezigheid van leegstaande huizen, die zich in zeer slechte staat bevinden en in
bepaalde gevallen gekraakt zijn. Dit maakt deze wijken minder aantrekkelijk en heeft een impact op het
landschap.
In de residentiële wijken van Haren is het gemiddelde profiel van de bebouwing niet hoog (G+1+D). De
hoogste profielen (G+2/3 niveaus) bevinden doorgaans in het centrum. Het betreft voornamelijk
appartementsgebouwen.
Op bepaalde plaatsen en vooral langs de Verdunstraat zijn insprongen te zien tussen aanpalende
gebouwen. Dit is toe te schrijven aan de sporadische realisatie van rooilijnen (tussen 1927 en 1937),
naarmate gebouwen aangepast werden of nog door onderhandse overdrachten. Dit levert een enigszins
ongestructureerd uitzicht op van deze wegen.
In Haren bevinden de bedrijven en industrieën zich voornamelijk in het noordelijk deel. De tertiaire en
internationale functies bevinden zich vaak in het zuidelijk deel. De gebouwen zijn er groot van volume en
vaak ingeplant op uitgestrekte percelen. Bij hun ontwerp werd op landschapsniveau weinig inspanning
gedaan om homogene en leesbare gehelen te verkrijgen. Een mooi voorbeeld van het gebrek aan
leesbaarheid is de Haachtsesteenweg.
Opmerkelijk is ook de sterke aanwezigheid van leegstaande gebouwen in de bedrijvenzones, voornamelijk
aan de Dobbelenberg. Onder deze gebouwen werd de oude behangpapierfabriek Peeters-Lacroix deels
opgedeeld in woningen, hoewel een groot deel van dit gebouw onbewoonbaar lijkt.
Erfgoed
de

Het dorp Haren is eeuwenoud. Tot de 19 eeuw bestond Haren grotendeels uit zeer vruchtbare
landbouwgronden. Het was toen een uitgestrekte moestuin voor de hoofdstad. Er werden tal van kastelen
en buitenverblijven opgetrokken om van het zicht op het kanaal en de Zennevallei te genieten. Vervolgens
was de gemeente Haren getuige van het begin van de geschiedenis van de spoorwegen en de luchtvaart.
Met Evere en Schaarbeek stond het aan de wieg van het witloof. In Haren vestigden zich ook tal van
fabrieken. Vandaar dat het makkelijk te begrijpen valt dat Haren een zeer divers architecturaal erfgoed
vertoont, gaande van de oude hoeve, de arbeiderswoningen, over het oude gemeentehuis, een oude
pastorie, een kapelletje, scholen, bruggen, een oud klooster en oude fabrieken.
Op het grondgebied van Haren bevinden zich twee beschermde gebouwen : de Castrum-hoeve en de SintElisabethkerk.
Helaas is een groot deel van het Harense erfgoed vandaag verdwenen (kastelen, landhuizen, oude hoeves,
sluizen, militair vliegveld, enz.) of bijna verdwenen (bij voorbeeld de Wanson-fabrieken).
Tot slot, hoewel de bewaarde archeologische zones het grootste deel van het grondgebied van Haren
innemen, is geen enkele site momenteel beschermd.
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Woningenpark
In 2001 was het aandeel van de eigenaars belangrijk in Haren: 71% van de gezinnen was immers eigenaar
van hun woning, tegenover gemiddeld 41% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Zoals geldt voor alle landelijke gebieden, is het aandeel van gezinnen die in een appartement wonen gering.
Bovendien zijn appartementsgebouwen en eengezinswoningen niet gelijkmatig verdeeld in Haren. De helft
van de appartementen in Haren bevindt zich in de dorpskern.
In Haren is het aanbod van grote woningen groter dan het gemiddelde van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, dit wegens de sterke aanwezigheid van eengezinswoningen en gezien de ouderdom van de
gebouwen (oude bebouwing).
De oude gebouwen zijn voornamelijk geconcentreerd in de dorpskern, nabij de assen Kortenbach, Verdun
en Harenheide. Ondanks zijn ouderdom bereikt het woningpark in Haren door een groeiende en constante
evolutie ongeveer hetzelfde comfortniveau als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Anderzijds is het
opmerkelijk dat weinig woningen in Haren over dubbele beglazing beschikken, wat een probleem vormt
gezien de alomtegenwoordige geluidshinder.
Hoewel het sociale huurwoningaanbod in Haren zeer beperkt is, bestaat het sociale huurwoningpark uit
grote woningen, wat doet vermoeden dat het sociale woningpark relatief oud is. De huurprijzen liggen
duidelijk onder het gewestelijk gemiddelde.
In Haren lopen momenteel twee projecten, elk goed voor een twintigtal sociale woningen.
Wat de projecten betreft, lanceerden de Stad Brussel en het Brusselse OCMW een 1000 woningenplan. Op
het grondgebied van Haren werden in de loop van 2012 een vijftigtal zogenaamde middenklassewoningen
op de huurmarkt gebracht.
In Haren werd één enkel exemplarisch bouwproject opgestart in de Tweedekkerstraat (8 appartementen).

TROEF

ZWAKTE

OPPORTUNITEIT

BEDREIGING

TYPOLOGIE
- Relatief lage residentiële dichtheid.
- Minder hoog gemiddeld profiel.
- Insprongen tussen gebouwen doordat er slechts
sporadisch rooilijnen werden vastgelegd.

- Dorps karakter van Haren.
- Aanwezigheid van talrijke
typische huizen en hoeves
langs bepaalde assen.

Weinig
zones
met
gemengde functies.
Ruimteverslindende
bedrijven en industrieën die
slecht geïntegreerd zijn in
het landschap.
- Gebrek aan leesbaarheid
op de Haachtsesteenweg.
- Aanwezigheid van talrijke
leegstaande gebouwen en
huizen, vooral aan de
Dobbelenberg.
Aanwezigheid
van
woningen
in
a
priori
“onbewoonbare” gebouwen
(bv.
oude
fabrieken
Peeters-Lacroix).

- 1000 woningenplan dat
voorziet in de bouw van
nieuwe woningen met een
gediversifieerd
aanbod
(middenklassewoningen,
eengezinswoningen,
appartementen,
duplex
enz.).
- Duurzame wijkproject nabij
Harenberg.
- Evolutie naar duurzame
woonomgevingen:
exemplarisch gebouw in de
Houtweg.
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- Risico op een onsamenhangende
en
ongestructureerde ontwikkeling
van de bebouwing.
- Risico op het ontstaan van
ongezonde en gekraakte
woningen in leegstaande
gebouwen (fabrieken en
onteigende woningen).

Richtschema Haren
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TROEF

ZWAKTE

OPPORTUNITEIT

BEDREIGING

ERFGOED
- Omvangrijk en gevarieerd
architecturaal erfgoed.
- Groot aantal witloofboerderijen.
Aanwezigheid
van
bewaarde archeologische
zones.

- Afwezigheid van overzicht
van
waardevolle
elementen.
- Slecht onderhoud van
bepaalde
gebouwen
(leegstand).
Verdwijning
van
patrimoniale elementen.
- Geen enkele beschermde
archeologische zone.

- Oude en
bebouwing
gemakkelijke
toelaat.

omvangrijke
die
een
reconversie

- Risico op verdwijning van
bepaalde
patrimoniale
elementen wegens slecht
onderhoud,
leegstand,
werken die een impact
hebben op de aard van het
gebouw of afbraak.

- Verscheidene openbare
woningprojecten:
Stad,
OCMW, SFAR, Woningfonds.

- Gebrek aan sociale
diversiteit → risico op het
ontstaan van een soort
getto en NIMBY-fenomeen.

WONINGENPARK
- Groot aantal eigenaars.
Gemiddeld
ruimere
woningen.
- Lage huurprijzen voor
sociale woningen.

- Weinig diversiteit in het
type
woningen
(weinig
appartementen).
- Sterke geluidshinder en
weinig dubbele beglazing.
- Weinig sociale diversiteit
wegens beperkt aanbod
van sociale huurwoningen.
- Relatief oud sociaal
huurwoningenpark.
- Restauratieproject van de
Tuinwijk
van
de
Parochiestraat op de lange
baan geschoven.
Slechts
één
enkel
exemplarisch gebouw in
Haren.
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THEMA 7 : GRONDBEZIT
44 De grote publieke eigenaars
In Haren is meer dan de helft van het grondgebied publiek eigendom. De grootste publieke eigenaar is de
NMBS, met om en bij de 172 ha, zo’n 28% van de publieke eigendommen. De NMBS wordt gevolgd door
de Staat, de MIVB en de Haven van Brussel die respectievelijk eigenaar zijn van 92,14 ha, 30,17 ha en
14,82 ha, oftewel 15%, 4,93% en 2,42%.
De Stad Brussel is eigenaar van ongeveer 14 ha of 2,3% van de publieke eigendommen.
Kaart 24 : De grote publieke eigenaars in Haren

45 Ontwikkelingsopportuniteit
45.1 IN WOONGEBIED EN STERK GEMENGD GEBIED
In Haren bevindt zich ongeveer een vijfde van de gronden of 115 ha in woongebieden of gemengde
gebieden van het GBP, waarvan ongeveer 40 ha potentieel bebouwbaar.
Bij het opmaken van de inventaris van de grondreserves, werd een klassement volgens het
benuttingsgemak opgesteld. Dit klassement, gaande van 1 tot 3, wijst op :






1 : Rechtstreekse benuttingsmogelijkheid (27 ha). Deze grondreserves zijn dus
onmiddellijk exploiteerbaar. Het gaat concreet om niet bebouwde gronden of gronden
bebouwd met hooguit garageboxen. Deze gronden hebben een rechtstreekse toegang tot
een openbare weg.
2 : Gemiddelde benuttingsmogelijkheid (5 ha). Deze grondreserves kunnen gemakkelijk
geëxploiteerd worden na een opdeling van het perceel. Het gaat vaak om tuinen,
braakliggende terreinen of weiden. Deze grondreserves hebben hetzij een rechtstreekse
toegang tot een verkeersweg, hetzij een onrechtstreekse toegang voor bepaalde openbare
perscelen, via een ander perceel dat toebehoort aan een publieke eigenaar.
3 : Uitgestelde benuttingsmogelijkheid (8 ha). Deze grondreserves, die nog een aanzienlijk
grondpotentieel vertegenwoordigen in Haren, zijn moeilijk exploiteerbaar omdat ze geen
rechtstreekse toegang bieden tot een openbare weg en soms een opdeling van het perceel
vergen of soms een samenvoeging van privé-eigendommen.

Ongeveer 22% (9 ha) van de oppervlakte van de Harense grondreserves behoort toe aan publieke
eigenaars. De grootste publieke eigenaar is de Stad Brussel (3,7 ha), die met het OCMW Brussel een
grondreserve van ongeveer 5 ha bezit.
Publieke eigenaar

Oppervlakte (ha)

Domein van de Stad Brussel
Domein van de NMBS HOLDING
Domein van de Kerkfabriek van de Sint-Elisabethparochie van
Brussel/Haren
Domein van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Brussel
Domein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Goederen beheerd door
de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Domein van de MIVB
Domein van de Staat/FOD Financiën
Domein van de Kerkfabriek van de Sint-Vincentiusparochie van Evere

3,71
1,75

Tabel van de publieke eigenaars van grondreserves in Haren
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1,71
1,16
0,35
0,11
0,10
0,07
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Voor bijna 3 ha grondreserves werd reeds een verkavelingsvergunning afgeleverd. Voor 0,3 ha geldt een
lopende verkavelingsvergunning. Onder deze 3 ha, behoort geen enkele grondreserve tot een publieke
eigenaar en is 2,7 ha van klasse 1, dit wil zeggen rechtstreeks te benutten.

45.2 IN ONDERNEMINGSGEBIEDEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING
In Haren bevindt 50,74 ha zich in ondernemingsgebied in de stedelijke omgeving (OGSO), wat
overeenstemt met 8% van de oppervlakte van het grondgebied. Bijna de helft van deze terreinen (25,8 ha)
is nog potentieel bebouwbaar. Bij het opmaken van de inventaris van de grondreserves in
ondernemingsgebieden in stedelijke omgeving, werd een klassement volgens het benuttingsgemak
opgesteld. Dit klassement, gaande van 1 tot 3, wijst op:




1 : Rechtstreekse benuttingsmogelijkheid (2,9 ha).
2 : Gemiddelde benuttingsmogelijkheid (1,8 ha).
3 : Uitgestelde benuttingsmogelijkheid (21 ha).

We kunnen vaststellen dat de grondreserves in OGSO’s op korte termijn moeilijk benut kunnen worden. Dit
is te wijten aan het feit dat bijna 80% van de reserves de huidige terreinen van de NAVO betreffen die pas
op middellange termijn, tegen 2018, zullen vrijkomen.
Ongeveer 85% van deze terreinen (22 ha) is publieke eigendom.

45.3 BELUIT
Wetende dat in Haren gezien de bevolkingstoename tegen 2020 tussen 12 en 14,5 ha zullen nodig zijn,
43
stemt dit overeen met 18-22% van de grondreserves van Haren, wat vrij aanzienlijk is. Om niet al deze
reserves te exploiteren en deels de ondoordringbaarheid van de bodem te beperken, zal op
bepaalde plaatsen de dichtheid van de projecten moeten worden verhoogd, bij voorkeur in de
omgeving van de stations.
Kaart 25 : Braakliggende terreinen en ontwikkelingsopportuniteiten (Grondreserves)
Kaart 25’ : Braakliggende terreinen en ontwikkelingsopportuniteiten (Grondreserves) - Zoom

46 De afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen
De lijst van de ingediende stedenbouwkundige vergunningen (SV) tijdens de periode 2009-2011 met
betrekking tot een vergroting die leidt tot een of meer bijkomende woningen of nieuwe constructies, werd
geanalyseerd.
In drie jaar tijd werden op 70 toegekende SV’s 13 SV’s afgeleverd voor de bouw van eengezinswoningen
en 11 voor appartementen. In totaal gaat het om de bouw van 175 nieuwe woningen, waarvan slechts 37
eengezinswoningen. Deze cijfers kunnen verrassend lijken gezien het gekende profiel van het
woningpark, dat voor het merendeel bestaat uit eengezinswoningen. Zoals eerder onderstreept, ziet
Haren zijn bevolking echter snel groeien, waardoor ook de vraag naar woningen stijgt.
De meerderheid van de aanvragen voor SV’s opgesteld voor meerdere woningen worden ingediend door
privé-ontwikkelaars, terwijl de aanvragen van vergunningen voor eengezinswoningen of verbouwing van
een eengezinswoning tot meerdere woningen worden ingediend door de eigenaars.
Doordat veel SV’s regelmatig worden afgeleverd of aangevraagd in Haren, worden de leemten langs de
openbare wegen gaandeweg opgevuld en de binnenruimten van de stratenblokken worden de inzet voor
de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zodoende ontstaat er een reële druk op de binnenruimten van de
43

Of 27-32% indien geen rekening wordt gehouden met de site van de NAVO.
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stratenblokken.

47 De markt en de verkoopprijzen
44

De studie van de vastgoedmarkt is gebaseerd op een steekproef van een vastgoedsite voor postcode
1130. Uiteraard stemmen de op deze site vermelde prijzen overeen met de wens van de verkoper en niet
met de uiteindelijke verkoopprijs. Anderzijds zijn de vermelde oppervlakten ramingen door de verkopers.
45

Op basis van een twintigtal huizen aangeboden in Haren, kan een gemiddelde prijs van ongeveer
1.620 euro/m² worden afgeleid. Deze prijs ligt lager dan in de gemeente Brussel, namelijk 1.920 euro/m²
46
(vierde kwartaal 2011 ).
Uitgaande van hetzelfde principe voor de berekening van de prijzen, verkrijgen we een gemiddelde prijs die
rond de 2.400 euro/m² schommelt voor de appartementen en ongeveer 340 euro/m² voor de bouwgronden.
De gemiddelde verkoopprijs van de terreinen ligt wel hoger dan het gemiddelde in de gemeente Brussel
47
(259 euro/m² in het vierde kwartaal 2011 ).
Vast staat dat dit soort analyse beschouwd moet worden als een algemene indicator voor een prijsschatting
in grote lijnen.

48 Subjectieve analyse
In de vragenlijst werd geen enkele vraag gesteld met betrekking tot het grondbezit.

44

Steekproef op 19/12/2011 op www.immoweb.be
Huizen waarvan de prijzen en de oppervlakte worden vermeld om de berekeningen te kunnen maken.
46
Bron: http://statbel.fgov.be
47
Bron: http://statbel.fgov.be
45
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49 Conclusie
In Haren bezitten de overheidsinstanties meer dan de helft van het grondgebied. De belangrijkste eigenaars
zijn de NMBS, de Staat, de MIVB, de Haven van Brussel en de Stad Brussel.
Ongeveer een derde van de terreinen in Haren in woongebied of gemengd gebied in het GBP zijn nog
potentieel bebouwbaar (41 ha). De meeste van deze grondreserves (68%) kunnen snel worden benut.
Ongeveer 22% (9 ha) van de Harense grondreserves behoort toe aan publieke eigenaars, van wie de
belangrijkste de Stad Brussel, die met het OCMW Brussel ongeveer 5 ha bezit.
Wetende dat in Haren gezien de bevolkingstoename tegen 2020 tussen 12 en 14,5 ha zullen nodig zijn (zie
hoofdstuk “Bevolkingskenmerken”) stemt dit overeen met 30-35% van de grondreserves van Haren, wat
aanzienlijk is.
Over de periode 2009-2011 laten de afgeleverde SV’s de bouw toe van 175 nieuwe woningen, waarvan
slechts 37 eengezinswoningen, terwijl in Haren de eengezinswoning in de meerderheid is. Deze cijfers
tonen aan dat de vraag naar huisvesting evolueert.
Aangezien veel stedenbouwkundige vergunningen regelmatig worden afgeleverd of aangevraagd in Haren,
raken de leemten langs de straten gaandeweg opgevuld en de binnenruimten van de stratenblokken
worden de inzet voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zodoende ontstaat er een reële druk op de
binnenruimten van de stratenblokken.
Wat de verkoopprijzen betreft, zijn de bouwgronden in Haren gemiddeld duurder dan in de Stad Brussel.
De gemiddelde prijs van woonhuizen in Haren ligt lager dan in de Stad Brussel.

TROEF

ZWAKTE

- Talrijke aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen.
- Aanwezigheid van veel
“residentiële” grondreserves
die snel benut kunnen
worden.
- 5 ha grondreserves zijn
eigendom van de Stad
Brussel en het OCMW.
- Woonhuizen minder duur
dan
het
gemeentelijk
gemiddelde.

- Verdwijning van de
grondreserves
door
de
talrijke nieuwe constructies.
- Sterke druk op de
binnenruimte
van
de
stratenblokken.
- Bouwgronden duurder dan
het gemeentelijk gemiddelde.

OPPORTUNITEIT

BEDREIGING

De
verstedelijking
beheersen
door
een
zonering van de residentiële
dichtheid
te
realiseren
(verdichten in de nabijheid
van de vervoerspolen) en
door de bouwprofielen vast
te leggen.

Zonder
stedenbouwkundige visie op lange
termijn, risico op snelle
uitputting van de grondreserves, zonder optimale
benutting van de gronden.
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THEMA 8 : TECHNISCHE INFRASTRUCTUREN
Kaart 26 : Technische infrastructuren

50 Ontwateringsnetwerk en sanering
Ontwatering
Wat de ontwatering betreft, bevestigt Vivaqua dat Haren vrij goed bediend is. Toch wordt er her en der
gewezen op enkele problemen, waaronder :





De enkele huizen aan de Krekelendries en de Klesperstraat zouden niet aangesloten zijn op de
riolering.
Ter hoogte van de driehoek Wilgeroosjesstraat wordt afvalwater geloosd in een gracht om
vervolgens te infiltreren in de velden wegens een probleem van verstopte buizen. Vivaqua zal
binnenkort een studie uitvoeren naar de mogelijkheden om deze zone van een riolering te voorzien.
De afvoer die het water van de Keelbeek onder de Witloofstraat opvangt, is beschadigd, waardoor
bij zware regenval een grote plas ontstaat in de straat.

Wat de Middelweg betreft, voorziet Vivaqua een riolering bij de heraanleg van de straat. Wat het niet
ontwaterde stuk van de Tweedekkerstraat betreft, deelt Vivaqua mee dat het zal worden aangesloten op het
net in geval van verkaveling.
Saneringsnetwerk
Wat het saneringsnetwerk betreft, is er de aanwezigheid op het grondgebied van Haren van het
waterzuiveringsstation Brussel-Noord (nabij het kanaal). Het afvalwater van de noordelijke bekkens en de
Woluwe worden in dit station behandeld. Het heeft een grote capaciteit (1,4 miljoen inwonersequivalent). De
ingebruikname dateert van maart 2007.
Stormbekkens
Onder de Zweefvliegtuigstraat op de site Da Vinci van Citydev bevindt zich een stormbekken. In Evere, nabij
de gemeentegrens bevindt zich een stormbekken in open lucht.

51 Elektriciteitsnet
Boven het grondgebied van Haren loopt een hoogspanningsleiding aan de rand van de site SchaarbeekVorming.

52 Gasbevoorradingsnet
Het grondgebied van Haren wordt doorkruist door een hogedrukaardgasleiding, langs de Vilvoordelaan.
Deze leiding heeft een beschermingszone van 15 meter.

53 Telefoonnet
Telefooncellennet
Op het grondgebied van Haren bevindt zich nog slechts één telefooncel. Deze staat in het centrum van
Haren.
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GSM-netwerk
Het GSM-netwerk, beheerd door de verschillende op de Belgische markt aanwezige operatoren, biedt een
vrij ruime dekking op het grondgebied van Haren. Haren telt een twaalftal GSM-masten verspreid over het
grondgebied. Toch is het zo dat deze antennes zich voor het merendeel nabij de Haachtsesteenweg
bevinden, op het dak van bedrijven. Slechts één antenne bevindt zich in het centrum van Haren.

54 Afval
Containerpark
Momenteel bevindt er zich geen containerpark in Haren. Wel is er een inzamelpunt voor KGA in het
centrum van Haren.
Het gewestelijke containerpark noord (nabij de Van Praetbrug) is niet ver verwijderd van Haren.
Groenafval
In Haren wordt het groenafval wekelijks op maandag opgehaald.
Er bevindt zich een compostplaats tegenover de school in de Parochiestraat. Een andere bevindt zich in
Evere, nabij de gemeentegrens (kruispunt Houtweg/Verdunstraat), in een collectieve moestuin.
Glasbollen
Op het grondgebied van Haren bevinden zich vijf sites met glasbollen (wit en groen glas), goed verspreid in
de residentiële wijken, met uitzondering van één site die zich op het kruispunt van de Dobbelenberg en de
Bruulstraat bevindt.
Kledinginzamelpunten
In Haren bevinden zich vijf kledinginzamelpunten, allemaal verdeeld in de residentiële wijk ten westen van
lijn 26. Drie van deze kledinginzamelpunten bevinden zich naast glasbollen.
Sluikstorten
Her en der op het grondgebied van Haren stelt zich het probleem van sluikstorten. Het gaat meestal om
weinig bezochte plaatsen zonder sociale controle, zoals de Witloofstraat of de Dobbelenbergstraat, twee
assen die reeds in vervallen staat zijn (geen of slecht onderhouden stoepen, weg in slechte staat enz.).
Hondentoiletten
Op het grondgebied van Haren bevinden zich vier hondentoiletten. Twee ervan sluiten aan bij een groene
ruimte (Beemdgrachtpark en kleine groene ruimte nabij de Sint-Elisabethkerk). De twee andere bevinden
zich in de buurt van de begraafplaats van Haren en op het kruispunt van de Vliegveldstraat en de A.
Maesstraat.

55 Subjectieve analyse
In de vragenlijst werd geen enkele vraag gesteld die rechtstreeks verband hield met de technische
infrastructuren.
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56 Conclusie
Waterhuishouding
Wat de riolering betreft, is Haren vrij goed bediend, met uitzondering van enkele plaatsen (Krekelendries,
Klespersstraat of de driehoek Wilgeroosjesstraat).
Wat het saneringsnetwerk betreft, is er de aanwezigheid op het grondgebied van Haren van het
waterzuiveringsstation Brussel-Noord.
Onder de Zweefvliegtuigstraat op de site Da Vinci van Citydev bevindt zich bovendien een stormbekken. In
Evere bevindt zich nabij de gemeentegrens een stormbekken in open lucht.
Hoogspanningsleiding
Boven het grondgebied van Haren loopt een hoogspanningsleiding aan de rand van de site van
Schaarbeek-Vorming.
Gas
Langs de Vilvoordelaan loopt een hogedrukaardgasleiding.
Telefonie
Op het grondgebied van Haren bevindt zich nog slechts één telefooncel. Deze staat in het centrum van
Haren.
Verder telt Haren een twaalftal GSM-masten, verspreid over het grondgebied, maar hoofdzakelijk
geconcentreerd nabij de Haachtsesteenweg (op het dak van bedrijven). Slechts één antenne bevindt zich in
het centrum van Haren
Afval
Momenteel bevindt er zich geen gemeentelijk containerpark in Haren. Wel is er een inzamelpunt voor KGA
in het centrum van Haren. Het gewestelijke containerpark noord is niet ver verwijderd.
Groenafval wordt in Haren wekelijks opgehaald. Er is een compostplaats tegenover de school in de
Parochiestraat. Een andere bevindt zich in Evere, nabij de gemeentegrens in een collectieve moestuin.
Op het grondgebied van Haren bevinden zich vijf sites met glasbollen en vijf kledinginzamelpunten die goed
verdeeld zijn in de residentiële wijken. In de residentiële wijk ten oosten van lijn 26 bevindt zich geen
kledinginzamelpunt.
Her en der op het groengebied van Haren stelt zich een probleem met sluikstorten. Het gaat meestal om
weinig bezochte plaatsen zonder sociale controle, zoals de Witloofstraat of de Dobbelenbergstraat.
Op het grondgebied van Haren bevinden zich momenteel vier hondentoiletten.
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TROEF

ZWAKTE

OPPORTUNITEIT

BEDREIGING

- Haren is vrij goed bediend
wat ontwatering betreft.
- Zuiveringsstation-noord.
- Goede dekking van het
GSM-netwerk.
- Aanwezigheid van een
KGA-inzamelpunt.
- Gewestelijk containerpark
niet ver verwijderd.
- Voldoende glasbollen en
kledinginzamelpunten.

Enkele
plaatselijke
problemen met ontwatering
(Krekelendries,
Klesperstraat of driehoek
Wilgeroosjesstraat).
Geen
gemeentelijk
containerpark
- Slechts één collectieve
compostplaats.
- Probleem met sluikstorten.

- Verscheidene projecten
voor wegenwerken waarmee de problemen met
ontwatering stilaan opgelost
zullen geraken.

- Risico op vervuiling van de
waterlopen door vervuild
water.
- Risico van een toename
van
het
probleem
sluikstorten.
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THEMA 9 : MOBILITEIT
57 Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP)
Het GMP is erop gericht het beheer van de verschillende vervoerswijzen te optimaliseren en de mobiliteit te
laten evolueren naar een performanter, duurzamer en eerlijker multimodaal systeem. Het GMP is een
instrument voor de oriëntatie van acties met betrekking tot mobiliteit voor de komende 15 jaar.
Het GMP van de Stad Brussel is nog niet definitief goedgekeurd. Toch werd het al voorgelegd aan een
publieke raadpleging. Het betreft een project dat gecofinancierd wordt door de Stad en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en waarvan de uitwerking een proces volgt dat vastgelegd is in een bestek. Het
mobiliteitsplan verloopt in drie belangrijke fasen :
De plaatsbeschrijving en diagnose;
Het ontwerp van een duurzaam mobiliteitsscenario waarin de verschillende vervoersmodi zijn
geïntegreerd;
Het actieplan waarin de maatregelen zijn vastgelegd om de doelstellingen te bereiken en waarin
een programma wordt voorgesteld voor een gecoördineerde toepassing door de verschillende
openbare actoren.





Fase 1 : Plaatsbeschrijving en diagnose (eind april 2010)
De bijzondere aandachtspunten die in deze eerste fase werden geselecteerd voor Haren waren :










Een snelle bevolkingsaangroei;
Talrijke geplande woningprojecten;
Geplande ontwikkelingen in het noorden van de gemeente, in een zone die slecht bediend wordt
door het openbaar vervoer;
Gebrek aan wegverbindingen met de andere wijken van het Gewest;
Een met de auto zeer toegankelijke wijk van buiten het Gewest, behoudens dan wanneer de ring
is dichtgeslibd;
Twee spoorlijnen die overdag voor een zeer goede toegankelijkheid zorgen. ’s Avonds en/of in het
weekend zijn deze niet bruikbaar en dus weinig aantrekkelijk voor bewoners;
De intermodale pool Bordet is ver van de dorpskern, maar toch op een afstand die in aanmerking
komt voor het gebruik van de fiets (ook Villo!);
Kritieke parkeerdruk in bepaalde straten, vooral ’s nachts;
Afwezigheid van gewestelijke fietsroute.

Fase 2 : Doelstellingen en duurzaam mobiliteitsscenario

48

De doelstellingen die in deze tweede fase werden geselecteerd voor Haren waren :






48

De verbindingen met de andere wijken van het Gewest en met de omliggende gemeenten in het
Vlaams Gewest via het openbaar vervoer verbeteren;
De verbindingen voor voetgangers en fietsers naar de halten van het openbaar vervoer en de
andere wijken van het Gewest verbeteren;
De intermodaliteit van de pool Bordet verbeteren en toegankelijker maken voor voetgangers en
fietsers;
Het verkeer in het centrum matigen en de milieu-impact van het verkeer in de woonzones
verminderen;
Toegankelijkheid verzekeren voor alle vervoerswijzen naar de toekomstige gevangenis, evenals
naar de site van Schaarbeek-Vorming, met voorrang voor de openbare vervoersassen.

Doelstellingen vastgelegd in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vervoersmaatschappijen
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Fase 3 : Actieplan
Dit actieplan voorziet in prioritaire maatregelen voor de tien komende jaren. Met betrekking tot Haren :









De twee treinhalten van Haren worden opgewaardeerd en bediend door het GEN, wat voor
efficiëntere aansluitingen zal zorgen met de Noord-Zuidverbinding (via Haren-Zuid) en met Meiser,
Merode en Delta (via Haren);
De pool Bordet wordt ingericht als een heuse verkeerspool (trein, tram, bus), er worden
comfortabele verbindingen voor voetgangers en fietsers gecreëerd, er worden fietsenstallingen
geïnstalleerd;
De treinhalten (Haren, Haren-Zuid, Bordet en Buda) moeten met voorrang toegankelijk gemaakt
worden voor voetgangers en fietsers en voorzien worden van fietsenstallingen om hun klantenzone
te versterken;
Fietsstations voor leenfietsen installeren (met name in Bordet, het dorpscentrum en de twee
treinhalten);
Het verkeer wordt geluwd door de invoering van een zone 30 in het dorpscentrum;
Het is niet opportuun om autopendelaars aan te trekken naar de twee treinhalten van Haren gezien
de capaciteit van de straten die het dorp bedienen. Er werd gekozen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. Toch wordt een kleine parking voorzien in de
Moestuinstraat en op de Middelweg voor inwoners van Haren. Er kan een kleine wijkparking
worden aangelegd (geofficialiseerd) nabij de brug van de Verdunstraat, aan de zijde van de
Ganzenweidestraat en de Harenweg.
De eventuele inplanting van een gevangenis in Haren kan evenwel mogelijkheden openen voor de
versterking van het openbaar vervoersaanbod op de Haachtsesteenweg of zelfs op de Woluwelaan.
Als dat het geval zou zijn, beveelt het GMP aan om in de nabijheid van de nieuwe gevangenis
grotere en beter gelegen plaatsen te vinden voor P+R parking. Bovendien wordt de halte Bordet
een multimodale pool, wat de aanleg van een parking rechtvaardigt (1.000 plaatsen volgens het
plan Iris II). Het zou gaan om een parking bestemd voor de bewoners en geen parking voor
pendelaars omdat die zich meer stroomopwaarts zou moeten bevinden van grote assen zoals de
Leopold III-laan en de Haachtsesteenweg, dichter bij de ring en de Woluwelaan.
Voor recreatieve doeleinden, maar ook voor de dagelijkse verplaatsingen, dienen enkele
voetgangers- maar vooral fietsverbindingen te worden aangelegd. Deze zouden het centrum van
Neder-over-Heembeek moeten verbinden met Laken, Vilvoorde, Grimbergen en Haren. Ze
verbinden Haren met Evere en Schaarbeek (via de pool Bordet) en met Sint-Stevens-Woluwe door
de A201 over te steken nabij Eurocontrol.

Interventies om fietsers- en voetgangersverbindingen aan te leggen tussen Neder-over-Heembeek en
Haren
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58 Het hoofdwegennet
Haren is makkelijk toegankelijk vanaf het noorden via de ring. Het dorp wordt doorkruist door een grote
verkeersader (Leopold III-laan), en door twee hoofdwegen (Haachtsesteenweg en Vilvoordelaan).
Kaart 27 : Hiërarchie van het wegennetwerk (GMP)

59 Privévervoer
59.1 AUTOVERKEER
De afstand van Haren naar het stadscentrum, het feit dat Haren door de aanwezigheid van spoorweg- en
wegeninfrastructuren geïsoleerd is, evenals het beperkte openbaar vervoersaanbod zijn grotendeels
verantwoordelijk voor de hoge motorisatiegraad van dit deel van de Stad. Deze ligt aanzienlijk hoger dan
wat we op de rest van het grondgebied van de Stad Brussel vaststellen. Zo bezit in Haren bijna 58% van de
bevolking een voertuig, 21% twee voertuigen, en 3% drie voertuigen of meer.
De auto blijft het belangrijkste vervoersmiddel (voor woon-werkverkeer, voor boodschappen of om zich met
het gezin te verplaatsen).

Modale aandeel van werknemers in de Stad Brussel (GMP)
Hoewel Haren met de auto gemakkelijk bereikbaar is van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (via de
Woluwelaan en de ring), zijn er weinig verkeersverbindingen naar andere buurten, zoals Neder-overHeembeek.
In bepaalde delen van Haren zorgt het transitverkeer voor verkeershinder. In het bijzonder in de
Verdunstraat, waar de woonfunctie geconcentreerd is, maar ook op de Haachtsesteenweg.
Sommige wegen zijn in slechte staat en zouden heraangelegd moeten worden, zoals
Dobbelenbergstraat, de Servandonistraat of de Ganzenweidestraat (heraanleg binnenkort voorzien).

de

59.2 PARKEERGELEGENHEID49
De voorbije tien jaar heeft de bevolkingstoename geleid tot een verhoogde druk op de parkeergelegenheid
in Haren. Bijgevolg raken de parkeerplaatsen in sommige straten vooral ’s nachts uitgeput (residentieel
parkeren).
Er is ook een parkeerverzadiging in de Parochiestraat, wanneer er activiteiten plaatsvinden in het
sportcentrum, en nabij het station Haren-Zuid door pendelaars.
Aangenomen wordt dat het parkeerprobleem in de toekomst groter zal worden door de onvermijdelijke
toename van de bevolkingsdichtheid.
49

Bron: Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) van de Stad Brussel

109

Richtschema Haren
Diagnose

59.3 ANDERE GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN
De verplaatsingen per moto of brommer zijn de voorbije jaren gevoelig toegenomen. Het gemak waarmee
zij zich door het verkeer en door dichtgeslibde straten verplaatsen, is daar de belangrijkste verklaring voor.
De stad wordt gaandeweg uitgerust met parkings voor moto’s.
Op het grondgebied van Haren bevindt zich geen taxistelplaats.
De dienst Collecto is een collectieve taxidienst die beschikbaar is 7d/7 en van 23 uur tot 6u ’s morgens op
het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Instappen gebeurt op vaste punten
(MIVB bushalten), terwijl de chauffeur de personen op het adres van hun keuze afzet. Deze taxi’s vormen
een aanvulling bij het nachtbussennet tijdens het weekend. In Haren zijn twee halten: Kortenbach en
Vliegveld. Er is ook een Collecto halte in Bordet.
Cambio autodelen is een systeem voor het huren van een auto gedurende een korte of lange periode. De
door het bedrijf beheerde voertuigen zijn verdeeld over verschillende stations in de gemeenten waar
Cambio gevestigd is. In Haren bevindt zich geen enkel station.
Kaart 28 : Het openbaar vervoersnet en andere manieren van verplaatsing

60 Het openbaar vervoer
Kaart 28 : Het openbare vervoersnet en andere manieren van verplaatsing

60.1 DE NMBS
Haren ontwikkelde zich als dorp samen met het ontstaan van de spoorwegen, vanaf de voltooiing in 1835
van de eerste lijn tussen Brussel en Mechelen. Het spoorwegdomein ontwikkelde zich dermate dat het
vandaag bijna een derde van het grondgebied inneemt.
Destijds telde het dorp meerdere stations, Haren-Noord (die de industrieën bediende nabij de
Budasteenweg), Haren Buda, Haren-Zuid en Haren (voor de uitvoer van de witloofproductie). Vandaag zijn
twee daarvan nog in gebruik : Haren-Linde op de lijn 26 (tussen de Vlaamse steden Mechelen, Vilvoorde en
Halle) en Haren-Zuid op de lijn 36 (lijn Brussel-Leuven). De trein biedt een snelle verbinding naar Meiser,
Merode en Delta of nog naar de Noord-Zuidverbinding.
Het enige nadeel is dat de frequentie laag is (2 à 3 treinen per uur) en de uurperiodes erg beperkt (geen
aanbod ’s avonds of in het weekend). Bovendien zijn de ochtendlijke spitstreinen naar Brussel overvol.
Voetgangers kunnen via de Oude Middelweg van het ene station naar het andere (Haren-Linde en HarenZuid) wandelen. Deze weg wordt momenteel echter heraangelegd in het kader van het inrichtingsproject
van de multimodale pool van Haren. Deze as moet de oost-westverbinding vormen, de kortparkeerzones
bedienen op de Middelweg en een sterke as voor zachte mobiliteit voorzien tussen het centrum van Haren
en de Haachtsesteenweg.
De perrons van het station Haren-Zuid zijn momenteel bereikbaar vanaf de brug van de Verdunstraat en
een voetgangersbrug tussen de Baakveldweg en de Hof van Spanjeweg.
Om de halte Haren-Linde te bereiken neemt men de Oude Middelweg (perron west) of een trap en een pad
langs de spoorweg vanaf de Middelweg (perron oost). Er is ook een voetgangersbrug (die momenteel wordt
hersteld) over de sporen en die de twee perrons met elkaar verbindt.
Nabij de grens met de gemeente Evere bevindt zich het station Bordet, een multimodale pool, waar zich
bushalten van de MIVB en De Lijn, tramhalten (lijnen 32 en 55) en treinhalten (lijn 26) bevinden. Deze pool
is voor voetgangers evenwel ver verwijderd van het centrum van Haren.
Sinds kort vormt het Diabolo-traject een rechtstreekse verbinding tussen het station Brussel Nationale
Luchthaven met de grote lijnen van het Belgische spoorwegennet en de grote Europese metropolen (Parijs,
Amsterdam en Frankfurt). Dit nieuwe netwerk ging gepaard met de creatie van nieuwe spoorverbindingen
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zoals de 25N (nieuwe lijn), de 25N/1 (aftakking) en de 26/2 (nieuwe lijn tussen lijn 26 en de nieuwe 25N),
wat het landschap van Haren heeft veranderd (met name de bouw van een viaduct).

60.2 DE MIVB EN DE LIJN
Haren wordt bediend door verscheidene buslijnen van de MIVB (12, 21, 45, 55, 58, 59, 64, 65, 69, 80) en
van De Lijn (270, 271, 272, 470, 471). De meeste lijnen passeren echter enkel in de buurt van Bordet of
langs de Haachtsesteenweg en de Leopold III-laan, en blijven dus ver van de residentiële zones.
Wat de residentiële wijken betreft, doorkruist alleen de MIVB-buslijn 64 het dorp van Haren en alleen de
MIVB-buslijn 80 bedient de Arthur Maesstraat en de Vliegveldstraat, via de Haachtsesteenweg. Aangezien
deze twee buslijnen een noord-zuidas volgen, overlappen ze elkaar niet. De residentiële wijk ten oosten van
spoorlijn 26 is daarmee geïsoleerd van het centrum van Haren.
Net als voor de trein stellen we vast dat het busaanbod ontoereikend is ’s avonds en in het weekend.
Bovendien is het vrij periferisch ten opzichte van het centrum van Haren. Men moet ook weten dat bus 64
komende van Machelen ’s morgens overvol toekomt en slechts één bus op twee rijdt na 17u. Bovendien
gebeurt het dat deze bus niet tot Haren of Machelen gaat.
Twee MIVB-tramlijnen (55 en 62) passeren ten zuiden van het grondgebied van Haren. Ze situeren zich
nabij het station Bordet en zijn dus moeilijk te voet bereikbaar voor de inwoners van Haren.
Wat de geplande projecten betreft, op korte termijn is er de bouw van de nieuwe tramverbinding tussen het
Noordstation en de NAVO, wat de pool Bordet verder zal versterken. Op lange termijn is er het project voor
de nieuwe noord-zuid metroas naar het station Bordet in Evere (zie hoofdstuk “Projecten”).

61 Zachte transportmodi
61.1 FIETSERS
61.1.1 De gewestelijke fietsroutes
Een aantal in het IRIS-plan vastgelegde gewestelijke fietsroutes (GFR) doorkruisen de Stad, maar in Haren
is nog geen enkele GFR aanwezig. De fietsroutes zijn aanbevolen trajecten voor fietsverplaatsingen over
middellange en lange afstand, hetzij doorheen diverse gemeenten (gewestelijke fietsroutes), hetzij binnen
dezelfde gemeente (gemeentelijke fietsroutes).
In Haren is een uitbreiding van het GFR-netwerk gepland, door middel van de GFR SZ voor de Zenne,
genoemd naar de geografische aanknopingspunten die het tracé kenmerken. Deze route zal verbonden
worden met de Groene Wandelroute die rond het Gewest loopt, en met fietsroutes in het Vlaams Gewest.
Het Gewest is niet van plan om voor 2015 aan deze route te werken. Deze voorlopig nog theoretische route
zou door de Verdunstraat lopen, maar het is ook mogelijk dat ze door de Ganzenweidestraat en de
Dobbelenbergstraat komt.
De andere uitbreidingen zijn ook spontaan ontstane routes veeleer dan concrete trajecten, wat zeker geldt
voor de route die via het Vormingsstation van Schaarbeek naar Neder-over-Heembeek gaat (verlengde van
de Houtweg).
Kaart 31 : Groteschalige projecten in Haren

61.1.2 Fietspaden
In Haren zijn bepaalde wegen voorzien van een fietspad, zoals de Vilvoordselaan, de Haachtsesteenweg,
de Moestuinstraat, de Groene Zonestraat of de brug van de Noendelle. De Verdunstraat heeft alleen een
beperkt eenrichtingsverkeer.
Wat de staat van de wegen betreft, zou het zeker interessant zijn om het wegdek van bepaalde assen te
vernieuwen, zoals de Dobbelenberg of de Ganzenweidestraat (heraanleg binnenkort gepland). Op de
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Vilvoordselaan is het fietspad niet fysiek gescheiden van de weg en bevindt het zich te dicht bij de
begroeiing en de gracht.
Wat de toegankelijkheid betreft, werden enkele problemen met geparkeerde auto’s op de fietspaden
gemeld, met name op de Haachtsesteenweg en de Noendelle.
Er zijn enkele projecten voor fietspaden :




In twee richtingen op de Middelweg;
Voetgangers- en fietsersbrug om de twee stations te verbinden;
Voetgangers- en fietsersbrug boven de Leopold III-laan om de Sint-Stevens-Woluweweg en de
Harenweg met elkaar te verbinden.

Het Gewest en de Stad Brussel hebben zich voorgenomen om het netwerk van fietspaden verder uit te
breiden en te laten aansluiten op de fietspaden van de omliggende gemeenten (Evere, Sint-StevensWoluwe, Zaventem, Sint-Lambrechts-Woluwe en op langere termijn Neder-over-Heembeek).
Kaart 29 : Actieve modi in Haren

61.1.3 Villo!
Villo! is het Brusselse geautomatiseerde netwerk voor fietsverhuur. Het is operationeel in 11 gemeenten
van het Gewest en telt 180 stations en 2.500 fietsen op het volledige grondgebied. Dit systeem is
permanent beschikbaar en belooft een netwerk van stations met een onderlinge afstand van +/- 450 m. Het
systeem is eenvoudig in gebruik en een fiets nemen of achterlaten verloopt zeer snel. Waar men wil en
wanneer men wil. Bijvoorbeeld om van en naar het werk te gaan en daarbij verschillende openbare
vervoersmiddelen af te wisselen.
Van de 180 bestaande stations in het Brussels Gewest bevinden er zich 48 op het grondgebied van de Stad
Brussel. Op het grondgebied van Haren bevindt zich evenwel geen enkel Villo! station.

61.2 VOETGANGERS
Kaart 30 : De paden, wegen en wandelroutes in Haren

61.2.1 Groene continuïteit (GewOP)
Het GewOP voorziet in de realisatie van een groene continuïteit langs de site Schaarbeek-Vorming. Twee
groene ruimten vervullen een landelijk, sociaal en ecologisch aanknopingspunt op deze groene verbinding,
met name het Moeraske en de weide van de Castrum-hoeve.
Momenteel bestaat deze groene verbinding slechts gedeeltelijk (tussen het Moeraske en het station HarenZuid), via het pad la Renarde en De Beeck.

61.2.2 De gemeentelijke groene wandelroute
De gemeentelijke groene wandelroute is een aanvulling bij het gewestelijke groene maaswerk dat het
groene scherm vormt langs de site van Schaarbeek-Vorming. Het project van de groene wandelroute van
de Stad Brussel behoudt de bestaande voetgangerspaden en de landschapscontinuïteit door de Castrumhoeve te verbinden met de Ter Elststraat, via het Beemdgrachtpark.

61.2.3 Buurtwegen en paden
In Haren vormen de buurtwegen en paden een volwaardig erfgoed dat het zeker verdient gekend te zijn,
maar ook verdedigd en beschermd te worden. Ze bevorderen de zachte mobiliteit en dragen bij tot het
behoud van de biodiversiteit en leefomgeving (semi-landelijk kader). De inwoners van Haren zijn hieraan
zeer gehecht.
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Deze wegen en paden doen voor veel inwoners (ook fietsers) dienst als binnenweg en in het bijzonder voor
kinderen op weg naar school. Het Keelbeekpad is daarvan een mooi voorbeeld. Het is een manier om snel
het centrum van Diegem te bereiken door een groen en veilig kader. Helaas dreigt dit pad te verdwijnen met
de komst van de gevangenis.
50

In Haren dragen de meeste buurtwegen en paden een officiële naam .
Hoewel ze vrij talrijk zijn en verspreid over het grondgebied van Haren vormen de wegen en paden van
Haren geen ononderbroken netwerk, vooral omdat er tal van obstakels zijn zoals spoorweglijnen, terreinen
van de MIVB enz.
Op het grondgebied van Haren is de aanleg van wegen en paden zeer variabel, gaande van een
onverharde weg met onkruid tot een brede en geasfalteerde weg. Het onderhoud van deze wegen gebeurt
vaak door een bewonerscomité genaamd “Brektabeen”.
Zoals reeds gezegd
feitelijk bestaan.

51

zijn bepaalde wegen en paden met verdwijnen bedreigd door het feit dat ze enkel

61.2.4 De voetpaden
Globaal genomen zijn de voetpaden in Haren in redelijke staat. Ze zijn smal, maar goed begaanbaar (maar
niet in het bijzonder voor personen met beperkte mobiliteit).
De situatie verbetert stilaan, met verschillende wegwerkzaamheden die reeds plaatsvonden, met name in
52
het historisch centrum van Haren
en de voor binnenkort geplande werken, met name in de
Ganzenweidestraat.
Andere wegen en voetpaden zouden eveneens moeten worden aangepakt, omdat ze overwoekerd zijn
door onkruid of omdat ze er gewoon niet zijn, zoals op de Budasteenweg, de Dobbelenbergstraat, de
Witloofstraat.

61.2.5 De wandelroutes
Gezondheidswandelroutes
In oktober 2010 antwoordde de Stad Brussel op de projectoproep “met het oog op de vermindering van de
sociale ongelijkheid inzake gezondheid”, gelanceerd door de Minister van Volksgezondheid, door een
groene gezondheidswandelroute in Haren voor te stellen. Deze wandelroute langs buurtwegen in Haren is
voorzien van informatieborden over milieu en gezondheid en stelt zich tot doel iedereen toegang te bieden
tot een gezonder leefmilieu.
Het parcours van 3,5 km heeft vier themastopplaatsen die verband houden met leefmilieu en gezondheid:
planten, biodiversiteit, de natuurelementen en mobiliteit. Het werd ontworpen door een kunstenaar in
samenwerking met vier actiegroepen: een Franstalige school, een Nederlandstalige school, een
bewonersgroepering (Brektabeen) en het Huis van het Kind van Haren.
De Witloofwandelroutes
In het kader van agenda 21 gaan de inwoners van Haren binnenkort de drie witloofwandelroutes
bebakenen ter aanvulling van de groene wandelroute. Het gaat om de wandelroute
Haren/Keelbeek/Diegem/Waterburcht (4 km), de Arthur Maes-route door het bos (4 km), en de wandelroute
Haren/Evere/Moeraske (6 km).
Een aanzienlijk deel van deze wandelroutes gaat echter over de weg.

50

Zie hoofdstuk “Bestaande situatie in rechte – Buurtwegen en paden”
Zie hoofdstuk “Bestaande situatie in rechte – Buurtwegen en paden”
52
Heraanleg van de Verdunstraat, de Cortenbachstraat, de Flodorpstraat en de Sint-Elisabethstraat.
51
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Buiten het grondgebied
In de aangrenzende wijken van Haren bestaan eveneens wandelroutes. Deze zijn echter slechts zelden
verbonden met de wegen en paden van Haren, voor wat de wandelroutes van Neder-Over-Heembeek
betreft.
Enkele paden en wegen in Diegem, zoals de Beaulieuwandelroute, zijn wel verbonden met de wegen en
paden van Haren, net als de groene wandelroute (De Beek/Renarde pad) die via de bestaande wegen in
het Moeraske verbonden zijn met het gewestelijke groene maaswerk.
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62 Subjectieve analyse
Vragen :
Over welke vervoersmiddelen beschikt u in uw huishouden?
Welk vervoersmiddel gebruikt u meestal voor uw verplaatsingen?
De mobiliteit in Haren is een belangrijke problematiek voor de inwoners. De slechte bediening en de lage
frequentie van het openbaar vervoer verplichten hen om hun eigen auto te nemen.
87% van de ondervraagde personen beschikt over ten minste één auto in het gezin. De motorisatiegraad
ligt beduidend hoger dan het nationaal gemiddelde (56%). De auto blijft het belangrijkste vervoersmiddel in
het dagelijkse leven van de Harenaars. De auto lijkt onmisbaar voor boodschappen of verplaatsingen met
het gezin. De auto biedt autonomie voor de verplaatsingen. Carpooling is in Haren weinig gekend of wordt
niet optimaal toegepast. Een sensibilisering of communicatie onder inwoners van eenzelfde wijk zou een
goede zaak zijn.
Personen die niet over een auto beschikken (13% van de ondervraagden) gebruiken doorgaans het
openbaar vervoer. Ze gaan ook vaker te voet of met de fiets. Opmerkelijk is dat 2/3 van de personen die
geen auto hebben, ook geen kinderen hebben.
42% van de ondervraagde personen bezit ten minste een fiets. Hoewel er geen gewestelijke fietsroutes zijn
in de gemeente, lijkt de fiets erg geschikt voor korte afstanden.
Vraag :
Wat denkt u van de recente werkzaamheden in Haren?
Na de herinrichting van het centrum, is parkeren het vaakst terugkerende probleem voor de inwoners.
Bepaalde inwoners stellen dat de handelszaken moeilijk toegankelijk zijn en dat de toegankelijkheid voor
personen met een beperking erop achteruit is gegaan. Komen daarbij de verkeersproblemen, zowel met
vrachtwagens als wat de situatie in de Verdunstraat betreft.
Een groot deel van de geïnterviewde personen is van oordeel dat de uitgevoerde werken noodzakelijk
waren en dat dit positief is voor de inwoners en het imago van Haren. Anderen betreuren het gebrek aan
communicatie tussen de Stad en de inwoners. Zij hadden betrokken willen zijn bij de plannen voor hun wijk
en de inrichting van hun eigen leefomgeving.
Vraag :
Wat zou er volgens u met voorrang moeten worden verbeterd aan het
openbaar vervoer?
Meer dan 60% van de ondervraagde personen wenst dat de frequenties van het openbaar vervoer worden
verhoogd. Daarna volgen de snelheid en de prijs van het openbaar vervoer.
Wat de op korte termijn en financieel haalbare voorstellen betreft, worden de stiptheid van het openbaar
vervoer en de installatie van een ticketautomaat aangehaald.
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Vraag :
Mocht er een Villo! station geïnstalleerd worden in Haren, hoe vaak
zou u deze fietsen dan gebruiken?

Op het grondgebied van Haren is er geen Villo! station. Uit peilingen blijkt dat meer dan 40% van de
ondervraagde personen de fietsen “nooit” zouden gebruiken, mocht er een fietsstation van Villo! worden
voorzien. Dit kan verklaard worden door het feit dat ze al een fiets bezitten of door de af te leggen
afstanden. Toch bevestigt 38% van de Harenaars de Villo! te gebruiken mocht er een station geïnstalleerd
worden op hun grondgebied.
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63 Conclusie
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) van de Stad Brussel is nog niet definitief goedgekeurd. Toch werd
het al voorgelegd aan een publieke raadpleging. In Haren voorziet dit plan in diverse acties, zoals de
invoering van een ‘zone 30’, de herwaardering van twee treinhalten die met voorrang toegankelijk moeten
worden gemaakt voor voetgangers en fietsers, de installatie van stations met huurfietsen, de realisatie van
een aantal voetgangers- en fietsverbindingen enz.
Privévervoer
De afstand van Haren naar het stadscentrum, het feit dat Haren door de aanwezigheid van spoorweg- en
wegeninfrastructuren geïsoleerd is, evenals het beperkte openbaar vervoersaanbod zijn grotendeels
verantwoordelijk voor de hoge motorisatiegraad van dit deel van de Stad. De auto is veruit de
overheersende vervoerswijze in Haren.
Carpooling is in Haren blijkbaar weinig gekend of wordt niet optimaal toegepast.
Hoewel Haren een met de auto gemakkelijk bereikbare wijk blijft van buiten het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (via de Woluwelaan en de ring), zijn er weinig verkeersverbindingen naar andere wijken van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In bepaalde delen van Haren zorgt het intense transitverkeer voor verkeershinder. In het bijzonder in de
Verdunstraat, waar de woonfunctie geconcentreerd is, maar ook op de Haachtsesteenweg.
Sommige wegen in Haren zijn in slechte staat en zouden moeten worden heraangelegd.
Als gevolg van de bevolkingstoename wordt een sterke druk op de parkeergelegenheid in Haren
vastgesteld, in het bijzonder ’s nachts (residentieel parkeren).
In Haren is geen taxistelplaats en geen Cambio station. Er zijn wel twee Collecto-halten in Haren:
Cortenbach en Vliegveld.
Openbaar vervoer
Trein
Haren bezit twee stations: Haren-Linde op lijn 26 en Haren-Zuid op lijn 36. Beide bieden een snelle
verbinding naar Meiser, Merode en Delta of naar de Noord-Zuidverbinding. Het enige nadeel is dat de
frequentie laag is en de periodes erg beperkt, wat deze vervoerswijze weinig aantrekkelijk maakt voor de
inwoners van Haren. Bovendien zitten de treinen richting Brussel in de ochtendspits overvol.
In het kader van de herinrichting van de multimodale pool van Haren, worden deze twee stations verbonden
met een voetgangers- en fietspad dat momenteel heraangelegd wordt.
Nabij de grens met de gemeente Evere bevindt zich het station Bordet, dat deel uitmaakt van een
multimodale pool. Helaas is deze pool voor voetgangers te ver verwijderd van het centrum van Haren. Voor
fietsers is het wel bereikbaar.
Tot slot biedt de Diabolo-lijn sinds kort een rechtstreekse verbinding tussen het station Brussel Nationale
Luchthaven met de grote lijnen van het Belgische spoorwegennet en de grote Europese metropolen. Dit
nieuwe netwerk ging gepaard met de creatie van nieuwe spoorverbindingen.
Bussen en trams
Haren wordt bediend door verscheidene buslijnen van de MIVB en De Lijn. De meeste lijnen doen echter
enkel de nabijheid van Bordet aan of rijden langs de Haachtsesteenweg en de Leopold III-laan en blijven
dus ver van de residentiële zones. Bovendien doen slechts twee buslijnen de residentiële wijken aan en
helaas overlappen deze elkaar niet.
Net als voor de trein stellen we vast dat het busaanbod ontoereikend is ’s avonds en in het weekend.
Twee MIVB-tramlijnen passeren ten zuiden van het grondgebied van Haren nabij het station Bordet en zijn
dus moeilijk te voet bereikbaar voor de inwoners van Haren.
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Wat de geplande projecten betreft, is er de aanleg van de nieuwe tramverbinding tussen het Noordstation
en de NAVO, wat de pool Bordet verder zal versterken. Op lange termijn is er het project voor de nieuwe
noord-zuid metrolijn die via Schaarbeek eindigt in het station Bordet.
Zachte transportmodi
Fietsers
Momenteel bestaat er geen gewestelijke fietsroute (GFR) op het grondgebied van Haren. Wel is er een
uitbreiding van het GFR-netwerk gepland, dat verbonden zal worden met de Groene Wandelroute. Het
Gewest is niet van plan om voor 2015 aan deze route te werken. Deze voorlopig nog theoretische route zou
door de Verdunstraat lopen, maar het is ook mogelijk dat ze door de Ganzenweidestraat en de
Dobbelenbergstraat zal lopen. Deze twee assen (en nog andere) moeten echter aangepast worden om ze
toegankelijker te maken voor fietsers.
In Haren zijn bepaalde wegen voorzien van een fietspad of een beperkt eenrichtingsverkeer. Projecten voor
nieuwe fietspaden worden nog uitgewerkt. Op het grondgebied van Haren bevindt zich geen enkel Villo!
station. Uit een enquête bij de inwoners blijkt dat 38% van de Harenaars gebruik zouden maken van Villo!
mocht er een station komen op hun grondgebied.
Voetgangers
In Haren vormen de buurtwegen en paden een volwaardig erfgoed. Het gaat om troeven die zachte
mobiliteit bevorderen, maar ook bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit en de leefomgeving. Hoewel
ze vrij talrijk zijn en verspreid over het grondgebied van Haren vormen de wegen en paden van Haren geen
ononderbroken netwerk. Sommige ervan zijn zelfs met verdwijnen bedreigd.
Het GewOP voorziet in de realisatie van een groene verbinding langs de site van Schaarbeek-Vorming.
Momenteel bestaat deze groene verbinding slechts gedeeltelijk.
De gemeentelijke groene wandelroute vervolledigt dit gewestelijke groene maaswerk door de Castrumhoeve via het Beemdgrachtpark te verbinden met de groene ruimte in de Ter Elststraat.
In Haren bestaat een bebakende wandelroute, de zogenaamde gezondheidswandelroute. Binnenkort zullen
er ook drie “witloofwandelroutes” bijkomen (helaas loopt een deel van deze wandelroute over de gewone
weg). In de aangrenzende wijken bestaan eveneens wandelroutes, maar deze sluiten zelden aan op de
wegen en paden van Haren.
Op het grondgebied van Haren is de aanleg van wegen en paden zeer variabel, gaande van een
onverharde weg met onkruid tot een brede en geasfalteerde weg. Het onderhoud van deze wegen gebeurt
vaak door een inwonerscomité genaamd “Brektabeen”.
Sommige voetpaden zijn in slechte staat of onbestaand en zouden dus moeten worden (her)aangelegd.
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TROEF

ZWAKTE

OPPORTUNITEIT

BEDREIGING

- De uitwerking van het
GMP dat voorziet in een
aantal acties in Haren.
- Twee Collecto-halten
- 2 stations in Haren
de ontwikkeling van een
multimodale pool met een
voetgangersen
fietsersverbinding tussen de
twee stations.
- Aanwezigheid van talrijke
openbare
vervoerslijnen
(NMBS, MIVB, De Lijn).
- Bestaan van talrijke
buurtwegen en paden.
De
gezondheidswandelroute en
plannen voor drie nieuwe
wandelroutes.

- Opties van het GMP die
nog niet definitief zijn
vastgelegd.
De
auto
blijft
de
overheersende
vervoerswijze.
- Weinig verbindingen met
andere wijken van het
Gewest.
- Veel doorgangsverkeer en
hinder van zwaar vervoer.
- Steeds meer druk op de
parkeergelegenheid (vooral
’s nachts).
- Bepaalde wegen en
voetpaden in slechte staat.
- Geen Cambio of taxi
stelplaatsen.
- Lage frequenties van het
openbaar vervoer in Haren.
- Openbare vervoerslijnen
liggen ver van het centrum
van Haren (Bordet en
nieuwe tramlijn Leopold IIIlaan).
- Geen GFR.
- Geen Villo! stations.
- Geen aansluitend netwerk
van
‘trage
wegen’
(buurtwegen en paden).
- Groene verbinding in het
GewOP en gemeentelijke
groene wandelroute deels
gerealiseerd.

- Aanwezigheid van de
Diabolo infrastructuur.
- Plannen voor een nieuwe
tramverbinding tussen het
Noordstation en de NAVO.
Plannen
voor
een
kortparkeerzone aan de
twee stations
Plannen
voor
de
uitbreiding van het GFRnetwerk.
- Groene verbinding in het
GewOP en gemeentelijke
groene
wandelroute
in
Haren.
- Ontwikkeling van een
‘zone 30’.

- Risico op volledige
verzadiging van de wegen
op
het
vlak
van
parkeergelegenheid.
- Risico op verzadiging van
bepaalde wegen tijdens de
spitsuren, in het bijzonder
de Haachtsesteenweg en
de Verdunstraat.
- Moeilijkheid om Haren te
ontwikkeling, met name de
activiteitenzone
in
het
noorden, als gevolg van de
slechte bediening door het
openbaar vervoer.
- Risico op verdwijning van
bepaalde buurtwegen en
paden.
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THEMA 10 : HAREN IN DE TOEKOMST
64 De grote projecten
Kaart 31 : Grootschalige projecten in Haren

64.1 OP HET GRONDGEBIED VAN HAREN
64.1.1 Structuurplan Schaarbeek-Vorming
De site van Schaarbeek-Vorming strekt zich uit over ongeveer 220 hectare en vormt de grootste
grondreserve van het Brussels Gewest. De site ligt grotendeels in het Gebied van Gewestelijk Belang met
Uitgestelde Aanleg van het GBP.
Deze zone blijft een spoorweggebied zolang de noodzaak om er nieuwe bestemmingen te ontwikkelen niet
werd aangetoond en goedgekeurd door de Regering. De inrichting wordt geregeld door de bijzondere
bestemmingsplannen (BBP).
Deze zone is ook opgenomen in het hefboomgebied nr. 11 op kaart nr. 2 van het GewOP. Naast een groot
deel van de terreinen bestemd als spoorwegzone, omvat het hefboomgebied drie belangrijke zones, met in
het noorden een gebied voor stedelijke industrie en een administratief gebied (Dobbelenberg) en in het
oosten het residentiële gebied van Haren. Momenteel wordt 175 hectare ingenomen door de verschillende
spoorwegactiviteiten (activiteitenlijnen, goederenstation, stelplaats voor pendeltreinen, onderhoudswerkplaatsen, enz.). Op korte termijn zou 60 ha moeten vrijkomen voor nieuwe functies.
In 2008 ging het Gewest van start met het opstellen van het richtschema voor de site van SchaarbeekVorming. De perimeter omvat het hefboomgebied nr. 11, het gebied voor stedelijke industrie en het
havengebied op de linkeroever van het kanaal (Neder-Over-Heembeek), het gebied voor stedelijke industrie
en het havengebied op de stratenblok Mabru en de site Het Moeraske, die beschermd is als groengebied
met hoge biologische waarde. Het woongebied van Haren ligt niet binnen deze perimeter omdat het reeds
opgenomen is in de perimeter van het richtschema van de Stad.
De totale perimeter van het richtschema Schaarbeek-Vorming telt 594,3 ha.
De doelstellingen van het Gewest voor dit gebied zijn :
1. De inplanting van grootschalige uitrustingen die de internationale positie van Brussel versterken,
waaronder misschien een multifunctioneel voetbalstadion.
2. De ontwikkeling en de herstructurering van de economische activiteiten van de zone : nieuwe
terreinen ter beschikking stellen van de Haven en Citydev om het potentieel van de site inzake
intermodaliteit (kanaal + spoorwegen) optimaal te benutten, de reeds aanwezige economische
zones herkwalificeren.
3. De versterking van de woonfunctie door de bestaande bewoning te beschermen en de mogelijkheid
van de inplanting van een nieuwe wijk te bestuderen.
4. De verbetering van de mobiliteit vanuit het oogpunt duurzame ontwikkeling, met voorrang voor
openbaar vervoer en toegankelijkheid via intermodale weg, voor personen en voor goederen.
5. De radicale verbetering van het imago van het gebied, door de site groener te maken en de
kwaliteit van de inrichtingen te verbeteren.
In 2012 was de laatste fase van het structuurplan aan de gang om de ontwikkelingsprogramma’s te
verfijnen :




In het noorden: logistiek en industrieel gebied;
In het zuiden: gemengd stedelijk gebied;
Voor de zone ertussen: een eventuele toekomstige uitrusting met gewestelijke uitstraling (op basis
van een studie van de sociaaleconomische impact).
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64.1.2 Bouw van de nieuwe zetel van de NAVO
De huidige site van de NAVO bevindt zich op een terrein van bijna 40 ha (eigendom van het Ministerie van
Defensie en door het Koninkrijk België in concessie gegeven aan de NAVO) langs de Leopold III-laan en de
verlenging ervan die het centrum van de hoofdstad verbindt met de luchthaven van Zaventem.
Deze zetel werd gebouwd in 1967 en was destijds een tijdelijke installatie voorzien voor een beperkte duur.
Uiteindelijk zou de zetel gedurende 35 jaar in gebruik blijven. Sinds enkele jaren stellen de problemen (een
gebrek aan lokalen en parkeergelegenheid op de site, evenals het gebrek aan aanpasbaarheid en
flexibiliteit van de huidige infrastructuren) zich almaar scherper. Bovendien ziet het ernaar uit dat nieuwe
Naties tot de NAVO zullen toetreden onder verschillende statuten (leden, partners).
De huidige en toekomstige behoeften van de NAVO maakten de bouw van een nieuwe zetel noodzakelijk.
Het moest een zetel worden die aangepast zou zijn aan de huidige werking van de Alliantie en die plaats
ste
zou bieden voor toekomstige uitbreidingen. In april 1999, ter gelegenheid van de 50 verjaardag van de
NAVO, beslisten de staatshoofden en regeringsleiders om een nieuwe zetel te bouwen voor de NAVO in
ste
Brussel om te “beantwoorden aan de behoeften van de Alliantie in de 21 eeuw”.
Door een recente herstructurering van het Belgische leger kwam het militair kwartier Koning Albert 1 (QRA)
vrij dat vlak tegenover het huidige hoofdkwartier van de NAVO ligt. Dit terrein van bijna 40 hectare bezit de
vereiste kwaliteiten (ligging, bereikbaarheid, beschikbare oppervlakte) om er de nieuwe zetel van de NAVO
te vestigen. Het gastland België gaf het in concessie voor de bouw van de toekomstige zetel van de NAVO
(conventie van Praag van 21 november 2002).
In 2000-2002 werd een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven en als winnend project werd door
de NAVO op 23 januari 2003 gekozen voor het consortium SOM+ASSAR.
53

De nieuwe permanente zetel van de NAVO wordt gebouwd in de Raketstraat nr. 70 tot 90 . De geplande
gebouwen zullen een totale vloeroppervlakte van 217.188 m² hebben en het geheel werd bestemd als
uitrusting van algemeen belang of openbare dienstverlening volgens het GBP. Het project voorziet
bovendien in 3.311 parkeerplaatsen in open lucht, verdeeld over de volledige site en een twintigtal
overdekte plaatsen voor de dienstvoertuigen.
Het permanent personeel van de NAVO betreft momenteel ongeveer 4.335 personen. Samen met het
externe personeel (200 personen) en de bezoekers (400 personen), wordt het totale aantal personen
verwacht op de site op ongeveer 5.100 geraamd.

De nieuwe zetel van de NAVO

53

De twee stedenbouwkundige vergunningen voor de afbraakwerken van de bestaande infrastructuren op de site
werden toegekend in 2006. De attesten (milieu en stedenbouw) voor de bouw van de nieuwe infrastructuren werden
door het Gewest toegekend in 2007 en de milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen werden door het
Gewest toegekend in 2008.
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Het project is opgebouwd rond drie verschillende entiteiten :





De eerste en meteen de belangrijkste, bevindt zich centraal op de site en neemt bijna 90% van de
te bouwen oppervlak in. Hier bevinden zich het conferentiecentrum, de administratieve functies, de
restaurants en bijbehorende diensten (winkels, enz.), evenals de voorzieningen voor informatie en
pers (gemeenschappelijke infrastructuren). Deze entiteit vormt het eigenlijke Hoofdkwartier of HQ.
Het tweede betreft het gebouw dat Personeelscentrum wordt genoemd en omvat de
sportinstallaties, een restaurant, leslokalen en andere diensten voor het personeel.
Een derde entiteit betreft het gebouw “industriële infrastructuren”. Dit gebouw bevat drie functies:
het energieproductiecentrum voor de volledige site, een opslagzone voor de verschillende
uitrustingen, verbruiksproducten en dergelijke, en een onderhoudsatelier.

De geplande site krijgt twee ingangen :



De hoofdingang op de Leopold III-laan (ter hoogte van een van de toekomstige ronde punten),
toegankelijk voor werknemers en bezoekers (onder wie vip’s).
De secundaire ingang op de Haachtsesteenweg, voor werknemers, bepaalde bezoekers en
leveringen. Deze toegang vormt ook de hoofdingang van het Personeelscentrum voor alle externe
personen (met name tijdens de weekends).

Voor de verhuis van de zetel van de NAVO was de heraanleg van de laan noodzakelijk, ter hoogte van het
project, volgens het principe van een gedenivelleerd kruispunt (principe gekozen door de FOD Mobiliteit en
Vervoer) om de verkeersdoorstroming op deze plaats te waarborgen.
De afbraakwerken gingen van start in 2007 en de bouwwerken in 2010. Het einde van de werken is
voorzien voor 2016.

64.1.3 De herinrichting van de Leopold III-laan en de uitbreiding
van het tramnet tot de NAVO en Eurocontrol54
Het doel dat Beliris nastreeft met het ontwerp voor herinrichting van de Leopold III-laan is de Leopold IIIlaan menselijker, groener, toegankelijker en veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en openbaar
vervoer. Anderzijds moeten automobilisten een vlotte toegang krijgen tot het centrum van Brussel of tot de
ondernemingen en instellingen die langs deze as gevestigd zijn.
In het kader van dit ontwerp zal een nieuwe tramlijn het centrum van Brussel verbinden met de
55
gewestgrens, in een eerste fase, en later met de luchthaven van Zaventem . Er zal een eigen bedding
moeten komen op de middenberm van de Leopold III-laan en de Lambertmontlaan tot de Bazellaan.
56

Het herinrichtingsproject van de Leopold III-laan voorziet ook in de bouw van een tunnel tussen de
gewestgrens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Vlaams Gewest en het kruispunt Bordet.
Deze tunnel verwerkt het inkomende en uitgaande verkeer van het Gewest en loopt onder de toekomstige
ronde punten en de tramhalte boven de grond.
De MIVB en Brussel Mobiliteit staan in voor de aanleg van de tramlijn en de inrichting van de
verkeerswegen tussen de Lambertmontlaan en het kruispunt Bordet. Beliris staat in voor de aanleg van de
tunnel, de inrichting van de multimodale pool en de verkeerswegen tussen de Bordetlaan en de
gewestgrens.
De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd in 2008. De werken gingen van start in 2010 en het
einde is gepland voor 2013.

54

Informatie uit de Niet technische samenvatting van de effectenstudie met betrekking tot het bouwproject van een
nieeuwe permanente zetel van de NAVO, gerealiseerd door het bureau ARIES Consultants – Maart 2007
55
Bron Beliris : http://www.beliris.be/
56
http://www.bruxellesespacespublics.irisnet.be

123

Richtschema Haren
Diagnose

Herinrichtingsproject van de Leopold III-laan

64.1.4 De bouw van een nieuwe gevangenis
Dit project voorziet in de overplaatsing van drie bestaande gevangenissen : de gevangenis van Sint-Gillis,
het huis van bewaring van Vorst en de vrouwengevangenis van Berkendael naar één enkele instelling.
Deze drie gevangenissen moesten worden gerenoveerd, maar om ze in overeenstemming te brengen met
de normen zouden aanpassingen nodig geweest zijn die onverenigbaar zijn met de bestaande structuren
en die aanzienlijke meerkosten met zich zou meebrengen.
Vandaar dat werd beslist om een nieuwe gevangenis te bouwen met een duizendtal plaatsen, hetzij het
equivalent van de drie huidige instellingen, samen met drie parkeerzones. In totaal zijn 690 parkeerplaatsen
voorzien (personeel, bezoekers en dienstvoertuigen). De uitvoeringstermijn voor de bouw van deze
gevangenis is 2016.
In februari 2010 werd een principieel akkoord gesloten tussen de burgemeester van Brussel Freddy
Thielemans, minister-president Charles Picqué en de minister van Justitie Stefaan de Clerck omtrent de
beslissing voor de locatie van de gevangenis. Er werd gekozen voor de Wanson-site (de naam van de oude
ketelmakerij) in de Witloofstraat in Haren.
Het GBP plaatst de toekomstige site voor de gevangenis in een administratief activiteitengebied en een
stedelijk industriegebied. Het is dus toegestaan daar uitrustingen van algemeen belang of openbare
dienstverlening te vestigen.
Een buurtweg, de Keelbeekweg, loopt door deze site. Deze onverharde weg verbindt de Heerlijkheidsstraat
met de Witloofstraat, en vormt zo een functionele verbinding tussen het historisch centrum van Haren en
Diegem. De inwoners van Haren kunnen zich bevoorraden in de handelszaken van Diegem, waaraan in
Haren een nijpend tekort heerst. Het behoud van deze verbinding is dus van cruciaal belang.
Gezien de omvang van het project en de mogelijke gevolgen ervan op verschillende niveaus, keurde het
College van de Stad Brussel in maart 2012 een nota goed met de elementen waaraan bijzondere aandacht
moet worden besteed. Deze elementen zullen worden opgenomen in het bestek voor de realisatie van de
gevangenis.
De belangrijkste punten zijn :







Transitverkeer in het dorp van Haren vermijden, in het bijzonder in de Verdunstraat en de
Ganzenweidestraat;
De mogelijkheid bestuderen om een nieuwe toegang te creëren vanaf de Woluwelaan om het te
kleine profiel van de Witloofstraat te compenseren;
De frequentie van het openbaar vervoer verhogen, ook in het belang van de inwoners;
Een voetgangersverbinding behouden tussen het centrum van Haren en het centrum van Diegem,
(momenteel vormt de Keelbeekweg deze verbinding);
Fietsstations voor huurfietsen installeren nabij de gevangenis, de stations van Haren en in het
historisch centrum, dit om zachte mobiliteit aan te moedigen;
De nodige bewegwijzering plaatsen om de automobilisten naar de grote assen te leiden en het
centrum van Haren te ontlasten vanaf de Vilvoordselaan, het Justitiepaleis en andere sleutelpunten
van het Gewest;
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De parkeerzone zodanig inplanten zodat er een vlotte verbinding wordt gecreëerd met de
Woluwelaan en de grondinname beperken met het oog op een optimale integratie in de omgeving.
De grondinname van de gevangenis zo veel mogelijk beperken en het project optimaal integreren in
het reliëf om nivelleringswerken en grondwerken te voorkomen;
Een esthetisch en architecturaal streven aanmoedigen voor de verschillende gebouwen van de
gevangenis;
Een diversiteit aan functies nastreven die verenigbaar is met de bestaande woningen in de
Witloofstraat;
De inplanting van kleine bijkomende functies overwegen van het type kinderopvang, bedrijven en
handelszaken in de nabijheid van de gevangenis en op het grondgebied van Haren;
De visuele impact van de gevangenis beperken aan de zijde van de spoorweg en in de nabijheid
van de bestaande of geplande woningen;
De visuele perspectieven in de verf zetten, zoals aan de uitgang van de spoorwegtunnel richting
Diegem of het zich op de klokkentoren van de kerk van Diegem (herkenningspunt).

64.1.5 Het project Metro Noord tot Haren
Een studie, besteld door Beliris en uitgevoerd door de tijdelijke vennootschap Bureau Metro Noord,
onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een verlenging van een nieuwe noord-zuid metrolijn vanaf het
Noordstation en door de gemeenten Schaarbeek en Evere.
In september 2012 werd beslist dat de sociaaleconomische en strategische gegevens pleiten voor een
automatische metro en een tracé via de dicht bevolkte wijken van de gemeente Schaarbeek. Er wordt
evenwel afgestapt van het plan een tramlijn in eigen bedding over het volledige parcours van de huidige lijn
55 aan te leggen. Deze is immers verzadigd en onregelmatig, en zou niet voldoen aan de toenemende
transportbehoeften. De keuze voor metrovervoer in dichtbevolkte wijken is het meest aangewezen en werd
goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 28-02-2013.
Er werden drie ondergrondse trajecten onderzocht :




T1. Door de dichtbevolkte wijken, langs de huidige lijn van tram 55;
T2. Langs het station van Schaarbeek;
T3. Langs de Bertrandlaan en de Haachtsesteenweg.

Het is eveneens de bedoeling om deze metro te verlengen tot voorbij Bordet, naar de site van SchaarbeekVorming via Haren. Het is in de tweede studiefase dat het aantal stations en de bouwtechnieken zullen
worden onderzocht.
Wat de planning van de uitbreidingswerken van de metro Noord betreft, zullen de twee komende jaren
worden besteed aan voorbereidende studies. De toekenningsprocedures van milieuvergunningen en
stedenbouwkundige vergunningen zullen worden opgestart in 2015 en 2016, terwijl de opdrachten zullen
worden toegekend in 2017. De bouwwerken van het nieuwe tracé zouden aanvangen in 2018 en 4 jaar in
beslag nemen. Dit maakt dat de nieuwe metrolijn in 2023 in gebruik zou kunnen worden genomen.

Tracé van de toekomstig metro Noord - Bron : Bru+
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64.1.6 Het multimodale verkeersknooppunt van Haren
De inrichting van het multimodale verkeersknooppunt van Haren gaat gepaard met interventies aan de
stations van Haren-Linde en Haren-Zuid, en op het pad van de Oude Middelweg. Deze interventies zijn
erop gericht de afstand te verkorten zodat de transitreiziger zich sneller tussen de twee stations kan
verplaatsen. Het parcours van de reiziger in transit moet ook comfortabeler worden door het pad te
verbreden en recht door te trekken, betere verlichting te voorzien en een nieuwe voetgangers- en fietsbrug
zonder trappen te bouwen over het goederenhof van Haren.
Deze multimodale pool strekt zich uit van de brug ter hoogte van Noendelle (inclusief de brug ter hoogte
van de Hof van Spanjeweg/Baakveldweg en de bestaande brug van de Verdunstraat) tot het nieuwe pleintje
van de Middelweg.
Voor de projecten met betrekking tot dit verkeersknooppunt werden verscheidene aanvragen voor
certificaten en vergunningen ingediend door Infrabel (bouw van de brugweg Noendelle op de lijn 36, bouw
van een loopbrug op lijn 26, herinrichting van het station Haren-Zuid, brug voor personen met beperkte
mobiliteit naar het westelijk perron op de lijn 26) en door de Stad Brussel (herinrichting van de Oude
Middelweg, aanleg van een pleintje op de Middelweg).
Op deze projecten met betrekking tot het verkeersknooppunt worden andere reeds gerealiseerde projecten
geënt zoals :




De ontdubbeling van de Verdunstraat;
De heraanleg van de Noendelle;
De heraanleg van de Groene Zonestraat.

Project multimodaal verkeersknooppunt

64.1.7 Grote speciaalzaak Decathlon
Dit project situeert zich op de site Da Vinci (noord) van Citydev op een terrein met een oppervlakte van 3 ha,
op het grondgebied van de gemeenten Evere en Haren. Voor de realisatie van het project Decathlon
aanvaardde Citydev om de door ING Real Estate verleende erfpacht te verlengen tot 31 december 2044.
Daartoe werd op 10 juni 2011 een aanhangsel bij de erfpachtovereenkomst ondertekend tussen Citydev en
ING Real Estate Evere.
Naast Decathlon als hoofdhuurder, zullen zich nog andere huurders op de site vestigen: restaurants, bars
en een fitnesszaal. De site zal opgebouwd worden rond een esplanade en een speelterrein.
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Het bouwproject zou de volgende elementen omvatten :







Een grote speciaalzaak Decathlon met een oppervlakte van 12.522 m² (inclusief de dienstlokalen
en sociale ruimten op 615 m², de administratieve lokalen op 1.667 m², een mezzanine voor de
opslag van promotie- en displaymateriaal op 695 m²);
Drie onafhankelijke handelszaken met een oppervlakte van respectievelijk 610 m², 576 m² en
424 m², waarvan de bestemming nog niet gekend is;
Een grote speciaalzaak met een oppervlakte van 1.470 m² waarvan de bestemming nog niet
gekend is;
Een collectieve uitrusting van het type kinderopvang op 478 m²;
Een geheel van 878 parkeerplaatsen voor auto’s (579 overdekte plaatsen en 299 plaatsen in open
lucht);
16 parkeerplaatsen voor moto’s.

Deze toekomstige Decathlon-vestiging zal in een eerste fase 9.000 m² verkoopruimte omvatten, waarmee
het de grootste Decathlon-winkel in België wordt. Deze oppervlakte kan achteraf uitgebreid worden tot
11.000 m². Op termijn zal de vestiging werk bieden aan 200 personen, waarbij de 60 personen van de
hoofdzetel van Decathlon België moeten opgeteld worden.
De opening van de Decathlon winkel zou kunnen plaatshebben in januari 2014, een termijn die rekening
houdt met de procedure die vereist is voor het verkrijgen van de milieuvergunning en de
stedenbouwkundige vergunning.

64.2 BUITEN HAREN
Neder-over-Heembeek

64.2.1 De passagiersterminal57
De conventie die de modaliteiten vastlegt voor de bouw van een passagiersterminal in de voorhaven van
Brussel, die tegen 2015 operationeel zou moeten zijn, werd op dinsdag 13 december ondertekend door de
minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de Haven, de voorzitter van de Haven van
Brussel, de schepenen van de Stad Brussel bevoegd voor Stedenbouw en Toerisme.
Deze toekomstige passagiersterminal zal zich bevinden op de linkeroever van de voorhaven, ter hoogte van
de Meudonpaviljoenen. Het project omvat de bouw van een 240 m lang ponton en een parking, de aanleg
van een weg en de renovatie van de Meudonpaviljoenen. De Haven van Brussel zal de bouw van de
aanlegsteiger en de wegen financieren. De Stad Brussel zal de renovatie van de wegen financieren,
evenals de renovatie en de uitbreiding van de Meudonpaviljoenen. Het Gewest zal, bovenop de toewijzing
via de dotatie “stedelijke integratie” toegekend aan de Haven, eveneens de wegenwerken financieren.
De beslissing om deze terminal te creëren werd genomen door de Haven als antwoord op het toenemend
aantal rondvaartboten die een tussenstop maken in Brussel en de sterke stijging van het aantal bezoekers
dat naar Brussel komt in het kader van een rondvaart. Tegen 2030 zou de terminal 35.000 personen per
jaar kunnen verwerken, wat Brussel een bedrag van 5,2 miljoen euro zou opleveren en honderd directe
arbeidsplaatsen zou creëren.
In het kader van het beleid ter bevordering van het vervoer over het water, zal de Haven van Brussel de
mogelijkheid bestuderen om van deze terminal een gemengde terminal te maken, waar eveneens vracht
geladen en gelost kan worden. Het zou gaan om een uitbreiding met 120 meter van de passagiersterminal.
Deze studie en de realisatie van de terminal als de studie positief zou zijn, zullen gefinancierd worden door
een Europese INTERREG-subsidie in het kader van het programma “Connecting Citizen Ports 21”, waarin
de Haven van Brussel het voortouw neemt.

57

Bron: Bru + (http://www.bruplus.irisnet.be)
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64.2.2 Carcoke58
De bodemsanering van de voormalige cokesfabriek Carcoke is afgerond. Nu wordt het terrein heraangelegd
voor de bouw van een nieuw multimodaal logistiek centrum.
Op dit terrein aan het kanaal, in de buurt van de Budabrug in het noorden van Brussel, was sinds 1929 een
cokesfabriek gevestigd. Na het faillissement van de nv Carcoke besloot het Brussels Gewest midden jaren
90 om het terrein te kopen voor één symbolische euro.
Het 12 hectare grote terrein werd beschouwd als ‘het meeste vervuilde’ van het Brussels Gewest. De
sanering duurde dan ook 4 jaar (van 2007 tot april 2010) en kostte 22 miljoen euro. Dat bedrag werd voor
90% gefinancierd door de Haven van Brussel en voor 10% door een privépartner, de tijdelijke vereniging
Katoen Natie - Jan De Nul - Envisan.
Nu moet er een nieuw distributiecentrum komen dat 400 mensen zal tewerkstellen. Volgens de vergunning
moet het gegarandeerd minstens 250.000 ton goederen over het water vervoeren, het equivalent van
24.000 vrachtwagens.
Machelen

64.2.3 Het Uplace-project
In Machelen zijn er de plannen voor een megawinkelcentrum op het oude fabrieksterrein van Renault onder
het viaduct van Vilvoorde. De site bevindt zich in de zone tussen de Woluwelaan, de Nieuwbrugstraat, de
Beaulieustraat en de Rittwegerlaan.
Dit project met een oppervlakte van 192.000 m² omvat een winkelcentrum van 55.000 m², 27.000 m²
bestemd voor recreatie, 40.000 m² kantoren, 20.000 m² hotels, 50.000 m² openbare ruimten en een parking
met 5.908 plaatsen. Het Uplace-project kan naar schatting een bijkomend verkeer van om en bij de 25.000
voertuigen met zich meebrengen op een reeds verzadigde ring.
In 2010 sloten de Vlaamse Regering, De Lijn, Uplace en de gemeente Machelen een contract, de
zogenaamde Brownfieldconvenant, om de vervuilde of verlaten site te saneren en er dit investeringsproject
te realiseren. In ruil verbond het Vlaams Gewest zich ertoe om te investeren in infrastructuurwerken om de
toegankelijkheid van de site te garanderen via bijvoorbeeld de aansluiting op de ring en de heraanleg van
de Woluwelaan. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 600 miljoen euro.
Enkele van de geplande infrastructuurprojecten :








58

Kruispunt Woluwelaan/Beaulieustraat: ingevolge de aanleg van een tunnel voor het verkeer dat
Uplace verlaat, wordt voorkomen dat het inkomende en uitgaande verkeer van en naar de
Woluwelaan elkaar kruist.
Aansluiting ring/Woluwelaan: rechtstreekse aansluiting op de ring van de Woluwelaan door de
ingebruikname van de bestaande parallelle structuur ter hoogte van de Diabolo-brug. Er worden
ook een fietstunnel en een tunnel voor voertuigen komende van Diegem en richting noord gebouwd
onder dit kruispunt.
Ingebruikname van parallelle wegen en afschaffing van uitrit 5a Machelen dankzij de nieuwe opriten uitritstrook van de ring op de Woluwelaan ter hoogte van de Diabolo-brug.
Toegang tot Uplace via de brug op de Woluwelaan ter hoogte van de huidige afrit 5.
Kruispunt Woluwelaan/Kerklaan: er is een voetgangers-/fietsersbrug gepland.
Aanleg van een geserveerde busstrook (twee richtingen) aan de westelijke kant van de
Woluwelaan, die in een latere fase als trambedding gebruikt zal kunnen worden.

Bron: Bru + (http://www.bruplus.irisnet.be)
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65 Subjectieve analyse
Vraag :
Hoe ziet u het leven in de wijk over 10 jaar?
De verwachtingen voor Haren over 10 jaar zijn vooral negatief. De inwoners vrezen dat hun “dorp” snel zal
veranderen in een zeer stedelijke en anonieme Brusselse wijk. Ze hebben ook een grote angst tegenover
buitenlanders. Feit is dat het aandeel van de buitenlandse bevolking er twee keer kleiner is dan voor de
Stad als geheel.
De belangrijkste positieve percepties beperken zich tot twee categorieën: de inwoners hopen op meer
handelszaken, uitrustingen en animatie en 8,4% onder hen denkt dat Haren zijn landelijke karakter zal
behouden. Feit is dat vandaag het aantal handelszaken en uitrustingen ontoereikend is in verhouding tot de
bevolking. De gezinnen zijn verplicht om zich naar aangrenzende wijken of gemeenten te verplaatsen.
Vraag :
Wat zou er volgens u met voorrang moeten verbeterd worden in
Haren?
(keuze uit 10 mogelijkheden)
De eerste noodzaak die de Harenaars zien is de verbetering van de bediening en de frequentie van het
openbaar vervoer en van de wegeninfrastructuur. Dan volgt het aantal handelszaken. Het aantal is
ontoereikend om aan alle behoeften te voldoen en de gezinnen zijn dus verplicht zich te verplaatsen om
hun boodschappen te doen. De versterking van de collectieve uitrustingen wordt eveneens aangehaald
doordat veel gezinnen worden geconfronteerd met een gebrek aan uitrustingen voor jongeren, waaronder
scholen. Tot slot komt de verbetering van de leefomgeving. We kunnen veronderstellen dat de inwoners
doelen op het behoud van de groene ruimten en het semi-landelijke karakter van hun wijk.

Vraag :
Zou u willen blijven wonen in Haren?
Ongeveer 66% van de ondervraagde personen wenst in Haren te blijven wonen. Meer dan 30% van de
inwoners zou evenwel willen verhuizen, wat toch een relatief groot aantal is. Feit is dat deze personen voor
het merendeel zijn toegekomen tussen 1990 en 2000 en dat deze categorie van inwoners het erover eens
is dat Haren “luidruchtig” is.
De inwoners vrezen vooral voor het verlies van het dorpse karakter van Haren wegens de sterke druk van
de vastgoedmarkt, de onveiligheid die daaruit kan voortvloeien of de toename van de verkeersdrukte.
De bevolking van Haren is relatief jong, waardoor het ‘residentiële parcours’ voor de meeste inwoners nog
niet beëindigd is.
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66 Conclusie
Grote projecten
Op het grondgebied van Haren zullen op korte en lange termijn tal van grote projecten worden opgestart.
Het betreft de bouw van nieuwe uitrustingen (nieuwe zetel van de NAVO, de gevangenis enz.) en
handelszaken (Decathlon), de verbetering van de mobiliteit (uitbreiding van het tramnetwerk, multimodaal
verkeersknooppunt, GFR, GEN, fiets enz.) of nog de uitbouw van nieuwe wijken in het kader van het
structuurplan van de site Schaarbeek-Vorming (logistiek en industrieel gebied, gemengd stedelijk gebied en
grote uitrustingen).
In de nabijheid van Haren zijn nog nieuwe projecten gepland, waaronder een megashoppingcentrum, een
passagiersterminal, een multimodaal logistiek centrum enz.
Al deze projecten hebben nu of in de toekomst een uiteenlopende impact op het leven van de Harenaars.
Het is begrijpelijk dat hoewel de realisatie van een multimodaal verkeersknooppunt zeer positief is voor hen,
de bouw van een nieuwe gevangenis een aanzienlijke impact zal hebben (inname van de laatste grote
groene ruimte van Haren, verplaatsing van de Keelbeekweg, toename van het verkeer, creatie van een
nieuwe breuklijn enz.). Het is dus belangrijk deze projecten van nabij te volgen om hun hinder te beperken
en ze zo goed mogelijk te integreren in het landschap van Haren.
Verlangen van de bewoners
Globaal vreest een meerderheid van de Harenaars dat hun dorp snel zal veranderen in een zeer stedelijke
en anonieme Brusselse wijk. Ze hebben ook een zekere angst voor wat betreft de komst van buitenlanders
op het grondgebied.
Wat de verwachtingen van de inwoners betreft, vermelden ze als punten die met voorrang zouden moeten
worden aangepakt de verbetering van de wegeninfrastructuren, de bediening en de frequentie van het
openbaar vervoer, een toename van het aantal handelszaken en collectieve uitrustingen, evenals de
verbetering van de leefomgeving.
Tot slot zou meer dan 30% van de inwoners willen verhuizen omwille van de onveiligheid (sluiting van het
commissariaat ’s nachts, geluidshinder, zigeuners), het verlies van het dorpse karakter van Haren en de
toenemende verkeersdrukte.

TROEF

ZWAKTE

OPPORTUNITEIT

BEDREIGING

- Veranderd grondgebied
wegens de vele nieuwe
projecten
waarvan
sommigen bestemd voor de
Harenaars.

- Talrijke nieuwe projecten
die niet bestemd zijn voor
de Harenaars (gevangenis,
NAVO enz.)
- Bepaalde grote projecten
met een negatieve impact
(verlies van groene ruimten,
mobiliteitsproblemen enz.).
- Een meerderheid van de
Harenaars vreest dat hun
levenskwaliteit
zal
verminderen.
- Meer dan 30% van de
Harenaars denkt eraan te
verhuizen.

- Creatie van een multimodale pool.
- Verbetering van de
bediening door en de
frequentie van het openbaar
vervoer.

- Risico dat bepaalde grote
projecten
slecht
geïntegreerd worden.
- Verlies van het dorpse
karakter van Haren.
- Toename van de verkeersproblemen,
verzadiging van de wegen,
parkeerproblemen.
- Verlies van aantrekkelijkheid
voor
nieuwe
inwoners wegens de talrijke
hinderfactoren.
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OPTIES VAN HET RICHTSCHEMA VAN HAREN
De opties die worden vastgelegd in het richtschema van Haren vertalen de strategie die de Stad op korte,
middellange en lange termijn voor het grondgebied van Haren wil volgen. De opties benaderen de
uitdagingen op een transversale manier en reiken oplossingen aan die het welzijn van de Harenaars moeten
bevorderen. De doelstellingen die worden beoogd met het richtschema vloeien voort uit de algemene en
bijzondere maatregelen van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van 2004 alsook uit de eerste en de tweede
fase (diagnose en krachtlijnen) van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van 2011. De huidige situatie werd
grondig onderzocht aan de hand van diverse gegevens vanop het terrein en enquêtes bij de bewoners.
Dankzij dit onderzoek konden de maatregelen geactualiseerd worden zodat ze beter aan de realiteit op het
terrein en de behoeften van de Harenaars zouden beantwoorden.
De vier hoofddoelstellingen die de Stad vooropstelt, zijn :
1. De mobiliteit in Haren versterken
2. Leven in een semilandelijke leefomgeving
3. De huidige bestaande economische activiteitenpolen steunen en ontwikkelen
4. De toekomst van Haren veilig stellen
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1

De mobiliteit in Haren versterken

Met het oog op een verhoogde mobiliteit in Haren is het de bedoeling om het dorp beter in de verstedelijkte
Brusselse context te integreren, door meer en beter toegankelijk openbaar vervoer te voorzien (vooral
richting het stadscentrum), door zachte mobiliteit in de hand te werken (door kortere wegen of paden te
voorzien en tegelijkertijd ontspanningsruimte te creëren), door transitverkeer uit Haren te weren en door een
perifere oostwestverbinding aan te leggen tussen Haren en Neder-Over-Heembeek. Die grote projecten
vormen de pijlers van het richtschema van Haren.

1.1. De multimodale pool van Haren optimaliseren
De optimalisatie en opwaardering van de haltes aan beide stations in Haren zijn van cruciaal belang om
optimaal gebruik te kunnen maken van het aanbod van de NMBS en het net van de MIVB (buslijn 64).
Gezien de eigenschappen van de straten in het dorp is het in Haren niet aangewezen om naar de stations
van de NMBS autopendelaars aan te trekken. Daarvoor zou bijvoorbeeld de Harenheidestraat verbreed
moeten worden, en moet er een nieuwe brug over de spoorweg worden gebouwd. De Stad verkiest meer
ruimte voor woningen en geeft voorrang aan zachte mobiliteit naar de stations toe, vooral door de heraanleg
van de Oude Middelweg en de aanleg van een voetgangersbrug over het oude goederenhof om zo
een directe en toegankelijke weg te voorzien tussen de twee stations van Haren.
De kleine kortparkeerzones worden vlakbij de twee stations voorzien. Deze zones voor het afzetten en
ophalen van reizigers zullen zich in de Middelweg en de Moestuinstraat bevinden.
Goed zichtbare en directe verbindingen met de woonwijken, de handelsbuurten en de scholen moeten
worden aangelegd. Zo worden korte en veilige routes voor voetgangers en fietsers gecreëerd. Daarnaast
moet ook een buslijn de woonwijken aandoen. De omgeving van beide stations moet m.a.w. een vlotte
aankomst en een vlot vertrek – bijvoorbeeld per fiets, maar ook met de auto (parkeerplaatsen in de
buurt) – van reizigers mogelijk maken.

1.2. Het transitverkeer tot een minimum herleiden
Om de rust in het centrum van Haren te bewaren en een kwaliteitsvolle leefomgeving te vrijwaren, moet het
verkeer in Haren anders worden georganiseerd. Een ‘zone 30’ zou zorgen voor :



Minder transitverkeer, waardoor eveneens vlotter openbaar vervoer mogelijk wordt;
Meer veiligheid in de residentiële wijken, door de lagere snelheid van het verkeer.

Ook andere maatregelen moeten het zware verkeer naar de grote verkeersaders leiden. Het zware
verkeer zal langs bepaalde wegen worden geleid, terwijl het van minder geschikte wegen zal worden
geweerd.
Dat geldt ook voor het gevangenisproject in Haren. Prioritaire voertuigen, leveranciers, bezoekers, enz.
worden langs de grotere verkeersaders geleid, zoals de Woluwelaan en de Haachtsesteenweg.

1.3. Een netwerk voor zachte mobiliteit doorheen Haren uitwerken
De verstedelijking van Haren kwam de laatste jaren in een stroomversnelling, waardoor de buurtwegen
vandaag overbelast raken en de groene ruimten – nochtans echte troeven van het dorp – dreigen te
verdwijnen.
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Het doel is om alle bestaande buurtwegen te behouden en ze in een geactualiseerde inventaris van de
Harense wegen duidelijk als buurtweg te omschrijven. Een ander aspect bestaat erin bepaalde delen van
wegen te integreren in toekomstige woonprojecten of het wegennet verder uit te breiden zodat
voetgangers zich veilig en in een aangenaam kader door Haren kunnen verplaatsen.
Cruciaal hierbij is het behoud van de weg die Haren met het dorpje Keelbeek verbindt. Deze weg
doorkruist het dorpje Haren en biedt de buurtbewoners ook de mogelijkheid zich in alle rust en veiligheid
naar Diegem te verplaatsen.
Er dienen verscheidene autovrije paden te worden aangelegd voor voetgangers en vooral ook voor fietsers.
Deze bieden de buurtbewoners ruimte voor ontspanning en zijn geschikt voor dagelijkse, kleine
verplaatsingen. Enkele van die paden moeten Haren in verbinding brengen met andere gemeenten, zoals
Evere, Schaarbeek (via de pool Bordet) en Sint-Stevens-Woluwe (over de Leopold III Laan, vlakbij
Belgocontrol).

1.4. Haren in verbinding stellen met omliggende wijken
Haren grenst in het westen aan het havengebied, het kanaal en de site van Schaarbeek-Vorming. De
verstedelijking van die site vormt een grote uitdaging, maar biedt de mogelijkheid om de mobiliteit in Haren
te verbeteren en het dorp te verbinden met het kanaal en Neder-Over-Heembeek. Hierdoor wordt zachte
mobiliteit en openbaar vervoer mogelijk in het hele noordelijke gebied van de Stad Brussel, door enerzijds
een nieuwe voetgangers- en fietsbrug te plaatsen richting GGB 4 Van Praetbrug (Gebied van
Gewestelijk Belang), en anderzijds een GFR (Gewestelijke Fietsroute) aan te leggen in het verlengde
van de Houtweg, over het kanaal, tot in Neder-Over-Heembeek.
De verbinding met de gemeente Evere moet eveneens aangenamer worden. Dat kan bijvoorbeeld door de
braakliggende terreinen langs de Houtweg te bebouwen, waardoor de bestaande woonwijken met elkaar in
verbinding komen te staan.

1.5. Een nieuwe industriële as ontwikkelen
De industriezone Dobbelenberg lijdt onder de gebrekkige bereikbaarheid, vooral door de moeilijke verbinding
met de ring vanaf de rechteroever van het kanaal. Omwille van het verouderde wegennet en de smalle
kruisingen met de Haachtsesteenweg doorkruist het vrachtverkeer vaak het dorpje Haren via de
Verdunstraat. Dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners.
De industrieroute moet de logistieke en industriële zones van de voorhaven verbinden met de grote
verkeersaders en het ‘handelsverkeer’ scheiden van het ‘pendelverkeer’. Zo kan vermeden worden dat deze
verbinding als toegangsweg tot de Stad wordt gebruikt.
De mogelijkheid om die noordelijke industrieroute aan te leggen, zal afhangen van de inrichting van de site
van Schaarbeek-Vorming. Het traject moet de Vilvoordelaan en de Woluwelaan met elkaar verbinden, en
toegang bieden tot de industriezone Dobbelenberg en de toekomstige gevangenis.

1.6. Metrolijn Noord doortrekken tot in Haren
De Stad onderschrijft al lang de noodzaak om de metro-/premetrolijn door te trekken tot in Haren, tot vlak bij
de residentiële zones. Deze maatregel moet enerzijds de toegang tot Haren en de verbinding met het
stadscentrum en de omliggende buurten verbeteren, en anderzijds tegemoetkomen aan de
beslissingen inzake bevolkingsconcentratie.
De studie Metro noord die momenteel door Beliris wordt gevoerd, bestudeert de aanleg van een metrolijn
naar het noorden, van het Noordstation tot Bordet of zelfs tot Haren. Het doel hiervan is het aanbod van het
openbaar vervoer te versterken binnen de structuren van de NMBS. Ook de ingebruikname van GEN-haltes
(Gewestelijk Expresnet) kadert binnen dit project.
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Het exacte traject, de locatie van de stations en de technische haalbaarheid liggen nog niet vast. Momenteel
worden drie mogelijkheden onderzocht. Eén van die mogelijkheden is om de metrolijn tot de site van
Schaarbeek-Vorming, via de stations van Haren, door te trekken. Indien voor dit traject wordt gekozen,
zal meer en frequenter openbaar vervoer het dorp aandoen en krijgen de bewoners sneller toegang tot het
stadscentrum.
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Kaart 1 : De mobiliteit in Haren versterken

P
P

P

Station NMBS

Verbinding tussen stations

Nieuwe industriële as

Kortparkeerzone

Invoering ‘zone 30’

Industriezone

Multimodale pool

Residentiële buurt (met minder
transitverkeer en een lagere toegelaten
snelheid)
Nieuwe metrolijn noord
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Kaart 2 : Zachte mobiliteit in de hand werken

Diegem

Te behouden wegen en paden
Heraanleg bestaande fietspaden
Te behouden verbinding

Aan te leggen verbindingen voor ‘zachte mobiliteit’
Project snelfietsroute
Te verbeteren fietsverbinding
Historisch centrum
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2

Leven in een semilandelijke leefomgeving

De gebouwen in Haren zijn vrij recent en in goede staat. Afgezien van de industriezones langs het kanaal en
de spoorweg, wordt het uitzicht van Haren vooral bepaald door residentiële wijken. Drie vierde van het dorp
bestaat zelfs uit eengezinswoningen. De residentiële wijk van Haren bestaat uit dorpswoningen en wordt
enigszins ingesloten en afgesneden door de Stad.
Haren biedt heel wat mogelijkheden wat de bouw van nieuwe woningen betreft, vooral door de aanleg van
nieuwe assen, zoals de Moestuinstraat. Zo wordt het aantrekkelijker om in Haren te wonen en neemt de
bevolking er toe. Geluidsoverlast door het lucht- en treinverkeer, de beperkte mobiliteit en de parkeerdruk
halen die aantrekkelijkheid echter enigszins onderuit. Op dat vlak moeten nog zware inspanningen worden
geleverd om te verhinderen dat die negatieve aspecten de ontwikkeling van de wijk in de weg staan. Ook
hier dienen de beschikbare bouwterreinen te worden geïnventariseerd en verkaveld. Wat de eigendommen
van de Stad betreft, worden verkavelingsvergunningen beoogd. De Haachtsesteenweg moet een
verbindende rol gaan spelen tussen de residentiële wijken en de handelsbuurten.
Het richtschema beoogt het behoud van het semilandelijke karakter van Haren door vooraf de maximale
bevolkingsdichtheid per woonproject vast te leggen. Bovendien krijgen de toekomstige bouwprojecten een
prioriteitsniveau mee en wordt de impact van die projecten op het uitzicht van het dorp aan banden gelegd.
Zo worden steeds coherente projecten gerealiseerd in harmonie met de omgeving.

2.1. De residentiële verstedelijking in Haren behersen
De Harense vastgoedmarkt is erg aantrekkelijk, maar komt steeds meer onder druk te staan, vooral door de
bebouwing van verkavelingen, ook op binnenterreinen van huizenblokken. Die situatie brengt het uitzicht van
Haren in het gedrang. Er moeten duurzame oplossingen worden aangedragen en goedgekeurd om te
anticiperen op alle mogelijke evoluties en om te vermijden dat een onbeheerde planning het uitzicht van het
dorp voorgoed verandert.
Overheden van niet-verstedelijkte gemeenten krijgen hier de kans een grondreserve aan te leggen voor de
toekomst, maar vooral om duurzame programma’s uit te werken op maat van de buurt. Bijgevolg kan de
Stad, als initiatiefnemer, het goede voorbeeld geven en duurzame woonprojecten realiseren die op
architecturaal vlak onberispelijk zijn. De stad kan de laatste grondreserves in kaart brengen en prioriteit
verlenen aan locaties in de buurt van het openbare vervoersnet, in het bijzonder van stations. In dat
verband kan de Stad terreinen ter beschikking stellen voor de bouw van woningen.
De Stad wil echter een divers woonaanbod blijven aanbieden om aan elke vraag te voldoen en sociale
diversiteit in de hand te werken. Er zijn onvoldoende sociale woningen beschikbaar in Haren. Het aanbod
moet worden opgetrokken door nieuwe woningen te bouwen, maar ook door de bestaande woningen
(waaronder de parochiewijk) te renoveren. Er moet aan alle noden van gezinnen voldaan kunnen worden
(aankoop/huur, eengezinswoningen/flatgebouwen). Verder moeten er aangepaste woningen worden
voorzien zodat senioren thuis kunnen blijven wonen of voor personen met een handicap. Dergelijke
woningen vereisen uiteenlopende uitrustingen.
Daarnaast kan de Stad particuliere en/of overheidsbouwheren bijstaan bij de uitwerking van projecten
die kaderen binnen de semilandelijke context van Haren en een woondichtheid voorstellen die de
structuur en vorm van Haren eerbiedigt, die de groene ruimten en buurtwegen vrijwaart en op het
bestaande wegennet aangesloten wordt. Om die aanpak te vergemakkelijken, pleit de Stad voor een
ontwikkeling per huizenblok onder de vorm van een masterplan waarin rekening wordt gehouden met de
inzet en specifieke kenmerken van elke locatie. De Stad keurde eerder al de stedenbouwkundige en
milieuaanbevelingen goed voor het huizenblok Harenberg.
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2.2. De toekomstige noden op het vlak van handel en voorzieningen in kaart
brengen
Haren is erg aantrekkelijk voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte maar tegelijk dicht bij het stadscentrum
willen wonen. Op het vlak van voorzieningen en handelsinfrastructuren heeft Haren echter weinig te bieden.
Er zijn maar weinig handelszaken in de buurt. Hoewel bepaalde zaken hun activiteiten willen voortzetten,
moeten heel wat onder hen de deuren sluiten. De Harenaars zijn dus verplicht om hun boodschappen in de
buurgemeenten te doen. De Stad wil met partners als Atrium nieuwe handelsinitiatieven aantrekken in
Haren en de dorpskern doen heropleven.
Er zijn in Haren geen voorzieningen voor senioren. Het Harense sportcentrum is voor de bewoners de
belangrijkste sportinfrastructuur. Op het vlak van culturele centra zijn De Linde en het Harense buurthuis, in
het hart van het dorp, de belangrijkste structuren die open staan voor de Harenaars. Het aanbod in die
centra blijft echter beperkt.
Aangezien het aantal inwoners in het gewest toeneemt, is het van cruciaal belang om de toekomstige
noden van de bewoners te kennen. Zo kunnen de nodige uitrustingen en infrastructuren worden
voorzien en kunnen de daarvoor aangewezen plaatsen worden ingericht. Er wordt het vaakst gevraagd
naar :





Uitrustingen voor jongeren in de openbare ruimte;
Een lokaal voor (het materiaal van) de scouts;
Voorzieningen voor senioren;
Een museum dat de geschiedenis van Haren vertelt.

2.3. Het landelijk karakter beschermen
Haren wordt gekenmerkt door erg uiteenlopende architecturale aspecten. Deze oude gemeente maakte
immers de beginjaren van de spoorwegen en de luchtvaart mee. Bovendien stond Haren, samen met Evere
en Schaarbeek, aan de wieg van de witloofcultuur. Zo treft men in Haren vaak gebouwen aan die in de 19e
en 20e eeuw werden opgetrokken en aan de hand van architecturale elementen nog herinneren aan hun
oorspronkelijke, agrarische functie.
De Stad krijgt geregeld aanvragen voor bouwvergunningen die betrekking hebben op oude huizen en
boerderijen met een typisch Harens uitzicht. Vaak wil men zware verbouwingswerken uitvoeren of moet het
gebouw plaats ruimen voor nieuwbouw.
Hoewel ze op zich geen buitengewone architecturale waarde bevatten, getuigen deze oude boerderijen en
huizen toch van het landbouwverleden van Haren. Ze dragen bij tot de identiteit van het dorp en verdienen
daarom te worden beschermd. De Stad wil in dat verband de architecturale en culturele identiteit van het
dorp opwaarderen en de patrimoniale troeven van de nog authentieke gebouwen in de verf zetten en
promoten.
Een van de prioriteiten is het voeren van een algemene studie langs de Haachtsesteenweg en de
Harenheidestraat om een lijst te maken van de oude ‘witloofboerderijen’ en aan te dringen op een
geschikte inrichting ervan om de witloofboerderijen in de verschillende projecten te behouden.

2.4. Het natuurlijke patrimonium beschermen
Haren telt nog verscheidene weiden, velden en moestuinen, waardoor het dorp nog een landelijke uitstraling
heeft. Dit netwerk van groene ruimten wordt aangevuld door tal van braakliggende terreinen, bermen, parken
en tuinen die van Haren een groen dorp maken.
De groene ruimten verliezen de laatste jaren echter hun meerwaarde omwille van de vele ingrepen die
werden gedaan of gepland zijn, zoals het depot van de MIVB, de verkavelingen, het Diabolo-project, de
geplande gevangenis, enz. Zonder oog voor de meerwaarde van dit patrimonium dreigen de laatste groene
ruimten in Haren in de nabije toekomst te verdwijnen.
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De Stad wil het natuurlijke patrimonium van Haren beschermen door er aandacht aan te schenken bij
de uitwerking van nieuwe woonprojecten. Groene ruimten vormen immers ontmoetingsplaatsen voor de
bewoners en werken sociale cohesie in de hand. Bovendien zorgen ze voor voldoende infiltratie van
neerslag en voor meer biodiversiteit in Haren. Tot slot dragen ze bij tot het typisch Harense landschap.
Een van de maatregelen bestaat erin het behoud of de aanleg van groene ruimten op te leggen bij de
uitwerking van grote bouwprojecten. Ook op het vlak van biodiversiteit worden er eisen gesteld.
Milieu-aanbevelingen moeten de eigenaars – zowel openbare instellingen als particulieren – helpen de
projecten beter te integreren in het Harense landschap, om het specifieke karakter ervan te vrijwaren.
Ook de waterlopen en vijvers genieten onze aandacht. De stad wil de waterlopen behouden en ze, waar
mogelijk, terug openleggen (zoals de Zenne, de Hollebeek of de Ganzenweidebeek). Andere
maatregelen moeten het risico op overstroming indijken. Daarvoor worden wachtbekkens en draslanden
voorzien, en wordt het gebruik van halfdoorlaatbare materialen, enz. aanbevolen.
Tot slot wil de Stad de problemen aanpakken die te wijten zijn aan de afwezigheid van rioleringen in
bepaalde zones (zoals in de Wilgeroosjesstraat of de Klesperstraat).

2.5. De prespectieven en de uitzicht punten over het landschap beschermen
Het Harense landschap heeft heel wat mooie uitzichten over het kanaal, de spoorweg, een paadje of de
moestuinen. Elk van deze elementen vertelt het verhaal van Haren.
Die specifieke uitzichten zijn van cruciaal belang aangezien veel mensen wandelingen of een uitstap maken
om ervan te genieten. Ze zijn dus nauw verbonden met het sociale leven in Haren.
Bepaalde uitzichten werden in meerdere of mindere mate ingericht, zoals het einde van de Ransonstraat of
het uitzicht op de Harenberg. Andere elementen maken integraal deel uit van het landschap, zoals de
bruggen, een opvallend gebouw, de wegen, de bomenrijen of braakliggende terreinen die een verrassend
uitzicht bieden over het landschap.
De Stad wil die uitzichten dan ook beschermen. Zo wordt onder andere een inventaris opgemaakt van
de verschillende uitzichten en interessante elementen in het Harense landschap. De inventaris zal bij
toekomstige projecten worden geraadpleegd en er zal op worden toegezien dat ze hun natuurlijke
karakter behouden. De zichtbare stukken van de spoorweg verdienen echter bijzondere aandacht,
aangezien ze mogelijk voor geluidsoverlast kunnen zorgen.
Een bijkomende doelstelling is de uitzichten en landschapselementen in verband brengen met het
wandel- en fietsnetwerk in Haren.
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Kaart 3 : De residentiële verstedelijking in Haren behersen

Te verstedelijken gebied (300 m van de stations)

Te omkaderen inrichting

Te verstedelijken gebied (500 m van de stations)
Haalbaarheidsstudie te voeren voor verstedelijking

Station
Te ontwikkelen handelsbuurt
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Kaart 4 : Het patrimonium van Haren behouden

Haachtsesteenweg (algemene studie)

Straten met erfgoedwaarde
Interessant patrimonium
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Kaart 5 : Het milieu en het landschap in Haren beschermen

Te behouden groene ruimten
Te behouden omgeving van de spoorweg
Aan te leggen verbindingen
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Te behouden uitzichten
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3

De huidige bestaande economische activiteitenpolen
steunen en ontwikkelen

Haren vormt een van de belangrijkste industriezones op het grondgebied van de Stad. Die zones staan
onder meer in verbinding met het kanaal en de spoorweg, maar ook de nabijheid van de ring en Brussel
Nationale Luchthaven vormen een heuse troef. Die elementen bieden het gebied dus heel wat kansen om
op gewestelijk niveau een belangrijke economische rol te gaan spelen.
In Haren vinden zowel haven- als transportactiviteiten plaats, naast de aanwezigheid van nijverheid en
kantoren die gelinkt zijn aan de industriële activiteiten, waaronder hoogtechnologische industriële
ontwikkeling.
We onderscheiden twee belangrijke polen in Haren, één industriële (met Dobbelenberg en SchaarbeekVorming) en één technologische (tussen de Haachtsesteenweg en de Leopold III Laan, met onder ander
SABCA, het Da Vinci Research Park van de Citydev en de gebouwen van de NAVO en Eurocontrol).
De Stad beoogt het behoud van de industriële activiteiten en de gevestigde ondernemingen – die voor
werkgelegenheid in het gewest zorgen – door hen de nodige ruimte te bieden. Tegelijk wil de stad deze
activiteiten een aantrekkelijker en dynamischer imago aanmeten, door de omgeving en
toegangswegen heraan te leggen.

3.1. De economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg beschermen
De Haachtsesteenweg is een dynamische handelsbuurt. Er zijn tal van industriële bedrijven gevestigd, net
als verscheidene kleine ambachtelijke bedrijven. Die bedrijven liggen in een gemengde stadsomgeving en
beschikken doorgaans over een atelier achteraan hun perceel. Het gaat hoofdzakelijk om bedrijven in de
automobielsector en de voedingsmiddelenindustrie.
De Haachtsesteenweg is vooral aantrekkelijk omwille van de diverse functies die de straat te bieden heeft.
Er vinden artisanale activiteiten plaats, maar er zijn ook handelszaken, woningen en kantoren.
Toch blijft de Haachtsesteenweg een belangrijke verkeersader waar het verkeer geregeld vastloopt. De
toegangswegen naar de industriezones kunnen het gebruik van deze weg bemoeilijken.
De Stad wil de economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg steunen en het imago van de
zone opfrissen, zonder dat de veelzijdigheid van de aanwezige activiteiten daarbij in het gedrang
komt.

3.2. De hoogtechnologische pool (Da Vinci Research Park) aantrekkelijker maken
Het Da Vinci Research Park van Citydev omvat 46 bedrijven, goed voor 6.400 jobs op een oppervlakte van
38 hectare. Het industriepark, waar vooral onderzoek wordt verricht, is het eerste park van Citydev in het
Brussels Gewest, en werd opgericht in 1975. De inplanting van de gebouwen werd geregeld door een
bestek uit die periode. Dat bestek legt een open typologie en laagbouw op, waardoor de gebouwen veel
plaats innemen. De straten lopen dood en hoge hagen scheiden de verschillende percelen van elkaar. Dat
bemoeilijkt de mobiliteit op de site en geeft het park een vertrouwelijk en afgesloten karakter.
Hoewel de site op een strategische plaats ligt – bij het binnenkomen van de stad – lijdt het park onder de
economische veroudering ten opzichte van de concurrentie die zich in andere parken rondom het gewest
vestigt en onder de moeilijke modernisering ten gevolge van de beperkingen die worden opgelegd door het
bestek.
Daarom beoogt de Stad een nieuwe inplanting die compacter en eigentijdser is. Ook de
stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het bestek van 1975 worden vervangen. De
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openbare ruimte in de hele site wordt gezelliger ingericht en vormt een link tussen Haren en Evere.
Er wordt ook voorrang verleend aan functies die een meerwaarde kunnen vormen voor de
industriezone, zoals handelszaken, horecazaken, crèches, sportvoorzieningen, enz.

3.3. De tewerkstellingspool van de
aansterken en herwaarderen

industriezone Dobbelenberg opnieuw

De industriezone Dobbelenberg ligt aan de oever van het kanaal, het gehucht Buda, de Dobbelenbergstraat
en de Witloofstraat. Er zijn veel bedrijven gevestigd die voornamelijk actief zijn in de
voedingsmiddelenindustrie en bouwmaterialen.
Recente projecten (zoals het waterzuiveringsstation Brussel-Noord en het Diabolo-project waarbij lijn 26
aansluit op de lijn naar het vliegveld) hebben een zekere impact op de zone, vooral op het vlak van
toegankelijkheid van de site. Momenteel is de industriezone Dobbelenberg vooral toegankelijk via de
Vilvoordelaan, de Woluwelaan, de Budasteenweg en de Haachtsesteenweg (via de Witloofstraat). Het
verkeer op de Haachtsesteenweg loopt echter dagelijks vast. De Dobbelenbergstraat, in kasseien, is in erg
slechte staat en moet worden heraangelegd.
Het gevangenisproject, momenteel nog in de onderzoeksfase, zal ook gevolgen hebben voor de site,
aangezien voor de inplanting en toegangswegen 18 hectare bouwterrein vereist is. Ter compensatie worden
maatregelen overwogen om de site een meerwaarde te schenken voor de bewoners en de bedrijven in de
zone Dobbelenberg. Er zullen nieuwe toegangswegen worden aangelegd, meer bepaald vanaf de
Woluwelaan, en de omgeving wordt verfraaid. Zo wordt beplanting voorzien rond de bedrijven en worden de
Zenne en de Hollebeek opengelegd.
Daarnaast vormen ook de vele leegstaande gebouwen en de steeds slechter wordende staat ervan een
probleem. Door zulke gebouwen heeft deze dynamische buurt immers weinig uitstraling.
De Stad wil de industriezone Dobbelenberg aantrekkelijker en dynamischer maken. Het wegennet en
de omgeving moeten er – in lijn met de nieuwe industrie-as – worden heraangelegd (vooral de
Dobbelenbergstraat en de Witloofstraat) om deze zone vlot toegankelijk te maken vanaf de autosnelweg.
Verder moet een inventaris worden opgemaakt van de potentiële grondreserves, met het oog op de
herinrichting van de zone en om plaats te maken voor economische activiteiten.

3.4. Het industrieel patrimonium beschermen
Vooral sinds de 19e eeuw onderging Haren een belangrijke transformatie, met de komst van de spoorweg
en de industrialisering. Tal van bedrijven vestigden zich langs het kanaal, in Buda en in Dobbelenberg, langs
de grens met Machelen en Vilvoorde. De komst van die bedrijven ging gepaard met de bouw van
arbeiderswoningen en het openen van verscheidene cafés.
De afgelopen jaren verhuisde de industrie echter en zijn heel wat bedrijven met een rijke geschiedenis
verdwenen, zo ook de Peeters Lacroix-fabrieken, De Keyn en, gedeeltelijk althans, de Wanson-site.
Bepaalde gebouwen staan er nog steeds, maar worden nu hoofdzakelijk gebruikt als opslagplaats, voor
verpakking of staan leeg. Er moet dus worden nagedacht over een nieuwe bestemming voor die oude
industriële gebouwen opdat ze niet uit het straatbeeld zouden verdwijnen.
Onder de vele bouwwerken in Haren tellen we 4 bakstenen bruggen met stenen kordonlijsten uit 1910 waar
de spoorweg de Verdunstraat, de Ganzenweidestraat en de Dobbelenbergstraat kruist. Er staat ook een
oude watertoren vlakbij Het Moeraske. Al die elementen getuigen van het industriële verleden van Haren.
Het richtschema wil dat architecturale en culturele erfgoed in de verf zetten en beschermen.
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Kaart 6 : De economische activiteiten steunen

Diverse functies

Te creëren industriële as

Te versterken pool voor economische
activiteiten
Logistieke activiteitenpool ontwikkelen

Heraanleg Haachtsesteenweg

Op te waarderen zone
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4

De toekomst van Haren veilig stellen

Om het voortbestaan van Haren te garanderen, moeten we nadenken over de verre toekomst van het dorp.
De Stad moet zich als hoogst mogelijke speler vooropstellen om grootschalige projecten uit te werken en de
belangen van de Brusselaars, en vooral de Harenaars, te verdedigen.

4.1. Zich als speler opstellen bij de ontwikkeling van het gevangenisproject
Ter vervanging van de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal, wordt in Haren een nieuwe
gevangenis gebouwd. De gevangenis moet plaats bieden aan in totaal 1.190 gedetineerden, verdeeld over
acht afdelingen, waarvan drie voor mannen, een voor vrouwen en een jeugdinstelling.
Het project wordt gerealiseerd door een consortium van privébedrijven die instaan voor het ontwerp, de
bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis. De Regie der Gebouwen treedt op als
bouwheer en betaalt gedurende 25 jaar een vergoeding voor de terbeschikkingstelling. De gevangenis zal
vervolgens gratis aan de Belgische staat worden overgedragen.
Een begeleidingscomité volgt het project voor de bouw van de nieuwe gevangenis op. Dit comité bestaat uit
vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen en de eindgebruiker, de FOD Justitie, de Stad Brussel, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, de gemeente Machelen, de Bouwmeester (bMa) van
het Brussels Gewest, het bewonerscomité, enz.
Naast de maatregelen die zullen worden genomen om de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum
te herleiden, zowel tijdens de werken als nadat de gevangenis in gebruik werd genomen, neemt de Stad van
in het begin een duidelijke positie in bij het begeleidingscomité. De Stad stelt duidelijke doelstellingen voorop
die werden vastgelegd in een besluit van het college van 8 maart 2012.
Enkele van de belangrijkste doelstellingen van de Stad :





Vermijden dat het dorpje Haren overspoeld wordt door transitverkeer, vooral in de
Verdunstraat en de Ganzenweidestraat. Het verkeer van en naar de industriezone en de
gevangenis moet via de grote verkeersaders worden geleid: de Haachtsesteenweg, de Woluwelaan
en de Vilvoordelaan (via de Budasteenweg);
Een verbinding garanderen voor voetgangers (momenteel via de Keelbeekweg) tussen het
centrum van Haren en het centrum van Diegem;
Het aanbod en de frequentie van het openbaar vervoer aanscherpen en optrekken, ook voor
de bewoners van Haren.

4.2. Zich als speler opstellen bij de ontwikkeling van het GGBUA op SchaarbeekVorming
Het spoorwegdomein Schaarbeek-Vorming strekt zich uit over zo’n 220 hectare en vormt zo de grootste
grondreserve van het Brussels Gewest. De site ligt hoofdzakelijk in het Gebied van Gewestelijk Belang met
Uitgestelde Aanleg (GGBUA) van het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan).
Deze zone blijft een spoorwegzone zolang de noodzaak om er een nieuwe bestemming aan te geven niet
werd bewezen en werd vastgelegd door de overheid. De zone is eveneens opgenomen als hefboomgebied
nr. 11, te zien op kaart nr. 2 van het GewOP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan).
Sinds 2008 stelt het Gewest een richtschema op voor de zone Schaarbeek-Vorming. Deze perimeter omvat
hefboomgebied nr. 11, de gebieden voor stedelijke industrie en havenactiviteiten op de MABRU-site en de
site van Het Moeraske, geklasseerd als groene zone van hoogstaande biologische waarde. De woonzone

149

Richtschema van Haren
Doelstellingen

van Haren valt niet binnen deze perimeter aangezien deze zone al is opgenomen in de perimeter van
onderhavig richtschema van de Stad. De totale perimeter van het richtschema Schaarbeek-Vorming strekt
zich dus uit over een oppervlakte van 594,3 hectare.
Als gemeentelijke instantie werd de Stad uitgenodigd om deel te nemen aan een begeleidingscomité en haar
mening te uiten over elke uitwerkingsfase van het richtschema. Naast de doelstellingen van het Gewest gaat
het voor de Stad vooral om de ontwikkeling te steunen van een logistiek en economisch platform
tussen het kanaal, de Vilvoordelaan en de vrijgemaakte spoorwegsite. De activiteiten in de zone
moeten worden geherstructureerd zodat nieuwe terreinen vrijkomen voor industriële activiteiten, voor
onder andere de Brusselse haven en citydev.brussels. Er moet meer gebruik worden gemaakt van het
kanaal en de toegankelijkheid voor het wegverkeer vanaf de ring moet worden herdacht. Verder moet
de site ook vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (tram/metro) en de bouw van voetgangersen fietsbruggen moet zachte mobiliteit in de hand werken en Haren en Neder-Over-Heembeek met
elkaar verbinden.

4.3. Een langetermijnvisie ontwikkelen op het vlak van ruimtelijke ordening
De levenskwaliteit van de bewoners in de toekomst veilig stellen, is een belangrijk punt op de agenda inzake
ruimtelijke ordening. De opties die worden gemaakt, hebben een invloed op de samenleving en omvatten
verschillende aspecten: onderdak, mobiliteit, energie, milieu, economische en commerciële ontwikkeling,
architecturaal en landschapspatrimonium, enz.
Zo kunnen de verschillende opties die in dit richtschema zijn opgenomen, worden geconcretiseerd in een
programma dat werd goedgekeurd door de Stad en vervolgens aan de bevolking en de gewestelijke
instanties werd bekendgemaakt. Daarom worden alle maatregelen die zijn opgenomen in dit
richtschema van Haren ook opgenomen in het toekomstige Gemeentelijke Plan voor Duurzame
Ontwikkeling (GPDO) van de Stad.

150

Richtschema van Haren
Doelstellingen

Kaart 7 : De toekomst van Haren veilig stellen

Gevangenisproject

Richtschema Schaarbeek-Vorming

Verbindingen voor zachte mobiliteit

Logistiek en economisch platform

Aan te leggen bypass

Te beschermen industriezone
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ACTIEPLAN VAN HET RICHTSCHEMA VAN HAREN
Naast de strategische uiteenzetting van de beoogde inrichtingsdoelstellingen die hierboven werden vermeld,
vormt het richtschema van Haren ook een concreet middel om de programma’s te beheren. In dit verband
stelt het richtschema niet alleen doelstellingen voorop, maar ook een meer operationeel luik voor ruimtelijke
ordening. Dit luik bestaat uit tal van actiefiches waarin de concrete middelen zijn opgenomen die de
vooropgestelde doelstellingen haalbaar maken.
De verschillende actiefiches van het richtschema van Haren zijn :
Doelstelling 1. De mobiliteit in Haren versterken
Actie 1.1. De multimodale pool van Haren optimaliseren.
Actie 1.2. Het transitverkeer tot een minimum herleiden.
Actie 1.3. Een netwerk voor zachte mobiliteit doorheen Haren uitwerken.
Actie 1.4. Haren in verbinding stellen met omliggende wijken.
Actie 1.5. Een nieuwe industriële as ontwikkelen.
Actie 1.6. Metrolijn Noord doortrekken tot in Haren.
Doelstelling 2. Leven in een semilandelijke leefomgeving
Actie 2.1. De residentiële verstedelijking in Haren behersen.
Actie 2.2. De toekomstige noden op het vlak van handel en voorzieningen in kaart brengen.
Actie 2.3. Het landelijk karakter beschermen.
Actie 2.4. Het natuurlijke patrimonium beschermen.
Actie 2.5. De perspectieven en de uitzicht punten over het landschap beschermen.
Doelstelling 3. De huidige bestaande economische activiteitenpolen steunen en ontwikkelen
Actie 3.1. De economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg beschermen.
Actie 3.2. De hoogtechnologische pool (Da Vinci Research Park) aantrekkelijker maken.
Actie 3.3. De tewerkstellingspool van de industriezone Dobbelenberg opnieuw aansterken en de site vlotter
toegankelijk maken.
Actie 3.4. Het industriële patrimonium beschermen.
Doelstelling 4. De toekomst van Haren veilig stellen
Actie 4.1. Zich als speler opstellen bij de ontwikkeling van het gevangenisproject.
Actie 4.2. Zich als speler opstellen bij de ontwikkeling van het GGBUA op Schaarbeek-Vorming.
Actie 4.3. Een langetermijnvisie ontwikkelen op het vlak van ruimtelijke ordening.
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DOELSTELLING 1: DE MOBILITEIT IN HAREN VERSTERKEN
ACTIE 1.1. : DE MULTIMODALE POOL VAN HAREN OPTIMALISEREN

DOELSTELLING 1: De mobiliteit in Haren
versterken
RIORITEIT
I
ACTIE P
1.1.
: DE MULTIMODALE
POOL VAN HAREN OPTIMALISEREN
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Mobiliteit –
Wegeniswerken) – MIVB –
NMBS – De Lijn – Gewest
P
P

PLANNING
2013-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
Het openbaar vervoer doet het grondgebied van Haren onvoldoende aan.
De MIVB is aanwezig met één vaste buslijn (lijn 64) tussen het centrum van Machelen en het centrum
van Brussel (Naamsepoort).
De stations Haren en Haren-Zuid liggen op amper 200 m van elkaar en bieden de mogelijkheid om – ten
opzichte van andere vervoersmiddelen – bijzonder vlot het stadscentrum te bereiken. Toch rijden er –
vooral ’s avonds en in het weekend – onvoldoende treinen. Tijdens de ochtendspits zitten de treinen
richting Brussel wel zo goed als vol.
Momenteel laat de verbinding tussen de stations te wensen over en is ze niet aantrekkelijk.
Station van vertrek
Haren
Haren
Haren-Zuid
Haren-Zuid
Haren-Zuid

Eindstation
Delta
Merode
Brussel Noord
Brussel Centraal
Brussel Zuid

Bron : nmbs.be – reistijd opzoeken
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Er zijn onvoldoende efficiënte aansluitingen met het openbaar vervoer in de omgeving van de stations.
Momenteel stopt slechts één buslijn in de buurt van (niet vlak bij) het station Haren-Zuid.
BESCHRIJVING EN DOEL
Het feit dat de twee NMBS-stations dicht bij elkaar liggen, vormt een buitengewone kans om ze als één
enkel station om te vormen tot een knooppunt voor efficiënt treinverkeer en reizigers zo een alternatief
aan te reiken voor gemotoriseerde voertuigen.
We beogen de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle, multimodale pool rond de beide stations, zodat het
gebruik van deze stations aantrekkelijker wordt. Een verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de
stations biedt ons de kans de twee afzonderlijke buurten – die momenteel van elkaar worden gescheiden
– met elkaar te verbinden, zachte mobiliteit in de hand te werken en te verhinderen dat Haren wordt
overspoeld door transitverkeer.
MIDDELEN EN UITWERKING
1. VERBINDING TUSSEN BEIDE STATIONS :



Voetgangers- en fietsverkeer tussen de stations mogelijk maken via een brug (project loopt – Infrabel).
Buurtweg 15 – Oude Middelweg – herinrichten (project loopt – Stad Brussel).

2. VERBETEREN OPENBAAR VERVOER :
 Meer treinen binnen het kader van het toekomstige GEN, ook ’s avonds en in het weekend.
 De perrons beter toegankelijk maken voor fietsers en personen met beperkte mobiliteit.
 Het aantal plaatsen op de treinen die de stations van Haren aandoen, optrekken.
 Meer openbaar vervoer naar de stations. Gezien de bevolkingstoename die de komende jaren wordt







verwacht, is één buslijn (lijn 64) niet voldoende om de mobiliteit van de mensen te garanderen. Er moet
een betere verbinding komen met het openbaar vervoer: tussen de stations van Haren en de nieuwe
woonbuurten in het noorden, richting Neder-Over-Heembeek, de industriezone, de gevangenis en de
tramlijn op de Woluwelaan.
Een optimale frequentie garanderen van buslijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer).
Aan beide zijden van de stations een halte voor het openbaar vervoer voorzien, zo dicht mogelijk bij de
ingangen van de stations om de afstand voor voetgangers tot een minimum te herleiden
(psychologisch aspect van multimodaliteit).
Lijn 80: het traject wijzigen zodat de stations van Haren via de Middelweg kunnen worden aangedaan.
De prijs van een MTB-abonnement verlagen voor kinderen en studenten.
Aanleggen van een metrolijn (cf. Actie 1.6. “Metrolijn noord doortrekken tot in Haren”).

3. PARKEREN IN DE BUURT VAN DE STATIONS :






Aan beide zijden van de stations een kortparkeerzone voorzien zodat het afzetten en ophalen van
passagiers vlot kan verlopen (Middelweg en Moestuinstraat).
Een standplaats aanleggen voor autodelen van het type Cambio.
Een fietsstation aanleggen van het type Villo!
Een beveiligde en overdekte fietsenstalling voorzien (ringen / omgekeerde U’s).
Gemeentelijke fietspaden aanleggen en verbinden met de gewestelijke fietsroutes (GFR voor Brussel
en Fiets-GEN voor Vlaanderen) vanaf de stations van Haren

4. ZICHTBAARHEID VAN DE MULTIMODALE POOL HAREN – HAREN-ZUID :



Borden voorzien in de stations om de passagiers naar de haltes van het openbaar vervoer te leiden,
alsook naar de fietsenstalling, de standplaatsen voor autodelen en de fietsstations.
Bewegwijzering aanbrengen op de wegen om de reizigers naar de stations te leiden (vanaf de
gevangenis, het centrum van Haren, het centrum van Diegem, de Harenheidestraat, de industriezone
in het noorden).
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DOELSTELLING 1: DE MOBILITEIT IN HAREN VERSTERKEN
ACTIE 1.2. : HET TRANSITVERKEER TOT EEN MINIMUM HERLEIDEN
ACTIE 1.2. : HET TRANSITVERKEER TOT EEN MINIMUM HERLEIDEN

PRIORITEIT I
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Mobiliteit –
Wegeniswerken) – Politiezone
Brussel Elsene – MIVB

30

PLANNING
2013-2015

TIJDSLIJN

CONTEXT
De geografische ligging van Haren, aan de rand van het Brussels Gewest, maakt het dorp erg kwetsbaar
voor transitverkeer uit het Vlaams Gewest richting de Haachtsesteenweg of de Houtweg. Dat is vooral te
wijten aan het feit dat het verkeer op grote verkeersaders naar de Stad, zoals de Woluwelaan en de
Haachtsesteenweg, dagelijks vastloopt tijdens de spitsuren.
Haren wordt vaak door de bewoners omschreven als een dorp in de stad. Deze kwaliteitsvolle
leefomgeving moet worden beschermd, met het oog op de verwachte bevolkingsgroei in Haren.
De openbare ruimte moet ook worden ingericht als veilige ontmoetingsplaats.
En de impact van het autoverkeer moet worden beperkt zodat de bewoners zich veilig te voet of met de
fiets kunnen verplaatsen, elkaar kunnen ontmoeten in de openbare ruimte of hun kinderen in alle
veiligheid kunnen laten spelen.
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BESCHRIJVING EN DOEL
Om de rust in het centrum van Haren te bewaren en een kwaliteitsvolle leefomgeving te vrijwaren, moet
het verkeer in Haren anders worden georganiseerd, met de volgende doelstellingen voor ogen :



Het transitverkeer tot een minimum herleiden en vaste lijnen van het openbaar vervoer het dorp
laten aandoen;
De toegelaten snelheid in de residentiële wijken verlagen voor meer veiligheid.

Een ‘zone 30’ invoeren in Haren biedt de mogelijkheid om die twee doelstellingen te bereiken.
MIDDELEN EN UITWERKING
INVOEREN VAN EEN ‘ZONE 30’
1. STUDIE VAN HET VERKEERSPLAN :





Diagnose opmaken van de wegen waar transitverkeer wordt vastgesteld (observatie, verkeerstelling,
klachten, enz.)
Diagnose opmaken per straat (rijrichting, breedte, diverse functies, enz.)
De rijrichtingen in de Harense straten moeten worden aangepast om te vermijden dat het verkeer
dwars door het Harense centrum rijdt.
Afhankelijk van de breedte en de staat van de weg nagaan of er eenrichtingsverkeer in de straat kan
worden ingevoerd en of er een busstrook tegen de rijrichting in kan worden voorzien.

2. INVOERING ‘ZONE 30’ :








De perimeter vastleggen voor een ‘zone 30’.
Bekendmaking van de nieuwe verkeerssituatie (verkeersborden plaatsen, aanvullend politiereglement
goedkeuren).
De toegang tot de ‘zone 30’ herinrichten zodat duidelijk zichtbaar wordt dat men een rustig dorp
binnenrijdt.
Preventieve radarcontroles uitvoeren om te bepalen op welke plaatsen bijkomende aanpassingen zijn
vereist (specifieke inrichting zoals wegversmallingen, heraanleg van gevel tot gevel, verkeersremmers).
Het parkeerbeleid bijsturen door een blauwe parkeerzone in te voeren in het centrum van Haren. Een
parkeerschijf wordt verplicht en het parkeren wordt beperkt tot 2 uur, behalve voor bewoners. Zo
worden auto’s van pendelaars (naar de stations van Haren) uit het centrum geweerd en worden de
mensen naar de Harense verkeerspolen of naar de rand van het dorp geleid (bedrijven in het noorden
van Haren, de gevangenis, het industriepark Da Vinci, Decathlon, enz.).
Een gepast verkeersplan opstellen in functie van de verstedelijking van de site Schaarbeek-Vorming.

3. CONTROLE IN DE ‘ZONE 30’ :



De snelheid meten met behulp van preventieve radarcontroles op verschillende plaatsen in de wijk.
Indien nodig repressieve controles uitvoeren.

DE RUST IN HAREN BEWAREN
4. DE MENSEN AANSPOREN TE CARPOOLEN.
5. ERVOOR IJVEREN HET TREINSTATION BUDA OPNIEUW IN GEBRUIK TE NEMEN.
6. ZWAAR VERKEER UIT HET CENTRUM VAN HAREN BANNEN :






Zwaar verkeer niet toelaten in het centrum van Haren, maar omleiden via een gepaste route: perimeter
te bepalen.
Specifieke routes uittekenen voor zwaar verkeer, via de grote verkeersaders (Vilvoordelaan,
Haachtsesteenweg, Leopold III Laan) en daarvoor de nodige bewegwijzering voorzien. Zo blijft het
centrum van Haren van zwaar verkeer gespaard (zie Iris 2-plan en Actie 1.5: “Een nieuwe industriële
as ontwikkelen”).
Het parkeerbeleid voor zware voertuigen in het noorden van Haren bijsturen.
Een diagnose opmaken voor laad-en loszones voor handelaars in het centrum van Haren.

7. HERAANLEG VAN BEPAALDE WEGEN DIE IN SLECHTE STAAT ZIJN :


Op korte termijn :
o Ganzenweidestraat, gunning van de stedenbouwkundige vergunning voorzien in 2013 –
Uitvoering 2014.
o Servandonistraat, asfaltering van het wegdek voorzien in 2013.
o Verdunstraat, project (in onderzoeksfase) voor de heraanleg van gevel tot gevel van het stuk
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59

Houtweg-Noendelle.
Op langere termijn :
59
o Dobbelenberg: algemene heraanleg van het wegdek en de voetpaden .
60
o Witloofstraat: algemene heraanleg van het wegdek en de voetpaden .
o Budasteenweg: heraanleg van de voetpaden.
o Harenheidestraat: heraanleg van de voetpaden.

Deze maatregel zou de huidige door sluikstorten veroorzaakte overlast kunnen beperken.
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DOELSTELLING 1: DE MOBILITEIT IN HAREN VERSTERKEN
ACTIE 1.3. : EEN NETWERK VOOR ZACHTE MOBILITEIT DOORHEEN
HAREN UITWERKEN
ACTIE 1.3. : EEN NETWERK VOOR ZACHTE MOBILITEIT DOORHEEN
HAREN UITWERKEN

PRIORITEIT I - II

DE ACTOREN
De Stad Brussel (Stedenbouw –
Mobiliteit – Groene Ruimten –
Wegeniswerken) – OCMW –
Beliris – Brussel Mobiliteit –
Infrabel – BIM – Scholen –
Inwoners.

PLANNING
2013-2025

TIJDSLIJN

CONTEXT
De verstedelijking van Haren kwam de laatste jaren in een stroomversnelling. Deze evolutie vormt een
bedreiging voor zowel de buurtwegen en paden als voor het landelijke karakter van Haren.
Net als de groene ruimten, zijn de buurtwegen bepalend voor het uitzicht van het dorp en het Harense
patrimonium. Ze verbinden verschillende aantrekkingspolen met elkaar, zoals scholen, moestuinen,
handelsbuurten, sportvoorzieningen, enz. De buurtwegen vormen niet alleen verbindingen voor
voetgangers, maar dragen ook bij tot de gezelligheid van het dorp.
BESCHRIJVING EN DOEL
Om de bestaande verbindingen voor voetgangers te behouden, is het belangrijk ze het officiële statuut
van buurtweg te geven. Voor enkele verbindingen is dat momenteel nog niet het geval.
Bepaalde Harense voetgangersverbindingen moeten ook worden doorgetrokken en aangevuld. Zo
ontbreken er nog kleine stukjes waardoor het netwerk onvolledig blijft. Het gewestelijke netwerk dat
momenteel slechts tot in Evere loopt, kan bijvoorbeeld worden doorgetrokken tot in het centrum van
Haren. Verder moeten er ook wandelroutes en paden worden aangelegd langs de waterlopen.
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Vooral de Keelbeekweg moet worden beschermd, omdat die een historische link en een belangrijk
milieuelement vormt. Via deze buurtweg kunnen de Harenaars immers vlot en in alle veiligheid naar het
centrum van Diegem, waar heel wat meer handelszaken liggen dan in Haren.
MIDDELEN EN UITWERKING
60

1. EEN INVENTARIS BIJHOUDEN (EN UP-TO-DATE HOUDEN) VAN DE HARENSE BUURTWEGEN
(zie Kaart 07: “Buurtwegen en paden in Haren (statuut)”).

61

EN PADEN

2. HET BESTAANDE NETWERK UITBREIDEN DOOR NIEUWE, VRIJ TOEGANKELIJKE BUURTWEGEN AAN TE
LEGGEN EN ZE EEN OFFICIEEL STATUUT EN EEN NAAM TE GEVEN (zie kaarten A/B en Bijlage II).

3. DE AANLEG VAN OPENBARE BUURTWEGEN OPLEGGEN BIJ DE UITWERKING VAN GROTE WOONPROJECTEN
OM ZO HET BESTAANDE NETWERK TE VERVOLLEDIGEN (zie kaarten A/B en Bijlage II).
4. DE KEELBEEKWEG62, DIE DE DORPEN MET ELKAAR VERBINDT, BEHOUDEN BIJ DE VERSTEDELIJKING VAN
DE OMGEVING. Via de Keelbeekweg kunnen de bewoners immers in alle rust en veiligheid Diegem
bereiken.
5. EEN VEILIGE DOORGANG VOOR ZACHTE MOBILITEIT (VOETGANGERS EN FIETSERS) BEHOUDEN, VIA EEN
VOETGANGERS- EN FIETSBRUG TER HOOGTE VAN DE LEOPOLD III LAAN, op de kruising met de SintStevens-Woluweweg (project Beliris).
6. DE BUURTWEGEN VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS IN BEPAALDE KLASSEN ONDERBRENGEN IN FUNCTIE
VAN HUN GEBRUIK (DOOR FIETSERS, VOETGANGERS OF BEIDE) EN ZE OP GEPASTE WIJZE INRICHTEN.
7. MET BETREKKING TOT DE FIETSROUTES:





Gemeentelijke fietsroutes aanleggen ter aanvulling van de GFR’s en ze laten aansluiten op het FietsGEN (zie Kaarten 29, 31 en B) :
o Via de Sint-Stevens-Woluweweg, de Vliegveldstraat, de Harenheidestraat, de Verdunstraat en de
Ganzenweidestraat (met een alternatief langs de Groene Zonestraat, de Moestuinstraat, de
Tweedekkersstraat en de Houtweg).
o Via de “Harenbrug” (over de Verdunstraat), de Ganzenweidestraat, de Dobbelenbergstraat, de
Budasteenweg, de Diegemstraat, de Schaarbeeklei, de Vaartdijk, de Budabrug en de Antoon Van
Osslaan naar Neder-Over-Heembeek.
o Van de Vilvoordsesteenweg naar Neder-Over-Heembeek, via de Budabrug en langs de Vaartdijk,
door het havengebied richting Vilvoorde.
De Sint-Stevens-Woluweweg aanleggen op dezelfde manier als de Harenweg in het Vlaams Gewest
Overeenkomstig het IRIS 2-plan een verbinding aanleggen tussen Haren en Neder-Over-Heembeek,
over het kanaal. Deze verbinding zou over de site van Schaarbeek-Vorming lopen.

8. AANBEVELINGEN DOEN VOOR DE AANLEG VAN BUURTWEGEN, ZOALS:








63

In de mate van het mogelijke een minimale breedte vastleggen, bijvoorbeeld :
o 1,5 meter indien enkel toegankelijk voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit
o 2,2 meter indien enkel toegankelijk voor fietsers
o 2,5 meter indien toegankelijk voor fietsers én voetgangers
Het gebruik van doorlaatbare of halfdoorlaatbare materialen aanbevelen.
Zorgen voor verzorgde wegen en een aangename omgeving.
De omgeving op natuurlijke wijze inkleden, met bijvoorbeeld haagjes van inheemse plantensoorten
langs de weg.
Regelmatig onderhoud voorzien van de wegen (op tijd maaien en geen gebruik maken van
onkruidverdelgers), en ook stadsmeubilair voorzien langs de wegen (vuilnisbakken, bankjes, enz.).
Verlichting voorzien langs bepaalde stukken, zoals De Beek.

9. HET GEBRUIK VAN DE BUURTWEGEN PROMOTEN VIA:


Gepaste bewegwijzering of paaltjes die bijvoorbeeld aangeven welk verkeer toegelaten is op de
wegen, de naam van de buurtweg vermelden, aangeven op welke afstand bepaalde uitrustingen of
patrimoniale elementen liggen, enz. Om een zekere harmonie en eenvormigheid te behouden over het
hele grondgebied van de Stad, kan bijvoorbeeld overal dezelfde bewegwijzering worden gebruikt, zoals
die in het stadscentrum of in Laken (donkergroene borden), om interessante plaatsen aan te duiden.

60

Buurtweg : vrij toegankelijke weg, breder dan een pad, maar niet geschikt voor voertuigen.
Pad: vrij toegankelijke, smalle weg voor voetgangers. Het pad is niet breder dan nodig voor vlot voetgangersverkeer.
62
En de route vastleggen via een officiële procedure, zodat deze het statuut van buurtweg krijgt.
63
Bron : sentiers.be
61
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Klassen van de Harense basisscholen (4e tot 6e jaar) een buurtweg laten ‘adopteren’ om er
verschillende kleine inrichtingen, zaaibedden en beplanting te voorzien en de leerlingen te laten
deelnemen aan het onderhoud en het herstel van de biodiversiteit. Deze ‘adoptie’ kan worden
geformaliseerd door de ondertekening van een handvest tussen de leerlingen en de Stad Brussel.
Een kaart uitwerken met wandel- en fietsroutes. Er kunnen themawandelingen worden georganiseerd
64
in samenwerking met de bewoners , bijvoorbeeld langs witloofboerderijen, moestuinen, gebouwen
met een patrimoniale waarde, enz. Deze kaart kan op verschillende plaatsen in Haren worden
geplaatst (zie Fiche 2.3. “Het landelijk karakter beschermen”).
Een kaart van de buurtwegen op de website van de Stad Brussel plaatsen.

64

De inwoners van Haren zullen binnenkort drie ‘witloofroutes’ uittekenen binnen het kader van een groene wandelroute
en de ‘Beaulieuwandeling’. Er zullen op verschillende plaatsen paaltjes en informatieborden worden geplaatst.
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DOELSTELLING 1: DE MOBILITEIT IN HAREN VERSTERKEN
ACTIE 1.4. : HAREN IN VERBINDING STELLEN MET OMLIGGENDE WIJKEN
ACTIE 1.4. : HAREN IN VERBINDING STELLEN MET OMLIGGENDE WIJKEN

PRIORITEITEN II EN III
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Mobiliteit –
Wegeniswerken) – MIVB –
NMBS – De Lijn – Gewest –
BELIRIS
ZIR 4

PLANNING
2020-2030

TIJDSLIJN

CONTEXT
Ten westen van Haren liggen een aantal ‘hindernissen’ die de verstedelijking van het dorp in de weg
staan :



De spoorweg en de site van Schaarbeek-Vorming;
Het kanaal van Willebroek.

Om de Vilvoordelaan te bereiken, moeten de Harenaars een heel stuk omrijden.
Momenteel is Neder-Over-Heembeek bereikbaar via twee bruggen over het kanaal: de Van Praetbrug
(waar het verkeer tijdens de spitsuren erg vaak vastloopt) en de Budabrug (waar de doorvaart van
binnenvaartschepen het verkeer kan ophouden).
BESCHRIJVING EN DOEL
De oostwestverbinding naar Neder-Over-Heembeek verbeteren. Het voetgangers- en fietsverkeer
richting Neder-Over-Heembeek, net als richting Schaarbeek en Evere, kan eenvoudiger. Er moeten
aangenamere routes voor zachte mobiliteit worden aangelegd.
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MIDDELEN EN UITWERKING
1. METROLIJN NOORD DOORTREKKEN TOT IN HAREN.

Dit nieuwe traject moet Haren in verbinding stellen met dichter bevolkte buurten in Schaarbeek en Evere.
Zie actiefiche 1.6: “Metrolijn noord doortrekken tot in Haren”.

2. EEN DOORGANG CREËREN RICHTING GBB 4 VAN PRAETBRUG.

Haren grenst in het westen aan het havengebied, het kanaal en de site van Schaarbeek-Vorming. De
verstedelijking van deze site biedt de mogelijkheid om de mobiliteit in Haren te versterken en het dorp te
verbinden met het kanaal en Neder-Over-Heembeek. De bouw van een nieuwe voetgangers- en fietsbrug
biedt ons de kans om het hele noordelijk gelegen gebied van de Stad Brussel toegankelijker te maken via
zachte mobiliteit en openbaar vervoer.

3.

DE BRAAKLIGGENDE TERREINEN LANGS DE HOUTWEG VERSTEDELIJKEN OM DEZE AS TE KUNNEN
HERSTRUCTUREREN.
Contact opnemen met de eigenaars van deze terreinen, meer bepaald het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Europese Commissie, om er projecten te kunnen uitwerken.

4.

DE HOUTWEG DOORTREKKEN OVER HET KANAAL TOT IN NEDER-OVER-HEEMBEEK.

Een nieuwe overweg over het kanaal van Willebroek aanleggen. Het IRIS 2-plan omvat de kaart van de
GFR’s. Een van deze routes voorziet een nieuwe brug over het kanaal ter hoogte van de Driegatenstraat in
Neder-Over-Heembeek. Deze brug kan gebruikt worden door voetgangers en fietsers, maar ook door een
vaste lijn van het openbaar vervoer.
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DOELSTELLING 1: DE MOBILITEIT IN HAREN VERSTERKEN
ACTIE 1.5. : EEN NIEUWE INDUSTRIËLE AS ONTWIKKELEN
ACTIE 1.5. : EEN NIEUWE INDUSTRIËLE AS ONTWIKKELEN

PRIORITEIT I
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Mobiliteit –
Wegeniswerken) – NMBS –
Brussel Mobiliteit – BELIRIS –
Vlaams Gewest

PLANNING
2016-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
De industriezone Dobbelenberg lijdt onder de gebrekkige bereikbaarheid via de weg, vooral door de
moeilijke verbinding met de ring vanaf de rechteroever van het kanaal. Omwille van het verouderde
wegennet en de smalle kruisingen met de Haachtsesteenweg rijdt het vrachtverkeer vaak langs de
Verdunstraat om vervolgens het dorpje Haren te doorkruisen. Dit heeft grote gevolgen voor de
leefbaarheid van de bewoners.
BESCHRIJVING EN DOEL
De mobiliteit in de industriezone Dobbelenberg verhogen ten voordele van de bedrijven op de site, langs
het kanaal en op de toekomstige site van Schaarbeek-Vorming. Verder moet vermeden worden dat het
dorpje Haren wordt overspoeld door transitverkeer.
In het kader van de bouw van de gevangenis moet deze as in verbinding worden gebracht met de
Woluwelaan.
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MIDDELEN EN UITWERKING
1. EEN NIEUWE INDUSTRIËLE AS CREËREN.

De Stad wil nagaan of het mogelijk is een nieuwe industriële as te creëren tussen de Vilvoordelaan en de
Haachtsesteenweg. Die as moet aansluiten op de Woluwelaan, op het punt waar het grondgebied van de
Stad aan de laan grenst, en langs de industriezone Dobbelenberg lopen. Die werken moeten een gunstig
gevolg hebben voor de werkgelegenheidspool Dobbelenberg en nieuwe industrieterreinen bouwrijp maken.

2.

HERAANLEG VAN DE AS DOBBELENBERGSTRAAT-W ITLOOFSTRAAT EN DE OMGEVING (openbare ruimte in
erg slechte staat).
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DOELSTELLING 1: DE MOBILITEIT IN HAREN VERSTERKEN
ACTIE 1.6. : METROLIJN NOORD DOORTREKKEN TOT IN HAREN
ACTIE 1.6. : METROLIJN NOORD DOORTREKKEN TOT IN HAREN

PRIORITEIT I
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Mobiliteit –
Wegeniswerken) – MIVB –
Brussel Mobiliteit – BELIRIS

PLANNING
2023-2030

TIJDSLIJN

CONTEXT
De uitbreiding van het vervoersaanbod in de buitenwijken van de Stad, waaronder Haren, is van cruciaal
belang en moet inwoners en werknemers aansporen meer van het openbaar vervoer gebruik te maken.
Beliris onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een nieuwe metroverbinding door te trekken van het
noorden tot het zuiden van de Stad, vanaf het Noordstation, door de dichtbevolkte gemeenten
Schaarbeek en Evere. Ook andere mogelijkheden worden bestudeerd, zoals het doortrekken van de
metrolijn vanuit het station Bordet, tot de site van Schaarbeek-Vorming, via de stations van Haren.
De keuze van de haltes is daarbij een beslissende factor. Na analyse aan de hand van diverse criteria
blijkt dat een traject langs de dichtbevolkte wijken en tot in de twee stations van Haren erg interessant is.
De precieze ligging van de haltes en het precieze aantal, evenals de aangewezen bouwtechnieken,
zullen worden onderzocht tijdens de tweede fase van de studie.
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Het nieuwe traject, dat wordt gekoppeld aan de bouw van een metrohalte in de stations van Haren, past
binnen het kader van de toekomstige residentiële ontwikkeling die hoofdzakelijk rond deze stations zal
65
plaatsvinden .
BESCHRIJVING EN DOEL
Het plan steunen om een metrolijn door te trekken vanuit Bordet, om de twee stations van Haren (L26 –
Haren en L36 – Haren-Zuid) aan te doen, en zo de multimodale pool te versterken.
MIDDELEN EN UITWERKING
1. FASE 1 : METROLIJN NOORD DOORTREKKEN TOT IN DE STATIONS VAN HAREN :


De verlenging van de lijn koppelen aan de bestaande transportpolen: de twee stations van Haren (L26
– Haren en L36 – Haren-Zuid).

2. FASE 2 : DE METROLIJN DOORTREKKEN TOT DE SITE VAN SCHAARBEEK-VORMING, RICHTING NEDEROVER-HEEMBEEK

65

Zie actiefiche 2.1: “De residentiële verstedelijking in Haren behersen”.
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DOELSTELLING 2: LEVEN IN EEN SEMILANDELIJKE
LEEFOMGEVING

ACTIE 2.1. : DE RESIDENTIËLE VERSTEDELIJKING IN HAREN
BEHERSEN

DOELSTELLING 2: Leven in een semilandelijke
leefomgeving
PRIORITEIT I
ACTIE 2.1. : DE RESIDENTIËLE VERSTEDELIJKING IN HAREN
BEHERSEN
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Stedenbouw,
Regie der Gebouwen) – OCMW
– Andere overheids – Privéeigenaars

PLANNING
2013-2030

TIJDSLIJN

CONTEXT
De Harense vastgoedmarkt is erg aantrekkelijk, maar komt steeds meer onder druk te staan, vooral door
de bebouwing van verkavelingen, ook op binnenterreinen van huizenblokken.
Er moet dus worden nagedacht over de verstedelijking van de laatste grondreserves op het grondgebied
van Haren en de impact ervan op het landschap, om projecten op maat van en in harmonie met de
omgeving uit te kunnen werken.
BESCHRIJVING EN DOEL
In Haren is ongeveer 41 ha in het GBP opgenomen als woongebied (WZ) of gemengd gebied (GZ),
mogelijk bebouwbaar. Ongeveer 70 % van die grondreserves kan snel en eenvoudig bouwrijp gemaakt
worden. 22 % is eigendom van de overheid, vooral van de Stad Brussel, die samen met het Brusselse
OCMW eigenaar is van om en bij de 5 ha.
Ondanks de demografische groei wil het bestemmingsplan het semilandelijke karakter van de buurt
beschermen door vooraf de maximale bevolkingsdichtheid per woonproject vast te leggen en de
verstedelijking van grondreserves een prioriteitsniveau mee te geven. Verder moet over de inrichting van
de laatste grondreserves grondig worden nagedacht.
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De Stad Brussel moet zowel de overheids- als de privébouwheren begeleiden om een optimale integratie
van de woonprojecten te garanderen. Dat kan via ontmoetingen tijdens de uitwerkingsfase van het
project en/of via stedenbouwkundige en milieuaanbevelingen. Met die aanbevelingen wil de stad o.a.
voorkomen dat er gesloten woonprojecten worden ontwikkeld en een zekere kwaliteit van de projecten
garanderen.
MIDDELEN EN UITWERKING
1. DE BEVOLKINGSDICHTHEID OPTREKKEN TEGEN 2030, VOORAL IN EEN STRAAL VAN 500 M ROND DE TWEE
STATIONS VAN HAREN, WAAR 25 HA BOUWGROND WERD AANGEDUID (zie Kaart C).
Het uitwerken van woonprojecten op andere grondreserves moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld tot na de
66
verstedelijking van minstens 70% van de eerder vermelde 25 ha.

2.

EEN RESIDENTIËLE DICHTHEID VAN 50 WONINGEN PER HECTARE RESPECTEREN (zie Kaart C) IN EEN
STRAAL VAN 500 M ROND DE TWEE STATIONS VAN HAREN.
Voor bepaalde projecten kan die dichtheid wel worden opgetrokken, zolang het project binnen de
stedenbouwkundige en sociale visie past, met respect voor de eigenschappen van Haren, door de aanleg
van paden, gemeenschappelijke ruimten (groene ruimten, uitrustingen, enz.), … De residentiële dichtheid
van de andere grondreserves moet afnemen naargelang ze verder verwijderd liggen van de multimodale
pool.

3. DE INRICHTING VAN DE GROTE GRONDRESERVES (> 1,5 ha) MOET VOLDOEN AAN DE GELDENDE SOCIALE,
ENERGIE- EN MILIEUNORMEN (zie Kaart C) :







Haalbaarheidsstudie: voor de binnenterreinen van huizenblokken die grotendeels eigendom zijn van de
overheid
Projecten die begeleiding door de Stad Brussel vereisen: De Stad wil optreden als bemiddelaar voor
woonprojecten die, gezien hun technische, milieu- of economische complexiteit (ingesloten terreinen,
aanwezigheid van een te behouden groene ruimte, meerdere eigenaars, functionele diversiteit, enz.),
bemiddeling vereisen tussen verschillende actoren. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van projecten in
67
OGSO’s
Vastleggen van perimeters met recht van voorkoop op de schaal van bepaalde huizenblokken:
teneinde de verwerving van nieuwe percelen door de Stad mogelijk te maken, met het oog op de
verwezenlijking van gemmenschappelijke installaties als aanvulling bij de huisvesting, zoals
speelpleinen, voetgangerswegen, groene ruimten. De door deze actie bevoorrechte huizenblokken
68
zullen de huizenblokken “Parochie” en “Middelweg” zijn .
Opvolgen van elke aanvraag voor een bouw- of verkavelingsvergunning, vooral langs de
69
Moestuinstraat (ZGSV Verdun bis ).

4. GEPASTE AANBEVELINGEN DOEN AANGAANDE DUURZAME ONTWIKKELING OM HOOGWAARDIGE
ECOLOGISCHE PROJECTEN AAN TE MOEDIGEN (zie Bijlage III).
Vooral voor projecten die een oppervlakte groter dan 1 ha bestrijken. De aanbevelingen kunnen worden
vastgelegd in een verordening of handvest. De overheid speelt hierin een voorbeeldfunctie.

5. FUNCTIONELE, ARCHITECTURALE EN MATERIËLE DIVERSITEIT IN DE HAND WERKEN. VERSCHILLENDE
BEVOLKINGSDICHTHEDEN EN TYPES WONINGEN VOORZIEN.
De woningen kunnen variëren van G+1+D of G+2(+D). Grotere woonprojecten (G+2+D/G+3)
kunnen worden toegelaten zolang ze ver genoeg verwijderd zijn van lagere gebouwen langs de
straat.
6. HET WONINGAANBOD DIVERSIFIËREN OM AAN ELKE VRAAG TE VOLDOEN EN SOCIALE DIVERSITEIT IN DE
HAND TE WERKEN. HET AANBOD MOET DE NODEN VAN DE GEZINNEN WEERSPIEGELEN OP HET VLAK VAN
AANKOOP/HUUR, EENGEZINSWONING/APPARTEMENT. AANGEPASTE WONINGEN VOORZIEN VOOR
SENIOREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP.

66

Met een dichtheid van 50 woningen/ha zou die 25 ha moeten volstaan om de bevolkingsgroei tot in 2013 op te
vangen.
67
In de OGSO’s (Ondernemingsgebieden in de Stedelijke Omgeving) kunnen woningen worden gebouwd na het voeren
van een studie naar de overlast die kan worden veroorzaakt door omliggende bedrijven, de functionele diversiteit, de
mobiliteit, enz. Zie ook actiefiche 3.1: “De economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg beschermen”.
68
Zie bijlage I : ligging van de grote huizenblokken in Haren.
69
Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (ZGSV) Verdun bis. Zie huidige situatie, hoofdstuk 7.5: “De
gemeentelijke verordeningen”.
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7.

70

GELUIDSOVERLAST TOT EEN MINIMUM BEPERKEN .

Door bijvoorbeeld geluidsmuren te plaatsen, een minimumafstand van de spoorweg te respecteren
(minstens een twintigtal meter – te bespreken met de NMBS). Verder kunnen premies voor geluidswerende
isolatie worden gepromoot.
71

8. NIEUWE PROJECTEN UITWERKEN LANGS HET BESTAANDE WEGENNET . VOORRANG GEVEN AAN
RESIDENTIËLE PROJECTEN OF DE AANLEG VAN ONTMOETINGSRUIMTEN (VOETGANGERSZONES). Zie ook
fiche 1.3: “Een netwerk voor zachte mobiliteit doorheen Haren uitwerken”.
9. LEEGSTAND VAN WONINGEN VOORKOMEN, ONGEZONDE LEEFOMSTANDIGHEDEN VERBETEREN EN HET
KRAKEN VAN ONVEILIGE WONINGEN BESTRIJDEN.

70

Omwille van de geluidsoverlast kunnen in de buurt van het huizenblok “Wilgeroosjes” geen woningen worden
gebouwd. Op deze plaats moeten dus eerder bepaalde uitrustingen worden voorzien (indien nodig, de uitbreiding van
het kerkhof bijvoorbeeld), groene ruimten, enz.
71
Doodlopende straten zijn bijvoorbeeld niet toegelaten. Het autoverkeer binnen de woonprojecten moet beperkt blijven
en er moeten parkeeroplossingen worden gevonden (beperkt aantal plaatsen, specifieke parkeerzones, enz.).
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ACTIE 2.2. : DE TOEKOMSTIGE NODEN OP HET VLAK VAN HANDEL EN
VOORZIENINGEN IN KAART BRENGEN

ACTIE 2.2 : DE TOEKOMSTIGE NODEN OP HET VLAK VAN HANDEL EN
VOORZIENINGEN IN KAART BRENGEN

PRIORITEIT I

DE ACTOREN
De Stad Brussel – Fédération
Wallonie-Bruxelles – Vlaamse
Gemeenschap – NMBS – Beliris
– ATRIUM

PLANNING
2013-2030

TIJDSLIJN

CONTEXT
Haren is erg aantrekkelijk voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte maar ook dicht bij het stadscentrum
willen wonen. Toch heeft Haren op het vlak van uitrustingen en infrastructuren weinig te bieden. Er zijn
amper handelszaken in de buurt (de Harenaars doen hun boodschappen in de buurgemeenten) en in het
secundair onderwijs is geen enkele plaats meer vrij. Verder zijn er in Haren geen voorzieningen voor
senioren. Wat sportuitrustingen betreft, zijn er in Haren verschillende mogelijkheden voor de inwoners.
Sinds kort stelt de Stad Brussel een opvangplaats ter beschikking voor zigeuners. Ze kunnen zich er
tijdelijk vestigen.
BESCHRIJVING EN DOEL
Terwijl het gewest steeds meer inwoners telt, is het van belang de toegang voor Harenaars tot culturele,
sport- en onderwijsdiensten en activiteiten in de buurt te versterken. Die moeten deel gaan uitmaken van
het dorpsleven.
Het is ook belangrijk dat buurtwinkels zich in het dorp vestigen, om op gepaste wijze aan de noden van
de Harenaars tegemoet te komen.
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MIDDELEN EN UITWERKING
ONDERWIJS
1. HET OPLEIDINGSAANBOD OPTREKKEN EN MEER SCHOOLINFRASTRUCTUREN VOORZIEN VOOR BASIS(VOORAL KLEUTERONDERWIJS) EN SECUNDAIR ONDERWIJS.
2. DE MOGELIJKHEID NAGAAN OM IN GROEP TE VOET NAAR SCHOOL TE GAAN. Om het autoverkeer in de

buurt van de scholen te beperken (veel ouders zetten hun kinderen tijdens de ochtend- en de avondspits
aan de schoolpoort af), zou een verzamelpunt kunnen worden voorzien in het centrum van Haren, in de
buurt van de kerk. Van daaruit kunnen de leerlingen onder begeleiding naar school wandelen langs de
Harense buurtwegen en paden.

SPORT EN ONTSPANNING
3. GEMEENSCHAPPELIJKE SPORTUITRUSTINGEN VOORZIEN. Langs het noordelijke deel van de Verdunstraat

(vlak bij de Dobbelenbergstraat) kunnen ter hoogte van het terrein van de Infrabel/NMBS-Holding mogelijk
een of meerdere sportvoorzieningen worden ingericht, zoals een skatepark, een mountainbikeparcours of
een klimmuur tegen de pijlers van het viaduct van de Diabolo-lijn. Ook de geluidsmuur (tegenover de
spoorweg) kan eventueel worden omgevormd tot klimmuur. Zo krijgt de geluidsmuur een dubbele functie en
past hij bovendien beter in het landschap.

4. AANLEGGEN VAN SPORTTERREINEN EN ONTSPANNINGSRUIMTEN.

Er kan bijvoorbeeld een tennisveld, een basketbalterrein, een skatepark of een Agoraspace worden
aangelegd (meer bepaald ter hoogte van de Wilgeroosjesstraat of op het einde van de Twyeninckstraat,
aan het kruispunt met de Ganzenweidestraat).

VOORZIENINGEN VOOR JONGEREN
5. ONDERHOUDEN VAN HET SPEELPLEIN LANGS DE BEEMDGRACHTSTRAAT :




Borden plaatsen aan het speelplein die de toegang tot het plein ‘s avonds verbieden. Zo kan vermeden
worden dat groepjes jongeren op ‘vernielingspad’ trekken door de buurt.
Het park sluiten wanneer de eerste interventie niet blijkt te werken.
Een medewerker van de Stad moet elke week de plaats bezoeken en verslag uitbrengen van de
problemen. De Stad kan vervolgens maatregelen treffen.

6.

RUIMTEN INRICHTEN VOOR JONGE ADOLESCENTEN (zie hierboven, sportterreinen en ontspanningsruimten).

7.

EEN LOKAAL VOORZIEN VOOR DE SCOUTS waar ze hun materiaal in kwijt kunnen. Momenteel maakt de
scouts gebruik van het buurthuis, maar daar kunnen ze hun materiaal niet achterlaten.

VOORZIENINGEN VOOR SENIOREN
8. DE MOGELIJKHEID BESTUDEREN OM EEN INFRASTRUCTUUR VOOR SENIOREN, ZOALS EEN RUSTHUIS, TE
VOORZIEN IN HAREN (momenteel is er geen rusthuis in het dorp). Deze infrastructuur zou in het centrum
van Haren moeten worden gebouwd, waar diensten worden aangeboden, uitrustingen voorzien zijn en die
gemakkelijk toegankelijk zijn met het openbaar vervoer.

9. KANGOEROEWONINGEN BOUWEN EN PROMOTEN.
CULTURELE VOORZIENINGEN
10. DE OPENINGSUREN VAN HET BUURTHUIS UITBREIDEN EN MEER GEVARIEERDE ANIMATIE VOORSTELLEN.
HET AANBOD KAN BIJVOORBEELD WORDEN AFGESTEMD OP DAT VAN DE LINDE.
11. DE MOGELIJKHEID BESTUDEREN OM EEN MUSEUM TE OPENEN OVER DE HARENSE GESCHIEDENIS.
HANDEL
12. NIEUWE HANDELSINITIATIEVEN IN HAREN STIMULEREN OM HET CENTRUM VAN HET DORP TE LATEN
HEROPLEVEN (IN SAMENWERKING MET ATRIUM) :



Een handelaarsvereniging oprichten in Haren.
De beschikbare handelsruimten en prijzen in kaart brengen. Onderzoeken welk type handel het meest
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gewenst is in Haren.
Het imago van de handelszaken opkrikken.
Vooral handelszaken aantrekken in de omgeving van de stations van Haren.

ANDERE
13. HET GEMEENTELOKET UITBREIDEN.
14. EEN HONDENTOILET AANLEGGEN LANGS HET ZUIDELIJKE DEEL VAN DE VERDUNSTRAAT EN EEN
KLEDINGCONTAINER PLAATSEN OP DE HOEK VAN DE ARTHUR MAESSTRAAT EN DE VLIEGVELDSTRAAT.
15. EEN POLYVALENTE ZAAL INRICHTEN IN HET CENTRUM VAN HAREN. De zaal kan ter beschikking worden

gesteld van verenigingen, scholen, bedrijven of buurtcomités, en kan worden gebruikt voor vergaderingen,
voorstellingen, tentoonstellingen of andere evenementen .

16. EEN SOORT BEMIDDELINGSDIENST AANSTELLEN OM PROBLEMEN TUSSEN DE ZIGEUNERS EN DE
GEPENSIONEERDE OMWONENDEN OP TE LOSSEN.
17. DE MOGELIJKHEID BESTUDEREN OM, IN SAMENWERKING MET DE SCHOLEN EN HET RUSTHUIS (ALS HET ER
KOMT), EEN PEDAGOGISCHE BOERDERIJ OP TE RICHTEN.
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ACTIE 2.3. : HET LANDELIJK KARAKTER BESCHERMEN
ACTIE 2.3. : HET LANDELIJK KARAKTER BESCHERMEN

PRIORITEIT I - II
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Stedenbouw –
Erfgoed) – Brusselse Haard –
Inwoners

PLANNING
2013-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
Haren wordt gekenmerkt door erg uiteenlopende architecturale aspecten. De oude gemeente maakte
immers de beginjaren van de spoorwegen en de luchtvaart mee. Bovendien stond Haren, samen met
Evere en Schaarbeek, aan de wieg van de witloofcultuur. Zo treft men in Haren vaak gebouwen aan die
in de 19e en 20e eeuw werden opgetrokken en door architecturale elementen nog herinneren aan hun
oorspronkelijke agrarische functie.
De Stad krijgt geregeld aanvragen voor bouwvergunningen die betrekking hebben op oude huizen en
boerderijen met een typisch Harens uitzicht. Vaak wil men zware verbouwingswerken uitvoeren of moet
het gebouw plaats ruimen voor nieuwbouw.
BESCHRIJVING EN DOEL
Hoewel ze op zich geen buitengewone architecturale waarde bevatten, getuigen deze oude boerderijen
en huizen toch van het landbouwverleden van Haren. Ze dragen bij tot de identiteit van het dorp en
verdienen daarom te worden beschermd.
Onderhavig bestemmingsplan moet de waarde van het architecturale en culturele erfgoed in de verf
zetten en de patrimoniale troeven van het dorp versterken.
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MIDDELEN EN UITWERKING
1. EEN INVENTARIS OPMAKEN VAN DE OUDE ‘WITLOOFBOERDERIJEN’ EN ANDERE GEBOUWEN WAARVAN HET
HISTORISCH UITZICHT WERD BEWAARD, MET HET OOG OP DE BESCHERMING VAN DIE GEBOUWEN.
Daarvoor wordt een lijst met criteria opgesteld, waaronder de architecturale en stedenbouwkundige waarde,
72
de staat van het gebouw enz.
73

2. AANBEVELINGEN DOEN
BESCHERMEN.

VOOR

RENOVATIEPROJECTEN

OM

HET

HARENSE PATRIMONIUM TE

3. EEN INVENTARIS OPMAKEN VAN HET LANDELIJKE PATRIMONIUM LANGS DE HAACHTSESTEENWEG IN HET
KADER VAN EEN ALGEMENE STUDIE DIE WORDT GEVOERD VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE OGSO’S
74
ZOALS VOORZIEN IN HET GBP .
4. DE SOCIALE WOONWIJK TERUG IN ERE HERSTELLEN, ARCHITECTEN: DE GEBROEDERS HAMESSE.
5. DE BEPLANTING VERWIJDEREN DIE HET UITZICHT VANUIT DE GANZENWEIDESTRAAT OP HET CASTRUM
BELEMMERT.
6. HET BEHOUD EN DE OPWAARDERING VAN HET HARENSE PATRIMONIUM AANMOEDIGEN VIA :








De sensibilisering van de inwoners rond de premies voor gevelrenovatie en voor de renovatie van het
‘klein patrimonium’. Ook aan openbare gebouwen die aan renovatie toe zijn, moet worden gewerkt. Zo
toont de Stad het goede voorbeeld.
De uitgave van een sensibiliseringsboekje rond oude boerderijen. Hierin worden renovatievoorbeelden
en tips gegeven voor de eigenaars van een oude boerderij.
De mogelijkheid bestuderen om een gemeentelijke premie uit te reiken voor de renovatie van dit
patrimonium.
De inwoners van Haren wijzen op de waarde van het patrimonium door een kaart van Haren (gemaakt
door de Delegatie voor de Ontwikkeling van de Stad) uit te brengen alsook de brochure ‘Brusselse
Wandelroutes: Haren’.
Een paneel met de kaart van Haren (gemaakt door de Delegatie voor de Ontwikkeling van de Stad) op
de perrons van de stations Haren-Zuid en Haren-Linde plaatsen. Ook aan de eindhalte van buslijn 80
en langs de Houtweg kan dit bord geplaatst worden, omdat dit belangrijke uitvalsbasissen zijn.
Gepersonaliseerde straatnaamborden voor Haren ontwerpen in samenspraak met de bewoners (de
studie van de Delegatie voor de Ontwikkeling van de Stad verder voeren).
Aangepaste bewegwijzering plaatsen :
o Informatieborden voorzien (al dan niet op de muur) bij gebouwen of plaatsen die een zekere
erfgoedwaarde hebben, zoals de Sint-Elisabethkerk, de witloofboerderijen, enz. Deze borden met
culturele informatie kunnen worden gesubsidieerd door de Franstalige Gemeenschap (Zie bijlage
IV).
o Om een zekere harmonie en samenhang te creëren, kan gebruik worden gemaakt van hetzelfde
type borden als op de rest van het grondgebied van de Stad (donkergroene borden).

72

Deze gegevens alsook de aanbevelingen kunnen worden verzameld en opgesteld aan de hand van een studie die
mee wordt gefinancierd door het Gewest.
73
Zoals een bezoek ter plaatse, een historisch onderzoek (indien nodig); en eventueel een lijst met het te behouden
patrimonium bijvoegen.
74
Zie actiefiche 3.1: “De economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg beschermen”.
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ACTIE 2.4. : HET NATUURLIJKE PATRIMONIUM BESCHERMEN
ACTIE 2.4. : HET NATUURLIJKE PATRIMONIUM BESCHERMEN

PRIORITEIT I
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Stedenbouw –
Groene Ruimten – Cel
Milieuraadgeving) – BIM –
Vivaqua – NMBS – Scholen

PLANNING
2013-2025

TIJDSLIJN

CONTEXT
Haren telt nog veel weiden, velden en moestuinen, waardoor het dorp nog een landelijke uitstraling heeft.
Dit netwerk van groene ruimten wordt aangevuld door tal van braakliggende terreinen, bermen, parken
en tuinen die van Haren een groen dorp maken.
De groene ruimten verliezen de laatste jaren echter hun meerwaarde omwille van de vele ingrepen die
werden gedaan of gepland zijn, zoals het depot van de MIVB, de verkavelingen, het Diabolo-project, de
geplande gevangenis, enz. Zonder oog voor de meerwaarde van dit patrimonium dreigen de laatste
groene ruimten in Haren in de nabije toekomst te verdwijnen.
BESCHRIJVING EN DOEL
Onderhavig bestemmingsplan moet het natuurlijke patrimonium van Haren beschermen door er aandacht
aan te schenken bij de uitwerking van nieuwe woonprojecten. Groene ruimten vormen immers
ontmoetingsplaatsen voor de bewoners en werken sociale cohesie in de hand. Bovendien zorgen ze voor
voldoende infiltratie van de neerslag en voor meer biodiversiteit in Haren. Tot slot dragen ze bij tot het
typisch Harense landschap dat op sommige plaatsen al moest wijken voor verscheidene technische
infrastructuren en uitrustingen.
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MIDDELEN EN UITWERKING
1. DE ONDOORDRINGBAARHEID VAN BEBOUWDE PERCELEN BEPERKEN EN EEN MAXIMUM VAN 30%
ONDOORDRINGBARE OPPERVLAKTE VASTLEGGEN VOOR NIEUWE GROTE PROJECTEN.
Het doorlaatbare gedeelte van de percelen moet overeenstemmen met in volle grond
aangelegde ruimte(n).
2.

HET ECOLOGISCH NETWERK VERVOLLEDIGEN DOOR HET BEHOUD EN DE AANLEG VAN EEN AANTAL
GROENE RUIMTEN. DE ‘GROENE VERBINDINGEN’ TUSSEN DE GROENE RUIMTEN MOETEN ZORGEN VOOR
CONTINUÏTEIT (zie Bijlage V).

3.

DE BESTAANDE MOESTUINEN, STADSTUINEN, WEILANDEN, BLOEMENPERKEN EN BOOMGAARDEN
75
BESCHERMEN EN DE AANLEG ERVAN IN DE OPENBARE RUIMTE STEUNEN . De moestuinen moeten in het
netwerk van ‘stadstuinen’ worden opgenomen. Ze moeten in het landschap worden geïntegreerd, vlak bij
buurtwegen en paden. Verder moeten ze onder toezicht van een overheidsinstantie worden geplaatst.
76

4. MEER GROEN AANPLANTEN IN HET OGSO DAT LANGS DE HAACHTSESTEENWEG IS VOORZIEN .
5. HERAANLEG EN OPWAARDERING VAN ‘HET MAESBOSJE’: De modaliteiten voor het beheer van het park
verduidelijken voor de eigenaars en de dienst Groene Ruimten van de Stad en ze vastleggen in een
overeenkomst of een overdrachtsakte ten gunste van de Stad.

6.

DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE HARENSE PARKEN VERBETEREN:



De mogelijkheid bestuderen om een nieuwe toegang te voorzien tot het Maesbosje.
Nachtelijke bezoeken aan het park langs de Beemdgrachtstraat aan banden leggen door panelen te
plaatsen met openingsuren, bewakers in het park, enz. Pas in laatste instantie mag de installatie van
een afsluiting overwogen worden.

7. HET BEHOUD VAN DE GROENE RUIMTEN VRIJWAREN BIJ DE INRICHTING VAN DE GRONDRESERVES (zie
actiefiche 2.1: “De residentiële verstedelijking in Haren beheren” en Bijlage V). Vooral bij de uitwerking van
het nieuwe woonproject ‘Hannetaire’ is dat van belang, gezien de heel hoge biologische waarde van de
locatie. Verder moeten ecologische aanbevelingen worden gedaan.

8. HET BEHOUD VAN BIJZONDERE BOMEN EN DE LAATSTE KNOTWILGEN VRIJWAREN, VOORAL IN DE
GANZENWEIDESTRAAT. De knotwilgen moeten worden beschermd en mogen enkel uit
veiligheidsoverwegingen of om fytosanitaire redenen (die het afsterven van de boom kunnen
teweegbrengen) worden geveld.

9. DE WATERLOPEN BESCHERMEN EN OPWAARDEREN:










Het project steunen om de waterlopen, waaronder de Hollebeek, terug open te leggen (project van het
BIM loopt).
De Zenne behouden en openleggen.
Op de site van het gevangenisproject moet de bron van de Keelbeek worden beschermd, aangezien er
via een oud ‘riool’ onder het voormalige Wansongebouw een grote hoeveelheid water naar de
Hollebeek wordt aangevoerd.
De gracht ter hoogte van de Wilgeroosjesstraat behouden voor de opvang van regenwater;
Voor de grote woonprojecten in de buurt van Schaarbeek-Vorming is een gescheiden
rioleringssysteem verplicht en moet het regenwater worden afgevoerd naar het verzamelpunt onder de
site van Schaarbeek-Vorming of naar de Ganzenweidebeek.
Woningen die niet op het rioleringsstelsel zijn aangesloten, moeten een eigen zuiveringssysteem
hebben.
Wat betreft de waterloop achteraan het Castrum (niet-geklasseerde waterloop) en indien er een
wandelroute wordt aangelegd langs deze waterloop, moet worden nagegaan of het mogelijk is een
overeenkomst te sluiten met de eigenaar zodat de Stad voor het onderhoud kan instaan.
De uitwerking van grote grondreserves moet gepaard gaan met maatregelen die het risico op
overstroming beperken (wachtbekkens, aansluitingen, wegen in halfdoorlaatbare materialen, enz.),
vooral in de buurt Hannetaire/Ganzenweide.
Oplossen van de problemen door de afwezigheid van riolen in bepaalde zones, vooral ter hoogte van
de Wilgeroosjesstraat (infiltratie van de neerslag in de velden) (project voorzien door Vivaqua).

75

Bijvoorbeeld langs de spoorweg of in de buurt van de Parochiewijk. In geval van moestuinen moet de bodem vóór de
aanleg ervan onderzocht worden om na te gaan of hij al dan niet verontreinigd is.
76
Zie ook actiefiche 3.1: “De economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg beschermen”.
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10. SENSIBILISERINGSACTIES VOEREN IN SCHOLEN.

Plaatsen van bijvoorbeeld insectenhotels, nestkastjes voor vogels, schuilplaatsen voor egels en het
‘adopteren’ van een weg.

11. PLAATSEN VAN DIDACTISCHE BORDEN PER THEMA.

Mogelijke thema’s: moestuinen, boomgaarden, weilanden (zoals het Castrum), waterlopen (zoals de
77
Hollebeek), paden, enz. met eenvoudige wetenschappelijke informatie over elk thema .

12. W AAR MOGELIJK SYSTEMATISCH BEPLANTING VOORZIEN BIJ DE AANLEG VAN DE OPENBARE RUIMTE.
13. INVASIEVE SOORTEN OP HET GRONDGEBIED VAN HAREN IN KAART BRENGEN, en indien nodig acties
ondernemen om de verdere verspreiding ervan te bestrijden.
78

14. ZICH INSCHRIJVEN ALS ‘MAYA’-GEMEENTE ZOALS IN HET WAALS GEWEST
15. DE ZWALUWPOPULATIE IN DE BUURT VAN DE MEELFABRIEK CERES BESCHERMEN.

77

Deze panelen moeten bondige en duidelijke informatie bevatten. Ze kunnen bijvoorbeeld in het Maesbosje informatie
geven over de twee opmerkelijke bomen aan de ingang en over de plaats van het bosje in het ecologische netwerk van
Haren.
78
Maya-gemeenten proberen zo veel mogelijk honingbloemen te planten om de bijenpopulatie zo goed mogelijk in stand
te houden. Bijen spelen immers een grote rol voor de bevruchting en voortplanting van meer dan 80% van de
plantensoorten die essentieel zijn voor de overleving van heel wat diersoorten.

183

Richtschema van Haren
Actieplan

184

Richtschema van Haren
Actieplan

DOELSTELLING 2: LEVEN IN EEN SEMILANDELIJKE
LEEFOMGEVING

ACTIE 2.5. : DE PERSPECTIEVEN EN DE UITZICHT PUNT OVER HET
LANDSCHAP BESCHERMEN

ACTIE 2.5. : DE PERSPECTIEVEN EN DE UITZICHT PUNT OVER HET
LANDSCHAP BESCHERMEN

PRIORITEIT II
DE ACTOREN
Stad Brussel (Stedenbouw)

PLANNING
2013-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
Het Harense landschap biedt veel mooie uitzichten over het kanaal, de spoorweg, een paadje of
moestuinen. Veel mensen maken graag een wandeling of een uitstap in Haren om van die elementen en
uitzichten te genieten en ze zijn dus nauw verbonden met het sociale leven in Haren.
Bepaalde uitzichten werden ingericht, zoals de groene wandelroute langs de spoorweg, tussen de
Ransonstraat en de brug van de Verdunstraat.
Andere uitzichten worden bepaald door architecturale elementen als bruggen of een bijzonder gebouw,
terwijl nog andere dan weer worden gekenmerkt door natuurlijke elementen als bomenrijen, een
braakliggend terrein enz. Dat zorgt voor een verrassend landschap.
BESCHRIJVING EN DOEL
Bepaalde onbebouwde terreinen of percelen zijn bijzonder waardevol aangezien ze een uitzicht bieden
over het landschap (zoals over Neder-Over-Heembeek, het kanaal, de spoorweg of moestuinen). Ze
zorgen bovendien voor de continuïteit van de groene ruimte en scheppen een aangenaam kader voor
wandelingen. Het open karakter draagt bij tot de identiteit en het typische landschap van het dorp.
Het richtschema wil die uitzichten behouden.
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MIDDELEN EN UITWERKING
1. EEN LIJST OPSTELLEN MET AANBEVELINGEN VOOR NIEUWE (BOUW)PROJECTEN OPDAT ZE BETER IN HET
LANDSCHAP GEÏNTEGREERD WORDEN (zie Bijlage VI).
2. BEPAALDE INTERESSANTE UITZICHTEN BESCHERMEN BIJ DE UITWERKING VAN NIEUWE PROJECTEN,
79

ZODAT HET NATUURLIJKE KARAKTER VAN HET LANDSCHAP BEWAARD BLIJFT . Deze uitzichten bevinden

zich :

aan het einde van de Ransonstraat (zicht op Neder-Over-Heembeek).

aan het einde van de Harenbergstraat, in het verlengde van de Hof van Spanjeweg (uitzicht over
Neder-Over-Heembeek).

tussen de huizenblokken langs de site van Schaarbeek-Vorming: Harenbergstraat en Verdunstraat
(uitzicht over Neder-Over-Heembeek).

aan de ingang van het Beemdgrachtpark, in de Beemdgrachtstraat (uitzicht over Neder-OverHeembeek).

vanuit de Parochiewijk over de Zennevallei en het Ter Elst-park.

van op de groene ruimte naast het Dobbelenbergpark (uitzicht over Neder-Over-Heembeek).

van op de Keelbeekweg (dreigt te verdwijnen met de komst van de gevangenis).

3. W AT BETREFT DE INTERESSANTE UITZICHTEN :


4.

Het behoud en onderhoud (op het vlak van netheid en het snoeien van de bomen) voorzien om een
aantrekkelijk uitzicht te vrijwaren;
Stadsmeubilair (banken, vuilnisbakken enz.) plaatsen en op sommige locaties ook een panoramabord
plaatsen waarop aangegeven wordt welke gebouwen er te zien zijn.

DE PLAATSEN DIE EEN MOOI UITZICHT BIEDEN MET ELKAAR IN VERBINDING STELLEN AAN DE HAND VAN
WANDEL- EN FIETSROUTES DOOR HAREN. Deze routes kunnen in kaart worden gebracht en op diverse
plaatsen in Haren worden aangeduid (zie actiefiche 2.3: “Het landelijk karakter beschermen”).

5. NADENKEN OVER DE INTEGRATIE VAN BEDRIJVEN EN FABRIEKEN IN HET LANDSCHAP, VOORAL LANGS DE
HAACHTSESTEENWEG (zie actiefiche 3.1: “De economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg
beschermen”).

79

Zie landschaps- en cartografische atlas, kaart nr. 14: “Uitzichten”.
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DOELSTELLING 3: DE HUIDIGE BESTAANDE ECONOMISCHE
ACTIVITEITENPOLEN STEUNEN EN ONTWIKKELEN
ACTIE 3.1. : DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN LANGS DE
HAACHTSESTEENWEG BESCHERMEN

DOELSTELLING 3: De huidige bestaande
economische activiteitenpolen steunen en
PRIORITEIT I
ontwikkelen
ACTIE 3.1. : DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN LANGS DE

DE ACTOREN
HAACHTSESTEENWEG BESCHERMEN

ZEMU
ZEMU

De Stad Brussel – Gewest –
Brussel Mobiliteit – Citydev
ZEMU

PLANNING
2013-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
De Haachtsesteenweg is een structurerende as in Haren en een belangrijke verkeersader naar Brussel.
De steenweg staat in directe verbinding met de E19 richting Antwerpen, via de Woluwelaan. Ook de
bussen van De Lijn maken gebruik van de steenweg om het vliegveld te bereiken.
De Haachtsesteenweg is tegenwoordig een vrij dynamische handelsbuurt. Er vinden industriële
activiteiten plaats, maar er zijn ook kleine bedrijven gevestigd die voornamelijk actief zijn in de
automobielsector of de voedingsmiddelenindustrie. De bedrijven liggen in een gemengd gebied en
beschikken doorgaans over een atelier achteraan hun perceel. De residentiële functie van de
Haachtsesteenweg blijft eerder beperkt aangezien de vele parkings en loodsen achter de woningen de
levenskwaliteit in de huizenblokken ondermijnen.
Tot slot krijgt de Haachtsesteenweg met heel wat doorgaand verkeer af te rekenen. De werken die in
2006 werden uitgevoerd, konden dat enigszins beperken en zachte mobiliteit in de hand werken. Toch
wordt het op de Haachtsesteenweg tijdens de spitsuren nog steeds erg druk.
In het kader van de goedkeuring van het demografisch GBP kregen bepaalde sterk gemengde gebieden
en gebieden voor stedelijke industrie het nieuwe statuut van OGSO (Ondernemingsgebied in de
Stedelijke Omgeving). Dat geldt voor de hele Haachtsesteenweg. Daarnaast werden een aantal zones
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vastgelegd waar mogelijk woningen kunnen worden gebouwd zonder aan de economische activiteiten en
de functionele diversiteit te raken. Het is nu de bedoeling om die OGSO’s uit te werken, rekening
houdend met o.a. de volgende beperkingen :





Een beperkte beschikbare ruimte omwille van de grote oppervlakten die worden gebruikt als
parking, waardoor het lijkt alsof er nog voldoende grondreserve aanwezig is;
De aanwezigheid van percelen die geen directe toegang bieden tot de Haachtsesteenweg
(recht van doorgang via een ander perceel);
De zone ligt ingesloten tussen de steenweg en de spoorweg;
De geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer op de steenweg of de aanwezigheid van
activiteiten die moeilijk verenigbaar zijn met de woonfunctie.

BESCHRIJVING EN DOEL
Het doel is om de economische activiteiten langs de Haachtsesteenweg te steunen en het imago van het
gebied op te krikken, zonder daarbij aan de functionele diversiteit te raken. Waar de omstandigheden dat
toelaten, zouden ook woningen moeten worden gebouwd.
MIDDELEN EN UITWERKING
1. HET BEHOUD VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE GEMENGDE GEBIEDEN EN DE OGSO’S VRIJWAREN, MEER
BEPAALD IN DE ACTIVITEITENPOOL NOENDELLE/W ATERRANONKELSTRAAT.
2.

EEN ZONALE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (ZGSV) OPSTELLEN VOOR DE
OMGEVING VAN DE HAACHTSESTEENWEG. DEZE VERORDENING BEOOGT :





3.

VOORRANG GEVEN AAN GEMENGDE PROJECTEN IN DE BUURT VAN DE POOL BORDET EN TER HOOGTE
VAN DE ARTHUR MAESSTRAAT :





4.

Een beter beheer van het binnenrijdende en uitgaande verkeer op de Haachtsesteenweg door de
toegangswegen naar de bedrijven te hergroeperen.
Meer beplanting langs de Haachtsesteenweg om de breuk met de omliggende (landelijke) buurten te
verzachten.
Het vastleggen van de inplanting en het bouwprofiel voor een beter beheer van de ruimte (minder
parkeerplaatsen, dichtere bebouwing, integratie in het landschap enz.).
Onderhandelen over de achteruitbouwzones en de bewegwijzering van de bedrijven.

De bestaande residentiële kernen langs de Haachtsesteenweg beschermen.
De residentiële verkeersstromen van de industriële scheiden.
De binnenterreinen van huizenblokken beschermen.
Buurtwinkels en horecazaken aantrekken en de aanleg van collectieve uitrustingen aanmoedigen.

EEN GROENE ROUTE AANLEGGEN TUSSEN DE MULTIMODALE POOL VAN HAREN EN HET MAESBOSJE :



Een speelplein aanleggen op de binnenterreinen (eigendom van de Stad) van het huizenblok
Middelweg.
Een pad aanleggen over het binnenterrein van het huizenblok Middelweg, tussen de stations van
Haren en het Maesbosje.

5.

HET NETWERK VAN PADEN VERVOLLEDIGEN LANGS DE SPOORWEG (LIJN 26) OM ZO DE VERSCHILLENDE
POLEN MET ELKAAR TE VERBINDEN (BORDET, DE STATIONS VAN HAREN, L’ECOLE DES ETOILES, DE
NAVO).

6.

DE LOKALE ACTOREN STEUNEN BIJ DE HERAANLEG VAN HET BORDETKRUISPUNT DOOR HUN
ZICHTBAARHEID EN HUN BEREIKBAARHEID VOOR VOETGANGERS TE VERHOGEN.

7.

OM DEZE INTERVENTIES TOT EEN GOED EINDE TE KUNNEN BRENGEN, KAN EEN HAALBAARHEIDSSTUDIE
WORDEN GEVOERD, AL DAN NIET VOORAFGEGAAN DOOR EEN BBP VOOR DEZE ZONE.
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DOELSTELLING 3: DE HUIDIGE BESTAANDE ECONOMISCHE
ACTIVITEITENPOLEN STEUNEN EN ONTWIKKELEN

ACTIE 3.2. : DE HOOGTECHNOLOGISCHE POOL (DA VINCI RESEARCH
PARK) AANTREKKELIJKER MAKEN
ACTIE 3.2. : DE HOOGTECHNOLOGISCHE POOL (DA VINCI RESEARCH
PARK) AANTREKKELIJKER MAKEN

PRIORITEIT I

DE ACTOREN
De Stad Brussel – Evere –
Citydev – Defensie

PLANNING
2013-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
Het Da Vinci Research Park van Citydev omvat 46 bedrijven, goed voor 6.400 jobs op een oppervlakte
van 38 hectare. Het industriepark, waar vooral onderzoek wordt verricht, werd aangelegd in 1975. De
inplanting van de gebouwen werd geregeld door een bestek uit die periode. Dat bestek legt een open
typologie en laagbouw op, waardoor de gebouwen veel plaats innemen en centraal op de percelen zijn
ingeplant. De straten lopen dood en hoge hagen scheiden de verschillende percelen van elkaar. Dat
bemoeilijkt de mobiliteit op de site en geeft het park een vertrouwelijk en afgesloten karakter. Omwille
van het gesloten karakter van de site en de beperkte functionele diversiteit vormt het park een
stadsbarrière die slecht is geïntegreerd in de stedelijke context. Ook de mogelijkheid tot sociale controle
blijft beperkt door het gesloten karakter van het park.
Het Da Vinci Park van Citydev herbergt drie types productieve bedrijven :




Filialen of coördinatiecentra van grote industriële groepen die hoofdzakelijk actief zijn in de
informaticasector, de chemiesector en de farmaceutische sector;
Innoverende kmo’s (meer bepaald in de sectoren informatietechnologie, elektronica en
telecommunicatie);
Traditionelere bedrijven die om economische redenen in het Brussels Gewest moeten worden
gesteund.
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Hoewel de site op een strategische plaats in het gewest ligt, lijdt het park onder de economische
veroudering ten opzichte van de concurrentie in andere parken rondom het gewest en onder de moeilijke
modernisering ten gevolge van de beperkingen die worden opgelegd door het bestek uit 1975.
BESCHRIJVING EN DOEL
De hele site een aangenamer uitzicht geven en de activiteiten in het park uitbreiden binnen een meer
gemengd en verstedelijkt kader.
Citydev wil de Da Vinci site aantrekkelijker maken door de diversiteit in het park op te trekken en tegelijk
strenge milieunormen op te leggen.
Aangezien de sites Da Vinci Noord en Da Vinci Zuid zowel op het grondgebied van Evere als op dat van
de Stad Brussel liggen, kan voor dit gebied een gezamenlijk BBP worden opgesteld.
MIDDELEN EN UITWERKING
1. EEN BBP ‘DA VINCI’ OPSTELLEN MET DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN VOOR OGEN :




Een nieuwe, compactere en eigentijdsere inplanting beogen ter vervanging van de stedenbouwkundige
voorschriften opgenomen in het bestek van 1975;
De wegen op de site van Citydev een duidelijk statuut geven om zo het regelmatige onderhoud te
garanderen, het verkeer doorheen het park vlotter te laten verlopen en precieze rooilijnen vast te
leggen langs die wegen;
Nadenken over een toekomstige bestemming van de terreinen die zullen vrijkomen na de verhuis van
de NAVO.
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DOELSTELLING 3: DE HUIDIGE BESTAANDE

ACTIVITEITENPOLEN STEUNEN EN ONTWIKKELEN
ACTIE 3.3. : DE TEWERKSTELLINGSPOOL VAN DE INDUSTRIEZONE
DOBBELENBERG OPNIEUW AANSTERKEN EN HERWAARDEREN

ACTIE 3.3. : DE TEWERKSTELLINGSPOOL VAN DE INDUSTRIEZONE
DOBBELENBERG OPNIEUW AANSTERKEN EN HERWAARDEREN

PRIORITEIT II
DE ACTOREN
De Stad Brussel – Gewest –
Citydev – Federale Regering

PLANNING
2013-2040

TIJDSLIJN

CONTEXT
Het landschap in Haren is heel divers. Sinds de annexatie van het dorp door de Stad Brussel in 1921 is
Haren de ideale plaats voor infrastructuren die nodig zijn voor de goede werking van een grote stad (een
rangeerterrein, een gebied voor kantoren en industrie, een waterzuiveringsstation, een stelplaats voor
bussen, enz.). Ook de aanwezigheid van het kanaal speelde een belangrijke rol bij de industrialisering
van dit deel van Brussel in de 19e eeuw.
Vandaag is de Dobbelenbergstraat in heel slechte staat. Het wegdek in kasseien en de omgeving
werden amper of helemaal niet onderhouden, waardoor het gebied weinig aantrekkelijk is.
BESCHRIJVING EN DOEL
Vandaag is het gebied Dobbelenberg sterk verouderd en trekt het weinig of geen investeerders aan. Dit
weinig rendabele gebied (plaatsverspilling) ligt echter op een gunstige plaats – aan de rand van het
gewest en langs het kanaal waar grote uitrustingen voorzien zijn – en heeft bijgevolg erg veel te bieden.
Een richtschema waarin wordt nagedacht over de heraanleg van wegen, de omgeving en de openbare
ruimten kan dit gebied aantrekkelijker en dynamischer maken.
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MIDDELEN EN UITWERKING
1. DE ONTWIKKELING VAN INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN IN DIT GEBIED STEUNEN.
2. EEN INDUSTRIEROUTE AANLEGGEN TUSSEN DE VILVOORDELAAN EN DE W OLUWELAAN, afgestemd op de
toekomstige inrichting van de site van Schaarbeek-Vorming.

3. DE DOBBELENBERGSTRAAT EN DE OMLIGGENDE STRATEN (W ITLOOFSTRAAT, BRUULSTRAAT) VOLLEDIG
HERAANLEGGEN.
4.

DE LAATSTE POTENTIËLE GRONDRESERVES INTEGREREN IN DE GEBIEDEN VOOR STEDELIJKE INDUSTRIE
EN HAVENACTIVITEITEN, OPGENOMEN IN HET GBP.

5. LEEGSTAND VAN INDUSTRIËLE GEBOUWEN BESTRIJDEN.

In dit verband kunnen verscheidene mogelijkheden worden onderzocht. De gebouwen kunnen bijvoorbeeld
worden omgevormd (zie actiefiche 3.4: “Het industrieel patrimonium beschermen”), de renovatie van de
gebouwen kan worden aangemoedigd of er kan een belasting worden ingevoerd.

6. DE MOGELIJKHEID BESTUDEREN OM EEN INDUSTRIEPARK AAN TE LEGGEN WAARBIJ BEDRIJVEN UIT EEN
80
SPECIFIEKE SECTOR WORDEN AANGETROKKEN (DUURZAME ONTWIKKELING, TUINBOUW , …) OM ZO IN TE
SPELEN OP HET LANDELIJK KARAKTER VAN HAREN.
7. DE BOUW VAN FACILITEITEN VOOR OMWONENDEN (RESTAURANTS, CAFÉS ENZ.) AANMOEDIGEN OM ZO
UITWISSELINGEN IN DE HAND TE WERKEN.
8. OM DEZE INTERVENTIES IN DE ZONE DOBBELENBERG TOT EEN GOED EINDE TE BRENGEN, KAN EEN
HAALBAARHEIDSSTUDIE WORDEN GEVOERD.

80

Inclusief tuinbouw- en klein landbouwmateriaal, bouwmaterialen en ambachtelijke materialen.
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DOELSTELLING 3: DE HUIDIGE BESTAANDE

ACTIVITEITENPOLEN STEUNEN EN ONTWIKKELEN
ACTIE 3.4. : HET INDUSTRIEEL PATRIMONIUM BESCHERMEN
ACTIE 3.4. : HET INDUSTRIEEL PATRIMONIUM BESCHERMEN

PRIORITEIT II
DE ACTOREN
De Stad Brussel (Erfgoed) –
Monumenten en Landschappen
– KCML – Inwoners van Haren

PLANNING
2013-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
Met de uitgraving van het kanaal Brussel-Willebroek in 1561 en de komst van de spoorweg in de loop
van de 19e eeuw vestigden heel wat fabrieken zich in Haren, meer bepaald langs de oever van het
kanaal, in Buda en de zone Dobbelenberg. Haren bezit bijgevolg een rijk industrieel patrimonium.
In de loop van de jaren 70 en ook de voorbije jaren trokken heel wat bedrijven weg uit Haren, zoals de
Peeters Lacroix-fabrieken, De Keyn en, gedeeltelijk althans, de Wanson-site. De overgebleven
gebouwen getuigen nog van een industriële bloeiperiode, maar worden nu enkel nog gebruikt als
opslagplaats of voor verpakking. Andere liggen er verlaten bij.
Het Harense industriële patrimonium omvat ook verscheidene grote bouwwerken, waaronder bakstenen
bruggen met stenen kordonlijsten die rond 1910 voor de aanleg van de spoorwegen werden gebouwd.
BESCHRIJVING EN DOEL
Zowel de oude als recentere industriële bouwwerken getuigen van het rijke verleden en heden van de
industrie.
Onderhavig richtschema moet dit architecturale en culturele erfgoed beschermen.
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MIDDELEN EN UITWERKING
1.

EEN INVENTARIS OPMAKEN VAN HET TE BESCHERMEN INDUSTRIEEL ERFGOED IN DIT GEBIED

Met name de oude Brusselse meelfabrieken, de voormalige Peters Lacroix-fabriek, de voormalige fabriek
van De Vestel & frères, de arbeiderswoningen, de bruggen en de oude Wanson-fabrieken (die mogelijk
plaats moeten ruimen voor de gevangenis). Er kan een lijst worden voorgesteld met de meest opvallende te
beschermen gebouwen.

2. HET INDUSTRIEEL ERFGOED BESCHERMEN EN OPWAARDEREN

De buurt nieuw leven inblazen door o.a. innovatieve projecten aan te trekken, aanbevelingen te doen
inzake renovatie, de omgeving opnieuw in te richten, gepaste straatverlichting te voorzien en panelen te
plaatsen met culturele informatie.

3. DE MOGELIJKHEDEN BESTUDEREN OM DE WAARDEVOLLE LEEGSTAANDE INDUSTRIËLE GEBOUWEN EEN
NIEUWE BESTEMMING TE GEVEN.
Zoals :




Kunstenaarsateliers, al dan niet met een kunstgalerij erbij;
Culturele voorzieningen, zoals een museum of tentoonstellingsruimte;
Diverse voorzieningen, zoals een hogeschool.
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DOELSTELLING 4: DE TOEKOMST VAN HAREN VEILIG
STELLEN

ACTIE 4.1. : ZICH ALS SPELER OPSTELLEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN
HET GEVANGENISPROJECT

DOELSTELLING 4: De toekomst van Haren veilig
stellen
PRIORITEIT I
ACTIE 4.1. : ZICH ALS SPELER OPSTELLEN BIJ DEXONTWIKKELING VAN
HET GEVANGENISPROJECT

X

DE ACTOREN

De Stad Brussel – Gewest –
Regie der Gebouwen

PLANNING
2013-2020

TIJDSLIJN

CONTEXT
Ter vervanging van de drie bestaande en verouderde gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal,
zal in Haren, op de Wanson-site in de Witloofstraat, binnenkort een nieuwe gevangenis gebouwd.
Worden, die plaats moet bieden voor 1.190 gedetineerden en zo de grootste gevangenis in België zal
worden.
Zo’n omvangrijk project zal niet alleen het Harense landschap sterk veranderen (de laatste grote open
groene ruimte in Haren verdwijnt, net als de Keelbeekweg en dus ook de sociale link die de weg tussen
Haren en Diegem vormde) maar zal ook zware gevolgen hebben op het vlak van o.a. mobiliteit, veiligheid
en geluidsoverlast.
Een andere grote uitdaging is de toegangsweg tot de gevangenis. Aangezien het verkeer op de
Haachtsesteenweg nu al dagelijks vastloopt, moeten er alternatieven en oplossingen worden gevonden
voor deze bijzonder complexe verkeerssituatie. Een studie van de gevolgen die de nieuwe gevangenis
met zich zal meebrengen, zou enkele alternatieven kunnen aanreiken.
BESCHRIJVING EN DOEL
De Stad wil het project zo goed mogelijk integreren in de Harense omgeving door zelf als partij op te
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treden bij de uitwerking van het project en compensaties te verkrijgen ten gunste van de Harenaars.
MIDDELEN EN UITWERKING
STEDENBOUW
1. EEN STUDIE VOEREN NAAR DE GEVOLGEN.
2. DE OPPERVLAKTE DIE DOOR DE GEVANGENIS ZAL WORDEN INGENOMEN, MOET ZO BEPERKT MOGELIJK
BLIJVEN. HET ONTWERP MOET ZO GOED MOGELIJK GEÏNTEGREERD ZIJN IN HET LANDSCHAP.
3. EEN MINIMALE IMPACT BEOGEN OP HET UITZICHT LANGS DE SPOORWEG EN VOOR BESTAANDE EN
TOEKOMSTIGE WONINGEN IN DE BUURT.
4. EEN OPTIMALE ESTHETISCHE EN ARCHITECTURALE KWALITEIT VAN DE GEVANGENISGEBOUWEN BEOGEN.
5.

AANVULLENDE FUNCTIES VOORZIEN BIJ DE GEVANGENIS. DE FUNCTIONELE DIVERSITEIT DIE DIT PROJECT
MET ZICH MEEBRENGT, KAN EEN MEERWAARDE ZIJN. Het is belangrijk dat er ook kleine, aanvullende
functies voor de Harense inwoners worden aangeboden.

6. DE WOONFUNCTIE VAN DE W ITLOOFSTRAAT VERSTERKEN IN LIJN MET DE BESTAANDE WONINGEN OP HET
GRONDGEBIED MACHELEN. Voor meer diversiteit kunnen de woningen op Harens grondgebied ook een
andere bestemming krijgen.

7. KEELBEEKWEG: EEN ALTERNATIEF VOORZIEN. TUSSEN DE SPOORWEG EN DE OMHEINING VAN DE
GEVANGENIS MOET MINSTENS 10 M LIGGEN.
8. EXTRA AANDACHT BESTEDEN AAN HET BEHOUD VAN UITZICHTEN.
MOBILITEIT
9. DOORGAAND VERKEER UIT HET DORP WEREN, VOORAL UIT DE VERDUNSTRAAT EN DE
GANZENWEIDESTRAAT.
10. EEN TOEGANGSWEG AANLEGGEN VANOP DE W OLUWELAAN.
11. HET AANBOD EN DE FREQUENTIE VAN HET OPENBAAR VERVOER OPTREKKEN. Deze maatregelen moeten
de mobiliteit van de Harenaars verbeteren.

12. EEN COLLECTO-HALTE VOORZIEN.
13. HET BEHOUD VAN DE KEELBEEKWEG VRIJWAREN OF EEN ALTERNATIEF VOORZIEN.
14. EEN FIETSSTATION VOOR HUURFIETSEN VOORZIEN IN DE BUURT VAN DE GEVANGENIS.
15. BEWEGWIJZERING VOORZIEN VOOR VOETGANGERS VANAF DE MULTIMODALE POLEN EN HET
AUTOVERKEER MET GEPASTE BEWEGWIJZERING OMLEIDEN LANGS DE GROTE VERKEERSADERS OM HET
CENTRUM VAN HAREN VOOR DE VERKEERSDRUKTE TE SPAREN.

16. NADENKEN OVER DE PARKING VAN DE GEVANGENIS (LIGGING, AANTAL PLAATSEN, INTEGRATIE IN HET
LANDSCHAP …).
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DOELSTELLING 4: DE TOEKOMST VAN HAREN VEILIG
STELLEN

ACTIE 4.2. : ZICH ALS SPELER OPSTELLEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN
HET GGBUA OP SCHAARBEEK-VORMING
ACTIE 4.2. : ZICH ALS SPELER OPSTELLEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN
HET GGBUA OP SCHAARBEEK-VORMING

PRIORITEIT III

DE ACTOREN
De Stad Brussel – Gewest –
Citydev – Haven van Brussel –
MIVB – NMBS – BGHM – De Lijn
– BIM

PLANNING
2013-2040

TIJDSLIJN

CONTEXT
Het domein Schaarbeek-Vorming strekt zich uit over zo’n 220 hectare en vormt zo de grootste
grondreserve van het Brussels Gewest. De site ligt hoofdzakelijk in het Gebied van Gewestelijk Belang
met Uitgestelde Aanleg (GGBUA) van het GBP. Bovendien is de site van Schaarbeek-Vorming
opgenomen als hefboomgebied nr. 11 in het GewOP.
De uitgestrekte site ligt grotendeels langs het kanaal en is dus heel waardevol voor het Gewest.
In 2007 stelde het Gewest voor hefboomgebied Schaarbeek-Vorming een richtschema op, met de
volgende vijf pijlers :






Locatie van grootschalige voorzieningen;
Ontwikkeling en herstructurering van de economische activiteiten in het gebied;
Versterking van de woonfunctie;
Verbetering van de mobiliteit binnen het kader van duurzame ontwikkeling;
Radicale verbetering van het imago van het gebied.
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BESCHRIJVING EN DOEL
In het richtschema wordt nagedacht over de toekomstige inrichting en gepaste ontwikkeling van de hele
site van Schaarbeek-Vorming.
In dit verband wil de Stad Brussel betrokken zijn bij de uitwerking van een project op de site, in
samenspraak met de andere actoren, waaronder het Gewest, de betrokken gemeenten, de NMBS,
Citydev, de MIVB en de Haven van Brussel.
MIDDELEN EN UITWERKING
1. DE ONTWIKKELING STEUNEN VAN EEN GEBIED VOOR LOGISTIEKE ACTIVITEITEN OP DE TERREINEN VAN
HET FSI.
2. INTERMODALE PROJECTEN STEUNEN DIE HET VERKEER OP HET KANAAL COMBINEREN MET HET
SPOORWEGVERKEER.
3. DE BEREIKBAARHEID VAN DE SITE VERHOGEN DOOR DE AANLEG VAN EEN INDUSTRIEWEG VANAF DE RING.
4. VOLDOENDE OPENBAAR VERVOER NAAR DE SITE VOORZIEN EN ZACHTE MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN
NAAR DE WONINGEN IN NEDER-OVER-HEEMBEEK (WAARONDER GGB 4) EN HAREN.
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DOELSTELLING 4: DE TOEKOMST VAN HAREN VEILIG
STELLEN

ACTIE 4.3. : EEN LANGETERMIJNVISIE ONTWIKKELEN OP HET VLAK
VAN RUIMTELIJKE ORDENING

ACTIE 4.3. : EEN LANGETERMIJNVISIE ONTWIKKELEN OP HET VLAK VAN
RUIMTELIJKE ORDENING

PRIORITEIT III

DE ACTOREN
De Stad Brussel

PLANNING
2013-2040

TIJDSLIJN

CONTEXT
De levenskwaliteit van de bewoners in de toekomst veilig stellen, is een belangrijk punt op de agenda
inzake ruimtelijke ordening. De keuzes die worden gemaakt, hebben een invloed op de samenleving en
omvatten verschillende aspecten: onderdak, mobiliteit, energie, milieu, economische en commerciële
ontwikkeling, architecturaal en landschapspatrimonium enz.
Om op lange termijn via een duurzaam beheer van de leefomgeving aan de noden van de gemeenschap
te kunnen voldoen, is het aangewezen erg spaarzaam met het grondgebied en de beschikbare middelen
om te springen. Ruimtelijke ordening, energiezuinige woningen en het beschermen en uitbreiden van ons
cultureel, natuurlijk en landelijk patrimonium zijn daarbij van cruciaal belang.
Die maatregelen kunnen enkel worden geconcretiseerd als ze in een programma worden opgenomen dat
wordt goedgekeurd door de Stad en vervolgens aan de bevolking en de gewestelijke instanties wordt
bekendgemaakt.
BESCHRIJVING EN DOEL
Het is van cruciaal belang om de belangrijkste problemen en uitdagingen rond de ontwikkeling van Haren
in kaart te brengen en een langetermijnvisie uit te werken.
De kwaliteit van de stedenbouwkundige projecten moet beter en ook de nodige stedenbouwkundige
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instrumenten moeten worden voorzien.
MIDDELEN EN UITWERKING
1. DE MAATREGELEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN VAN HAREN OOK OPNEMEN IN HET TOEKOMSTIGE
GEMEENTELIJK PLAN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (GPDO) VAN DE STAD.
2. NA VERLOOP VAN TIJD STEDENBOUWKUNDIGE INSTRUMENTEN VOORZIEN EN DIVERSE STUDIES VOEREN:








BBP’s invoeren of afschaffen :
o Afschaffen van BBP 52-05 bis Kasteel van de Markies van Assche;
o Afschaffen van BBP 80-30 Beemdgracht;
o Invoeren van een BBP Da Vinci;
o Eventueel invoeren van een BBP (en/of het voeren van een haalbaarheidsstudie) voor de
Parochiewijk.
Invoeren van een ZGSV voor de omgeving van de Haachtsesteenweg.
Haalbaarheidsstudies voeren voor :
o Huizenblok Harenberg (al uitgevoerd);
o Huizenblok Parochiewijk;
81
o Huizenblok Harenheyde ;
o Het gebied Dobbelenberg.
De verkavelingsvergunningen bestuderen en bepalen welke vergunningen verlopen zijn.
De verschillende rooilijnplannen van Haren bestuderen en nagaan welke moeten worden afgeschaft,
gewijzigd of opgesteld.
Er werden al twee maatregelen voorgesteld :
o Gedeeltelijke afschaffing van het rooilijnplan dat werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8
82
oktober 1932 ;
o Een rooilijnplan opstellen voor de Witloofstraat wanneer het gevangenisproject wordt uitgewerkt.

81

Deze studie moet op relatief korte termijn worden gevoerd om te voorkomen dat dit huizenblok volledig wordt
ingesloten (verdwijnen van de laatste toegangswegen).
24
Betreffende de Keelbeekstraat (tussen de spoorweg en de Heerlijkheidsstraat), de wegen in de Parochiewijk
(bepaalde wegen in de wijk behouden hun statuut van buurtweg), en de wegen tussen de Servandonistraat, de
Beemdgrachtstraat, de Twyeninckstraat en de Ganzenweidestraat.
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BIJLAGEN
BIJLAGE I : Lokalisatie van de grote huizenblokken in Haren

Hannetaire

Heerlijkheid

Parochie
Wilgeroosjes

Harenberg

Harenheide

Middelweg

Vliegveld

Moestuin
Verdun

Arthur Maes
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BIJLAGE II : Aanleg van nieuwe zachte wegen
Als aanvulling van het bestaande netwerk zouden er nieuwe openbare wegen aangelegd moeten worden :
1. Door de Beek in de richting van Evere te verlengen tot aan het Moeraske (groene wandeling);
2. Door de Keelbeek en de Ter Elststraat te verbinden via een weg die over een openbaar terrein
(Kerkfabriek) loopt en de omgeving ervan inrichten;
3. Door de Populierendreef te verlengen tot het uitzichtpunt dat zich in het verlengde van de
Harenbergstraat (groene wandeling) bevindt. Deze weg loopt parallel met de spoorweg, op een
terrein van de NMBS (het BIM heeft deze verbinding, die gedeeltelijk via voetgangersbruggen zou
lopen, al bestudeerd);
4. Door de Klesperstraat te verlengen, langs de spoorweg, aan de achterkant van het Castrum. Die
weg, die langs een waterloop en op een terrein van de NMBS gelegen is, zou een verbinding met
het Beemdgrachtpark mogelijk maken;
5. Door via een weg de Hof van Spanjeweg te verbinden met de Leemputweg. Deze weg, die over een
terrein van de NMBS loopt, zou voorkomen dat de spoorweg twee keer moet worden overgestoken;
6. Door een weg te bouwen op een terrein van de NMBS, langs de spoorweg, ter hoogte van het
huizenblok Harenheide. Deze weg zou verbonden worden met een reeds bestaande weg die in het
Vlaams Gewest gelegen is (Calenbergstraat);
7. Door een weg te bouwen langs de spoorweg, ter hoogte van de huizenblokken Heerlijkheid en
Hannetaire. Deze twee wegen, die over terreinen van de NMBS of van het OCMW van Brussel
lopen, zouden de verbinding tussen de Keelbeek en de Ganzenweidestraat mogelijk maken;
8. Door een weg te bouwen in het kader van het blauwe netwerk, langs de spoorweg en de waterloop
Hollebeek, ten zuiden van de Bruelstraat (eigendom NMBS) en tot aan de kanaaldijk (domein van de
Staat en van Aquiris).

Bovendien zouden er, binnen het kader van de grote vastgoedprojecten, ook nieuwe wegen gebouwd
moeten worden. Om een druk en efficiënt verkeersnetwerk te bouwen, moet er goed over de inplanting en
het tracé van die nieuwe wegen nagedacht worden. De nieuwe wegen zullen verbonden moeten worden met
bestaande wegen en voor rechtstreekse verbindingen moeten zorgen (zie Harenbergproject).
Hieronder wordt een inplanting van al die wegen voorgesteld.
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Wegenkaart

8

7

7
2

4

5

3

6

1

Bestaande weg
Aan te leggen weg

Weg die aangelegd moet worden in het kader
van de inrichting van grondreserves
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BIJLAGE III
ontwikkeling

:

Algemene

maatregelen

voor

duurzame

In het kader van de grote projecten zouden de algemene aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling van het
83
volgende type kunnen zijn :
1.

Bouwen van lage energieconstructies voor de netto verwarmingsbehoeften (gemiddelde netto
energiebehoefte (BE chauf) lager dan 60 kWh/m².jaar).

2.

Productie van sanitair warm water, voor minstens 35%, via thermische zonnecollectoren.

3.

Productie ter plaatse van meer dan 20% elektriciteit van het project via hernieuwbare energie.

4.

De gebouwen en de openbare ruimten moeten een minimale bezonning genieten (minimaal twee
uren per dag in de winter, te bevestigen door een bezonningsstudie).

5.

Het daglicht bevorderen voor een maximaal aantal lokalen door een goede oriëntatie van de
gebouwen en via innoverende systemen (dakramen, indirect daglicht, enz.).

6.

Aantrekken van sociaaleconomisch gevarieerde profielen dankzij een veelzijdig aanbod van
woningen (grootte, indeling) en constructies die verschillende types van huur en aankoop
84
mogelijk maken (sociale, gesubsidieerde en gemiddelde huisvesting) . En, bevoorrechten van de
Community Land Trust (CLT) en cohousing (kangoeroewoningen), zoals het Ecobxl-project,
Tweedekkerstraat.

7.

Bouw van moduleerbare en evolutieve woningen die op termijn uitgebreid kunnen worden of die
een andere bestemming zouden kunnen krijgen.

8.

Voor de residentiële gebouwen met 3 of 4 verdiepingen, de plaatsing van duplex op de twee
hoogste verdiepingen bevoorrechten, met een toegang via een lagere verdieping, om de
plaatsing van een lift te vermijden.

9.

In de residentiële gebouwen gemeenschappelijke lokalen voorzien die toegankelijk zijn voor de
bewoners (bijvoorbeeld: washok, feestzaal, speelzaal, bibliotheek, of zelfs logeerkamer).

10. Bouw van een afzonderlijk net voor de waterafvoer (afvalwater naar de riolering, regenwater naar
een plaatselijk opslag-/infiltratiesysteem).
11. Technieken gebruiken die ervoor zorgen dat het regenwater natuurlijk infiltreert (natuurlijke
afwatering van het type kielgoot, waterbekken, enz.) of die het water tijdelijk opslaan en daarbij de
uitslaande debieten beperken (groen dak, regenwatercollector, enz.). Zo zou het goed zijn als
minimaal een derde van de regenwatertanks voorbehouden zou worden voor een bufferende
werking van het debiet in geval van onweer.
12. Het verzamelde regenwater voorziet minstens de waterpunten voor het onderhoud, de
besproeiing, de toiletten en de wasmachines. Er zou moeten gemikt worden op 30 % minder
waterverbruik.
13. De platte of lichtjes hellende daken moeten van groen voorzien worden wanneer ze niet gebruikt
worden door zonne-uitrustingen.
14. Indien mogelijk de voorkeur geven aan doorlatende bedekkingen voor alle onverharde
oppervlakken.
83

Bron: “Praktische gids voor de ondersteuning van duurzame wijken in Brussel”, BIM, 2009; Schets van de
“Kaderrichtlijnen betreffende het rioolnet van een nieuwe verkaveling”, Hydrobru, 2012; en, “Architecturale,
stedenbouwkundige en omgevingsaanbevelingen”, Stad Brussel.
84
Via de bouw van 15 % kwaliteitswoningen, voor openbaar bestuur en voor sociale doeleinden; via de bevordering van
projecten die de AIS bevatten; en via de ondersteuning van de sociale actoren die over de capaciteit beschikken om
innoverende en transversale projecten te ontwikkelen.

204

Richtschema Haren
Bijlagen

15. Voor de individuele parkings of de kleine parkings in openlucht de voorkeur geven aan natuurlijke,
waterdichte grondbedekkingen van het type tegels met zijdelingse afwateringssystemen. Voor de
grotere parkings een inrichting voorzien die de cyclus van regenwater verbetert. De infiltratie van
vervuilende stofdeeltjes in de grond zal vermeden moeten worden via een filter- of een
voorbehandelingssysteem.
16. Beperking van geluidsoverlast door een goede isolatie (binnen/buiten) door te kiezen voor goed
ecologisch isolatiemateriaal en door de woningen goed in te delen.
17. Voor de bouw van nieuwe gebouwen een veiligheidsafstand respecteren ten opzichte van de
hoogspanningslijnen om elektromagnetische vervuiling te vermijden. Bovendien zou elk
voorontwerp dat zich op minder dan 100 meter van een hoogspanningslijn bevindt, door Elia
geanalyseerd moeten worden.
18. Genoeg composteringssites voorzien voor etensresten en groenafval.
19. Plaatsing van hagen die dienen als afscheiding tussen de tuinen, of gebruik van houten
afsluitingen of muurtjes.
20. Aanleg van groene ruimtes met een landschappelijk karakter.
21. Aanplanten van inheemse plantensoorten, indien mogelijk honingbloemen.
22. Overdekte en beveiligde fietsenstallingen op minder dan 15 meter van de gebouwingangen
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BIJLAGE IV : Culturele signalisatie
85

Dit is een voorbeeld van een cultureel paneel dat in Haren zou kunnen geplaatst worden . Het gaat over
oude boerderijen :
Locatie




In het centrum van Haren, aan het kruispunt van de Harenheidestraat en de Verdunstraat.
Aan het kruispunt van de Ransontraat en de Verdunstraat.
Aan het kruispunt van de Harenheidstraat en de Haachtsesteenweg.

Tekst
“De straten van Haren worden gekenmerkt door veel huizen en boerderijen die rond de vorige eeuwwisseling
(19e-20e eeuw) gebouwd werden. Het gaat hierbij vooral om kleine bakstenen gebouwen, geverfd of
gecementeerd, met twee traveeën op een verdieping met attiek (lage verdieping). De grotere bouwwerken of
boerderijen hebben over het algemeen twee verdiepingen, en zijn voorzien van een koetspoort en een
decoratieve pleisterlaag.
Deze architectuur heeft te maken met de witloofteelt die zich vanaf het midden van de 19e eeuw in Haren
verbreidde.
Langs de Haachtsesteenweg, de Harenheidestraat, de Flodorpstraat, de Parochiestraat, de Ransonstraat en
de Verdunstraat staan heel wat huizen van dit type”.
Afbeelding

85



Schema van de interne organisatie van deze boerderijen :



Kaart van Haren die de positionering weergeeft van de diverse straten met oude boerderijen en de
Sint-Elisabethkerk, de boerderij het Castrum, de sociale Wijk gebroeders Hamesse, de
begraafplaats, de Onze-Lieve-Vrouwekapel, de Budabrug, het Beemdgrachtpark en het A. Maesbos.

Bron: DDV
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BIJLAGE V : Een ecologisch groen netwerk bouwen
Om het Harense ecologische netwerk te vrijwaren en aan te vullen, is het van primordiaal belang dat de
groene ruimtes beschermd en onderling verbonden worden door de aanleg van verbindingszones.
Er zouden dus nieuwe ruimtes moeten worden ingericht :


Langs de spoorweg.



Tussen de twee stations van Haren (achter de terreinen van de MIVB).



Tussen het station Haren-Linde en het A. Maesbos (huizenblok Middelweg).



Binnen de grote grondreserves: Hannetaire, Heerlijkheid, Parochie, Wilgeroosjes, Harenheide,
Vliegveld en Middelweg.



In de nabijheid van het activiteitenpark Metrologie (ter compensatie van de inrichting van de
gevangenis).

Deze diverse ruimtes, die aan de bestaande en beschermde ruimtes gekoppeld worden, zouden de aanleg
van doorlopende groene zones mogelijk maken :


Langs Schaarbeek-Vorming (Moeraske-groene wandeling-Ganzeweide).



Van Moeraske tot Diegem.



Van het Beemdgrachtpark tot Diegem.



Van het station Haren-Zuid tot het A. Maesbos.



Langs de spoorwegen.

Hieronder wordt voor die groene ruimten en de doorlopen ervan een plaats voorgesteld.
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Kaart van het groene en blauwe netwerk

Te vrijwaren groene ruimtes
Belangrijke grote groene ruimtes
Te creëren groene ruimtes

In te richten verbindingen
Op te waarderen waterloop in openlucht
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BIJLAGE VI : Algemene maatregelen van landschapsintegratie
Voor de nieuwe projecten/bouwwerken in Haren zouden algemene aanbevelingen van landschapsintegratie
86
gedaan kunnen worden, die van het volgende type kunnen zijn :
1. Bij de inplanting van de bouwstructuren de sterke kenmerken van het bestaande landschap
vrijwaren: groene ruimte, doorlopende groene ruimte, reliëf, hydrografisch netwerk, visueel
doortrekken naar een landschap of een interessant herkenningsteken.
2. De bestaande bouwprofielen respecteren, i.e.: G+1+T/G+2(+T). Hogere patronen (G+2+T/G+3)
zouden kunnen toegestaan worden voor zover ze zich op een afstand van de lage bouwwerken in
de straat bevinden en dat ze in bepaalde gevallen het uitzicht niet verstoren.
3. In de mate van het mogelijke de oude bouwwerken, die belangrijk zijn voor het patrimonium of voor
de identiteit, vrijwaren. Zo zal het project georganiseerd moeten worden door deze kwalitatieve
bouwstructuur te integreren.
4. Minstens 20% ventilatieopeningen of andere openingen voorzien in de voorgevel.
5. De platte of lichtjes hellende daken moeten van groen voorzien worden wanneer ze niet gebruikt
worden door zonne-uitrustingen.
6. Individuele garages naast elkaar vermijden, aangezien die de voorgevel misvormen. Maximaal één
garagetoegang per gebouw voorzien, met een maximale breedte van 3 meter voor de individuele
woningen en 6 meter voor de wooncomplexen.
7. Vermijden van gebouwen met slechts één niveau van het type garage of box aan de straatkant.
8. De binnenterreinen van de huizenblokken enigszins doorlaatbaar maken, zodat landschappelijke
openingen, wegen of paden voor fauna en flora gecreëerd kunnen worden.
9. Aanleg van voetwegen met een grote landschappelijke kwaliteit (uitzichten, verscheidenheid, enz.).
10. Aanleggen van buitenruimtes vanuit een landschappelijk standpunt en de voorkeur geven aan tuinen
87
in volle grond .
11. Een evenwicht bevorderen tussen de drie plantlagen: boomlaag, struiklaag, graslaag.
12. Het planten van inheemse hagen als afscheiding tussen de tuinen of, bij gebrek daaraan, de
plaatsing van een houten afscheiding of een muurtje bevorderen.
13. De bomen met hoge stammen zoveel mogelijk onderhouden.

86

Bron: “Architecturale, stedenbouwkundige en omgevingsaanbevelingen”, Stad Brussel.
Ter herinnering, “Actie 2.4: Het natuurlijke patrimonium beschermen”: De ondoordringbaarheid van bebouwde
percelen beperken en een maximum van 30% ondoordringbare oppervlakte vastleggen voor nieuwe grote projecten. Het
doorlaatbare gedeelte van de percelen moet overeenstemmen met in volle grond aangelegde ruimte(n).
87
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n°1 : Promenade verte - De Beek
Groene wandeling - De Beek

n°10 : Harenweg
Harenweg

n°20 : Chemin de Traverse
Binnenweg

n°1' : Sentier de la Renarde
Wijfjesvospad

n°11 : Lien Keelbeek-Parc du Dobbelenberg
Verbinding Keelbeek-Dobbelenbergpark

n°21 : Chemin n°33
Weg n°33

n°2 : Sentier de la ferme à Chicons
Witloofboerderijpad

n°12 : Rue du Keelbeek (déplacé)
Keelbeekstraat (verplaatst)

n°22 : Sentier de la Glaisière
Kleemputpad

n°3 : Passage Joe Van Holsbeeck
Joe Van Holsbeeck passage

n°13 : Sentier n°43 (déplacé)
Weg n°43 (verplaatst)

n°23 : Chemin de la Cour d'Espagne
Hof van Spanjeweg

n°4 : Chemin de Baakveld
Baakveldweg

n°14 : Rue du Keelbeek (déplacé)
Keelbeekstraat (verplaatst)

n°24 : Sentier du soir
Avondpad

n°5 : Ancien Middelweg
Oude Middelweg

n°15 : Non nommé
Niet benoemd

n°25 : Sentier de Cortenbach
Cortenbachpad

n°6 : Chemin du Puit d'Eau
Waterputweg

n°16 : Parc du Beemdgracht
Beemdgrachtpark

n°26 : Drève des Peupliers
Populierendreef

n°7 : Rue de l'Osier Fleuri
Wilgeroosjestraat

n°17 : Rue Ter Elst
Ter Elststraat

n°27 : Chemin n°35 (déplacé)
Weg n°35 (verplaatst)

n°8 : Rue de l'Aéronef
Luchtschipstraat

n°18 : Chemin du Keelbeek
Keelbeekpad

n°28 : Non nommé
Niet benoemd

n°9 : Chemin de Woluwé-Saint-Etienne
Sint-Stevens-Woluweweg

n°19 : Non nommé
Niet benoemd

n°29 : Sentier du Hollebeek
Hollebeekpad
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