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1.2. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Het project omvat de herinrichting van de Anspachlaan en: 
 het De Brouckèreplein, 
 de Adolphe Maxlaan van het De Brouckèreplein tot aan de Sint-Michielsstraat, 
 de Sint-Michielsstraat tussen de Maxlaan en de Jacqmainlaan, 
 de Grétrystraat tussen de Anspachlaan en de Hallenstraat, 
 de Kiekenmarkt tussen de Anspachlaan en de Hallenstraat, 
 de Devauxstraat, 
 de Van Praetstraat, 
 de Steenstraat tussen de Anspachlaan en de Zuidstraat, 
 Plattesteen tussen de Anspachlaan en de Verversstraat, 
 het Fontainasplein.

De herinrichting van het Beursplein en zijn beschermde perimeter wordt parallel ingediend als een 
afzonderlijke vergunningsaanvraag, onder de vorm van een unieke vergunning. 

Parallel met deze aanvraag heeft Brussel Mobiliteit een vergunning verkregen voor de herwaardering 
van de toegangen tot de premetrostations De Brouckère en Beurs en voor de nieuwe fietsenparkings die 
in de stations De Brouckère en Beurs zullen worden geïntegreerd. Deze projecten staan los van elkaar en 
hebben geen directe gevolgen voor het herinrichtingsproject.

Het project voorziet in de herwaardering van deze plaatsen die vandaag in slechte staat zijn. 

De heraanleg is de gelegenheid om de algemene kwaliteit van de lanen, de omliggende pleinen en straten, 
te verbeteren, en om de betekenis ervan in de stad te versterken. De nieuwe inrichting beantwoordt aan 
de wil van de Stad Brussel om de voetgangerszone van het stadscentrum te vergroten.

PERIMETER HERAANLEG VAN HET BEURSPLEIN

HERAANLEG VAN DE CENTRUMLANEN

Perimeter van het project
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Aanleg centrale lanen – 1867 
Plan Suys - Tussen ambitie en realiteit 

Aménagement des boulevards - 1867 
Plan Suys - Entre ambition et réalité 

Plan Suys - 1860Opmerkelijke perspectieven

Aanleg centrale lanen – 1867 
Plan Suys - Tussen ambitie en realiteit 

Aménagement des boulevards - 1867 
Plan Suys - Entre ambition et réalité 

Voor de Vijfhoek vormen de centrumlanen de bekendste noord-zuidverbinding, die de twee grootste 
stations verbinden met het historische stadscentrum. Deze lijn heeft een eigen schaal en opbouw. 
Met een breedte van ongeveer 28m en een gevelrij van gemiddeld vijf bouwlagen beschikt de laan 
over een zekere openheid (lucht en ruimte) en verdichting, zonder dat de dialoog tussen de tegenover 
elkaar staande gevelrijen verloren gaat. De overlangse richting van de laan is overheersend voor 
het straatbeeld. De originele plannen van Suys voorzagen in een aantal elementen die de laan 
onderverdelen in verschillende delen: een monumentale fontein, de beurs, de hallen van het centrum 
en de Augustijnenkerk. Vandaag blijft enkel de beurs over als sterk herkenningspunt. Vandaag zijn de 
pleinen weinig uitgesproken, onder andere door de inrichting van de rijweg die een doorlopend en 
ononderbroken perspectief biedt.

Bij de aanleg van de centrumlanen werd er veel aandacht besteed aan de architectuur van de gevels 
als kwaliteit van de stadszichten en pleinen. De nieuwe weinig inspirerende gebouwen, de weinig 
respectvolle renovatie van veel winkeletalages en de inrichting van de lanen hebben de kwaliteit van de 
beleving ondermijnd.

Vandaag heerst koning auto in de centrumlaan en is er weinig ruimte voor andere gebruikers. De 
drukgebruikte voetpaden bevatten ook toegangen tot de premetro, boom- en plantenbakken, een 
versnipperd meubilair, netwerkkasten en horecaterrassen die slechts een kleine doorgang overlaten 
voor wandelaars en klanten.
De pleinen waarover auto’s rijden worden niet ervaren als pleinen maar als slecht gedefinieerde 
ruimtes waar de gebruikers worden weggeduwd tegen de gevels.
De laan en pleinen hebben een representatieve en commerciële bestemming. Ze zijn bruisend en 
aantrekkelijk maar bieden anderzijds een chaotisch en gefragmenteerd aspect en zijn in slechte staat.
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1.3. VERANTWOORDING EN DOELSTELLINGEN VAN HET 
PROJECT

Er is een fundamentele denkoefening nodig over de herwaardering van de identiteit van de laan en de 
pleinen van de 19e eeuw als actueel stadsproject. De conceptuele doelstellingen en ambities kunnen als 
volgt geformuleerd worden:

1.3.1. VALORISEREN VAN DE OPENBARE RUIMTE 

Het project beoogt een echte herwaardering van de openbare ruimte van de lanen en van het De 
Brouckèreplein, het Beursplein en Fontainasplein en de onmiddellijke omgeving daarvan. Het project 
beoogt deze chaotische ruimte om te vormen tot een aangename ontmoetingsplaats. De omgeving wordt 
overzichtelijker en veiliger door een duidelijkere inrichting, waar de voetgangers op de eerste plaats 
komen, in de geest van de nieuwe verkeersmaatregelen van de Stad. 
Het project zal de banden tussen de openbare ruimte en de gebouwen versterken, door een doorlopende 
inrichting van gevel tot gevel. De ruimte zal zo beleefd worden als een plaats die niet wordt opgedeeld 
door tal van obstakels en verkeerswegen. 
De herwaardering van de openbare ruimte zal ook leiden tot een opwaardering van de gebouwen rond de 
lanen en pleinen en van de benedenstad in het algemeen. 

1.3.2. DE LEVENSKWALITEIT VERBETEREN 

De herinrichting via het tot stand brengen van een kwaliteitsvolle openbare ruimte, draagt in belangrijke 
mate bij tot de verbetering van de levenskwaliteit in Brussel, zowel voor de inwoners als voor de bezoekers 
en passanten.
Deze nieuwe aangename openbare ruimte zal de stadscohesie versterken, in het bijzonder wat de 
aangrenzende wijken betreft, het handelsweefsel, de wandelwegen,… 

1.3.3. EEN NIEUW EVENWICHT TOT STAND BRENGEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE 

VERVOERSWIJZEN IN DEZE OMGEVING  

De nieuwe inrichting beantwoordt aan de ambities van de Stad inzake mobiliteit en zorgt voor een nieuw 
evenwicht tussen de verschillende gebruikers en hun invloed op de omgeving. 
Door deze omgeving te bevrijden van de dominantie van koning auto ontstaat er een grote open ruimte 
voor de inwoners van deze stad die zich blijft verdichten en waarvan het aantal bezoekers blijft toenemen. 
Er is een grote gebruiksvriendelijke ruimte maar met verschillende soorten inrichtingen voorzien waar er, 
volgens verschillende tijds- en ruimtegebonden modaliteiten, nog een beperkte autotoegang mogelijk is. 
Het project voorziet een inrichting die het begrip «gedeelde ruimte» in de lanen invoert en die gericht is 
op de diversiteit van de bevolking door ervoor te zorgen dat de omgeving universeel toegankelijk is. 

1.3.4. CREËREN VAN EEN DUURZAME KWALITEITSVOLLE INRICHTING 

Het doel is een robuuste inrichting te realiseren die bestand is tegen de dynamiek van een hoofdstedelijke 
context, flexibele gebruiksmogelijkheden biedt en sociaal, ecologisch en duurzaam is.
De druk bezochte omgeving moet gezellig en veilig zijn, dankzij de keuze van een goede verlichting, 
van robuuste materialen en meubilair, en door aantrekkelijke en open landschapsinrichtingen die voor 
iedereen toegankelijk zijn.
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1.4. DE INRICHTINGSCONCEPTEN
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1.4.1. DE BARRIÈRE IN DE STAD WORDT OMGEVORMD TOT EEN ONTMOETINGSPLAATS 

Eerst en vooral zullen de centrumlanen, door de herinrichting van de noord-zuidas in combinatie met een 
nieuwe visie van de Stad op de mobiliteit, niet langer een grens in de stad vormen tussen de benedenstad 
en de bovenstad. De lanen zullen integendeel een ontmoetingsplaats vormen tussen oost en west van het 
stadscentrum, waar vlotte voetgangersstromen in ere worden hersteld, zowel van het noorden naar het 
zuiden als van het oosten naar het westen. De bestaande - moeilijk over te steken - kruispunten worden 
omgevormd tot kleine pleinen waar het aangenaam toeven is. 

1.4.2. RUIM PLAATS VOOR HET LANDSCHAP EN DE ZINTUIGEN  

Door het terugdringen van het autoverkeer en dus van de overlast zoals lawaai en vervuiling die met dat 
verkeer gepaard gaat, wordt het mogelijk om het landschapsgehalte en het zintuiglijke karakter van de 
omgeving te versterken.  De bezoekers van de omgeving zullen niet alleen de landschapsinrichting kunnen 
zien, maar deze ook kunnen ruiken en zien evolueren in de tijd. Er gaat veel aandacht uit naar planten 
in verschillende vormen: hoogstammige bomen, bestemmingslus, winterharde bloemen, siergrassen en 
andere beplantingen om het hele jaar door een duurzaam en aantrekkelijk stadslandschap te verkrijgen. 
Langs de lanen zijn kleine voor iedereen toegankelijke ‘pocket gardens’ voorzien die rustplekken bieden 
in de stad. Daarnaast wordt het Fontainasplein ingericht als een groen parkje tussen de Sint-Jacobs en 
Anneessens-woonwijken.

Het water als landschapselement, dat visueel zo goed als verdwenen is uit Brussel door de overwelving 
van de Zenne en door een ongedifferentieerde behandeling van regenwater, kan vandaag een belangrijke 
rol spelen in deze omgeving. Zo voorziet het project om regenwater van de daken van de gebouwen die 
tegenover beplantingszones en de wandel- en ontspanningszones gelegen zijn, in opslagtanks onder 
de beplantingszones op te vangen. Dit bufferwater dient vervolgens als irrigatie voor de vele nieuwe 
beplantingen.
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1.4.4. EEN VEELVOUD AAN COMMUNICERENDE RUIMTES 

De lanen vormen één grote ruimte die wordt teruggegeven aan de stad en haar inwoners met verschillende 
specificiteiten in het verlengde van de aanpalende wijken, zodat een gevarieerde en levendige omgeving 
ontstaat.
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1.4.3. RIJKDOM AAN FUNCTIES EN SFEREN 

De op één niveau aangelegde omgeving zal talrijke nieuwe gebruiken mogelijk maken voor de verschillende 
gebruikers van de stad. Zo zal het mogelijk zijn om er te gaan wandelen en te shoppen maar ook om even 
uit te blazen op een bank, op straat of in de ‘pocket gardens’ te spelen, een voorstelling te bekijken, iets 
te drinken op één van de vele terrasjes, te fietsen of te skeeleren… Iedereen zal van de omgeving kunnen 
genieten op zijn/haar eigen ritme. Er gaat veel aandacht uit naar de universele toegankelijkheid van de 
omgeving.
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De Brouckèreplein, een grote agora Principedoorsnede Jules Van Praetstraat Principedoorsnede Paul Devauxstraat

1.5. ORGANISATIE EN INRICHTING VAN DE LANEN EN 
PLEINEN  

De Anspachlaan wordt heringericht als een brede, gelijkgrondse promenade en dit van gevel tot gevel. 
Het project bepaalt een zekere differentiëring van de omgeving die rekening houdt met de verschillende 
soorten gebruikers. 
Aan de zijkanten worden brede flaneerstroken van +/- 5m30 breed voorzien, zonder enig obstakel voor 
klanten en wandelaars. 
In het midden wordt er een doorgangstrook voorzien van 6m breed met een gedeeld gebruik voor 
voetgangers, fietsers en taxi’s en van 4u tot 11u voor leveranciers. 
Tussen de doorgangstroken en de flaneerstroken worden er twee verblijfszones van 5m70 breed voorzien. 
Deze verblijfszones bieden plaats aan bomenrijen, ‘pocket gardens’, stadsmeubilair en terrassen, 
waardoor er gezellige ruimtes ontstaan op de laan, waar het aangenaam toeven is om even uit te blazen 
of elkaar te ontmoeten en waar iedereen zich welkom voelt.

Het deel van de laan tussen de Ververstraat en het Fontainasplein biedt in het middelste gedeelte ruimte 
voor plaatselijk verkeer tussen Plattesteen en het Fontainasplein en sluit op het plein aan op het verkeer 
van de bestemmingslus dat uit de Zespenningenstraat komt. 

Het De Brouckèreplein vormt een grote agora, een open ruimte op maat van de stad als aanvulling op 
de handelspool van de as van de Nieuwstraat. Aan de visuele kruising van de drie lanen is er een ruimte 
voor een monumentaal kunstwerk en een centraal plein waar evenementen kunnen plaatsvinden. Maar 
ook de bomengroepen, vele banken, waterspuwers en de ruimte voor veel terrassen maken van deze plek 
een heel gezellige ruimte. Er wordt bovendien bijzondere aandacht geschonken aan de aanzet van het 
plein aan de zuidzijde door de aanleg van een specifieke ruimte tussen het administratief centrum en de 
Philipstoren dankzij het aanbrengen van een ‘hemel’ van licht die tussen beide torens wordt opgehangen, 
een bijzondere verlichting die deze ruimte opnieuw een menselijke toets bezorgt.
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Principedoorsnede AnspachlaanFontainasplein in verbinding met het 
Fontainaspark en de Sint-Jacobs- en 
Anneessenswijk

De Brouckèreplein in verbinding met het 
voetgangersgebied van de Nieuwstraat en de 
Kleerkopersstraat

Het Beursplein wordt ook op één niveau heraangelegd, van gevel tot gevel, als voetgangerszone. Er 
wordt hiervoor parallel met het onderhavige dossier een specifieke bouwvergunning ingediend. 

Het Fontainasplein wordt aangelegd als een stadsparkje dat in verbinding staat met zowel het 
Fontainaspark (dat opgewaardeerd wordt) als de Sint-Jacobs- en de Anneessenswijk.  Het groene parkje 
vormt een rustplek voor de dichtbevolkte omliggende wijken. 

De bouwvergunning bevat ook de heraanleg van bepaalde dwarsstraten (Plattesteen, Steenstraat, 
Devauxstraat, Van Praetstraat) of delen van straten (Grétrystraat en Kiekenmarkt). Deze straten worden 
heraangelegd in dezelfde geest en in dezelfde materialen als de omgeving van de Grote Markt.
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1.6. GECOÖRDINEERDE WERKEN  

Kasten nutsleidingen Armoires concessionaires

Beschrijving:
Betonnen sokkel met daarop een grijze kunstof kast met variërende 
hoogtes (tussen ca. 1m20 en 2m). 

Inplanting:
Vaak naast de boombakken of metrotoegangen, soms ingepland in de 
doorgangsruimte waardoor de voetgangerspassage wordt belemmerd.

Toestand:
Goedkope en vuile aanblik (graffiti, kauwgom, plaksels,...)

Sum.be
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Kasten van concessiehouders binnen de projectperimeter (voor de werken van de concessiehouders)

Het project ter inrichting van het Beursplein wil een integraal project zijn, duurzaam en robuust met het 
oog op de toekomst. 

Het is daarom dat de herinrichtingen niet beperkt blijven tot het oppervlak maar dat er eveneens 
ondergrondse werken uitgevoerd worden. De verschillende werken staan los van elkaar en kunnen 
afzonderlijk uitgevoerd worden. Ze worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zodat het openbaar 
domein slechts één keer moet geopend en/of gesloten worden.

De waterdichtingen van de premetrostations Beurs en De Brouckère, 40 jaar oud, worden vernieuwd. 
Deze werken zullen eerst uitgevoerd worden. 
De toegangen tot de (pre-)metrostations zullen eveneens geherwaardeerd worden, in dezelfde geest als 
de globale heraanleg van de lanen. Los van de onderhavige bouwvergunningsaanvraag maar gelijklopend 
hiermee, worden de toegangen tot de ondergrondse stations herzien zodat deze voor iedereen toegankelijk 
worden, met integratie van liften, aanpassing van sommige trappen om er een roltrap voor fietsen in 
te verwerken die toegang verleent tot de nieuwe fietsparkings in de stations Beurs en De Brouckère. 
De borstweringen worden vervangen door nieuwe metalen en transparantere borstweringen en de 
hoofdtoegangen worden afgewerkt met informatietotems aan de ingang om deze toegangen duidelijk aan 
te duiden en om de signaletisatie van de premetrostations te ondersteunen. Al deze projecten hebben 
geen directe gevolgen voor de herinrichting van de lanen en van het Beursplein. 

Vóór de eigenlijke herinrichtingswerken hebben de verschillende concessiehouders die op de site aanwezig 
zijn al de gelegenheid gekregen om hun nutsvoorzieningen te vervangen, indien nodig. 
De talrijke kasten van concessiehouders die aanwezig zijn binnen de perimeter van het project, vaak 
hinderlijk ingeplant, beantwoorden niet langer aan de huidige stedelijke reglementering van de Stad, 
die geen wildgroei van nutsvoorzieningen toelaat in de beschermde zones van de Stad Brussel. Gelet op 
het feit dat nagenoeg de hele perimeter zich in een beschermde zone bevindt, is overeengekomen met 
de concessiehouders dat de kasten ondergronds worden geïnstalleerd ofwel verplaatst naar buiten de 
perimeter van de lanen en pleinen. 
De regenwateropvang wordt herzien. In plaats van het huidige «alles-naar-de-riolering»-systeem, 
wordt er een wateropvangsysteem voorzien voor de zijkanten en voor de verblijfszones van de lanen. Het 
regenwater, dat wordt opgevangen in de zijdelingse goten van de laan, wordt onder de beplantingsstroken 
opgeslagen en zal gebruikt worden voor de irrigatie van bomen en planten op de lanen. Dit systeem laat 
ook toe om een zekere buffering van het regenwater in de omgeving te realiseren. 
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1.7. MOBILITEIT 

1.7.1. INLEIDING 

Het project voor de herinrichting maakt deel uit van het bestuursakkoord 2012-2018 waarin een 
herwaardering van de Vijfhoek en een nieuw verkeersplan is voorzien. We lezen er meer bepaald 
dat de «De lanen van het stadscentrum worden heringericht zodat we nieuwe openbare pleinen met 
voetgangerszones (Fontainas, Beurs, De Brouckère) aan alle inwoners kunnen aanbieden, zodat we de 
culturele, commerciële en toeristische activiteiten van het stadscentrum kunnen herlanceren en zodat we 
het woonklimaat kunnen verbeteren.»
In die optiek heeft het College van de Stad op 1 december 2014 drie grote principes van het nieuwe 
verkeersplan aangenomen, waaronder de grote voetgangerszone, die concreet vertaald wordt in een 
aantal tijdelijke politieverordeningen. Deze verkeersmaatregelen bepalen het verkeer langsheen en op 
sommige kruispunten van de voetgangerszone en rondom deze zone en vormden het voorwerp van een 
(vandaag afgelopen) testfase.
Het project voor de heraanleg zet deze doelstelling voor de reorganisatie van het stadscentrum voort om 
een hoogwaardige openbare ruimte te ontwikkelen. 

1.7.2. HISTORIEK VAN DE VERKEERSMAATREGELEN VAN DE STAD BRUSSEL.

Het College van de Stad Brussel keurde op 16/04/2015 de politieverordeningen die het verkeer in de 
Vijfhoek regelen en de uitvoering van de daarop betrekking hebbende testfase goed. 

Tijdens de testfase werden meerdere wijzigingen aangebracht (zie ordonnanties in bijlage).  Op reglementair 
vlak werden deze wijzigingen opgenomen in het «aanvullend politiereglement inzake de gemeentelijke 
wegen gelegen in de Vijfhoek» (zie bijlagen) dat op 19 september 2016 door de gemeenteraad werd 
goedgekeurd. 

Beslissing van 27/08/2015 met betrekking tot de Omtrek Kathedraal
Beslissing College van 10/09/2015 met betrekking tot de Hoogstraat 
Beslissing van 01/10/2015 met betrekking tot de Cellebroersstraat en Plattesteen
Beslissing College 19/11/2015 met betrekking tot A. Maxlaan en De Brouckère 
Beslissing van 26/11/2015 met betrekking tot de Kiekenmarkt (tussen Hallen en Anspach) 
Beslissing van 03/12/2015 met betrekking tot de Rijkeklarenstraat (tussen Groot Eiland en Sint-
Kristoffel) en de Sint-Kristoffelstraat (tussen Rijkeklaren en Arteveldestraat) en het Bloementuinplein. 
Beslissing van 17/12/2015 met betrekking tot de Groot Eilandstraat, Pletinckxstraat, Sint-Goriksplein, 
Kolenmarkt (tussen Fontainas en Olivetenhof) en Olivetenhof (tussen Kolenmarkt en Mussenstraat, 
Kanaalstraat en Gasthuisstraat, Duquesnoy, Putterij (tussen Magdalena en Infante Isabella, Infante Isabella 
(tussen Duquesnoy en Keizerin), Zuidstraat tussen Bogaarden en Rouppe, Zuidstraat tussen Lombard en 
Grotekarmen, Lemonnierlaan, Vanderweydenlaan en Doornikstraat, Philippe de Champagnestraat tussen 
Nieuwland en Rouppestraat, Nieuwland tussen Ph de Champagne en de Jagerstraat de Schildknaapstraat

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan wordt uitgevoerd op basis van de Ordonnantie van 2013 en in nauwe 
samenwerking met het Gewest (Brussel Mobiliteit). Dit plan vervolledigt het MEV dat het Gewest heeft 
gerealiseerd in het kader van zijn GMP. Het Gewest voorziet de opmaak van een Gewestelijk Mobiliteitsplan 
in overeenstemming met wat voorzien is in de Ordonnantie van 26/07/2013 tot instelling van een kader 
inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van diverse bepalingen die een impact hebben inzake mobiliteit.  
Hierbij wordt erop gewezen dat overeenkomstig artikel 40 van de Ordonnantie, het plan <Iris>2 zoals 
het op 9 september 2010 werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dienst doet als 

gewestelijk mobiliteitsplan tot de goedkeuring van een gewestelijk mobiliteitsplan.

Beslissing van 30/06/2016 met betrekking tot de Bisschopstraat, het De Brouckèreplein, de 
Antwerpsepoort, de Philippe de Champaignestraat, de Kolenmarkt.

In de beslissing van 07/07/2016 werd akte genomen van de definitieve beoordeling van de testfase met 
betrekking tot de verkeersmaatregelen in de Vijfhoek en de testperiode die is afgelopen en het einde van 
deze testfase.

De beslissingen van 30/06/2016 en 07/07/2016 hebben ook betrekking op de procedure om deze definitieve 
beslissingen te kunnen uitvoeren: het bestuur werd op 30/06/2016 belast om politieverordeningen die 
rekening houden met de laatste wijzigingen uit te werken. 

De beslissingen van het College van 08/09 en van de Raad van 19/09 tot goedkeuring van de aanvullende 
reglementen voor het wegverkeer. De reglementen worden op 22/09/2016 overgemaakt aan de commissie 
ACWV (Adviescommissie voor het Wegverkeer) en werden gepubliceerd. 
 

1.7.3. OMKEERBAARHEID VAN HET PROJECT

De door de Stad sinds 29 juni 2015 ingevoerde verkeersmaatregelen werden naar aanleiding van de 
testfase aangepast. De verkeersmaatregelen zijn vandaag geconsolideerd door de Stad en zullen niet 
meer gewijzigd worden. 
Er werd gevraagd aan Brussel Mobiliteit om de technische haalbaarheid van de heropening van 
de centrumlanen voor het autoverkeer met behoud van de aanpassingen met betrekking tot de 
voetgangerszone, te onderzoeken. 
Er werden vier scenario’s beoordeeld: het eerste scenario stemt overeen met de huidige situatie en de drie 
andere beschrijven situaties waarin auto’s minder of meer volledig toegelaten zijn op de centrumlanen. 
Het doel van deze analyse was dus om na te gaan of het aantal voertuigen dat tijdens de ochtendspits (8 
tot 9u) over deze assen rijdt, door de herinrichting van de centrumlanen niet onbeheersbaar zou blijken 
te worden. 
Deze herinrichting biedt in het midden van de Anspachlaan, een ruimte van 6m breed voor de aanleg van 
twee rijstroken. De vraag (op het vlak van de auto’s) mag dus niet erg veel meer bedragen dan het volume 
dat men met die inrichting kan opvangen.
 Deze verschillende scenario’s worden gemodelleerd in het Multimodaal Strategisch Model van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Musti.  De horizon voor de modellering is het jaar 2018. Aangezien de 
doelstelling van het in deze nota voorgesteld werk meer verduidelijking vereist, werden de resultaten van 
de ochtendspits, dit is de tijdsspanne van 8 tot 9u, afzonderlijk in acht genomen.
Scenario’s
De gedetailleerde eigenschappen van de vier scenario’s worden beschreven in onderstaande tabel:

Naam  Kenmerken 
S0.  Referentietoestand. Modellering van het volledige verkeersplan 
S.1.  Ante-referentietoestand. Modellering zonder het verkeersplan en zonder verkeerslichten (toestand 
voor 29 juni 2015). 
S.2.  Post-referentietoestand. Openen van alle centrumlanen tussen de Zuiderlaan en de Kruidtuinlaan 
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voor particuliere voertuigen, invoeren van een zone 30 en twee rijrichtingen (behalve Jacqmainlaan naar 
De Brouckère 2 rijstroken met eenrichtingsverkeer en Max naar de kleine ring met één rijstrook).
S3.  Scenario S2 met opening van de voetgangerszone op de Anspachlaan voor voertuigen over een 
enkele rijrichting tussen Fontainas en Beurs en tussen De Brouckère en Beurs. De verkeersstromen aan 
beide zijden van het Beursplein weg leiden via de as Van Praet/Pletinckx en de as Devaux. 

Scenario 0: Referentietoestand 
Het scenario 0 stemt overeen met de situatie van de volledige invoering van de voetgangerszone en diens 
inrichtingen. Dit is dus de situatie die als vergelijkingspunt zal dienen voor de drie andere scenario’s. De 
verkeersstromen die we terugvinden in het Musti-model worden weergegeven in onderstaande kaart.

Scenario 1: Terugkeer naar de situatie vóór de voetgangerszone 
Als eerste situatie die afwijkt van de referentie, werd gevraagd om opnieuw te vertrekken van de configuratie 
van de verkeerswegen vóór de invoering van de voetgangerszone, dit betekent een situatie vóór 29 juni 
2015. Volgende kaart beschrijft, verhoudingsgewijs tot de dikte van de streepjes, de verkeersstromen 
van voertuigen die voor dit scenario gemodelleerd werden en, met afwisselende kleuren, de relatieve 
verschillen ten opzichte van scenario 0. 
Vaststellingen: 
	 Globale	status	quo	(in	relatieve	waarden)	op	de	Kleine	Binnen-	en	Buitenring;	
	 Gemiddelde	(+10%	tot	+40%)	tot	grote	(>+40%)	stijgingen	van	de	verkeersdruk	op	de	centrumlanen	
door de heropening van de voetgangerszone voor het verkeer. De verkeersdruk blijft redelijk en ook lager 
dan	de	theoretische	capaciteit	van	deze	rijwegen	(750	voertuigen	/	uur);	
	 Vermindering	van	de	verkeersdruk	op	de	meeste	delen	van	de	parkinglus	met	uitzondering	van	
de Schildknaapstraat (richting stadsrand) en de Lombardstraat (richting stadsrand) waar het verkeer 
matig	tot	sterk	toeneemt	maar	toch	onder	de	theoretische	capaciteit	van	die	verkeerswegen	blijft;	
	 Sommige	trajectveranderingen	veroorzaken,	voor	men	in	de	Vijfhoek	aankomt,	een	stijging	van	de	
verkeersdruk ter hoogte van de Anderlechtstraat en een daling ter hoogte van sommige verkeerswegen 

zoals ter hoogte van de Hoogstraat, de as Regentschapstraat - Koningstraat of ter hoogte van de 
Pachecolaan;	
	 Globaal	gezien	blijft	de	in	de	Vijfhoek	gemeten	verkeersdruk	onder	de	theoretische	maximumcapaciteit	
van de wegsegmenten. 

Scenario 2: Openstelling van de Anspachlaan voor beide rijrichtingen 
De eerste situatie van de heropening van de weg voor het verkeer, met behoud van de inrichtingen 
van de voetgangerszone, houdt in dat voertuigen volledig toegang hebben tot de Anspachlaan. Deze 
toegang is beperkt tot een snelheid van 30 km/u. De verkeerslichten werden overigens weggenomen. De 
resultaten van deze situatie in Musti worden weergegeven in de volgende kaart die de in absolute waarde 
gemodelleerde verkeersstromen beschrijft. 
Vaststellingen: 
	 Globale	status	quo	(in	relatieve	waarden)	op	de	Kleine	Binnen-	en	Buitenring;	
	 Gemiddelde	(+10%	tot	+40%)	tot	grote	(>+40%)	stijgingen	van	de	verkeersdruk	op	de	centrumlanen	
door de heropening van de voetgangerszone voor het verkeer. De verkeersdruk blijft redelijk en ook lager 
dan	de	theoretische	capaciteit	van	deze	wegsegmenten	(750	voertuigen	/	uur);	
	 Daling	 van	 de	 verkeersdruk	 op	 de	 meeste	 delen	 van	 de	 parkinglus	 met	 uitzondering	 van	 de	
Lombardstraat waar het verkeer matig toeneemt maar toch onder de theoretische capaciteit van die 
wegsegmenten	blijft;	
	 Globaal	gezien	blijft	de	in	de	Vijfhoek	gemeten	verkeersdruk	onder	de	theoretische	maximumcapaciteit	
van de wegsegmenten. 

Verkeersdruk tussen 8u en 9 u 
(scenario 0)

Verkeersdrukverschil tussen 8u en 9u
(scenario 1 - scenario 0)
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Scenario 3: Openstelling van de Anspachlaan voor eenrichtingsverkeer 
De laatste gemodelleerde situatie bevat dezelfde kenmerken als scenario 2 maar met openstelling van 
de Anspachlaan enkel in de richting van de Beurs. Dit betekent dat, komende van het noorden, het 
verkeer beperkt is tot het segment De Brouckère-Beurs en, komende van het zuiden, het beperkt is tot 
het segment Fontainas-Beurs. Ter hoogte van de Beurs worden de verkeersstromen omgeleid via de 
Visverkoperstraat en de Arteveldestraat via de Paul Devauxstraat (voor voertuigen komende van het 
noorden) en via de Jules Van Praetstraat en de Pletinckxstraat (voor voertuigen komende van het zuiden). 
De onderstaande kaart bevat de gemodelleerde verkeersdruk qua voertuigen voor dit scenario. 
Vaststellingen: 
	 Globale	status	quo	(in	relatieve	waarden)	op	de	Kleine	Binnen-	en	Buitenring;	
	 Weinig	variatie	buiten	de	Vijfhoek	want	de	bijkomende	bediening	levert	geen	vlottere	reiswegen	op	
voor	het	doorgaand	verkeer;	
	 Gemiddelde	(+10%	à	+40%)	stijging	van	de	verkeersdruk	op	de	centrumlanen	naar	aanleiding	van	
de heropening van de voetgangerszone en de invoering van verkeerslus (sluiting van de doorgang aan de 
Beurs). 

SYNTHESE VAN DE RESULTATEN  

De doelstelling van deze oefening is om een idee te geven van de voertuigenstroom die gebruik maakt 
van de Anspachlaan, met inachtname van de inrichtingen van de voetgangerszone en in functie van 
verschillende organisaties voor het gemotoriseerd verkeer. 
De resultaten wijzen erop dat de voorgestelde inrichting voor de lanen compatibel is met alle overwogen 
configuraties, inclusief de terugkeer naar de werking van het verkeer zoals het vóór 29 juni 2015 verliep 
(middels enkele doelgerichte aanpassingen op kruispunten en de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen). 
Deze vaststelling geldt slechts voor het autoverkeer en moet gerelativeerd worden ten opzichte van de 
resultaten van de testfase: 

	 sommige	wegsegmenten	van	de	 lanen	slikken	verkeersstromen	van	de	grootteorde	van	30.000	
tot	35.000	personen	per	dag,	dit	is	de	grootteorde	van	de	verkeersstromen	van	de	Nieuwstraat;	het	is	
onmogelijk om een dergelijk druk voetgangersverkeer te verkrijgen met een terugkeer van het autoverkeer 
op de lanen, zelfs met de verbreding van de verkeerszones langs de gevelrijen die door het project 
voorzien	is;	
	 tijdens	het	ochtend-	en	avondspitsuur	rijden	er	meer	dan	500	fietsers	voorbij	de	Beurs	(telling	
september 2016). Van de verschillende fiets-telpunten van het Gewest, staat het Beursplein vandaag 
op de 4e plaats, een positie waar ze enkele jaren geleden ver van verwijderd was. De vastgestelde 
beoordeling	tussen	2013	en	september	2015	(+	100	%)	toont	goed	de	impact	van	de	invoering	van	de	
voetgangerszone. 
	 de	verschillende	overwogen	scenario’s	tonen	tenslotte	een	link	tussen	de	verkeersmogelijkheden	
op de centrumlanen en de globale verkeersvolumes die in de Vijfhoek rijden: de terugkeer naar 
de oorspronkelijke werking van het verkeer (scenario 1) houdt ook de terugkeer in van bepaalde 
doorgangstrajecten die vandaag niet langer bestaan. Deze vaststelling hangt samen met de resultaten 
van de verschillende telcampagnes van de Stad tijdens de testfase die wijst op een globale afname van de 
verkeersvolumes ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. 

Het rapport van Brussel Mobiliteit wijst erop dat «Op basis hiervan kan men besluiten dat de 
herinrichting van de lanen zoals die wordt overwogen voldoende flexibel is om in de toekomst een 
grondige herziening van het verkeer mogelijk te maken en dat, in een extreem geval, de herinrichting 
de omkeerbaarheid van het verkeer mogelijk maakt.  De toekomstige keuze voor de werking van het 
verkeer zal geen impact hebben, meer in bijzonderheid op het vlak van mobiliteit. ».

Verkeersdruk van het scenario 
(voertuigen/uur)

en	verkeersdrukverschil	(%)
Scen.>ref Geen druk voor de referentie 
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Gemotoriseerde verkeer, organisatie van het wegennet, voor de testfase

1.7.4. KAART VAN DE VERKEERSMAATREGELEN
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Gemotoriseerd verkeer, organisatie van het wegennet, voor de testfase - zoom 
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Gemotoriseerd verkeer, organisatie van het wegennet, testfase 
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Fiets- en voetgangersinfrastructuur, testfase
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CIRCULATION DANS LE PENTAGONE  VERKEER IN DE VIJFHOEK
Réseau de nuit de transports publics de surface 
Bovengronds openbaar vervoernetwerk voor nachtdienst

Bovengronds openbaar vervoersnetwerk ‘s nachts, testfase Bovengronds openbaar vervoersnetwerk ‘s nachts, na de testfase - plan mivb

bovengronds openbaar vervoer ‘s nachts
testfase

bovengronds openbaar vervoer ‘s nachts
na de testfase
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De cijfers en kaarten zijn afkomstig van verschillende telcampagnes: 

- Telling voor de invoering van het verkeersplan: juni 2015 – 
15 kruispunten van de Vijfhoek

- Telling na invoering van het verkeersplan: oktober 2015 - 15 
kruispunten van de Vijfhoek

- Tellingen IN/OUT: uitgevoerd door Technum in oktober 2013 
en vervolgens door Agora in februari 2016. 

De telling van de IN/OUT ter hoogte van de Handelskaai kon niet 
vergeleken worden want de Technum-telling bevatte slechts de 
stroom vanuit de Kalkkaai / Handelskaai (zonder Diksmuide) terwijl 
die van Agora beide omvatte. Er werd een bijkomende telling 
uitgevoerd op de Oeverpoort om vergelijkbare cijfers te verkrijgen, 
deze geven niet echt de realiteit van de IN/OUT in de Vijfhoek weer. 
Het gaat om tellingen op heel precieze ogenblikken die onderhevig 
zijn aan de wisselvalligheden van het verkeer in een grote perimeter. 
De laatste waarneming is een manuele telling die dateert van oktober 
2016 enerzijds en die de stromen bevestigt in de Wolvengracht 
en meer in het bijzonder de stromen op het kruispunt met de 
Anspachlaan. De waargenomen stromen verschillen slechts met 
1-5	%	van	de	cijfers	die	in	oktober	2015	werden	waargenomen.	

Anderzijds blijkt ook uit de tellingen van december 2016 - op 
de kruispunten Zuid-Lombard en Lemonnier-Fontainas - die 
werden uitgevoerd door de Stad Brussel dat de situatie redelijk 
stabiel is ten opzichte van de situatie van oktober 2015 voor de 
bestemmingslus west, en dat het verkeer komende van het zuiden 
meer de Lombardstraat gebruikt om naar de bovenstad te gaan 
zonder dat dit verkeer problematisch wordt.

Hierbij dient opgemerkt dat inmiddels de situatie op de Kleine Ring 
opnieuw normaal is (problematiek tunnels en hun sluiting) wat sinds 
de telling zeker een gunstig effect heeft gehad op het doorgaand 
verkeer in het centrum van de Vijfhoek. 

1.7.5. VERKEERSTELLINGEN (VOOR EN NA UITVOERING VAN DE VERKEERSMAATREGELEN)
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Kaart voetgangers. Aantal voetgangers per kruispunt in de ochtendspits (juni - oktober 2015 ) Kaart voetgangers.Aantal voetgangers per kruispunt in de avondspits (juni - oktober 2015)

voetgangerstellingen ochtend voetgangerstellingen avond
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Kaart fietsers.Aantal fietsers per kruispunt in de ochtendspits (juni - oktober 2015) Kaart fietsers. Aantal fietsers per kruispunt in de avondspits (juni - oktober 2015)

Fietstellingen ochtend Fietstellingen avond
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Kaart voertuigen. Aantal voertuigen per segment in de ochtenspits (juni - oktober 2015) Kaart voertuigen. Aantal voertuigen per segment in de avondspits (juni - oktober 2015)

Tellingen gemotoriseerd verkeer ochtend Tellingen gemotoriseerd verkeer avond
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Kaart voertuingen kruispunten. Aantal voertuigen per kruispunt in de ochtendspits (juni - oktober 
2015)

Kaart voertuigen kruispunten. Aantal voertuigen per kruispunt in de avondspits (juni - oktober 2015)

Kruispunttellingen gemotoriseerd verkeer ochtend Kruispunttellingen gemotoriseerd verkeer avond
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De huidige inrichting dateert van het einde van de jaren 1970, 
na de aanleg van de premetro. Deze aanleg geeft de voorkeur 
aan de infrastructuurfunctie voor het gemotoriseerd (transit)
verkeer tussen het zuiden en het noorden van de Vijfhoek. Dit 
uit zich in de oppervlakte voor de auto, en in de centrale plaats 
van de verkeerswegen ten koste van de andere functies van de 
stedelijke ruimte. De ruimte voor de voetgangers is zo beperkt tot 
het strikt minimum langs de gevels. Het De Brouckère-, Beurs- en 
Fontainasplein fungeerde toen niet langer als stadsplein, het zijn 
kruispunten geworden. 

De stad heeft haar wil kenbaar gemaakt dat ze het gebruik en 
de aanleg van de in de perimeter begrepen stedelijke ruimte, wil 
herwaarderen. Na een testfase die van start ging op 29 juni 2015 
werd het «aanvullend politiereglement inzake de gemeentelijke 
wegen gelegen in de Vijfhoek» op 19 september 2016 door de 
gemeenteraad van de Stad Brussel goedgekeurd.  Sindsdien 
werd het verkeer in de perimeter definitief herwaardeerd, met de 
invoering van de voetgangerszone en andere verkeersmaatregelen. 

De herinrichtingswerken zijn tot nu toe uitgebleven na deze 
fundamentele herwaardering van de werking van de betrokken 
openbare ruimtes. Het ontbreken van een aangepaste inrichting 
heeft een negatieve impact op de werking, de lezing en de kwaliteit 

van het stadslandschap. 

DE BALANS VAN DE INVOERING VAN DE VOETGANGERSZONE 
VAN DE CENTRUMLANEN. 

De invoering van een voetgangerszone op de centrumlanen kwam 
tot stand op 29/6/2015 in een testfase. Deze testfase vormde 
het voorwerp van verschillende beoordelingen op het vlak van zijn 
werking en van zijn effecten op de mobiliteit in en buiten de perimeter 
(zie 1.7.3). Hieronder hernemen we de elementen die verband 
houden met de vraag van de fysieke herinrichting van de ruimte en 
dus niet binnen het reglementair kader beantwoord konden worden. 

In het algemeen werkt het beheer van de toegang tot de 
voetgangerszone relatief goed, rekening houdend met de voorlopig 
geïnstalleerde inrichtingen. De definitieve herinrichting maakt de 
zone niet alleen overzichtelijker maar ook beter te beheren.

DE WERKING VAN DE OPENBARE RUIMTE ALS VOETGANGERSZONE 
IS NOG VOOR VERBETERING VATBAAR.

Met betrekking tot de lanen blijft de grens tussen het middelste deel 
en de vroegere voetpaden langs de gevels bestaan.  Boombakken, 
stadsmeubilair en niveauverschillen tussen de verharde verkeersweg 
en de voetpaden zijn hinderpalen tussen de voetgangers en de 

handelsfuncties. 
De huidige inrichting is verouderd, met zijn beruchte regenplassen en 
is niet op één niveau. Deze situatie is nog verergerd met de recente 
interventies van de concessiehouders onder de grond, waarvoor de 
bekleding op verschillende plaatsen moest worden opengebroken. 
Het gebruiksgemak van de voetgangers vraagt ook om rustplaatsen, 
ontmoetingsruimtes, goede aansluitingen op andere vervoerswijzen, 
enz.
De inrichting werkt bijzonder slecht voor personen met beperkte 
mobiliteit: veel obstakels, voetpadranden, ontbrekende geleidelijnen 
voor blinden en slechtzienden, onduidelijke functie van de ruimte, 
ontbrekende rustruimtes...
Met betrekking tot het De Brouckèreplein, het Beursplein, 
Fontainasplein, wordt de werking als plein belemmerd door tal van 
obstakels: plantenbakken, bomen, voetpadranden, metro-ingangen... 
en door de behouden locatie van de rijstroken voor gemotoriseerd 
verkeer. Deze ruimtes blijven moeilijk, zowel als doorgangsruimte en 
als ontspanningsruimte of activiteitenplaats. 
De doorgangsfuncties (voetgangers, fietsers, leveringen,...), de 
flaneerfunctie en verblijfsfunctie zijn niet adequaat aan elkaar 
gekoppeld of gestructureerd. De frictie tussen de verschillende 
snelheden van de gebruikers is een factor van ongemak en verkleint 
de functionaliteit van de openbare ruimte. 

DE WERKING VAN DE OPENBARE RUIMTE VOOR ANDERE 
VERVOERSMODI IS NIET OPTIMAAL. 

De inrichtingen voor het openbaar vervoer zijn niet aangepast, 
met bijvoorbeeld de vele metro-uitgangen. Deze hoeveelheid 
metrotoegangen was misschien destijds geschikt omdat de pleinen 
en squares in twee werden gesplitst door grote verkeerswegen. 
Deze context is fundamenteel gewijzigd, het aantal metrotoegangen 
en de inplanting vormt een belemmering voor de inrichting van de 
ruimte. Het te grote aantal tast bovengronds en ondergronds de 
sociale controle aan. 
De reiswegen van de bussen met hun haltes zijn niet aangepast in 
de perimeter.
De faciliteiten voor Villo en de fietsparkings stemmen niet overeen 
met de verwachting van een voetganger in het stadscentrum.
Zo blijft het gemotoriseerd transport in de voetgangerszone onder 
bepaalde voorwaarden toegelaten. Vandaag is de ruimte niet 
gestructureerd en zorgt ze voor ongewenst gebruik (wild parkeren 
Anspachlaan, De Brouckèreplein...), leveringen die de doorgang 
belemmeren... De openbare ruimte herstructureren zal toelaten om 
de zones waar gemotoriseerd verkeer onder bepaalde voorwaarden 
is toegelaten duidelijker aan te duiden. 

DE OPENBARE RUIMTE IS ONOVERZICHTELIJK. 
Een voorlopige inrichting met voorlopige verwijderbare middelen 
heeft de voetgangerszone in een eerste fase doen heropleven maar 
is onvoldoende om het expliciete statuut van de verschillende ruimtes 

1.7.6. DE VERANTWOORDING VAN HET PROJECT OP HET VLAK VAN DE MOBILITEIT

duidelijk te maken. Een overzichtelijke stedelijke ruimte waarin men 
zich begeeft, laat toe om zich vlotter te oriënteren, verhoogt het 
comfort en verbetert dus de mobiliteit. 
De vroegere verharde rijwegen verwijzen nog steeds naar de functie 
van het gemotoriseerd verkeer. De ruimte lijkt zo oneigenlijk gebruikt 
te worden en is dubbelzinnig. 

HET STEDELIJK KADER IS NIET AANGEPAST EN GEVALORISEERD.  
De actieve mobiliteit wordt gestimuleerd in een aantrekkelijke 
omgeving. Om aantrekkelijk te zijn, moet ze rekening houden met 
de ervaring van de gebruiker die gekoppeld is aan de snelheid. 
De huidige inrichting werd ontworpen om de automobilist een 
aantrekkelijk traject te bieden. Maar de nieuwe «voetgangers»-
status vraagt om een heel andere aanpak. Het stedelijk kader wordt 
vandaag overheerst door asfalt en betonklinkers 
Het eindeloos perspectief in de as van de lanen moedigt niet aan om 
te voet te gaan. De gevels, soms van hoogstaande kwaliteit, worden 
niet opgewaardeerd door de inrichting. 

1.7.7.  DE DOELSTELLINGEN VAN DE HERAANLEG OP 

HET VLAK VAN MOBILITEIT

Het project wil de werking van een voetgangerszone optimaliseren, 
de stedelijke ruimte overzichtelijker maken en aantrekkelijker maken 
voor de actieve mobiliteit. 
In dit kader beoogt het project om: 
 
Een duidelijke structuur te installeren in de openbare ruimte, door 
rekening te houden met de nieuwe gewenste werkingen (transit, 
flaneren, ontspanning, activiteiten,...) en zo de voetgangersstromen 
en andere stromen beter te structureren en vlotter te laten verlopen.
De voetgangerszone te differentiëren in een sequentie van grote 
stadspleinen, de laanvorm, de pleintjes om de voetgangersbeleving 
te versterken en aantrekkelijker te maken, onder andere om de 
actieve vervoerswijzen te stimuleren. 
Het comfort voor de voetgangers (gelijkgronds, comfortabele 
bekleding, banken,...) en fietsers (fietsparkings, Villo-
standplaatsen,...) aanzienlijk te verhogen.
Een geschikte inrichting te installeren, door rekening te houden met 
specifieke behoeften van de personen met beperkte mobiliteit met 
het oog op een inclusieve ruimte. 
Rekening te houden met de specifieke noden van andere 
vervoerswijzen (openbaar vervoer, leveringen, hulpdiensten, taxi’s, 
buitengewoon vervoer,...
Een aantrekkelijk kader te installeren dat het bezoeken van het 
stadscentrum, zowel door bewoners van omliggende wijken als 
door andere bewoners en door bezoekers van de stad en gericht op 
actieve vervoerswijzen, stimuleert. 
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CIRCULATION DANS LE PENTAGONE  VERKEER IN DE VIJFHOEK Collège du 30-06-2016
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Doelstellingen van de heraanleg

VOETGANGERSZONE 

Het grootste gedeelte van de lanen wordt ingericht als voetgangerszone en wordt dus teruggegeven 
aan de voetgangers. Vóór juni 2015, schommelde de voetgangersstroom op zaterdag tussen +/- 12.000 
voorbijgangers per dag tussen Fontainas en Plattesteen en +/- 27.000 voorbijgangers tussen Beurs en 
De Brouckère. De tellingen van Atrium (oktober 2015) leveren volgende cijfers op: 14.332 voetgangers 
op het Beursplein in 2012 ten opzichte van gemiddeld 34.984 tussen augustus en oktober 2015. Daarom 
worden brede zones, vrij van obstakels, voorzien aan de zijkanten van de lanen (2 x 5m10) en in het 
middelste gedeelte (6m). 

Op sommige wegsegmenten van de laan betekent dit dat men van twee volgebouwde voetpaden van 2m70 
breed (of dus 5m40 breed voor de voetgangers) sinds de jaren 1970 evolueert naar een wandelbreedte 
zonder obstakels van 16m20.  We kunnen dus spreken van een stijging van de vrije ruimte voor voetgangers 
met	300	%.	

Het reglement van de Stad Brussel voor de voetgangerszone bepaalt bovendien de verdeling van de 
functies van de openbare ruimte. Het middelste deel van de lanen, 6m breed, wordt ook gebruikt door 
fietsers, door leveringsvoertuigen (van 4 tot 11u), door taxi’s om er klanten op te halen of af te zetten 
(maar zonder er te parkeren), door de buurtbewoners (onder bepaalde voorwaarden) en uiteraard door 
de hulpdiensten. 

FIETSERS 

De hele voetgangerszone is altijd toegankelijk voor fietsers. De centrumlanen maken geen deel uit van 
een GFR. Deze lopen door de parallelle straten of de dwarsstraten. Maar het middelste gedeelte van de 
lanen wordt zo aangelegd dat het open is en geen obstakels bevat. De perimeter van het project en van 
de aanpalende straten worden aantrekkelijker voor dit verplaatsingsmiddel.

Er worden over de volledige lengte van de lanen veel fietsenrekken geplaatst. In de premetrostations 
Beurs en De Brouckère legt Brussel Mobiliteit twee grote fietsparkings voor langeduurparkeren aan 
(afzonderlijke bouwvergunning). Deze zullen toegankelijk zijn via mechanische schuine hellingen, liften 
en rijgoten. 

De vier «Villo»-stations in de heraangelegde zone worden uitgebreid en gaan van 96 bevestigingspunten 
naar 160 standplaatsen. 

BUS

De vele buslijnen van de MIVB en De Lijn die over de lanen rijden werden aangepast zonder dat deze 
lijnen aan aantrekkelijkheid moeten inboeten.  Zo bedienen deze buslijnen nog altijd de benedenstad en 
de omgeving in de buurt van de centrumlanen. Sommige haltes en/of terminus worden opgesteld in de 
Bisschopstraat of de Wolvengracht, andere worden dan weer opgesteld in de Hallenstraat, Ververstraat 
en de Lombardstraat of de Bogaardenstraat. De voetgangerszone geniet dus van een goede bediening 
via het openbaar vervoer. 
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PRE-METRO

Bovendien werd een bijzondere aandacht besteed aan een betere toegankelijkheid tot de pre-metrolijn 
onder de centrumlanen. Naast de huidige vergunningsaanvraag worden nog andere bouwvergunningen 
afgeleverd voor enerzijds de plaatsing van een lift die de PBM toegang verleent tot het station Beurs. 
Anderzijds worden de toegangen tot de stations Beurs en De Brouckère omgebouwd om deze logischer 
en overzichtelijker te maken.  Meer algemeen worden de borstweringen van alle toegangen op de 
heringerichte centrumlanen door Brussel Mobiliteit herzien om ze mooi te doen aansluiten op de nieuwe 
inrichtingen en meer transparantie te verkrijgen. 

Er bestaan plannen om de premetro te integreren in de toekomstige noord-zuidmetrolijn. De exploitatie 
van de metro zal het centrum beter toegankelijk maken. 

PARKEREN

Sinds de invoering van de verkeersmaatregelen (29/06/2015) door de Stad zijn er in de voetgangerszone 
geen bovengrondse parkeerplaatsen meer. Er zijn echter wel parkeerplaatsen voor personen met 
beperkte mobiliteit voorzien in de verschillende aangrenzende straten, op zeer korte afstand van de 
voetgangerszone. Het aantal PBM-plaatsen blijft behouden ten opzichte van de situatie begin 2015. 

Zoals voorzien door de verkeersmaatregelen en door het reglement van de voetgangerszone in de 
aanpalende straten van de centrumlanen, zijn de andere parkeerplaatsen hoofdzakelijk voorbehouden 
voor de buurtbewoners met een bewonerskaart. De privéparkings of -garages in de voetgangerszone of 
in de buurt blijven permanent toegankelijk. De openbare parkings zijn toegankelijk via de bestemmingslus. 

Totaal = 30 PBM parkeerplaatsen
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 LEVERINGEN 

Leveringsvoertuigen zullen tijdens de levering in de perimeter mogen parkeren, op de rechterzijde van de 
middelste ruimte van de laan, om de handelszaken van de lanen te bevoorraden tijdens de uren die door 
de Stad worden voorgeschreven, hetzij in de voormiddag tussen 4 en 11u. 

TAXI’S

Er worden veel taxiplaatsen voorzien aan de rand van de voetgangerszone op het eerste wegsegment van 
de Adolphe Maxlaan, tussen de Sint-Michielsstraat en het De Brouckèreplein en in de Ortsstraat tussen 
de Beursschouwburg en de Antoine Dansaertstraat. Er zijn andere taxiplaatsen voorzien in het eerste 
wegsegment van de Lemonnierlaan, naast het Fontainasplein.  De Cambioplaatsen die in de voetgangerszone 
gelegen waren, werden verplaatst naar een ruimte onmiddellijk naast de voetgangerszone en hun aantal 
bleef gelijk. 

date - datum
Novembre - November 2016
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Fiche Matériau n°03a : Marquage pour malvoyants en pierre 
bleue – lignes de guidage 
 
Matériel : Dalles podotactiles et lignes de guidage en pierre bleue  
 
Application : À hauteur des passages transversaux pour piétons, quand aménagé en 

pierre bleue  
 
Description:  Lignes de guidage : dalles striéés : 
 
  Les reliefs ont une largeur de 18 mm et sont en finition ciselée, 

gradinée ou sclypée  
  La rainure entre deux reliefs est de 20 mm 
  La hauteur des reliefs est de +/- 5 mm 
  La dalle commence et se termine obligatoirement par 1/2 rainure 
 
  Dalles d’éveil à la vigilance :  
  Dalles à protubérances  
  Les plots ont une hauteur de +/- 5 mm 
  Le diamètre des plots est de 25 mm 
  La distance entre les axes des plots est de 55 mm, ceux-ci sont disposés 

en quinconce  
 
  Dimensions :  
  30 x 30 x 5 ou 8 cm 
  40 x 40 x 5 ou 8 cm 
  50 x 50 x 5 ou 8 cm 
  Tolérances sur épaisseur et dimensions : +/- 2 mm    
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Fiche Matériau n°03c : Marquage pour malvoyants en inox  
 
Matériel : Clous podotactiles et lignes de guidage en inox. 
 
Application : À hauteur des passages transversaux pour piétons, quand aménagé en 

béton.  
 
Description:  Les clous podotactiles en inox sont fixés dans le sol par fixation 

chimique. 
Largeur de la marquage: 58,75 cm. Il y a 216 clous par mètre courant.  

   
  Les clous sont placés en quinconce (voir dessin) selon la norme. 
  Dimensions des clous: longueur 280mm, largeur 35mm, hauteur 5mm. 
     

Des clous podotactiles en inox:  
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Materiaalfiche n°03b : Markering voor slechtzienden in blauwe 
hardsteen – gidslijnen  
 
Materiaal : Podotactiele gidslijnen in blauwe hardsteen 
 
Toepassing : Ter hoogte van de oversteekplaatsen voor voetgangers, bij aanleg in 

blauwe hardsteen  
 
Beschrijving:  Gidslijnen in de vorm van ‘strips’. 
 

   
 
     
   Het reliëf is 18mm breed en in een gebeitelde, gegradineerde of 

gesclypeerde afwerking. 
  De groef tussen twee reliëfs is 20mm. 
  De hoogte van de reliëfs is +/- 5mm. 
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Fiche Mobilier Urbain n°02a: Grille gouttière en fonte  
 
Type : Grille de caniveau carrossable en fonte, classe de charge D400, dessin 

‘terre craquelée’ 
 
Matériel : Fonte, finition ‘oxyru’ (couleur = mat)    
 
Application : Autour du bâtiment de la Bourse (bordure ‘tapis’) et sur la Place De 

Brouckère (le long des façades longitudinales)       
 
Description : Coulé dans un moule spécifique pour les boulevards du centre. 

Cfr. grilles d’arbres. 
 
Dimensions: 30cm de large 
Pourcentage de perforation: 30 % (70% fermé)  
Diamètre de la perforation: 16-20mm (accessible pour PMR)   
 

 
Référence :  
 

 
 
Modèle ‘terre craquelée’ : 
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LAAN   BOULEVARD

PLEINEN    PLACES

Kwaliteitsvolle toegankelijkheid voor iedereen

PBM (Personen met beperkte mobiliteit)

De inrichting beoogt een kwaliteitsvolle toegankelijkheid voor iedereen, met een inrichting op één niveau, 
zonder niveauverschillen en met een afwerking in comfortabele materialen (zie paragraaf materialen). 
Om op de lanen ook een goede toegankelijkheid voor slechtzienden te garanderen, voorziet het project om 
de zones langs de gevels van de lanen terras- en obstakelvrij te maken.  Zo kunnen de gevelrijen dienen 
als geleidelijnen. 
Daarnaast kunnen ook de straatgoten met doorlopende gleuf die over de hele lengte van de 
ontspanningszones voorzien zijn, dienst doen als geleidelijnen.  Op de pleinen doen de doorlopende 
straatgoten ook dienst als geleidelijnen.  Ter hoogte van de kruispunten met de straten met gemotoriseerd 
verkeer of bussen, zullen specifieke markeringen voor slechtzienden opgenomen worden in de inrichting, 
in de vorm van podotactiele tegels en geleidelijnen. Ter hoogte van de kleine voetgangersstraten blijven 
de geleidelijnen ter hoogte van onderbrekingen van de gevelrij doorlopen dankzij stenen die ingekerfd zijn 
met groeven.  Langs de middelste doorgangszone is er ook een voortdurende waterstroom voorzien als 
markering.

Model: gebroken aarde
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1.8. MATERIALEN 

Gekloven en gezaagde blauwe hardsteen Gekloven en gezaagde blauwe hardsteen

Gekloven en gezaagde blauwe hardsteen

Gekloven en gezaagde blauwe hardsteen

Gebikte blauwe hardsteenGevlamde blauwe hardsteen

De gekozen optie is om de nieuwe voetgangerszone in te richten met blauwe hardsteen als hoofdmateriaal. 
Het frequent gebruik van blauwe hardsteen stemt overeen met de 19e eeuw, de periode waarin de 
centrumlanen tot stand zijn gekomen. Dit edele en duurzame materiaal wordt gebruikt in stroken, formaat 
8 x 30/40 en 5 x 20/30 en in verschillende afwerkingen.
 
Op de flaneerzone aan de zijkant, zonder gemotoriseerd verkeer, is de blauwe hardsteen gevlamd, 
formaat breedte van 5 cm x lengte van 20/30 cm, zonder voeg gelegd. In de rustzones wordt de blauwe 
hardsteen voorzien met een gemengde afwerking, gekloofd en gezaagd, formaat 5cm x 20/30cm zonder 

voeg. In het middelste deel en de kruispunten, de pleintjes, de gedeelde ruimte met het autoverkeer en de 
fietsen is er blauwe hardsteen voorzien in gemengde gekloofd/gezaagd-afwerking of in gebouchardeerde 
afwerking, formaat 8 cm breed op 30/40 cm lang en geplaatst met gemetste voegen. Deze verschillende 
ruwe afwerkingen zorgen ervoor dat de blauwe hardsteen niet glad is, tonen het onderscheid tussen de 
verschillende zones en geven de lanen een interessant uitzicht. 

Op het De Brouckèreplein, wordt het midden van het plein aangevuld met brede stroken uitgewassen 
beton, ter plaatse gegoten, in een lichte kleur, wat de plaats extra licht verleent en zorgt voor een spel 
met het perspectief en beantwoordt aan de schaal van het plein. Over de omtrek van het plein en tussen 
de betonstroken zijn er blauw hardsteentegels voorzien, in het formaat 8 x 30/40 met cementvoegen. 

Hetzelfde lichtkleurige beton is voorzien in de zone tussen de Bisschopstraat en de Wolvengracht en op 
het Fontainasplein en de ingezaaide perken. 

In de dwarsstraten en straatsegmenten, die in het kader van deze bouwvergunningsaanvraag heringericht 
worden (Grétrystraat, Kiekenmarkt, Devauxstraat, Van Praetstraat, Steenstraat, Borgval en Plattesteen) 
zijn de gekozen materialen net dezelfde als de materialen die onlangs in het historisch centrum van 
Brussel werden geplaatst, dit betekent: zandsteenklinkers op de voetpaden en gezaagde porfierkasseien 
in de middelste berijdbare zones. De inrichtingen worden op één niveau aangelegd. Tussen de centrale 
rijzone en de zijdelen worden stroken in blauwe hardsteen voorzien die dienst doen als goot.
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Gladheid

Op normatief vlak leeft de voorgeschreven tegel de opgelegde wettelijke verplichtingen na.

Uitglijden op een gebruikte vloer hangt niet alleen af van de oorspronkelijke eigenschappen van de 
oppervlakte van het materiaal (ruw oppervlak, bijvoorbeeld) maar ook van de wijze waarop het materiaal 
evolueert (slijtage, patine,...) en onderhouden wordt. De afmetingen van de tegels en de ruimte tussen de 
voegen kunnen ook een rol spelen. Het gaat om een moeilijk meetbare eigenschap waarvoor er nog geen 
test- en referentiemethode en normatieve criteria bestaan.

Volgens de technische voorschriften PTV841 en de norm NBN EN 1341, mag de slijtagebestendigheid 
(bepaald in overeenstemming met de testmethode NBN 1341 - Bijlage C) individueel niet meer bedragen 
dan 24 mm en mag de gladheidbestendigheid (bepaald in overeenstemming met de testmethode NBN EN 
1341 - Bijlage D) individueel niet meer bedragen dan 35 (waarde USRV – Unpolished Skid Resistance 
Value).

Het Typebestek (TB) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - TB 2011 versie 
2012 legt deze waarden ook op.

De voorschriften die worden geformuleerd in de opdrachtdocumenten wijken hier niet van af.
In het kader van de CE-markering, legt de Fédération des producteurs de Pierre Bleue een minimale 
slipweerstand van 35 op (conformiteitsverklaring voor producten voor de wegenbouw op de grondstof, 
d.w.z. ruw gezaagd). Om deze waarde voor afgewerkte producten te waarborgen, moet de ‘gladde’ 
afwerking zo onbehouwen (minstens grijsgeschuurd) mogelijk zijn De slijtageweerstand wordt vastgelegd 
op 18,8 en is in overeenstemming met de voorgeschreven documenten en normen.

Daarnaast werd besloten om gebruik te maken van ruw afgewerkte tegels met kleine afmetingen om de 
veiligheidswaarde van 35 in elke omstandigheid te garanderen. Het formaat van de tegels en het soort 
afwerking werd ook aangepast in functie van het gebruik van de bekleding. In het kader van dit project 
worden de normatieve aanbevelingen gevolgd.

De Wuppertal-classificatie definieert de veiligheidsniveaus voor de slipweerstand volgens de methode 
FSC 2000. En de TVN 200 verklaart een wrijvingscoëfficient die schommelt tussen de 0,52 en de 0,59 
voor een blauwgeschuurde afwerking en hoger dan 0,59 voor een grijsgeschuurde afwerking.

Men is er in het algemeen over eens dat een bekleding, zelfs met een ruwe afwerking, met de tijd meer 
patine zal krijgen en het uitzicht van een blauwgeschuurde afwerking zal benaderen. Deze slijtage zal 
meer of minder snel evolueren naargelang van de gebruiksfrequentie en het gebruik. 

De slipweerstand op bekledingen in blauwe hardsteen in hun eindstaat wordt beïnvloed door de slijtage 
en de aanwezigheid van voegen. Er zijn veel gelijkaardige gevallen te zien in Brussel en omgeving en meer 
in het bijzonder:

 - /	Het	Flageyplein	en	de	voetpaden	errond;
 - /	de	voetpaden	van	de	Keizerinlaan;
 - /	het	Muntplein;
 - /	De	voetpaden	van	de	Antoine	Dansaertstraat;
 - /	De	voetpaden	van	de	Koningstraat;
 - /	De	voetpaden	van	de	Stalingradlaan;
 - /	De	stationsomgeving	in	Leuven;
 - /	De	stationsomgeving	in	Schaarbeek	en	het	Prinses	Elisabethplein;
 - /	Veel	verkeerswegen	en	voetpaden	in	het	centrum	van	Zoniën;
 - / …

De plaatsingswijze van de bekledingen van de voetgangerszones (zelfblokkerende aaneensluitende 
plaatsing met voegen in zand) leidt onvermijdelijk tot kleine beschadigingen van de scherpe randen. Dit 
verschijnsel is duidelijk zichtbaar op de voetpaden van de Stalingradlaan en leidt snel tot een getrommeld 
uitzicht van de klinkers, wat geen ongemakken veroorzaakt.

Bestendigheid en verbinding

De beschadiging van de stadslanen die bekleed zijn met klinkers of vloertegels kan het gevolg zijn van 
verschillende fenomenen:

 - Een slechte afmeting van de klinkers
 - De mechanische kenmerken van de materialen hangen af van de aard van rots en van de 

afmetingen van de modulaire elementen. In het voorziene geval worden, rekening houdend met 
het langwerpige aspect van de klinkers (L>150mm et L> 2 x de dikte), de modulaire elementen 
beschouwd als tegels en moeten die dus beantwoorden aan de NBN norm 1341 en aan de 
technische voorschriften PTV 841.

 - De buigsterkte van de elementen werd berekend volgens de bovenstaande voorschriften door 
rekening te houden met de gebruiksklasse 5 voor de berijdbare verhardingen en met gebruiksklasse 
3 voor de voetgangersverhardingen. Het gebruik in functie van de klassen wordt bepaald in 
onderstaande tabel.

TABEL 3 Classificatie van wuppertal
WRIJVINGSCOËF WAARDERING

<0,21 Zeer weinig zeker
Tussen 0,22 en 0,29 Weinig zeker
Tussen 0,30 en 0,42 Redelijk zeker
Tussen 0,43 en 0,63 Zeker

>0,64 Heel zeker

Bugsterkte in RN Gebruiksklasse Gebruik (ter info)
Geen vereisten 0 decoratie

> 0,75 1 tegels cement, enkel voor voetgangersgebruik
> 3,5 2 voetgangerszones en fietspaden: tuinen, balkons

> 6,0 3
occasioneel autoverkeer, lichte voertuigen en bromfietsen: 
garagetoegangen

> 9,0 4
voetgangerszones, marktpleinen met occanioneel 
leveringsverkeer en hulpdiensten

> 14 5
voetgangerszones die vaak gebruikt worden door zwaar verkeer

>25 6 straten en wegen, tankstations
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• Slechte binding van de voegen

De voegen spelen een cruciale rol in het samenhouden van een 
bekleding in klinkers, in het bijzonder in de bochten. Daarom luidt 
het voorschrift, in de verkeerszones, om gebruik te maken van 
voegen met een verbeterde adhesie en werking via de toevoeging 
van polymeren.

Een bekleding in klinkers vraagt regelmatig toezicht en onderhoud 
die er hoofdzakelijk in bestaat om de voegen waarbij er materiaal 
ontbreekt of die gebreken vertonen, opnieuw te verdichten en 
te vervangen en dit, voordat de klinkers los komen te liggen of 
beschadigd raken.  De Stad, als beheerder van alle verkeerswegen 
van de Vijfhoek (inclusief de perimeter van de aanvraag) beheert al 
het grootste deel van de in klinkers aangelegde verkeerswegen van 
het Brussels Gewest. De Stad werd betrokken bij de ontwikkeling 
van het project en is in staat om de duurzaamheid van de geplande 
inrichtingen te verzekeren.

• Een onderdimensionering van de funderingen

De verhardingssleuf van de berijdbare bekleding is samengesteld 
uit een onderfundering van 30 cm dikte en een fundering in 
schraalbeton van 25 cm dik met draineringsgaten. 
Deze verhardingssleuf leeft de codes van goede praktijken na, meer 
in bijzonderheid de aanbevelingen van de OCW en van de Certu voor 
een zwaar verkeer.

De verschillende plaatsingscomplexen werden ook ter advies 
voorgelegd aan de OCW in het kader van het project en er waren 
geen opmerkingen.

Als besluit kan men stellen dat alle in acht genomen beschikkingen 
met betrekking tot de verhardingen in natuursteen, op veiligheidsvlak 
alle aanbevelingen en codes goede praktijken voor het voorziene 
gebruik naleven.
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kiosque
kiosk

pierre bleue flamée (20/30x5x8cm)
gevlamde blauwe hardsteen

pierre bleue flamée (20/30x5x8cm)
gevlamde blauwe hardsteen

pierre bleue (30/40 x 8 x 12cm)
mix clivée - flamée 
blauwe hardsteen 
gemengd gekloven - gevlamd

pierre bleue (20/30 x 5 x 8cm)
mix clivée - sciée
blauwe hardsteen 
gemengd gekloven - gezaagd

pierre bleue bouchardée (30/40x8x12cm)
gebikte blauwe hardsteen

pierre bleue bouchardée (30/40 
x 8 x 12cm)

pierre bleue bouchardée (30/40 
x 8 x 12cm)
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Ulmus Resista ‘New Horizon’

Bomengroep op het Fontainas

Vandaag worden de lanen gekenmerkt door een grote diversiteit aan bomen en andere planten in verhoogde 
bakken. De fytosanitaire staat van de bomen is ongelijk. Het is niet mogelijk om het grote aantal bomen die 
vandaag in boombakken staan te recupereren om deze opnieuw in de grond te planten in de toekomstige 
inrichting. Door 40 jaar zorgvuldig snoeiwerk om de vorm van de kruin van de bomen en in verhouding 
met volume van de wortels te behouden, kunnen de bomen zich niet langer ontwikkelen met grote kruinen. 
Aangezien hun wortelstelsel decennia lang in een pot werd vastgehouden, zouden de wortels zich ook 
niet vrij kunnen ontwikkelen. 

Technisch gezien is er niets op tegen om de bomen met hun kluit die vervat zit in de kubussen te nemen 
en deze opnieuw te planten op een andere plek maar dit heeft geen zin in de kader van het project. 
Aangezien het project omvangrijke boomkruinen vraagt, kunnen we de bomen niet in het project opnemen 
of herplanten. Het is echter technisch wel mogelijk om de gesnoeide bomen te recupereren en deze elders 
opnieuw	te	planten;	maar	ze	zullen	altijd	bijzondere	verzorging	nodig	hebben.

Bovendien zou bomen opnieuw planten erg duur zijn en grote risico’s met zich meebrengen voor de 
overleving van de bomen op lange termijn. De optie werd dus genomen om de bestaande bomen te 
vervangen door nieuwe bomen, die indien mogelijk in volle grond geplant worden, op de pleinen of in grote 
ingegraven bakken tussen de collectoren van de Zenne en de riolering. Enkele waardevolle exemplaren, 
meer bepaald twee vijgenbomen en Cercis, zullen zorgvuldig gerecupereerd worden en vervolgens 
opnieuw geplant worden op de lanen in de pocket gardens. 

In de geest van het oorspronkelijk plan van de architect Suys, zijn er bomenrijen voorzien op de lijnen op 
grondniveau, om een bomenrijke omgeving te creëren. De gekozen boomsoort is de Ulmus resista ‘New 
Horizon’ die bestand is tegen de iepziekte. Deze bomen die zonder overmatig snoeien kunnen groeien, 
worden op een afstand van +/- 6m30 van de gevels en onderling 16m80 uit elkaar geplant, zodat ze het zicht 
op de mooie gevels van de laan niet belemmeren. De bomen worden geplant in beplantingsvoorzieningen 
of langwerpige ingegraven bakken die zich tussen de collectoren bevinden en die 3 m lang en 1m80 breed 
zijn en 1m30 diep. De boombakken maken deel uit van de doorlopende beplantingsvoorzieningen waarin 
ook de perken van winterharde planten, grasperken, meerstammige bomen worden aangelegd. Deze 
voorzieningen zijn zo doorlopend mogelijk in de lengte ontworpen, en worden enkel onderbroken door de 
kruispunten. Zo wordt het volume wortelsubstraat maximaal benut, waardoor de wortels en dus ook de 
kruinen van de bomen, relatief veel kunnen groeien. 

Anderzijds laat een ingenieus watertoevoersysteem voor de bomen en planten toe om het regenwater van 
de voetpaden, de flaneerzones en de ontspanningszones te recupereren. Zo zal een groot deel van het 
waterverbruik aangevoerd worden vanuit een duurzame bron. 

Tussen deze grote hoogstammige bomen, die in de pocket gardens geplant worden, worden er verschillende 
soorten kleine meerstammige boompjes geplant. Ze zullen de lanen in elk seizoen opluisteren, met hun 
bloei in de lente en het kleurenpalet van hun gebladerte in de herfst. Ze worden meer lukraak geplant ten 
opzichte van de structurerende dubbele bomenrij.

1.9. AANPLANTINGEN 
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Tilia x europaea ‘Euchlora’ (De Brouckèreplein)Bloemborders in de ‘pocket gardens’

Op de pleinen worden er bomen van eerste keus geplant.

Op het De Brouckèreplein wordt er een groep bomen bestaande uit zes linden (of Tilia xeuropaea 
‘Euchlora’) in volle grond aangeplant tussen de Jacqmainlaan en het hotel Continental. Deze bomen, die 
relatief groot worden aangeplant, zullen nog kunnen groeien om, op maat van het De Brouckèreplein, een 
landschapsherkenningspunt te worden op het tracé van de lanen. 

Op het Beursplein worden twee monumentale bomen voorzien, de ene aan de westzijde van het plein, tussen 
de Devauxstraat en de Ortsstraat, en de andere aan oostzijde van het plein achter het Beursgebouw, 
tussen de Zuidstraat en de Mausstraat De voorziene boomsoort is de Tilia x europaea ‘Echlora’

Op het Fontainasplein, dat wordt aangelegd als een groen square, is er voorzien om, enerzijds, 
hoogstammige eiken «Quercus petraea» te planten, in volle grond in de zijdelingse delen van het plein 
en, anderzijds, om net als in de pocket gardens op de lanen, het groen square-gehalte aan de hand van 
verschillende boomscheuten te versterken.

Ter aanvulling op de bomen, en om het landschapskarakter van de lanen te versterken, worden de lanen 
opgeluisterd met pocket gardens. Ze bevatten verschillende soorten beplantingen en siergrassen die de 
zintuigen in elk seizoen op verschillende manieren zullen prikkelen.

Sum.be 451943 Centrale Lanen | Boulevards du Centre  |  Greisch



Boulevards du centre - vivaces
Centrumlanen - vaste planten
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240 cm

240 cm 80 cm

8 elementen

stalen kader

steunkader in beton

1.10. STADSMEUBILAIR 

boomrooster paaltje

Arceau	à	vélo	potelet	-	fietsbeugel Banken in de verblijfszonesFontaine - drinkfontein

Er wordt een gamma aan meubilair ontwikkeld om een eenheid in stijl en kleur eigen aan de centrumlanen 
tot stand te brengen, zoals een herinterpretatie van het stadsmeubilair van de negentiende-eeuwse 
avenues, dat door zijn soberheid en zonder zich op te dringen past in het karakter en de maat van de 
omgeving. De door Anspach en Suys aangelegde pleinen en lanen vormen een Haussmaniaanse eenheid 
doorheen de middeleeuwse stad. Het meubilair beoogt vandaag ook om het karakter van deze omgeving 
te versterken. 

Op de lanen wordt het meubilair opgesteld in de verblijfszones tussen de flaneerzones, langs de gevels 
en de middelste doorgangsstrook. Dit meubilair zal de doorgang van de vele klanten of bezoekers dus 
geenszins belemmeren. 

Op de lanen en pleinen komen er veel lange banken met houten zittingen en rugleuningen en metalen 
armleuningen waarop de gebruikers comfortabel in het groen even op adem kunnen komen. 

Bovendien zullen de lanen en pleinen uitgerust worden met veel vuilnisbakken. In de zijdelingse straten 
van de lanen worden drie reeksen ingegraven glasbakken voorzien. 

Over de hele lengte van de heringerichte zone worden er in de nabijheid van de kruispunten 200 
fietsenrekken geplaatst.

Het hele meubilair wordt voorzien in gemoffeld staal, geschilderd in antraciet grijs RAL 7043, licht 
gestructureerd en beschermd tegen graffiti. 

8 elementen

kader in metaal

funderingskader in 
beton
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Kiosken op de AnspachlaanFontein in de Ortsstraat

Op het De Brouckèreplein wordt een fontein met 10 waterstralen ingewerkt in de grond. Op mooie dagen 
vormt de fontein een aantrekkelijk element en biedt het een specifieke verstrooiing voor de allerkleinsten, 
zonder een belemmering te vormen voor toekomstige evenementen aangezien hij gelijk met de grond 
wordt aangelegd. De technische ruimte wordt geïntegreerd in de vroegere trap naar het premetrostation 
De Brouckère voor het hotel Contintental. 

In de Ortsstraat komt er een grote fontein van 5 m breed en 34 m lang. De fontein in kwestie zal daarbij 
volledig vlak ingericht worden en zodoende op elk moment oversteekbaar zijn. In het oppervlak zullen er 
waterspuiters	geïntegreerd	worden,	waarmee	er	een	nevel	gecreëerd	kan	worden;	anderzijds	zullen	ze	
ook gewoon als waterspuiters kunnen werken. In ruststand vormt het natte oppervlak (over max. 2 cm) 
een waterspiegel, waarin de gevel van de Beurs wordt weerspiegeld. Deze nieuwe fontein zorgt voor een 
aantrekkelijk element dat op zich zowel rust als beweging uitstraalt en zowel voor klein als groot bestemd 
is.
 

Op de Anspachlaan worden er twee kiosken geplaatst, een ter hoogte van de Kiekenmarkt en een andere 
ter hoogte van de Grétrystraat. Deze kleine kiosken van 2m40 op 2m40 worden uitgevoerd in geperforeerd 
metaal en hout en bieden overdag wanneer ze open zijn een grote transparantie. ‘s Avonds, na sluiting, 
worden deze kleine gebouwtjes door het in de kiosken ingebouwde licht omgevormd tot stadslantaarns. 
Een derde kiosk is voorzien op het De Brouckèreplein naast de lift die toegang biedt tot het metrostation. 
Daar zal een gezamenlijk afdak de kiosk, de lift en de trap van het De Brouckèrestation overkappen. 
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1.11. VERLICHTING 

Lichtgevend plafond tussen het De Brouckèreplein en de 
Schildknaapstraat

Verlichtingspalen met een hoogte van 5m

Er is een nieuwe straatverlichting voorzien die past bij de transformatie van de lanen van een 
stadsautosnelweg in een stadspromenade. Zo worden de huidige verlichtingstoestellen, die 8m boven de 
grond hangen, vervangen door rechtopstaande lantaarns van 5 m hoog. 

Deze verlichtingspalen worden in de ontspanningszone op 16m80 van elkaar opgesteld in de bomenrij. 
De lantaarnpalen zullen een wit licht geven (CPOTw 60W) dat asymmetrische verspreid wordt. Door 
de relatief beperkte hoogte van de verlichtingstoestellen, werd er bewust voor gekozen om de eerder 
intieme sfeer van de heringerichte ruimtes nog te versterken. Het gaat echter om een heel aangenaam 
licht,	waarin	je	mensen	goed	kan	herkennen;	dit	in	tegenstrijd	tot	de	huidige	verlichting,	hoog	boven	de	
grond, die werkt met sodiumlampen die een luguber geel-oranjekleurig licht verspreiden. 

De gekozen verlichtingspaal heeft een sobere vorm, in zekere zin een eigentijdse herinterpretatie van de 
historische lantaarnpalen.  Deze verlichtingspalen volgen de stijl van het bestaande stadsmeubilair in het 
Brussels Gewest, in grijs antraciet gemoffeld staal, RAL 7043. 

Het De Brouckèreplein wordt verlicht door een lijn van 7 grote verlichtingspalen van 9m met verschillende 
richtbare schijnwerpers per paal, waardoor het hele plein met een minimum aantal obstakels op de 
grond verlicht kan worden. De lijn van de verlichtingspalen loopt evenwijdig met de verkeersweg in het 
verlengde van de Emile Jacqmainlaan. 

Het wegsegment van de Anspachlaan tussen het De Brouckèreplein en de Bisschopstraat, tussen de 
twee torens uit de jaren 1970, krijgt een specifieke verlichting.  De LED verlichtingstoestellen worden 
opgehangen aan kabels die op een hoogte tussen 6 en 7 m bevestigd werden aan de gevels van de 
twee grote modernistische gebouwen. Dit door kabels gedragen verlichtingssysteem telt een dertigtal 
verlichtingspunten. Dit zorgt niet alleen voor een functionele verlichting voor de omgeving maar schept 
ook een ‘hemel’ van licht die een omgeving op mensenmaat creëert en deze ruimte, die vandaag als 
restruimte wordt aanzien, in een vrolijke sfeer doet baden. De verlichting helpt om een specifieke identiteit 
te verlenen aan deze plek als voorplein of ‘foyer’ voor het De Brouckèreplein. 

In de Ortsstraat en op het Fontainasplein worden dezelfde verlichtingstoestellen voorzien als op de 
lanen. Hun opstelling houdt rekening met plaatselijke verkeerswegen. 

De hier weergegeven verlichtingsvoorstellen werden in overleg met Sibelga gekozen.  Het verlichtingsniveau 
tussen 20 en 10 stemt overeen met de verschillende gebruiken van de omgeving. In de kleine aanpalende 
straten, die aangelegd worden in de geest van de middeleeuwse stad, zijn dezelfde verlichtingstoestellen 
voorzien als diegene die recent op de Grote Markt geplaatst werden.  Het gaat om een verlichtingstoestel 
op lage verlichtingspaal van het type ‘Albany’ 
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1.12. VOOROPGESTELDE PLANNING

Fontainas Beurs De Brouckère
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2. SYNTHESE VAN DE OPLOSSINGEN DIE IN 
OVERWEGING WERDEN GENOMEN (MET 
NAME DE TECHNISCHE KEUZES) VÓÓR DE 
KEUZE VAN HET INGEDIENDE ONTWERP

3. SCHETS VAN DE VOORNAAMSTE 
ALTERNATIEVE DIE DE OPDRACHTGEVER 
HEEFT BESTUDEERD EN BEKNOPTE 
SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE 
REDENEN VOOR ZIJN KEUZE, REKENING 
HOUDENDE MET DE MILIEUEFFECTEN 



3.1. VERTREKPUNT: ONTWERP VAN DE 

concept masterplan  - anno 2003

Boulevard Adolphe Max
Un avenir commercial

Boulevard Anspach Fontainas - Bourse
Le boulevard Saint-Germain à Bruxelles

Boulevard Lemonnier
Promenade verte

La Bourse
Marché des changes pour la ville

Le Brouckere  -  ‘THE PLACE’

De Anspachlaan tussen Beurs en Brouckére
“Wallstreet” ou “Oxfordstreet”

Fontainas
Maillon dans l'axe monumental et place locale

CENTRUMLANEN 2003
Het ontwerp dat SumProject - in 2003 - voor de centrumlanen 
ontwikkelde, deed dienst als vertrekpunt voor de huidige 
conceptstudie. Al snel werd namelijk duidelijk dat zowel context als 
opdracht sindsdien drastisch veranderd zijn. 

Zo ging het ontwerp van 2003 uit van een vermindering van het 
verkeer op de lanen, waarbij er van vier naar twee rijstroken 
gegaan werd. 
 
Verder was indertijd eveneens een volledige renovatie van de metro-
ingangen voorzien. In het huidige ontwerp wordt echter enkel een 
vernieuwing van de borstweringen van de metrotoegangen op het 
Beursplein vooropgesteld.  Daarnaast is het huidige plan ook perfect 
verenigbaar met de projecten van Brussel Mobiliteit.

Het toenmalige ontwerp voldeed ten slotte niet meer aan de huidige 
wensen en visie van de Stad en haar inwoners. Bijgevolg werden de 
scenario’s die toen onder de loep genomen waren, louter als start/
basis/context gebruikt in het kader van de opdracht voor de nieuwe 
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Het De Brouckèreplein met een centrale toegang voor de metro, voorstel 2003 Principedoorsnede van de lanen, voorstel 2003
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conceptstudie.

De Anspachlaan als ‘groene promenade’
typeaanleg - morgen

Anspach, la ‘promenade verte’
principe d’aménagement - demain

Sum.be
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3.2. LANEN

± 5m30
flaneren

5m70
verblijfsstrook

5m70
séjourner

6m
passage/passage

± 5m30
flâner

De Anspachlaan als nieuwe ‘stadspromenade’
Principesnede

Anspach, la nouvelle ‘promenade urbaine’
Coupe de principe

Sum.be

39

1943 Centrale Lanen | Boulevards du Centre  |  Greisch

niet weerhouden scenario
centrale zone met een variabele breedte

weerhouden scenario

3.2.1. BREEDTE VAN DE CENTRALE DOORGANG
Het principe van een inrichting zonder niveauverschil met een 
vrijgemaakte centrale ruimte en een vrije wandelruimte werd 
bijgeschaafd. Wat dit aspect betreft, werden er verschillende 
varianten onderzocht. 

Daarbij gingen we ook na of de centrale doorgang (gedeelde ruimte) 
een variabel breedte kon krijgen op het stuk van de laan tussen het 
Fontainasplein en het Beursplein.

Uiteindelijk werd er geopteerd voor een breedte van 6 meter 
over de hele centrale zone. Dat bleek nodig om voor een veilige 
oversteekplaats, een beveiligde parkeerplaats voor de brandweer, 
uitzonderlijke transporten en de vereiste doorgangmogelijkheden te 
kunnen zorgen, zelfs als er geladen of gelost moest worden en dat 
zonder de fietsers te hinderen.

Sum.be Greisch  |  Boulevards du Centre  |  1943 Centrale Lanen    56



3.2.2. VOETGANGERSZONE
De voetgangerszone is bedacht op de verschillende transportmodi. 
Hier werd de vraag gesteld of een fietspad of fietssuggestiestrook 
wel wenselijk was in deze zone. De optie van een fietssuggestiestrook 
door middel van een subtiele wijziging/overgang in materiaal werd 
daarbij onderzocht. Op grond van de verwachte cijfers inzake 
voetgangers bleek dat er zich vrijdagnamiddag en zaterdagnamiddag 
in ieder geval geen probleem zou stellen, d.w.z. de momenten waarop 
de doortocht minder comfortabel zou kunnen blijken voor de fietsers 
(die trouwens altijd voor parallel lopende, alternatieve trajecten 
zullen kunnen kiezen). 

Uiteindelijk werd er beslist dat fietsers van harte welkom zouden 
blijven in de voetgangerszone, maar dat, als ze zouden willen ‘racen’ 
op momenten dat er veel voetgangers zouden zijn, ze beter de 
parallelle straten konden nemen, waar er zich GFR’s (gewestelijke 
fietsroutes) bevinden. 

De tabel rechts toont ons de benodigde minimale breedte voor dit 
soort van ruimte op basis van de voetgangersstromen vóór de 
testfase (in juni 2015).

In dit soort van ruimte geldt het samengaan van voetgangers en 
fietsers als aangenaam tot 120 voetgangers/uur/meter. Uitgaande 
van de verwachte voetgangersstromen en een laanbreedte van 28 
meter kunnen we concluderen dat de combinatie van voetgangers 
en fietsers altijd comfortabel zal blijven behalve op vrijdag- en 
zaterdagnamiddag. Op dat moment doen de fietsers er beter aan om 

ZONE PROJET

ESPACE PARTAGÉ HISTORIQUE

Sum.be 571943 Centrale Lanen | Boulevards du Centre  |  Greisch



voor de alternatieve route via de parallel lopende straten te opteren.

niet weerhouden scenario

Bestaande toestand, 
jaarlijkse snoeibeurt

Nieuwe toestand vereist 
bijkomende snoeibeurt

3.2.3. LAANBOMEN
Eerst werd er een gedetailleerde analyse verricht van de bestaande 
bomen op de lanen en pleinen, alsook van de bakken waarin ze zich 
thans bevinden. Het gebruik van zulke bovengrondse bakken bleek 
daarbij duidelijk geen te volgen denkpiste meer. Er werd namelijk 
vastgesteld dat de bestaande bomen zich niet meer verder konden 
ontwikkelen omwille van de beperkte ruimte die er in de bakken voor 
de wortels voorzien was. Hierdoor zou men de bomen echter wel 
kunnen overplanten. Toch werd ervoor gekozen om de bestaande 
bomen niet te recupereren binnen het project, omdat ze doorheen de 
jaren toch een zekere omvang gekregen hadden en ze zich hierdoor 
niet meer normaal zouden kunnen ontwikkelen. 
Bijgevolg werd de aanplanting van nieuwe hoogstammige bomen 
voorzien (die tot ongeveer 15 meter hoog kunnen worden) in 
ondergrondse bakken die perfect tussen de riolen en collectoren 
ingepast zouden worden. 

Om de wortels echter nog meer plaats te kunnen bieden, werd de 
situatie niettemin nog verder onderzocht, waardoor er aangepaste 
inrichtingen voor het wortel schieten van de bomen ontwikkeld 
konden worden (in plaats van een echte ‘ondergrondse bak’). 
Ter hoogte van het premetrostation Beurs bleek er evenwel maar een 
geringe diepte beschikbaar in de ondergrond en werd de inrichting 
daarom	aangepast	met	kleine	heuvelverhogingen	(40	à	50	cm)	en	
meerstammige bomen alsook kleinere kluiten voor de wortels (in 
plaats van hoogstammige bomen).

transplanter
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weerhouden scenario

weerhouden scenario
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3.2.4. VERBLIJFSZONE

Voor de verblijfszone werd nagegaan of stroken in natuursteen 
afgewisseld konden worden met stroken gras.
Zulke groene gehelen zouden de groene aanblik van de lanen 
kunnen versterken en zouden ook nuttig kunnen zijn op het vlak 
van waterrecuperatie. De inrichtingen in kwestie bleken echter te 
kwetsbaar;	ze	zouden	gemakkelijk	vervuild	raken,	ze	zouden	minder	
stabiel en stevig blijken en zouden een aangepast onderhoud vergen. 
Bovendien zouden ze ook een specifieke plaatsingsmethode vereisen 
en bijgevolg aanzienlijke inrichtingskosten met zich meebrengen. 
Daarom werd uiteindelijk besloten om de groene gehelen te 
vervangen door gemengde stroken in natuursteen (met een gezaagde 
en gekloofde afwerking). Qua waterrecuperatie werd een afvloeiing 
richting straatgoten inclusief buffering voorzien, terwijl de directe 
waterinfiltratie nog via graszones en aanplantingsstroken zou 
gebeuren.

Om ten slotte aan de vraag van de DBDMH tegemoet te komen in 
verband met de doortocht van zware voertuigen door deze zone, 
werd een versterkte strook van een meter breed toegevoegd.

 - 1/3 vlak met grasvoegen
 - 2/3 vlak met gras 
 - dubbele en/of enkele bank

 - 1/3 de zone de pierres à 
joints verts 

 - 2/3 de pelouse 
 - double et/ou simple banc 
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De Anspachlaan als nieuwe ‘stadspromenade’
Opbouw van de groene eilanden

Anspach, la nouvelle ‘promenade urbaine’
Montage des jardins de poche 

Sum.be1943 Centrale Lanen | Boulevards du Centre  |  Greisch

niet weerhouden scenario

weerhouden scenario

1. Ghel Architecten shared 
space, 2. Nimes Allée Jean 
Jaures, 3. BKK architects 
Londsdale street, 4. High Line 
Park New York, 5. Barcelona 
Passeig de St Joan 
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De Anspachlaan als nieuwe ‘stadspromenade’
Referentiebeelden

Anspach, la nouvelle ‘promenade urbaine’
Images de référence 
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Barcelone:Bandes en pierre en alternance avec des bandes de gazon
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De Anspachlaan als nieuwe ‘stadspromenade’
Typeaanleg - morgen

Anspach, la nouvelle ‘promenade urbaine’
Principe d’aménagement - demain
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niet weerhouden scenario

weerhouden scenario
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3.2.5. MATERIALEN

Er werden verschillende soorten en groottes van blauwe hardsteen 
en beton uitgetest. 

De hierbij niet weerhouden opties luiden als volgt: gezaagde blauwe 
hardsteen voor de flaneerzone (te glad), gekloofde blauwe hardsteen 
voor de centrale doorgang (te ruw, onvoldoende toegankelijk) en 
beton voor de centrale doorgang (integratie in het kader van een 
negentiende-eeuwse laan). 

Beton wordt alleen gebruikt voor belangrijkere ruimten en dat op een 
decoratieve manier (en niet vanuit een weginfrastructuuroptiek). 

Uiteindelijk viel de keuze op beton in combinatie met blauwe hardsteen 
voor het Fontainasplein, de Foyer en het De Brouckèreplein. 

Op de lanen werd voor blauwe hardsteen als enige verharding 
geopteerd.

Al naargelang de zone en het gebruik werden er verder verschillende 
afwerkingen van blauwe hardsteen geselecteerd: gevlamd 
(flaneerzone), gebouchardeerd (centrale doorgang), mengeling van 
gekloofd en gezaagd (voor de verblijfszone).

scénario retenu

Niet-weerhouden scenario:
flaneerzone: gezaagde blauwe 
hardsteen (te glad) 
verblijfszone: groene verbindingen (te 
kwetsbaar) 
centrale doorgang: gekloofde blauwe 
hardsteen (onvoldoende vlak, te ruw)

Niet-weerhouden scenario:
centrale doorgang: beton (minder 
geschikt voor een negentiende-eeuwse 
laan) 
pleintje: vierkante tegels in blauwe 
hardsteen (bijkomend materiaal, keuze 
voor eenheid in materiaalopzicht)

Weerhouden scenario:
flaneerzone: gevlamde blauwe 
hardsteen 
verblijfszone: gemengde blauwe 
hardsteen (gezaagd en gekloofd) 
centrale doorgang: gebouchardeerde 
blauwe hardsteen 
pleintje: gemengde blauwe hardsteen 
(gezaagd en gekloofd)

121 3

1 = gevlamde blauwe hardsteen
2 = mengeling van gekloven en gezaagd
3 = gebikte blauwe hardsteen
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3.3. DE BROUCKÈREPLEIN & FOYER

Scenario 2 | Verlenging van de dubbele rijstrook 
langs de binnenkant van het plein, ten oosten van 
de trappen van het metrostation.
Qua weginrichting lijkt dit voorstel realiseerbaar, 
maar op ruimtelijk vlak zou de brede weg een 
grote impact hebben op het nieuwe plein. De 
inplanting van de weg zou de huidige situatie 
dicht benaderen, waardoor voetgangers niet of 
maar weinig van het centrale perspectief van de 
lanen zouden profiteren. 
Dit scenario valt dan ook maar moeilijk te rijmen 
met de aspiraties van de nieuwe inrichting 
waarmee men de kwaliteiten van het plein wil 
herstellen. 

3.3.1. VERKEERSMAATREGELEN

De verschillende opties die er in het kader van de verkeersmaatregelen 
van de Stad Brussel bestudeerd werden, werden op ruimtelijk vlak 
uitgetest, waardoor de impact van de diverse mogelijkheden op de 
inrichting van de openbare ruimte geëvalueerd kon worden. 

De lokale bestemmingslus voorziet - principieel - een enkele of 
dubbele rijstrook in eenzelfde rijrichting over het hele traject. Qua 
voorziene verkeersdrukte doorheen het stadscentrum is er sprake 
van een zekere diversiteit met betrekking tot de bestemmingslus en 
de aansluitingen ervan op de verschillende wegen alsook voor wat 
het De Brouckèreplein betreft.

De weg over het De Brouckère maakt overigens geen deel uit van de 
bestemmingslus. Het is een aansluitingsweg tussen de kleine ring via 
de Jacqmainlaan richting bestemmingslus en o.a. de Philips- en de 
‘Alhambra’-parking.  Tot de ‘Alhambra’-parking heeft men toegang 
via de Jacqmainlaan en de Sint-Michielsstraat. 
  

Scenario 1 | Verlenging van de dubbele rijstrook 
vanaf de Jacqmainlaan naar het kruispunt met 
de Wolvengrachtstraat

Als men de dubbele rijstrook vanaf de 
Jacqmainlaan richting Wolvengrachtstraat zou 
doortrekken, dan zou men in conflict komen met 
de lift en de trappen van het premetrostation De 
Brouckère dat zich op deze plaats bevindt.  Voor 
de brandweer is een vermindering van het aantal 
trappen uitgesloten.  Als er trappen afgesloten 
worden, dan moeten er op een andere plaats in 
het station nieuwe trappen komen, wat zowel 
gevolgen heeft voor het plein als voor de situatie 
onder de grond.  Een dergelijke optie dient men 
bovendien te bestuderen in het kader van een 
renovatie van het (pre)metrostation, wat maakt 
dat dit een type van interventie is, die het kader 
van de huidige studie overstijgt en bijgevolg niet 
weerhouden wordt. 

Scenario 3 | Verlenging van de dubbele rijstrook 
langs de buitenkant van het plein, ten westen 
van de trappen van het metrostation.
Door de wegen tussen de gevels en de trappen in 
te planten, blijft het centrale plein wel behouden, 
maar bevindt de weg zich op 9 m van de gevels. 
Dat is niet onoverkomelijk, maar maakt dat er wel 
maar weinig ruimte overblijft voor de terrassen 
en de esplanade van de UGC-bioscoop en er 
zo een scheeftrekking ontstaat ten opzichte 
van de grootte van het De Brouckèreplein. Wat 
de aansluiting met de ingang van de ‘Philips’-
parking betreft, moet er ofwel een extra rijstrook 
aan de weg toegevoegd worden, ofwel moet het 
tracé van de weg hier verlegd worden. 
Gezien de relatief beperkte ruimte langs de 
gevels, blijkt ook dit scenario weinig interessant 
voor het toekomstige plein. 
.  
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Conclusie voor De Brouckère:
Scenario 4 lijkt de meest interessante optie.  
De bekleding in natuursteen kan men laten 
doorlopen tot op de weg.

Scenario 4 | Verlenging van één enkele rijstrook 
langs de buitenkant van het plein, ten westen van 
de trappen van het metrostation in combinatie 
met een lokale ontsluiting langs de oostelijke kant 
van het plein.

Door de wegen tussen de gevels en de trappen 
in te planten, blijft het centrale plein behouden. 
De	versmalde	weg	zal	daarbij	 op	10,50	à	11	m	
afstand van de gevels blijven. 
Wat de aansluiting met de ingang van de ‘Philips’-
parking betreft, moet ook hier ofwel een extra 
rijstrook aan de weg toegevoegd worden, ofwel 
moet het tracé van de weg hier verlegd worden. 

Scenario 5 | Verlenging van één enkele rijstrook 
langs de binnenkant van het plein, ten oosten van 
de trappen van het metrostation.

Qua weginrichting lijkt dit een realiseerbaar 
voorstel. Op ruimtelijk vlak heeft de weg echter 
nog altijd een aanzienlijke impact op het nieuwe 
plein.
Dit scenario strookt dan ook maar weinig met 
de aspiraties van de nieuwe inrichting waarmee 
men de kwaliteiten van het plein wil herstellen. 
 

Scenario 6 | Verlenging van één enkele rijstrook 
langs de binnenkant van het plein, ten oosten van 
de lift ter hoogte van de trappen.

Aangezien er in het kader van deze opdracht geen 
mogelijkheid is om de trappen af te sluiten of te 
verplaatsen, werd deze optie niet weerhouden. 
Op dit vlak blijkt uit de visualisering dat, wanneer 
men enkel de trappen zou afsluiten en de lift zou 
bewaren, of omgekeerd, de potentiële verbetering 
beperkt blijft.

Sum.be Greisch  |  Boulevards du Centre  |  1943 Centrale Lanen    64



3.3.2. STADSMEUBILAIR

De Brouckèreplein - morgen
De Brouckèreplein vanaf de Maxlaan

Place De Brouckère - demain
Place De Brouckère vue depuis le boulevard Max

Sum.be
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Initieel werd er, met het oog op het belang van het De Brouckèreplein, 
een lang ‘stadsmeubilair op maat’ in hout voorgesteld, waarin de 
trappen van de metro en de lift geïntegreerd zouden kunnen worden. 
Dit voorstel werd evenwel opgegeven om het plein een grotere 
toegankelijkheid te bieden en een barrière-effect te voorkomen.

niet weerhouden scenario weerhouden scenario
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Voor de verlichting van het De Brouckèreplein werd er een alternatief 
met een dubbele rij verlichtingspalen langs de beide gevelzijden 
bestudeerd. Uiteindelijk werd er voor een enkele rij palen, langs 
de weg gekozen. Deze optie werd weerhouden vanuit het streven 
naar een maximale vrije ruimte op het plein, opdat het zo soepel en 
polyvalent mogelijk benut zou kunnen worden (o.a. belangrijk voor 
grote evenementen).

De Brouckèreplein 
Typesnede

Place De Brouckère
Coupe type 
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Anspachlaan (boven collectoren)
1:50

COUPE/SNEDE B
Bd. Anspach (au-dessus du métro)

Anspachlaan (boven metro)
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DOSSIER N°

Approuvé par le Conseiller-général
Goedgekeurd door de Adviseur-generaal

Bruxelles, le
Brussel,

Brussel,
Bruxelles, le

Bruxelles, le
Brussel,

Nagekeken door de Ingenieur
Vérifié par l'Ingénieur

Voorgesteld door de adviseur 
Proposé par le conseiller

www.mobilit.fgov.be www.beliris.be
Rue du Gouvernement Provisoire 9-15 1000 Bruxelles

Voorlopig Bewindstraat 9-15 1000 Brussel
T : 02/739.06.00 - F : 02/739.06.46

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15/09/1993
Accord de Coopération du 15/09/1993, entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale

Maître de l'ouvrage - Bouwheer

F

E

D

C

B

A

Index Date / DatumModifications / Wijzigingen

Dressé par
Opgemaakt door

Index
Index

N° Plan
Nr Plan

Stade
Stadium

Classement
Klassement

Date
Datum

Echelle
Schaal

SumProject
Waterloolaan 90 tel. 02/512 70 11
1000 Bruxelles/ Brussel fax. 02/512 31 90

BGROUP GREISCH
Jules Cockxstraat 8-10 tel. 02/778 97 50
Oméga court                fax. 02/778 97 79
B- 1160 Bruxelles / Brussel

201S.T.V.G.   -     P.U.1.11.129-06-20151/100 - 1/50

Boulevards - Place De Brouckère

Lanen - De Brouckèreplein

Coupes - Boulevard & Places

Snedes - Laan & Pleinen

Cédric Bossut

ir. Jens De Smet

ir. Peter Savenay

1.11.1

Vak: Heraanleg centrumlanen
PROJECT

Tronçon:  Réaménagement boulevards du centre
PROJET

BrusselBruxelles

niet weerhouden scenario

weerhouden scenario

3.3.3.  VERLICHTING  
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Een alternatief met een luifel op of voor het De Brouckèreplein zou 
het plein sterker kunnen ‘afsluiten’ ter hoogte van de grote gebouwen 
van de 20ste eeuw, de Munttoren en het ‘Philips’-gebouw. Vroeger 
was het De Brouckère ook meer afgesloten.

Een luifel bleek echter moeilijk te integreren op het De Brouckèreplein. 
De ruimte tussen de twee grote gebouwen uit de jaren 1960 bleek 
daarentegen om een specifieke behandeling te vragen, in de vorm 
van de introductie van een tussenniveau dat het niveau van de torens 
met dat van de voetgangers op de laan zou verbinden. 

Een aparte structuur tussen het ‘Philips’-gebouw en de Munttoren 
bleek niet wenselijk: het is dan ook niet evident om zuilen in het 
dak van het ondergrondse metrostation te verankeren en het is 
bovendien	 evenmin	 interessant	 om	 dat	 te	 doen;	 de	 zuilen	 van	 de	
Munttoren en het ‘Philips’-gebouw kunnen immers gebruikt worden 
om de plafondstructuur aan vast te maken. 

Uiteindelijk viel de keuze op een oplossing met een menselijke 
dimensie: een structuur met kabels, bevestigd aan de zuilen van de 
gebouwen, op 8 meter hoogte. 

De vloer van de ‘Foyer’ volgt diezelfde logica en werd aangelegd in 
blauwe hardsteen en beton, in een patroon dat op de structuur van 
de zuilen van beide gebouwen gebaseerd is. Op die manier stemt het 
geheel overeen met het verlichtingsplafond. 
Plafond en vloer zijn daarbij dan ook bedoeld als antwoord op beide 
moderne gebouwen van de 20ste eeuw. Beton is overigens bij 
uitstek een van de materialen van diezelfde 20ste eeuw. Door dit te 
doen,	krijgt	de	‘Foyer’	een	creatief,	dynamisch	en	speels	karakter;	
in vergelijking met de andere gebouwen van de 19de eeuw die we op 
de Anspachlaan aantreffen.

De centrale ligging van het Continental Hotel op het De Brouckèreplein 
lijkt ten slotte te verwijzen naar een sterke publieke functie. Vandaar 
de aanbeveling om de gelijkvloerse verdieping open te trekken en 
deze publiek te maken.

3.3.4. VERLICHTINGSPLAFOND

niet weerhouden scenario
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Tussen Bisschopsstraat - Wolvengracht 
Plan “foyer urbain”

Entre rue de l’Evêque - Fossé aux Loups
Plan “foyer urbain”
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Tussen Bisschopsstraat - Wolvengracht 
Principesnedes: “foyer urbain”

Entre rue de l’Evêque - Fossé aux Loups
Coupes de principe: “foyer urbain”

Sum.be

36

1943 Centrale Lanen | Boulevards du Centre  |  Greisch

onder: weerhouden scenario

rechts: niet weerhouden scenario
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3.4. FONTAINASPLEIN

3.4.1. VERKEERSMAATREGELEN: INRICHTING VAN DE 
WEGEN

De verschillende opties die er in het kader van de verkeersmaatregelen 
van de Stad Brussel bestudeerd werden, werden op ruimtelijk vlak 
uitgetest, waardoor hun impact op de inrichting van de openbare 
ruimte geëvalueerd kon worden. 

De bestemmingslus verbindt de Zespenningenstraat in het 
oosten en de Bogaardenstraat in het westen van het plein. Deze 
aansluiting kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. 
Diverse mogelijkheden werden onderzocht, getest en hieronder 
uitgetekend.  Verder moet er eveneens rekening gehouden worden 
met de verbinding van de Lemonnierlaan en de andere zijstraten: 
de Anderlechtstraat, de Muggenstraat, de toegang tot de parking 
van het ACOD en de Anspachlaan voor het plaatselijke verkeer en de 
leveringen.

Scenario 1 | De inrichting van een dubbele rijstrook rond de 
westelijke kant van het Fontainasplein, alsook de Lemonnierlaan en 
de Anspachlaan. 

Deze inrichting omringt het centrale plein met een brede dubbele 
rijstrook. De oversteekplaatsen voor voetgangers blijken verre van 
voor de hand liggend. Zo moet de doorgang naar het Fontainaspark 
uitgerust worden met verkeerslichten. In het geval van een dubbele 
rijstrook met eenrichtingsverkeer geldt de oversteekplaats voor 
voetgangers bovendien als gevaarlijker en wordt de plaatsing van 
verkeerslichten ten stelligste aanbevolen. Dat zorgt dan echter 
weer voor een belangrijke barrière tussen het nieuwe plein en het 
gerenoveerde park.  Bovendien zal deze weg extra breed moeten zijn 
met het oog op de draaicirkel van de vrachtwagens.  De verbinding 
met de Lemonnierlaan vergt daarnaast eveneens een oversteekplaats 
met verkeerslichten. Deze verkeerslichten vertragen niet alleen de 
oversteek voor de voetgangers, maar ook het wegverkeer wanneer 
er grote aantallen voetgangers gebruik van maken, zoals ter 
hoogte van het Fontainaspark en de schoolroute ter hoogte van de 
Zespenningenstraat. 

Scenario 2 | De inrichting van een dubbele rijstrook diagonaal over 
het plein tussen de Zespenningenstraat en de Bogaardenstraat, 
alsook de Lemonnierlaan en de Anspachlaan. 

Deze inrichting doorkruist het centrale plein met een brede dubbele 
weg, waardoor er twee vreemde pleindelen ontstaan. De moeilijk over 
te steken weg doet een barrière ontstaan en maak deze inrichting 
weinig kwalitatief en weinig bruikbaar. 

Scenario 3 | De inrichting van een enkele rijstrook of een dubbele 
rijstrook rond de oostelijke kant van het Fontainasplein en de 
inrichting van de Lemonnierlaan en de Anspachlaan over één 
rijstrook. 

De Lemonnierlaan en de Anspachlaan krijgen de breedte van een 
rijstrook, aangezien ze geen deel uitmaken van de bestemmingslus. 
Deze inrichting omringt het centrale plein met een enkele of dubbele 
rijstrook langs de oostelijke kant van het plein, waardoor er een 
breuklijn ontstaat met de voor voetgangers bestemde zone van de 
Sint-Jacobswijk.  Bovendien biedt deze inrichting het nadeel dat de 
Anderlechtstraat moeilijk toegankelijk wordt, net als de toegangsweg 
naar de parking van het ACOD.  Door de dubbele rijstrook rond het 
plein tot een enkele rijstrook terug te brengen, zal de impact van 
het verkeer beperkt blijven en wordt ook de mogelijkheid om over 
te steken verbeterd, o.a. omdat er geen verkeerslichten meer nodig 
zullen zijn.
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Scenario 4 | De inrichting van een enkele (of dubbele) rijstrook door 
het centrale deel van het Fontainasplein in het verlengde van de 
Lemonnierlaan en de Anspachlaan. 

Ook in dit geval krijgen de Lemonnierlaan en de Anspachlaan slechts 
de breedte van één rijstrook. 
Deze inrichting doorkruist het centrale plein met een weg, waardoor 
er twee pleindelen ontstaan. Met het ontstaan van een barrière op 
het plein tot gevolg  De oostwestelijke band tussen beide delen van de 
stad wordt hierdoor niet vergemakkelijkt, terwijl het wel belangrijk is 
voor het Brusselse stadscentrum. 
Deze inrichting biedt verder tevens het nadeel dat de Anderlechtstraat 
moeilijk toegankelijk wordt, net als de parking van het ACOD.  
Door de dubbele rijstrook rond het plein terug te brengen tot één 
rijstrook, kan de impact van het verkeer beperkt worden. Ook de 
mogelijkheid om over te steken, wordt hierdoor verbeterd, o.a. omdat 
verkeerslichten in dat geval niet langer nodig zijn. 

Scenario 5 | De inrichting van een enkele rijstrook rond de westelijke 
kant van het Fontainasplein en de inrichting van de Lemonnierlaan 
en de Anspachlaan over één rijstrook. 

In dit scenario krijgen de Lemonnierlaan en de Anspachlaan de 
breedte van één rijstrook. 
Deze inrichting omcirkelt het centrale plein met een enkele rijstrook 
langs de westelijke kant van het plein, met een breuklijn tussen het 
nieuwe Fontainaspark en de nieuwe centrale square tot gevolg.   In 
de context van deze inrichting sluiten de Anderlechtstraat en de 
parking van het ACOD wel goed aan op de bestemmingslus. Door 
de dubbele rijstrook rond het plein tot een enkele rijstrook terug 
te brengen, kan de impact van het verkeer beperkt blijven en wordt 
ook de mogelijkheid om over te steken verbeterd, o.a. omdat er geen 
verkeerslichten meer nodig zullen zijn. 

Scenario 6 | De inrichting van de bestemmingslus in de vorm van 
een enkele rijstrook rond de westelijke kant van het Fontainasplein 
alsook de Lemonnierlaan en de inrichting van de Anspachlaan als 
plein. 

De Lemonnierlaan wordt van een zekere wegbreedte voorzien. Op 
de Anspachlaan wordt de weg niet meer gemarkeerd en wordt het 
materiaal van het plein doorgetrokken. Dat neemt echter niet weg dat 
er hier qua verkeer uitsluitend van plaatselijk verkeer en leveringen 
uitgegaan dient te worden. Hierdoor kan de noordelijke kant van het 
plein doorlopend ingericht worden en kan de impact van het verkeer 
op de nieuwe inrichting beperkt worden. 
Deze inrichting omcirkelt het centrale plein met een enkele rijstrook 
langs de westelijke kant van het plein, met een beperkte breuklijn 
tussen het nieuwe Fontainaspark en de nieuwe centrale square tot 
gevolg. In de context van deze inrichting sluiten de Anderlechtstraat 
en de parking van het ACOD wel goed aan op de bestemmingslus. 
Door de dubbele rijstrook rond het plein terug te brengen tot één 
rijstrook, kan de impact van het verkeer beperkt worden en wordt de 
mogelijkheid om over te steken verbeterd.

Conclusie voor Fontainas:
Scenario 6 lijkt de interessantste optie 
te zijn, ook in de situatie na de testfase 
waarbij de Lemonnierlaan veranderd 
werd in een tweerichtingsweg.
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3.4.2. OP LANDSCHAPPELIJK VLAK

Aanvankelijk wilde men bij het Fontainasplein het perspectief 
onderstrepen door middel van een parkontwerp met grote 
hoogstammige bomen op de as van de lanen. Dat bleek echter 
geen haalbare kaart omwille van de ondergrond. De collectoren 
en het premetrostation Anneessens maken de aanplanting van 
hoogstammige bomen in de grond namelijk onmogelijk. 

Bij wijze van alternatief werd de optie van het werken met groene 
taluds bestudeerd, waarop er bomen aangeplant zouden worden 
(hoogstammige en meerstammige bomen). Een nieuw scenario (zie 
illustratie) met een profiel rond verhoogde grasrijke zones werd 
echter niet weerhouden. Deze oplossing werd te gelijkend op de 
huidige bakken met planten en bomen op de lanen bevonden en zou, 
net zoals deze bakken, een visuele en fysieke barrière doen ontstaan. 

Voor het finale ontwerp werd er uiteindelijk uitgegaan van de bestaande 
en toekomstige voetgangersverbindingen tussen de verschillende 
wijken rond de aangepakte ruimte (Sint-Jacobswijk, Anneessenswijk, 
Bloementuinwijk, wijk van de Zavel, wijk van het Centrum). Op die 
manier wordt het Fontainasplein een verbindingsruimte, een plein 
dat samenbrengt. De aanblik van het nieuwe Fontainasplein wordt 
verder ook bepaald door de perspectieven en de bezonning. En 
tot slot zullen er groene taluds komen, die zich geleidelijk aan van 
grondniveau naar boven toe zullen ontwikkelen (tot maximum 50 cm 
hoog, zonder visuele omkadering).

niet weerhouden scenario

weerhouden scenario
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weerhouden scenario weerhouden scenario

niet weerhouden scenario

Anneessenswijk

Fontainaspark Gevel van de 
school

VoetgangerszoneZuidstation

Zavel

Sint-Jacobswijk

toren stadhuis

Sum.be 731943 Centrale Lanen | Boulevards du Centre  |  Greisch





4. EVALUATIE VAN DE EFFECTEN PER DOMEIN
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Geografische afbakening van de evaluatiezone van de effecten van 
het project

Het project bevindt zich volledig op het grondgebied van de stad 
Brussel, maar in functie van het domein, is de impact groter dan 
de projectperimeter. Hierna vindt u een overzicht van de gebruikte 
perimeters:
Het stedenbouwkundig en landschappelijk domein beschrijft de 
impact van de herinrichting van de lanen en het Beursplein op de 
structuur en het gebruik van de bebouwde ruimte. Deze impact blijft 
binnen de projectzone. De perceptie, de kwaliteit, de structuur en het 
gebruik van de bebouwde ruimte worden in het bijzonder beïnvloed 
in de zone van het project zelf.

Dit geldt eveneens voor het domein van het erfgoed. De herinrichting 
van de centrumlanen en het Beursplein heeft geen enkele invloed op 
het kader, de waarde van het imago of het gebruik van monumenten 
die buiten de perimeter liggen. Nogmaals is - met andere woorden 
- de afbakening van de geografische perimeter van de evaluatie van 
de impact van het project dezelfde als de perimeter van het project.

Ook op socio-economisch vlak gaat de evaluatie over de impact 
die de herinrichting heeft/zal hebben op de projectzone zelf. Deze 
evaluatie is voornamelijk kwalitatief en in mindere mate kwantitatief, 
aangezien de gevolgen van de herinrichting voor de economische 
prestatie van de handels- en horecazaken niet los beschouwd 

kunnen worden van tal van andere factoren die een impact hebben 
op het plaatselijke economische resultaat. Anderzijds is het evident 
dat de socio-economische gevolgen van de herinrichting van de 
lanen van het centrum en het Beursplein zich ook verderop, in de 
omliggende wijken en in de volledige Vijfhoek zullen laten gevoelen. 
Voor dit domein werd het geografische studiegebied van de impact 
uitgebreid tot de volledige Vijfhoek. De evaluatie van de impact in de 
Vijfhoek is ook vooral kwalitatief, maar een voorbeeld dat vergeleken 
kan worden met de inrichting van een voetgangerszone in Mulhouse, 
levert kwantitatieve elementen op voor deze impact.

Wat de mobiliteit en het gebruik van de openbare zone betreft, dient 
er een onderscheid gemaakt te worden tussen de gevolgen van het 
instellen van de voetgangerszone enerzijds en de gevolgen van de 
herinrichting van de lanen en het Beursplein anderzijds, die het 
voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvragen. Uiteraard blijft de 
impact van de herinrichting van de centrumlanen en het Beursplein 
alsook van het andere gebruik van de ruimte die hierdoor ontstaat, 
beperkt tot de perimeter van de projecten. Dat neemt echter niet weg 
dat deze herinrichtingsprojecten wel nauw verbonden zijn met het 
instellen van de voetgangerszone dankzij de verkeersmaatregelen 
van de Stad. De impact op de mobiliteit wordt vastgesteld in de 
Vijfhoek en wordt dus ook op dit vlak beschreven.

Het domein ‘fauna en flora’ beschrijft de gevolgen van de herinrichting 
van de centrumlanen en het Beursplein voor de fauna en flora in het 
project zelf. Het betreft hier een significante maar beperkte impact 
die de perimeter van de projecten niet echt overschrijdt.

Dit geldt ook voor het stedelijke microklimaat en het energieaspect. 
De herinrichtingsprojecten hebben op deze vlakken geen effecten 
buiten de projectgebieden.

De impact van luchtkwaliteit, geluid en trillingen werd in detail 
geëvalueerd in het kader van de herinrichtingsprojecten van de 
lanen en het Beursplein. Uiteraard heeft het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en het geluid in het projectgebied ook een (positieve) 
impact in een ruimere perimeter.

De impact van de herinrichting van de lanen in het centrum en 
het Beursplein op de bodem, het grond- en oppervlaktewater, het 
regenwater, afvalwater, leidingwater en de openbare netheid is 
uiteindelijk erg lokaal. De evaluatie van de volgende hoofdstukken 
werd dus beperkt tot de perimeter van het project:
4.11 Bodem, grond- en oppervlaktewater  
4.12 Afvalwater, regenwater en leidingwater
4.13. Afvalbeheer en openbare netheid
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Fontainasplein	loopt	verder	op	de	Anderlechtschesteenweg;	
en er loopt ook een Noord-Zuid GFR, parallel met de Anspachlaan, 
uit de kleine ring naar de Taborastraat - Zuidstraat en deze gaat 
verder naar de Priemstraat in de richting van Sint-Gillis.

b. FEITELIJKE TOESTAND 
Bestemming en gebruik van de openbare ruimte:
Op dit moment is de inrichting van de Anspachlaan en de aanpalende 
pleinen hoofdzakelijk gericht op het fungeren als verkeersruimte 
waarin het gemotoriseerde verkeer domineert. De inrichting dateert 
uit de jaren 1970 toen de ondergrondse tram aangelegd werd 
onder de vorm van een premetrostation. De voetpaden worden veel 
gebruikt, maar de vrije ruimte is beperkt tussen de ingangen van de 
metro, de bakken met bomen en de terrassen van de horecazaken. 

De brede centrale geasfalteerde zone, die oorspronkelijk voorzien 
werd met vier rijstroken, werd met wegmarkeringen herleid tot 
twee rijstroken en aan weerszijden werd er een op de rijweg 
aangeduid fietspad aangelegd. Deze inrichting die bedacht werd op 
een aanhoudende grote verkeersstroom die deze centrale rechte 
as gebruikt, zou een echte barrière vormen tussen het oosten en 
het westen van het Brusselse stadscentrum of tussen de buurt 
van de Grote Markt en de Visverkopersstraat. Vandaag voldoet de 
inrichting niet langer aan wat er van een voetgangerszone in het 
stadscentrum verwacht wordt.

4.1.1. VASTGELEGD GEOGRAFISCH GEBIED
Het project is volledig gelegen op het grondgebied van de stad 
Brussel en omvat de herinrichting van de Anspachlaan alsook van: 
het De Brouckèreplein, 
de Adolphe Maxlaan van het De Brouckèreplein tot aan de Sint-
Michielsstraat, 
de Sint-Michielsstraat tussen de Maxlaan en de Jacqmainlaan, 
de Grétrystraat tussen de Anspachlaan en de Hallenstraat,
de Kiekenmarkt tussen de Anspachlaan en de Hallenstraat, 
de Devauxstraat, 
de Van Praetstraat, 
de Steenstraat tussen de Anspachlaan en de Zuidstraat, 
Plattesteen tussen de Anspachlaan en de Verversstraat, 
evenals het Fontainasplein.

De herinrichting van het Beursplein en zijn beschermde perimeter 
wordt parallel ingediend als een afzonderlijke vergunningsaanvraag, 
onder de vorm van een unieke vergunning. 

Parallel met dit project heeft Brussel Mobiliteit eveneens een 
bouwvergunning verkregen voor de herwaardering van de toegangen 
tot de premetrostations De Brouckère en Beurs en voor de inrichting 
van nieuwe fietsenparkings die hierin zullen worden geïntegreerd. 

4.1.2. SITUATIE VÓÓR JUNI 2015

a. JURIDISCHE SITUATIE      

Ten noorden van het Brouckèreplein is het projectgebied omgeven 
door huizenblokken met diverse stedenbouwkundige bestemmingen.  
Ook tussen de Jacqmainlaan en het Brouckèreplein staan er 
huizenblokken in woongebied. In het oosten bevinden zich 
huizenblokken in gemengde zone en de twee torens tussen het plein 
en de Bisschopsstraat liggen in administratief gebied.  Tussen de 
Bisschopsstraat is er een gevarieerd palet van gemengde gebieden 
en zones met een grote verscheidenheid die woongebied worden. 
Tussen het Beursplein en het Fonainasplein verbindt de laan de 
woongebieden, woongebieden waarin enkele specifieke gebouwen 
zijn opgenomen, zoals het Beursgebouw en de AB. 
 
Daarnaast wordt het projectgebied ook doorkruist door enkele 
Gewestelijke Fietsroutes (GFR’s):
een oost-west GFR langs het Warandepark en het Centraal Station 
de	Kiekenmarkt	richting	Molenbeek;
een aftakking van de Noord-Zuid GFR op de Zuidstraat wijkt af 
vanaf de Kolenmarkt naar het Fontainasplein en loopt door op 
de Zespenningenstraat en gaat verder richting Molenbeek en 
Anderlecht;
een GFR komende van de Blaesstraat op de Bogaardenstraat richting 
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De Anspachlaan telt voornamelijk gebouwen uit de 19de eeuw met 
4 tot 5 verdiepingen. Op de benedenverdieping van het merendeel 
van deze gebouwen zijn winkels of horecazaken gevestigd. De 
uitstalramen, de inrichting en de handelsfuncties zijn daarbij van 
erg uiteenlopende kwaliteit. Op de verdiepingen zijn voornamelijk 
appartementen ingericht, die uiteraard kleiner zijn dan de 
indrukwekkende voorgevels zouden doen vermoeden. Gezien de 
beperkte diepte van de gebouwen op de Anspachlaan en de gevulde 
en dichte huizenblokken is de toegang tot buitenruimte beperkt. 

Verschillende hogere verdiepingen zijn niet langer bewoond en 
worden als opslagruimte gebruikt, maar er is geen sprake van 
leegstand zoals in de Nieuwstraat. De ruime woonhuizen uit de 19de 
eeuw langs de lanen voorzagen steeds twee commerciële functies 
met centraal gelegen een toegang tot de verdiepingen. 

Enkele administratieve gebouwen met grote afmetingen onderbreken 
gericht de doorlopende gevel die uit de tweede helft van de 19de 
eeuw dateert. Deze gebouwen onderbreken ook de commerciële 
continuïteit.

Het Brouckèreplein verloor met de inrichting ervan in de jaren 
1970 haar karakter van ‘grote ontmoetingsplaats’. Het plein wordt 
doorkruist door een weg met 4 rijstroken die afgebakend is met 
bakken met bomen die de voetgangers op de voetpaden moeten 
beschermen tegen het verkeer. Tot de in het oog springende functies 
op het De Brouckèreplein behoren het majestueuze Hotel Métropole 
en de UGC-bioscoop die allebei ondergebracht werden in andere 
gebouwen met gevels uit de 19de eeuw langs beide kanten van het 
plein. In het gebouw genaamd Hotel Continental, het eerste gebouw 
op het De Brouckèreplein en langs de volledige Anspachlaan, vinden 
we tegenwoordig de kantoren van de Grondregie van de Stad 
Brussel. Het verlichte ‘Coca Cola’-reclamepaneel op het dak van het 
gebouw geldt verder eveneens als kenmerkend voor het plein en het 
perspectief van de lanen.

De Noorddoorgang die aan het De Brouckèreplein grenst, verbindt de 
Adolphe Maxlaan met de Nieuwstraat. Deze historische winkelgalerij 
bewaarde haar historische karakter dankzij enkele verzorgde 
winkels en fungeert als belangrijke verbinding met de drukbezochte 
Nieuwstraat.  De winkels van het De Brouckèreplein hebben een 
ander statuut dan die van de Nieuwstraat. Hier bevinden zich 
voornamelijk interimkantoren en horecazaken en in mindere mate 
boetieks. 

Aan de zuidkant van het De Brouckèreplein werden de gebouwen uit de 
19de eeuw in de jaren 1970 vervangen door twee kantoortorens: het 
‘Philips’-gebouw en de Munttoren, waar met name de administratieve 
diensten van de Stad ondergebracht werden.  Deze torens zorgen 

Water
Residentiële zone
Woonzone
Gemengde zone
Sterkt gemengde zone
Ambachten
Haven-en transportfuncties
Kantoren
Gemeenschapsvoorzieningen
Ondernemen 
Spoorwegen
Groenzones
Groenzone met een grote biologische waarde
Park-zone
koninklijk domein
sport en open luchtrelreatte
kerkhoven
Bossen
Landbouw
Zone van regionaal belang
Reservegebied 

Hoofdwegen

Gewestwegen tunnels

Gewestwegen

Fietsroutes

Autosnelwegen
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tot aan de oostelijke kant van het Fonainasplein. 

Langs de westkant van het plein merken we het grote moderne 
gebouw met 8 verdiepingen van het ACOD op en vlak daarnaast de 
onderbreking van de gebouwen die uitgeven op het park dat op de 
oude bedrijfssite van Philips aangelegd werd. Het park wordt druk 
bezocht door tal van inwoners van de nabijgelegen Anneessenswijk. 

De Lemonnierlaan, die uit de 19de eeuw dateert, loopt verder in de 
richting van het Zuiden naar de Kleine Ring en het Zuidstation. 

De aanleg van de lanen van het centrum in ‘Beaux-Arts’-stijl op het 
einde van de 19de eeuw, legt vooral de nadruk op de uitzichten, de 
perspectieven, de assen en de monumentale gebouwen alsook op de 
emblematische panden in de straten. 

Deze klassieke maar uitgesproken stedenbouwkundige vorm geldt als 
richtingbepalend en tekenend voor het imago van de centrumlanen.

voor een breuk in het Haussmanniaanse stedelijke weefsel en dat 
zowel qua schaal als qua functies.  De benedenverdieping zorgt 
voor een beperkte dialoog met de omliggende straten en dan 
voornamelijk met de Bisschopsstraat, de Wolvengrachtstraat en de 
Augustijnenstraat die ‘dode’ gevels hebben langs de straatkant.  De 
verbindingsstraten met het Muntplein worden thans gekenmerkt 
door de talrijke bushaltes en het eindpunt van de bus.  Voorts dient 
hierbij opgemerkt dat de voet van de Munttoren op dit moment volop 
gerenoveerd wordt en dat het renovatieproject in kwestie voorziet 
dat de winkels op de gelijkvloerse verdieping naar de straatzijde 
gericht zullen zijn. 

Het Beursplein wordt natuurlijk gekenmerkt door het monumentale 
Beursgebouw. De functie van de beurs is niet meer aanwezig 
in het gebouw en er worden regelmatig thematentoonstellingen 
georganiseerd.  Momenteel worden er plannen uitgewerkt voor 
het onderbrengen van een Biermuseum in het Beursgebouw. 
De monumentale trappen aan de zijkant van de Beurs worden 
gebruikt als grote tribune en doen dienst als ontmoetingsplaats bij 
manifestaties.  In de omgeving van de Beurs bevinden zich op de 

benedenverdiepingen van de omringende gebouwen voornamelijk 
cafés of brasserieën met grote terrassen, waarvan enkele met faam 
zoals de ‘Falstaff’ of de ‘Cirio’, waarvan het authentieke interieur 
bewaard bleef.
  
In de Beursstraat werd er daarnaast ook een klein archeologisch 
museum ingericht boven de resten van het oude Augustijnenklooster.  
Dit museum, dat voor de helft onder de grond zit, vormt soms 
een obstakel in het wandeltraject tussen de Grote Markt en het 
Beursplein. 

Ook het Fonainasplein wordt in tweeën gesneden door het 
autoverkeer dat tussen het Noorden en het Zuiden van de Brusselse 
Vijfhoek rijdt.  We stellen evenwel een duidelijk onderscheid vast 
tussen de oost- en de westkant van het plein. Het oosten van het 
plein is verbonden met de Sint-Jacobswijk, die de laatste jaren 
een interessante ontwikkeling doormaakte en waar een evenwicht 
gecreëerd werd tussen de horecafuncties en het nachtleven 
enerzijds en de woonfunctie anderzijds.  Deze trend wordt doorgezet 
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De nog steeds merkbare perspectieven werden ontworpen door 
Suys:

 - het zicht op de Beursstraat vanaf de Antoine Dansaertlaan 
en	de	Auguste	Ortsstraat;

 - het zicht op het Hotel Continental, gelegen aan de rand van 
het De Brouckèreplein, op de Anspachlaan na de Beurs. De 
beperkte grootte en de omvang van het gebouw laten echter 
niet toe het monumentale effect op te wekken van het Hotel 
Continental	vanop	de	Beurs;

 - het zicht op de wijk van het Noordstation vanaf de lanen van 
het centrum.

Andere opmerkelijke perspectieven: 
 - het zicht op de toren van het stadhuis, vanaf de Henri 

Mausstraat,	aan	de	kant	van	de	Beurs;
 - het	zicht	op	de	Sint-Niklaaskerk	vanaf	de	Beursstraat;
 - het zicht op de oude Sint-Katelijnekerk vanuit de 

Devauxstraat;
 - het zicht op de toren van de Rijke-Klarenkerk.

Voor het overige dient hier opgemerkt dat de perspectieven 
ontbreken of aanzienlijk verminderd werden aan de uiteinden van 
de lanen van het centrum naar het Noord- en het Zuidstation. Dit 
terwijl één van de doelstellingen van het aanleggen van de lanen van 
het centrum net een verbinding maken tussen de twee eindhaltes 
was. De reiziger had dan onmiddellijk een onbelemmerd uitzicht over 
de stad en de te volgen weg naar het centrum of naar een ander 
station. Deze ruimtelijke logica verdween echter met het verplaatsen 
van de stations en hun ingangen naar de zijkant.

1 2

4 5 6 7

3
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p.4

Zicht op de perrons   -   Vue sur les quais

METRO DE BROUCKÈRE

 Axonometrie van de lokettenzaal   -   Axonometrie de la salle des guichets

METRO DE BROUCKÈRE

1. Renovatie van de Munttoren (The Mint)

2. Fietsparking in het metrostation Brouckère

3.Renovatie van de metrotoegangen

4. Biermuseum

4.1.3. GEPLANDE TOESTAND VAN DE AANPALENDE 

PROJECTEN
De renovatie van de Munttoren is volop aan de gang en in het kader 
hiervan is er op de benedenverdieping ook een nieuwe organisatie 
van de handelszaken gepland. Zo zullen de toegangen tot de winkels 
naar de toekomst toe in verbinding staan met de straten via twee 
schuine overdekte doorgangen. 

Het De Brouckèremetrostation zal eveneens gerenoveerd worden en 
de loketzaal zal daarbij uitgebreid worden met een nieuwe toegang 
die uitkomt op de hoek van het Muntplein en de Bisschopsstraat. 
De stedenbouwkundige vergunning voor deze werken werd alvast 
afgeleverd.

Parallel met deze bouwaanvraag zullen ook de toegang tot de 
premetrostations onder de lanen van het centrum (het Beursstation 
en het De Brouckèrestation) gerenoveerd worden om een betere 
zichtbaarheid en toegankelijkheid te garanderen. Voor het 
Beursstation wordt een roltrap vervangen door een lift en worden 
bepaalde trappen gehergroepeerd. De huidige balustrades van 
de trappen worden vervangen door meer doorzichtige elementen. 
Ook de stedenbouwkundige vergunning voor deze werken werd al 
uitgereikt. 

In de vrije ruimte van de grote premetrostations Beurs en De 
Brouckère worden grote fietsenstallingen voorzien met 500 plaatsen. 
Beide fietsparkings zullen daarbij toegankelijk zijn voor fietsers langs 
mechanische hellingen, ingeplant op de Adolphe Maxlaan, langs het 
‘Continental’-gebouw voor ‘De Brouckère’ en op de Anspachlaan 
voor het station ‘Beurs’. 

De Beurs zal gerenoveerd worden en zal als biermuseum dienst 
doen.  Hiervan is het architectuurproject volop aan de gang. Het 
museum zelf is bedoeld als belangrijke toeristische trekpleister, 
nabij de Grote Markt. 

In het kader van de overeenkomst met de Bloemenhofwijk, 
wordt het Fontainaspark gerenoveerd en worden er nieuwe 
functies geïntegreerd zoals een sportzaal en een school. Ook 
de stedenbouwkundige vergunning voor deze plannen werd al 
afgeleverd. 
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Principedoorsnede van de lanen

Dat geldt eveneens voor de herinrichting van de Zuidstraat en de 
Nieuwstraat. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor 
de Rijkeklarenstraat bevindt zich intussen in de onderzoeksfase. 
Idem voor het Grétryproject.

4.1.4. GEPLANDE TOESTAND VAN DE LANEN

De Anspachlaan - met inbegrip van de aangrenzende pleinen - is 
een voetgangerszone geworden ter hoogte van het stuk tussen het 
Brouckèreplein en de Verversstraat, maar deze voetgangerszone 
wordt doorkruist door auto- en busverkeer ter hoogte van de 
Wolvengrachtstraat en de Bisschopsstraat. Anderzijds is er tussen 

de Plattesteen en de Verversstraat een lus voorzien voor bussen. 
Vanuit de Verversstraat tot aan het Fontainasplein is de Anspachlaan 
toegankelijk voor het plaatselijke autoverkeer. De laan blijft tussen 4 
uur en 11 uur ‘s ochtends ook toegankelijk voor leveringen en voor 
taxi’s. De volledige zone is eveneens toegankelijk voor fietsers. 

Het profiel van de laan wordt herbekeken voor het volledige 
projectgebied. De gehele inrichting gebeurt doorlopend op de 
benedenverdieping en van gevel tot gevel. De lanen worden aangelegd 
als een groene boulevard, met een brede vrije centrale promenade 
en met brede flaneerzones zonder enig obstakel langs de gevels.  
In het midden zijn er zones voorzien waarin er bomen aangeplant 
zullen worden, de zgn. ‘pocket gardens’. Horecaterrassen worden 
hier geïntegreerd en we treffen hier banken en ander stadsmeubilair 
aan. 

Samen met de implementatie van de verkeersmaatregelen wordt een 
bijhorende inrichting voorzien waardoor een groene stadsboulevard 
ontstaat die tegemoet komt aan het tekort aan openbare ruimte 
en met name aan groene ruimten in het stadscentrum. De nieuwe 
lanen zorgen voor nieuwe zintuiglijke ervaringen. In plaats van 
verkeershinder, lawaai, stank en vervuiling wordt er een nieuw kader 
gecreëerd voor nieuwe landschapservaringen, nieuwe toegankelijke 
groene zones met diverse soorten aanplantingen, meerstammige 
bomen en hoogstammen, waardoor doorheen de seizoenen een 
dialoog ontstaat met de Brusselaars of de bezoekers. De ruimte 
is daarnaast ook aangenaam en toegankelijk in alle veiligheid op 
eender	welke	 leeftijd;	 kinderen	spelen	er	en	verder	 treffen	we	er	
ook groepjes jongeren, ouderen of personen met een beperkte 
mobiliteit	aan;	iedereen	kan	zich	hier	tegen	zijn	of	haar	eigen	tempo	
verplaatsen of halt houden, op een bank rusten, een babbeltje maken, 
iets drinken op een terras zonder gestoord te worden, shoppen, … 
Ook voor slechtzienden werden er geleidelijnen opgenomen in het 
project. De gevels doen dienst als richtlijnen en ter hoogte van 
de oversteekplaatsen voor voetgangers zullen er richtlijnen en 
ribbelstroken voorzien worden. 

De nieuwe inrichting zal het levenskader van de lanen en pleinen 
aanzienlijk opwaarderen.  De benedenstad kan zo opnieuw een 
aantrekkelijke gemengde wijk worden. Een levendige wijk met 
handelszaken op de benedenverdiepingen, maar waar het ook 
aangenaam wonen is op de verdiepingen, en waar de aanwezige 
voorzieningen ontwikkeld kunnen worden en voor een dialoog kunnen 
zorgen met de openbare ruimte buiten.  Het herkwalificeren van 
de lanen in het centrum zal ook een invloed hebben op de volledige 
omgeving van de Brusselse benedenstad. Deze echte transformatie 
beantwoordt aan een nieuw gebruik van de stad, dat de laatste 
jaren gestart werd door een deel van de toenemende bevolking. Het 
stadscentrum wordt zo een plek om te wonen, zowel voor gezinnen 
met (of zonder) kinderen, als voor bejaarden. 

Bovendien is één van de doelstellingen dat de stadskern versterkt 
wordt als een aantrekkelijke omgeving, met een sterkere 
handelsdynamiek die voor een solide verbinding kan zorgen tussen 
de Nieuwstraat en de Antoine Dansaertstraat. De huidige breuklijn 
wordt zo omgevormd tot een gezellige boulevard waar het aangenaam 
vertoeven zal zijn.
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4.2.1. PERIMETER

De perimeter van de stedenbouwkundige vergunning omvat de 
openbare ruimte van de Anspachlaan, het Beursplein en het De 
Brouckèreplein, alsook gedeeltelijk de Émile Jacqmainlaan en de 
Adolphe Maxlaan, met delen van de zijstraten en hun verbindingen:

 - Rijkeklarenstraat,
 - Borgval,
 - Plattesteen,
 - Steenstraat,
 - Henri Mausstraat,
 - Zuidstraat,
 - Beursstaat,
 - Jules Van Praetstraat,
 - Auguste Ortsstraat,
 - Paul Devauxstraat,
 - Kiekenmarkt,
 - Grétrystraat,
 - Sint-Michielsstraat.
 -

De herinrichting binnen deze perimeter gebeurt van gevel tot gevel.

Daarbij zorgt het project voor een opwaardering van de negentiende-
eeuwse ruimten binnen het projectgebied. Verder is het tevens de 
bedoeling om dat ook met de gevels langs de straatkant en de gevels 
op de pleinen te doen. Op grotere schaal gaat het om het stedelijke 
landschap met, enerzijds, verschillende emblematische uitzichten 
die opgewaardeerd worden en, anderzijds, de verbinding tussen het 
stedelijke weefsel uit de negentiende eeuw en het oudere stedelijke 
weefsel. 

Wat het archeologische museum ‘Bruxellae 1238’ betreft, wordt er 
in de respectieve stedenbouwkundige vergunning gesproken over 
de aanpak van de straat en andere bovengrondse elementen. De 
ondergrondse heraanleg hoort daar niet bij en zal het voorwerp 
uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning die verband zal 
houden met de renovatie van de Beurs tot biermuseum.
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a. MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN OF 
BESCHERMDE BOMEN

Het project heeft betrekking op de openbare ruimte van de straten 
en pleinen zonder de beschermde gebouwen, landschappen of 
bomen te omvatten, met uitzondering van de openbare ruimte rond 
de Beurs:  

Effectenbeurs en omgeving 
Opgetrokken in 1868-1873 door Léon-Pierre SUYS
Typologie: gebouw en omgeving
Stijl: neo-Italiaanse renaissance
HENRI MAUSSTRAAT 0, BEURSSTRAAT 0, ZUIDSTRAAT 0, 
ANSPACHLAAN 80
BRUSSEL
Beschermd als monument + landschap:
Effectenbeurs en omgeving
Definitieve bescherming: 19/11/1986

De perimeter van de bescherming is eveneens opgenomen als 
bufferzone voor het UNESCO-werelderfgoed rond de Grote Markt 
van Brussel.

b. B

De bestemmingslus van de volgende beschermde gebouwen 
ressorteren onder het projectgebied:

Effectenbeurs en omgeving (1)
Opgetrokken in 1868-1873 door Léon-Pierre SUYS
Typologie: gebouw en omgeving
Stijl: neo-Italiaanse renaissance
HENRI MAUSSTRAAT 0, BEURSSTRAAT 0, ZUIDSTRAAT 0, 
ANSPACHLAAN 80
BRUSSEL
Beschermd als monument + landschap:
Effectenbeurs en omgeving
Definitieve bescherming: 19/11/1986

Sint-Niklaaskerk (2)
Opgetrokken in 1125-1381
Typologie: kerk
Stijl: gotiek
BOTERSTRAAT 0
BRUSSEL
Beschermd als monument
Sint-Niklaaskerk
Definitieve bescherming: 05/03/1936 

Geheel van traditionele huizen tegen de Sint-Niklaaskerk (3)
Typologie: architecturaal geheel
KORTE BOTERSTRAAT 1 - 17, GRASMARKT 1 - 5, TABORASTRAAT 
2 - 16
BRUSSEL
Beschermd als geheel
Geheel van traditionele huizen, gebouwd tegen de Sint-Niklaaskerk
Begin van de bescherming: 29/04/1999
Definitieve bescherming: 20/09/2001

Café Le Cirio (4)
Gebouwd in 1883-1886 door Charles GYS
Typologie: café
Stijl: eclectisme
BEURSSTRAAT 18 - 20
BRUSSEL
Beschermd als monument
Café Le Cirio
Begin van de bescherming: 05/02/2009
Definitieve bescherming: 03/03/2011

 
 
La Grand-Place de Bruxelles, patrimoine Unesco 
Plan de Gestion -  2012-2015 
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églises : Saint-Nicolas, Sainte-Madeleine. Le plus grand nombre des classements concerne 
toutefois les maisons traditionnelles du XVIIe et XVIIIe siècles. 

Environ 150 classements sont postérieurs à l’inscription de la Grand-Place sur la liste du 
patrimoine mondial.  

 
Les zones légales de protection entourant les biens classés couvrent dès à présent une grande 

partie du périmètre Unesco – zone tampon. 
 

 
Biens classés situés dans la zone tampon (en annexe – volume 3). 

©Direction des Monuments et Sites - Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Sint-Niklaaskerk
Gerealiseerd in 1125-1381
Typologie: Kerk
Stijl: Gotisch

BOTERSTRAAT 0
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Sint-Niklaaskerk

Definitieve bescherming: 05/03/1936

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57452.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/004 100 pdf

2043-0004/0    (GoogleMap)

Blz.34/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Geheel van traditionele huizen tegen de St-Niklaaskerk
Typologie: Architecturaal geheel

KORTE BOTERSTRAAT 1 - 17, GRASMARKT 1 - 5, TABORASTRAAT 2 - 16
BRUSSEL

Beschermd als Geheel:
Geheel van traditionele huizen gebouwd tegen de St-Niklaaskerk

Begin van de bescherming: 29/04/1999
Definitieve bescherming: 20/09/2001

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57497.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/029 001 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/025 019 pdf

2043-0004/01    (GoogleMap)

Blz.35/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Beurs voor Publieke Fondsen en de omgeving
Gerealiseerd in 1868-1873 door Léon-Pierre SUYS
Typologie: Gebouw en omgeving
Stijl: Neo-Italiaanse renaissance

HENRI MAUSSTRAAT 0 , BEURSSTRAAT 0 , ZUIDSTRAAT 0 , ANSPACHLAAN 80
BRUSSEL

Beschermd als Monument + Landschap:
Beurs voor Publieke Fondsen en de omgeving

Definitieve bescherming: 19/11/1986

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/59025.jpg (Copyright Chr. Bastin / J. Evrard)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/006 029 pdf

2043-0115/0    (GoogleMap)

Blz.161/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Café Le Cirio
Gerealiseerd in 1883-1886 door Charles GYS
Typologie: Café
Stijl: Eclecticisme

BEURSSTRAAT 18 - 20
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Café Le Cirio

Begin van de bescherming: 05/02/2009
Definitieve bescherming: 03/03/2011

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/61085.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/044 003 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/045 046 pdf

2043-0452/0    (GoogleMap)

Blz.332/1170

1
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Taverne Falstaff en geheel van herenhuizen (5)
Typologie: deel van de straat
Stijl: eclectisme
ZUIDSTRAAT 1, HENRI MAUSSTRAAT 17 - 51
BRUSSEL
Beschermd als geheel
Interieur van de Taverne Falstaff, straatgevels en daken van een 
aantal gebouwen in de
Mausstraat en de Zuidstraat
Begin van de bescherming: 17/09/1998
Definitieve bescherming: 12/10/2000
P 334

Middeleeuwse brug over een oude Zenne-arm
Typologie: brug
ANSPACHLAAN 159
BRUSSEL
Beschermd als monument
Middeleeuwse brug over een oude Zenne-arm
Begin van de bescherming: 15/07/1993
Definitieve bescherming: 14/07/1994
P 224

Herenhuis in eclectische stijl
Opgetrokken in 1872 door Gédéon BORDIAU
Typologie: handelspand en herenhuis
Stijl: neobarok, eclectisme
KIEKENMARKT 16 - 20, ANSPACHLAAN 59 - 61
BRUSSEL
Beschermd als monument
Herenhuis in eclectische stijl
Begin van de bescherming: 19/03/1992
P223

Herenhuis in eclectische stijl
Opgetrokken in 1874 door Émile JANLET
Typologie: handelspand en herenhuis
Stijl: eclectisme
ANSPACHLAAN 78
BRUSSEL
Beschermd als monument
Herenhuis in eclectische stijl
Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994
P234

Apotheek van den Bijstand
Gebouwd in 1904 door Paul HAMESSE
Typologie: apotheek
Stijl: jugendstil
BIJSTANDSTRAAT 0, ANSPACHLAAN 160
BRUSSEL
Beschermd als monument

Bioscoop Pathé Palace
Gebouwd in 1913 door Paul HAMESSE
Typologie: bioscoopzaal
Stijl: jugendstil
ANSPACHLAAN 85 - 85
BRUSSEL
Beschermd als monument
Bioscoop Pathé Palace
Begin van de bescherming: 02/02/1995
Definitieve bescherming: 27/03/1997

Etablissement Au Suisse (8)
Opgetrokken in 1882
Typologie: winkel
Stijl: modernisme, neoklassiek
ANSPACHLAAN 73 - 75
BRUSSEL
Beschermd als monument
Etablissement Au Suisse
Begin van de bescherming: 12/02/2009
Definitieve bescherming: 17/02/2011

Rotonde voor de panorama’s Castellani
Typologie: rotonde (panorama)
MAURICE LEMONNIERLAAN 8 - 14
BRUSSEL
Beschermd als monument
Gebouw en oude rotonde Castellani
Begin van de bescherming: 29/03/2001
Definitieve bescherming: 23/01/2003

Herenhuis in eclectische stijl
Opgetrokken in 1874 door Émile JANLET
Typologie: handelspand en herenhuis
Stijl: eclectisme
DE BROUCKEREPLEIN 37 - 39
BRUSSEL
Beschermd als monument
Herenhuis in eclectische stijl
Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

Oude bioscoop Eldorado
Gebouwd in 1931-1933 door Marcel CHABOT
Typologie: bioscoop
Stijl: jugendstil
DE BROUCKEREPLEIN 38
BRUSSEL
Beschermd als monument
Oude bioscoop Eldorado
Begin van de bescherming: 27/02/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Middeleeuwse brug over oude Zenne-arm
Typologie: Brug

ANSPACHLAAN 159
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Middeleeuwse brug over een oude Zennearm

Begin van de bescherming: 15/07/1993
Definitieve bescherming: 14/07/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/55950.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/012 027 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/009 011 pdf

2043-0198/0    (GoogleMap)

Blz.224/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Eclectisch opbrengsthuis
Gerealiseerd in 1874 door Emile JANLET
Typologie: Handels- en opbrengsthuis
Stijl: Eclecticisme

ANSPACHLAAN 78
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Eclectisch opbrengsthuis

Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/55947.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/011 022 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/008 056 pdf

2043-0222/0    (GoogleMap)

Blz.234/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Taverne Falstaff en geheel van opbrengsthuizen
Typologie: Straatgedeelte
Stijl: Eclecticisme

ZUIDSTRAAT 1 , HENRI MAUSSTRAAT 17 - 51
BRUSSEL
Beschermd als Geheel:
Interieur van de Taverne Falstaff, straatgevels en daken van een reeks gebouwen in de
Maus- en de Zuidstraat

Begin van de bescherming: 17/09/1998
Definitieve bescherming: 12/10/2000

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57942.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/027 010 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/024 028 pdf

2043-0458/0    (GoogleMap)

Blz.334/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Eclectisch opbrengsthuis
Gerealiseerd in 1874 door Emile JANLET
Typologie: Handels- en opbrengsthuis
Stijl: Eclecticisme

DE BROUCKEREPLEIN 37 - 39
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Eclectisch opbrengsthuis

Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/60647.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/011 023 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/008 057 pdf

2043-0223/0    (GoogleMap)

Blz.235/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Voormalige cinema Eldorado
Gerealiseerd in 1931-1933 door Marcel CHABOT
Typologie: Bioskoop
Stijl: Art deco

DE BROUCKEREPLEIN 38
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Voormalige cinema Eldorado

Begin van de bescherming: 27/02/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57123.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/008 066 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/011 030 pdf

2043-0234/0    (GoogleMap)

Blz.244/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Etablissement Au Suisse
Gerealiseerd in 1882
Typologie: Winkel
Stijl: Modernisme, Neoclassicistisch

ANSPACHLAAN 73 - 75
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Etablissement Au Suisse

Begin van de bescherming: 12/02/2009
Definitieve bescherming: 17/02/2011

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/61087.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/045 041 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/044 005 pdf

2043-0735/0    (GoogleMap)

Blz.504/1170
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Geheel gevormd door het Hotel Métropole en zijn uitbreidingen
Typologie: onbepaald
Stijl: eclectisme
DE BROUCKEREPLEIN 23 - 29, DE BROUCKEREPLEIN 33 - 35, DE 
BROUCKEREPLEIN 31
BRUSSEL
Beschermd als geheel + monument
Hotel Métropole
Begin van de bescherming: 30/11/2000
Definitieve bescherming: 28/02/2002

Hier ist in den Kater en de Kat
Gebouwd in 1874 door Henri BEYAERT
Typologie: herenhuis
Stijl: neo-Vlaamse renaissance
ADOLPHE MAXLAAN 1 - 3
BRUSSEL
Beschermd als monument
Hier ist in den Kater en de Kat
Begin van de bescherming: 31/01/1992
Definitieve bescherming: 15/10/1992

Herenhuis in eclectische stijl
Opgetrokken in 1872 door Félix LAUREYS
Typologie: handelspand en herenhuis
Stijl: eclectisme
ADOLPHE MAXLAAN 11 - 17
BRUSSEL
Beschermd als monument
Herenhuis in eclectische stijl
Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

Herenhuis in eclectische stijl
Gebouwd in 1875 door Adolphe VANDERHEGGEN
Typologie: handelspand en herenhuis
Stijl: eclectisme
ADOLPHE MAXLAAN 28 - 34
BRUSSEL
Beschermd als monument
Herenhuis in eclectische stijl
Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

Herenhuis in jugendstil 
Gebouwd in 1905 door Paul HAMESSE
Typologie: handelspand en herenhuis
Stijl: jugendstil
LOMBARDSTRAAT 5 - 9
BRUSSEL
Beschermd als monument
Herenhuis in jugendstil
Begin van de bescherming: 12/12/1991
Definitieve bescherming: 03/06/1993

Noorddoorgang (14)
Gebouwd in 1881-1882 door Henri RIECK
Typologie: galerij
NIEUWSTRAAT 40 - 44, ADOLPHE MAXLAAN 0, DE BROUCKEREPLEIN 
0
BRUSSEL
Beschermd als monument
Noorddoorgang
Begin van de bescherming: 08/09/1994
Definitieve bescherming: 13/04/1995

Bijstandstraat (15)
Typologie: openbare weg
BIJSTANDSTRAAT 0
BRUSSEL

Beschermd als landschap:
Bijstandstraat - de weg
Begin van de bescherming: 16/05/2002
Definitieve bescherming: 30/04/2003

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Eclectisch opbrengsthuis
Gerealiseerd in 1872 door Félix LAUREYS
Typologie: Handels- en opbrengsthuis
Stijl: Eclecticisme

ADOLPHE MAXLAAN 11 - 17
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Eclectisch opbrengsthuis

Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/60641.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/011 026 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/008 060 pdf

2043-0228/0    (GoogleMap)

Blz.239/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Eclectisch opbrengsthuis
Gerealiseerd in 1875 door Adolphe VANDERHEGGEN
Typologie: Handels- en opbrengsthuis
Stijl: Eclecticisme

ADOLPHE MAXLAAN 28 - 34
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Eclectisch opbrengsthuis

Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/60643.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/011 027 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/008 061 pdf

2043-0229/0    (GoogleMap)

Blz.240/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Complex gevormd door Hotel Metropole en uitbreidingen
Typologie: Onbepaald
Stijl: Eclecticisme

DE BROUCKEREPLEIN 23 - 29, DE BROUCKEREPLEIN 33 - 35, DE BROUCKEREPLEIN
31
BRUSSEL

Beschermd als Geheel + Monument:
Hotel Metropole

Begin van de bescherming: 30/11/2000
Definitieve bescherming: 28/02/2002

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57113.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/027 007 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/031 040 pdf

2043-0509/01    (GoogleMap)

Blz.356/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Noorddoorgang
Gerealiseerd in 1881-1882 door Henri RIECK
Typologie: Galerij

NIEUWSTRAAT 40 - 44, ADOLPHE MAXLAAN 0 , DE BROUCKEREPLEIN 0
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Noorddoorgang

Begin van de bescherming: 08/09/1994
Definitieve bescherming: 13/04/1995

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57075.jpg (Copyright Chr. Bastin / J. Evrard)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/018 022 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/012 023 pdf

2043-0392/0    (GoogleMap)

Blz.313/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Bijstandsstraat
Typologie: Openbare weg

BIJSTANDSSTRAAT 0
BRUSSEL

Beschermd als Landschap:
Bijstandsstraat - de weg

Begin van de bescherming: 16/05/2002
Definitieve bescherming: 30/04/2003

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/SITES/59633.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/034 037 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/031 027 pdf

2043-0641/0    (GoogleMap)

Blz.450/1170
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c. OPMERKELIJKE BOMEN

Op het Beursplein staat een vijgenboom die is opgenomen in de 
inventaris. 

Deze boom groeit in een van de boombakken en werd vermoedelijk 
kort na de heraanleg van de laan na de premetrowerken in 1974-
1976 aangeplant. 
De boom in kwestie verkeert in goede gezondheid

d. ARCHEOLOGISCH ERFGOED

De ondergrond onder de centrumlanen werd echter grondig 
verstoord door de aanleg van de Zennecollectoren in de jaren 1860 
en later door de inrichting van de premetro en de metrolijnen vanaf 
de jaren 1970. 

In 1984 werden er vervolgens belangrijke archeologische 
opgravingen verricht in de Beursstraat onder leiding van Le Bon 
& Bonenfant. Dankzij deze opgravingen konden de archeologische 
resten van het Recollectenklooster en de Botermarkt blootgelegd 
worden. 

In 1992 opende het archeologische museum Bruxellae 1238 zijn 
deuren op de site, waar men een deel van het koor van de kerk met 
verschillende graven kan bezichtigen. 

e. OVERIGE PATRIMONIALE WAARDEN

De oorspronkelijke materialen van de verharding, het stadsmeubilair, 
enz. van de centrumlanen zijn volledig verdwenen en dat zeker na de 
aanleg van de premetrolijn in de jaren 1970. 

Wat de centrumlanen en het Beursplein betreft, dateert de stedelijke 
inrichting van de jaren 1970, met de grote werkzaamheden voor 
de premetro en de daaropvolgende heraanleg van het oppervlak. 
Sindsdien maken de lanen deel uit van een aparte vervoersmodus, 
met de tram onder de grond, een geasfalteerde weg met breed 
profiel voor voertuigen en aangrenzende parkeerstroken. De bomen 
en plantenbakken fungeren daarbij als buffer tussen het verkeer en 
de voetgangers, voor wie er langs de gevels voetpaden voorzien zijn. 

De inrichting van de huidige openbare ruimte dateert van toen: de 
boombakken in architectonisch beton, de toegangen tot de premetro 
in een architectuur vervaardigd van roestvrijstaal en glasplaten, 
en de aanwezigheid van de grote ventilatieschouw voor het Hotel 
Central (Marriott-hotel). Voor de openbare verlichting werd vanaf 
de gevels gezorgd. 
Deze herinrichting getuigt van de periode waarin ze gerealiseerd 
werd, maar de patrimoniale waarde ervan is beperkt, zeker gelet op 
de afbreuk die deze inrichting aan het negentiende-eeuwse kader 
heeft gedaan.

PAGINA 1/2

12 juni 2002 

FICUS CARICA

Vijgeboom
BRUSSEL, BEURSPLEIN, BEURSPLEIN

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN DE
OPMERKELIJKE BOMEN

Status
Deze boom is opgenomen in de wettenschappelijke inventaris sinds
12 juni 2002.

Afmetingen
Deze boom is ongeveer 2 hoog.
De diameter van de kroon is 3 m.

Rangschikking 
Gelet op de omtrek, is de boom de 3 de  grootste van zijn soort in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Omgeving
Groep van minder dan 5 bomen. Boom zichtbaar vanaf de weg.

Staat van gezondheid
Lichte gebreken.

Lambertcoördinaten
X : 148651 / Y : 170897

© MBHG | http://bomen-inventaris.irisnet.be/arbre/Brussel_Beursplein_Beursplein/990/MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN
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wel wandeltrajecten (Fontainasplein, …).

En in diezelfde optiek werd aan de nutsbedrijven de verplichting 
opgelegd om geen technische kasten meer bovengronds te plaatsen 
binnen de perimeter van het project bij het vernieuwen van hun 
installaties. 

b. ANSPACHLAAN  

De lanen worden gekenmerkt door het typeprofiel dat hen in 
verschillende zones onderverdeelt, waarbij elke zone voor een eigen 
vorm van gebruik en aangepaste materialen staat:
een centrale zone van +/- 6 m breed, de doorgangszone genaamd, 
wordt gebruikt als zone voor voetgangers, fietsers, rollerskates, 
enz. Materiaal: gebouchardeerde blauwe hardsteen, formaat 8 x 
30/40.
Langs de doorgangszone bevinden zich twee aangrenzende 
‘verblijfszones’ die enerzijds de bomen en de aanplantingen bevatten, 
en anderzijds al het stadsmeubilair (verlichtingspalen, vuilnisbakken, 
fietsparkeervoorzieningen, metrotoegangen, terrassen, banken, 
signalisatie, ...). Deze zones zijn bedoeld om de rest van de openbare 
weg te vrijwaren van elk obstakel. Materiaal: gezaagde, gekloofde 
en willekeurig gemengde blauwe hardsteen, formaat 5 x 20/30.

In deze zone langs de doorgangszone werd een strook van een meter 
breed gerealiseerd met versterkte funderingen om de DBDMH van 
een goede toegankelijkheid te verzekeren.

Tussen de doorgangszone en de gevel bevindt zich de flaneerzone. 
Deze zone is bestemd voor wandelaars of klanten van de winkels die 
ongestoord willen wandelen. Verder is deze zone ook optimaal voor 
personen met een beperkte mobiliteit.  Materiaal: gevlamde blauwe 
hardsteen, formaat 5 x 20/30.

Afgezien hiervan worden de lanen ook gekenmerkt door laanbomen. 
Deze bevinden zich gemiddeld op 16,80 m afstand van elkaar en 
op ongeveer 6 m van de gevels. Vanuit een topologisch standpunt 
gezien, zijn dergelijke laanbomen niet vreemd aan negentiende-
eeuwse lanen en waren ze initieel ook door Suys opgenomen in zijn 
plannen (niet uitgevoerd). Door ze aan te planten met een grotere 
onderlinge afstand, kan vermeden worden dat de aanblik van de 
gevels versnipperd wordt, terwijl het zicht eronder open blijft. 

Naast de bomen zijn er ook aanplantingsruimten voorzien in de 
verblijfszone, die de wandelaars over de hele laan zullen vergezellen. 

Voor de verlichting zal gezorgd worden door rechte lantaarnpalen, 
bestaande uit een moderne en sobere versie van de originele 
armaturen. Door voor een verlichting met relatief lage palen 
te opteren, wordt er een aangename nachtelijke sfeer voor de 

4.2.2. GEPLANDE TOESTAND

Het project beoogt een heropwaardering van de centrumlanen 
als wandellanen, met her en der een plein en perspectieven. De 
vertreksituatie is een weinig kwalitatieve inrichting die ontworpen 
werd in functie van de centrale rol die er voor het autoverkeer was 
weggelegd. 

Bij de voorgestelde herinrichting wordt er teruggegrepen naar de 
oorspronkelijke visie, met name een prestigieuze boulevard die ook 
het hart van de stad vormt. 
De volgende elementen hebben daarbij een impact op de patrimoniale 
waarde:

a. ALGEMEEN    

De herkwalificatie van de openbare ruimte, grotendeels als ruimte 
voor voetgangers met een beperkte toegankelijkheid voor voertuigen, 
maakt dat het overwicht van het autoverkeer verdwijnt en dat een 
deel van de ruimte vrijgemaakt wordt, waardoor men een stedelijke 
ruimte op maat van de voetganger kan ervaren. De inrichting is 
daarbij tevens aangepast aan de snelheid van de voetgangers, 
door aandacht te schenken aan de perceptie van het landschap: 
uitzichten, bomen en aangeplante bloemperken langs de laan, diverse 
waterelementen, ...

Wat de ervaring van de openbare ruimte betreft, omvat de laan her 
en der opnieuw pleinen van grootstedelijk niveau, waarmee terug 
aangeknoopt wordt bij de intenties van het oorspronkelijke project 
van Suys in 1860. De geleding die hierdoor ontstaat, verlevendigt 
de centrumlanen en zorgt telkens opnieuw voor verbindingsruimten 
met de aanpalende wijken.

De bedoeling is om voor een kwalitatieve herinrichting te zorgen, 
met blauwe hardsteen als edel materiaal in een negentiende-
eeuwse omgeving. Deze natuursteen maakt dan ook deel uit van de 
identiteit van de stad. Anderzijds worden er eveneens platanen en 
porfierkasseien gebruikt voor het typeprofiel van de zijstraten. Ook 
zij maken deel uit van een ouder stedelijk weefsel. Deze differentiatie 
qua straatmaterialen draagt bij tot de historische gelaagdheid en 
resulteert in een gepaste context voor de aangrenzende constructies. 

De heraanleg valoriseert bovendien de gevels van de lanen en 
pleinen door visuele obstakels te vermijden en aan te sporen tot het 
maken van wandelingen langs de gevels. Hierdoor worden ook de 
handelsactiviteiten en horecafuncties van deze gebouwen opnieuw 
aangemoedigd. 

Bij de herinrichting werd voorts eveneens rekening gehouden met 
de belangrijke stedelijke panorama’s: geen bomen in het perspectief, 

voetgangers gecreëerd. 

En tot slot zullen er ook kiosken op de lanen komen. 

c. FONTAINASPLEIN  

Het Fontainasplein is ontworpen als een groene square en is 
zodanig ook voorzien als onderbreking in het perspectief van de 
centrumlanen, terwijl het tegelijk refereert naar het naburige park. 
In de originele plannen werd het Fontainasplein daarnaast eveneens 
opgevat als een bijzondere plek, versierd met een monumentale 
fontein die echter nooit gerealiseerd werd. 

Op grotere afstand is de groene massa voorts van perspectivistisch 
belang en wanneer men dichterbij komt, openen de uitzichten zich 
op de omgeving: het uitzicht op de toren van het stadhuis, het 
perspectief in de richting van de Lemonnierlaan of het uitzicht op het 
Fontainaspark en de school in jugendstil in de Zespenningenstraat. 

De inrichting wil de square opnieuw laten functioneren als een 
verblijfszone, in het centrum van de groene ruimte en langs de gevels 
via diverse horecazaken. 

De square zelf bestaat uit een ‘tapijt in architectonisch beton, met 
groene bloemperken en her en der een boom. Het tapijt in kwestie 
wordt op zijn beurt ten slotte omringd door blauwe hardsteen.

d. BEURSPLEIN, BEURSSTRAAT, MAUSSTRAAT, 
TABORASTRAAT EN ZUIDSSTRAAT 
(BESCHERMDE SITE)

Een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van de 
constructie is opgenomen in het dossier ‘historische studie’ dat deel 
uitmaakt van het dossier van de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning. 

Het Beursplein wordt gedomineerd door het imposante Beursgebouw. 
De inrichting van het plein wil dit monument valoriseren en het, in 
ruimtelijk opzicht, doen aansluiten op de openbare ruimte. Het plein 
wordt gevrijwaard van alle obstakels, zodat het uitzicht op de gevels 
onbelemmerd blijft.

De belangrijke perspectieven in de richting van en vanaf de 
Ortsstraat, in de centrumlanen en naar de toren van het stadhuis 
in de Mausstraat toe, worden bewaard en opgewaardeerd, zodat 
voetgangers zich ongehinderd over deze assen kunnen verplaatsen. 

De inrichting rond het beursgebouw weerspiegelt de lijnen van de 
omliggende huizenblokken.  Zo werd het gebruik van grote tegels 
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(0m80 x 0m80) met een gebouchardeerde afwerking en geciseleerde rand. Deze 
80 cm stemmen overeen met de onderzijde van de voetlijst van het beursgebouw 
en kunnen om technische redenen niet overschreden worden. Deze materialisering 
accentueert het huizenblok van de beurs.

Verder wordt het Beursplein geanimeerd door twee kiosken en een monumentale 
boom. De toegangen tot de metrostations worden geherkwalificeerd. 

Ter hoogte van de Taborastraat en de Zuidstraat is er een overgang tussen het 
stedelijke weefsel van de negentiende eeuw en het oudere stedelijke weefsel. 
Deze overgang wordt gematerialiseerd in de continuïteit van de Zuidstraat en de 
Taborastraat, met een straatprofiel in porfier.
 
Voor de Sint-Niklaaskerk verbreedt de esplanade zich, waardoor de gevel aan 
de voorzijde van de kerk nog sterker gevaloriseerd wordt. Langs de kant van de 
Zuidstraat, nabij de Beurs en de Mausstraat, werd er een boom geplant die de 
voornamelijk minerale omgeving een groene toets geeft. 

De judasbomen en de vijgenbomen in de bakken zullen hergebruikt worden op 
de centrumlanen. Bij hun verplaatsing zal er rekening gehouden worden met het 
microklimaat voor de boom (zonlicht en relatieve bescherming). In het bestek werden 
de nodige beschrijvingen opgenomen om deze heraanplanting alle kansen te geven. 
Een van de vijgenbomen is trouwens opgenomen in de inventaris van opmerkelijke 
bomen.

e.  ARCHEOLOGISCHE SITE BRUXELLAE 1238

Het project omvat een evaluatie van de impact als obstakel voor de grote aantallen 
voetgangers van en naar de Grote Markt en de visuele impact van het ‘Museum 
Bruxellae 1238’ dat zich voor de helft ondergronds situeert enerzijds en de waarde 
voor de ontsluiting van het archeologische erfgoed van het museum anderzijds. 
Daarbij werd beslist om de kwaliteit van de negentiende eeuw te laten prevaleren en 
een oplossing zonder niveauverschil te zoeken. 

Dat maakt dat de verharding integraal zal doorlopen in de Beursstraat. Met een 
periscoop en een ‘kijkvenster’ in de grond om te ontdekken, wat eronder ligt. Er 
wordt hier zelfs een in de grond ingewerkte vitrine voorzien. 
Aangezien er verschillende restanten van muren zijn, die tot net onder het grondniveau 
reiken, zal er lokaal wellicht wel voor een aftopping van deze artefacten geopteerd 
moeten worden om tot een oplossing zonder grondverhoging te komen met een 
onderliggend gewelf waardoor men een blik op de overblijfselen kan werpen. Vanuit 
wetenschappelijk oogpunt, zijn de archeologische resten uitgeput en werden ook de 
artefacten aangepast bij de creatie van het museum. Deze ondergrondse herinrichting 
valt evenwel niet onder de reikwijdte van de huidige stedenbouwkundige vergunning, 
maar zal opgenomen worden in het kader van de renovatie van het Beursgebouw.

Deze oplossing zal het ook mogelijk maken om meer mensen in contact te laten komen 
met het archeologische erfgoed en de historische stratificatie van de stad, zonder 
afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit van de negentiende-eeuwse weefsel en 
de vlotte doorstroming op deze locatie.
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Archeologische site: principes
Gekozen zichten op de archeologische restanten

Periscoop op de ondergrondse graven Lichtkoepel op een waterput (19de eeuwse restanten van de Botermarkt en zicht op de restanten van het koor en op de graven) 

Lichtkoepel die bijvoorbeeld het 
schaalmodel van de inplanting 
toont 
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Archeologische site
Prinicipes op het maaiveld

Periscoop
Referentie: pl. des Célestins - Lyon

Lichtkoepels
Referentie ‘Den Haag tramtunnel’

Korven
concept Arter

principes : 

 - geen verhogingen, alles op hetzelfde nivo
 - de voorbijgangers kunnen een indruk 

krijgen van de belangrijkste elementen 
met de patrijspoorten of de periscoop

 - eenvoudige overdekking van de 
archeologische site na het verwijderen 
van de bestaande constructies
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f. DE BROUCKÈREPLEIN

De herinrichting van het De Brouckèreplein met een centrale agora 
stemt overeen met de historische vorm van het plein, na de afbraak 
van de Augustijnenkerk in 1893. Dit plein, dat het kloppende hart 
van Brussel vormde tot aan de heraanleg ervan in de jaren 1970, 
zou daarmee opnieuw zijn historische rol van grootstedelijk plein 
kunnen opnemen. 

De inrichting hervaloriseert het nieuwe Continental Hotel als 
belangrijk aandachtspunt in het perspectief van de centrumlanen, 
terwijl het kruispunt met de assen van de Adolphe Maxlaan, de Emile 
Jacqmainlaan en de Anspachlaan als een plek beschouwd wordt, 
waar een monumentaal kunstwerk de gezichtslijnen kan bepalen. 

De inrichting vrijwaart het plein van elk obstakel, waardoor de 
gevels op een optimale manier in de kijker geplaatst worden. 

Verder wordt het plein geanimeerd door grote banken, waterspuwers 
en bomengroepen. Voor de verlichting wordt hoofdzakelijk gezorgd 
door middel van grotere lantaarnpalen die asymmetrisch zijn 
ingeplant.

g. ZIJSTRATEN

De zijstraten behoren tot het oude stedelijke weefsel. De herinrichting 
wil deze historische gelaagdheid benadrukken door middel van een 
specifiek wegprofiel en het gebruik van aangepaste materialen.

h. BEGELEIDENDE MAATREGELEN

De premetrotoegangen maken het voorwerp uit van een aparte 
stedenbouwkundige vergunning die aangevraagd werd door ‘Brussel 
Mobiliteit’, terwijl de borstweringen uitgevoerd zijn in een sobere 
en aangepaste architectuur die met het hier voorgestelde stedelijke 
meubilair overeenstemt. 

Ook de restauratie en renovatie van de Beurs maakt het voorwerp 
uit van een andere aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in 
het kader van de inrichting van diezelfde Beurs als biermuseum. 
Daarnaast omvat diezelfde opdracht tevens de ondergrondse 
inrichting van de aanpalende archeologische site Bruxellae 1238. 

i. VOORZIENE EFFECTEN
Het project beoogt een hervalorisatie van de centrumlanen als 
centrale stedelijke ruimte, waarbij het negentiende-eeuwse kader 
als bepalend geldt. 

Verder streeft de inrichting een hoge kwaliteit na en is ze 
tegelijk ambitieus, gelet op het nieuwe verkeersstatuut van 
voetgangersruimte, de ruimtelijke krachtlijnen van de pleinen, de 
lanen en de straten alsook het gebruik van edele materialen. Door 
de heraanleg krijgt het al dan niet beschermde naburige erfgoed 
bovendien een valorisatiekader. 

En ook de complementariteit van de negentiende-eeuwse lanen in 
‘Beaux-Arts’-stijl en het pittoreske, middeleeuwse stedelijke weefsel 
in het stadscentrum worden versterkt. 

Bijgevolg wordt ervan uitgegaan dat deze herinrichting zal bijdragen 
tot een opwaardering van het historische stadscentrum en de aanzet 
zal geven voor de hervitalisering, restauratie en renovatie van de 
aanpalende gebouwen.
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Voor een analyse van het socio-economische domein dienen we in de eerste plaats 
de verwachte effecten van de herinrichting binnen de perimeter onder de loep 
te nemen, hoewel het voor zich spreekt dat de socio-economische impact van de 
kwalitatieve inrichting van een voetgangerszone van dergelijk omvang veel groter 
zal zijn. De socio-economische gevolgen van de heraanleg van de centrumlanen 
zal dan ook waarneembaar zijn in de hele Vijfhoek en zelfs daarbuiten.

Verder is het belangrijk om er in dit hoofdstuk aan te herinneren dat we in de 
eerste plaats de effecten van de herinrichting van de centrumlanen dienen te 
evalueren en niet van de implementatie van de voetgangerszone. Gezien beide 
elementen echter nauw met elkaar verbonden zijn en dat dit eveneens geldt voor 
alle literatuur over het thema, zal de beschrijving van de ervaren gevolgen het 
resultaat van beide tussenkomsten samen behandelen.

De herinrichting binnen deze perimeter gebeurt van gevel tot gevel.
De herinrichting van het Beursplein met de zijstraten, die een beschermde site is, 
maakt het voorwerp uit van een aparte, parallelle aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning (‘unieke vergunning’).
Brussel Mobiliteit heeft een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor 
de toegangen van de premetrostations De Brouckère en Beurs alsook deels 
Anneessens, evenals voor de inrichting van fietsparkings in de premetrostations 
Beurs en De Brouckère. 

Wat het museum van de archeologische site ‘Bruxellae 1238’ betreft, wordt er 

4.3. SOCIO-ECONOMISCH DOMEIN
4.3.1. VASTGELEGD GEOGRAFISCH GEBIED

De perimeter van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
omvat de openbare ruimte van de Anspachlaan, het Beursplein en het 
De Brouckèreplein, alsook gedeeltelijk de Émile Jacqmainlaan en de 
Adolphe Maxlaan, met delen van de zijstraten en hun verbindingen: 
- Rijkeklarenstraat,
- Borgval,
- Plattesteen,
- Steenstraat,
- Henri Mausstraat,
- Zuidstraat,
- Beursstraat,
- Jules Van Praetstraat,
- Auguste Ortsstraat,
- Paul Devauxstraat,
- Kiekenmarkt,
- Grétrystraat,
- Sint-Michielsstraat. 

in de huidige stedenbouwkundige vergunning gesproken over de aanpak van de straat en andere bovengrondse elementen. De ondergrondse heraanleg hoort daar niet bij en zal het voorwerp uitmaken van de 
stedenbouwkundige vergunning die verband zal houden met de renovatie van de Beurs tot biermuseum. 

Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking op de heropwaardering van de openbare ruimte, die zich momenteel in slechte staat bevindt. De huidige inrichting is niet geschikt voor een gebruik 
als ‘moderne openbare ruimte’ in het stadscentrum en nog minder als voetgangerszone, aangezien de zone net in tegendeel ontworpen werd om het gemotoriseerde verkeer te vergemakkelijken.
En tot slot maken de werken tevens deel uit van de intenties van de Stad Brussel om het stadscentrum te valoriseren als voetgangerszone. 

Wat het museum van de archeologische site ‘Bruxellae 1238’ betreft, wordt er in de huidige stedenbouwkundige vergunning gesproken over de aanpak van de straat en andere bovengrondse elementen. De 
ondergrondse heraanleg hoort daar niet bij en zal het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning die verband zal houden met de renovatie van de Beurs tot biermuseum. 

Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking op de heropwaardering van de openbare ruimte, die zich momenteel in slechte staat bevindt. De huidige inrichting is niet geschikt voor een gebruik 
als ‘moderne openbare ruimte’ in het stadscentrum en nog minder als voetgangerszone, aangezien de zone net in tegendeel ontworpen werd om het gemotoriseerde verkeer te vergemakkelijken.
En tot slot maken de werken tevens deel uit van de intenties van de Stad Brussel om het stadscentrum te valoriseren als voetgangerszone. 
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2014
ontworpen werd om het gemotoriseerde verkeer te vergemakkelijken.
En tot slot maken de werken tevens deel uit van de intenties van de Stad 
Brussel om het stadscentrum te valoriseren als voetgangerszone. 

Wat het museum van de archeologische site ‘Bruxellae 1238’ betreft, 
wordt er in de huidige stedenbouwkundige vergunning gesproken 
over de aanpak van de straat en andere bovengrondse elementen. 
De ondergrondse heraanleg hoort daar niet bij en zal het voorwerp 
uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning die verband zal 
houden met de renovatie van de Beurs tot biermuseum. 

Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking 
op de heropwaardering van de openbare ruimte, die zich momenteel 
in slechte staat bevindt. De huidige inrichting is niet geschikt voor 
een gebruik als ‘moderne openbare ruimte’ in het stadscentrum en 
nog minder als voetgangerszone, aangezien de zone net in tegendeel 

Activiteiten op het gelijkvloers in 
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4.3.2. SITUATIE VÓÓR JUNI 2015

a. ACTIVITEITEN OP DE GELIJKVLOERSE 
VERDIEPING BINNEN DE PERIMETER VAN HET 
PROJECT

De commerciële functie is quasi doorlopend aanwezig op de 
centrumlanen. De grote merken treffen we daarbij eerder tussen het 
Beursplein en het De Brouckèreplein aan, terwijl de gespecialiseerde 
of buurtwinkels zich veeleer tussen het Fontainasplein en het 
Beursplein situeren. Daarnaast dienen we hier eveneens te wijzen 
op de aanwezigheid van verschillende uitzendkrantoren rond het De 
Brouckèreplein. 

De horecazaken met hun terrassen concentreren zich van hun 
kant voornamelijk rond het Beursplein en het De Brouckèreplein. 

Recentelijk werd het Fontainasplein overigens nog onder handen 
genomen in de vorm van nieuwe terrassen die er gerealiseerd 
werden.

Binnen de perimeter onderscheiden we meerdere functies:
-	 de	UGC-bioscopen;
-	 het	Hotel	Métropole;
-	 de	administratieve	diensten	van	de	Stad	Brussel;
-	 de	Anspachgalerij;
-	 het	casino	Viage;
-	 Actiris	(verhuisd	in	november	2016);
-	 de	bioscoop	Pathé;
-	 de	Ancienne	Belgique	(AB);
- …

In de Ortsstraat zijn dan weer de Beursschouwburg en het Hotel 
Central (op dit moment het Marriott-hotel) belangrijk. 
De respectieve winkels, cafés, grote hotels en culturele instellingen 
gelden dan ook als belangrijke functies binnen de perimeter.

b. 

Opname terrassen centrumlanen zomer 2014
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Evolution du nombres d’habitants entre 2004 – 2014

gegevens 2004

gegevens 2004
gegevens 2014
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c. COMMERCIËLE FUNCTIES IN HET 
STADSCENTRUM  

Om de werking en de impact van het nieuwe verkeersplan/de 
voetgangerszone en de geplande herinrichting van de centrumlanen 
op de stad ter dege te kunnen vatten, dienen we ons eerst over 
de werking van de wijk te buigen: de Brusselse wijken van het 
hypercentrum hebben hun identiteit en hun grenzen rond en buiten 
de centrumlanen opgebouwd. De soms ordeloze commerciële 
programmatie, de alomtegenwoordigheid van de wagen en het 
gebrek aan een door de lanen geponeerde eigen identiteit hebben 
ertoe bijgedragen dat het centrum in meerdere delen opgesplitst is 
geraakt.

d. WONEN BINNEN DE PERIMETER VAN HET 
PROJECT

De woonfunctie op de centrumlanen is belangrijk omwille van de 
nagestreefde diversiteit qua functies en de installatie van een levend 
kader, ook buiten de openingsuren van de winkels.

Het aanbod omvat voornamelijk huurappartementen.
Op dit ogenblik zijn de woningen eerder zeldzaam, zeker in het 
noordelijke deel van de zone van het project en in het bijzonder rond 
het De Brouckèreplein. 

.

e. TERRASSEN EN ETALAGES IN DE OPENBARE 
RUIMTE BINNEN DE PERIMETER VAN HET 
PROJECT

Op de beperkte beschikbare ruimte zijn er tal van terrassen. Heel 
vaak respecteren deze echter niet de gemeentelijke ordonnantie 
die een vrije doorgang van 2 m voorschrijft. Op de pleinen en in 
het bijzonder op het De Brouckèreplein is er weliswaar meer 
voetpadruimte, maar ook hier merken we dat de vrije doorgang vaak 
minder dan 1,20 m bedraagt. 

Dit alles heeft tot gevolg dat er tijdens de spitsuren een heleboel 
voetgangers zijn en dat met name op de Anspachlaan tussen het 
Beursplein en het De Brouckèreplein. Het meubilair van de bestaande 
terrassen vertoont verder weinig uniformiteit met materiaal dat 
varieert van plastic over rotan tot metaal, om dan nog te zwijgen 
over de veelkleurige paraplu’s. Ook in dit opzicht respecteren 
de	 exploitanten	 de	 voorschriften	 niet;	 zo	 zijn	 er	 tal	 van	 panelen,	
scheidingswanden, enz. die plaats afnemen van de voetpaden

4.3.3. GEPLANDE TOESTAND

4.3.3.1. SOCIALE ASPECTEN

De inrichting van de projectzone van de lanen en de pleinen van De 
Brouckère tot Fontainas en dat grotendeels als voetgangerszone 
heeft een grote impact op het sociale weefsel in de stad. 

Zoals ook door een aantal buurtbewoners verwoord werd, bestaat de 
vrees bij sommigen dat ze hun leefomgeving zullen zien veranderen en 
dat hun levenskwaliteit zal afnemen omwille van meerdere mogelijke 
gevolgen, zoals een toename van de aan de terrassen van de cafés 
te wijten geluidshinder of de achteruitgang op het vlak van netheid. 
Anderzijds kunnen ze zich daarbij ook verheugen over de drastische 
vermindering van de voornaamste bron van geluidshinder in de stad, 
namelijk het gemotoriseerde verkeer, over de animatie die voor een 
valorisatie van de wijk zal zorgen en over een verbetering van het 
aanbod aan diensten. 
Kortom, de reacties van de buurtbewoners lopen uiteen en dat met 
name in functie van enerzijds het beoogde type van inrichting en 
anderzijds al naargelang hun leeftijd en socioprofessionele categorie.

Daarnaast kan de stedelijke opwaardering als gevolg van de 
invoering van de voetgangerszone en de herkwalificatie van de 
openbare ruimten eveneens gevolgen hebben voor de grond- en 
vastgoedmarkt, de winkel- en de woonruimten. 

Voormelde valorisatie zal men echter onder controle kunnen houden 
door het feit dat de Stad Brussel binnen de perimeter van de 
aanvraag als voornaamste vastgoedspeler geldt en de overheid over 
de middelen beschikt om op ongewenste ontwikkelingen te wegen.

Anderzijds zal een dergelijke opwaardering een deel van de bewoners 
ook doen afhaken, namelijk zij die de toestroom en het nachtlawaai 
duchten. De wijziging van de stedelijke omgeving zal echter eveneens 
voor een toestroom aan personen zorgen, die net aangetrokken 
worden door de nabijheid van de handelszaken en diensten evenals 
de stedelijke animatie, waardoor er een zekere evolutie ontstaat.

Een operatie die voor een opwaardering van een openbare ruimte 
zorgt, gaat gewoonlijk gepaard met investeringen om de omliggende 
bebouwing te rehabiliteren en te renoveren. Zulke investeringen 
hebben natuurlijk een impact op de economische activiteit in 
het algemeen, maar kunnen eveneens een impact hebben op de 
vastgoedprijzen. 

Wat de huur van de appartementen betreft, dient opgemerkt dat 
de Stad over een groot aantal huurwoningen in het stadscentrum 

beschikt via de Grondregie en het OCMW en dat ze bijgevolg een 
belangrijke tool in handen heeft om binnen de perimeter aan 
vastgoedbeheer te doen. 
De verbetering van de levenskwaliteit in Brussel is trouwens een 
essentiële prioriteit voor het Gewest en werd als zodanig ook 
opgenomen in het GewOP. Een dergelijke verbetering van de 
levenskwaliteit in de stad zorgt voor een grotere aantrekkingskracht.  
Het is op die manier dat Brussel nieuwe bewoners kan aantrekken 
en zelfs de aanzet kan geven tot een terugkeer naar Brussel voor 
personen die het pendelen en de verplaatsingskosten beu zijn en die 
geïnteresseerd zijn in de nabijheid van winkels, voorzieningen en 
diensten in de grootstedelijke en open sfeer van Brussel.

Op grootstedelijk niveau worden de centrumlanen samen met hun 
pleinen geheractiveerd als centrale grootstedelijke ruimte, waar 
zich een veelvoud aan activiteiten kan ontwikkelen: verplaatsingen, 
winkels, horecazaken, ontspanning, spelen, evenementen, …

Op het niveau van de Vijfhoek betekent de heraanleg van de lanen de 
eliminatie van een belangrijke breuklijn in de oost-westverbindingen. 
De ‘westelijke’ en ‘oostelijke’ wijken werden namelijk van elkaar 
gescheiden door het autoverkeer en de weinig aantrekkelijke 
inrichting. Bij de nieuwe inrichting hebben de pleinen en pleintjes 
specifiek tot doel om als gemeenschappelijke ontmoetingsruimten 
tussen de aanpalende wijken te fungeren. 

Op lokaal niveau werd het aanbod aan openbare ruimte sterk 
uitgebreid voor de buurtbewoners en de voorbijgangers. 

Zo zullen de omwonenden van de lanen een opgewaardeerd kader 
aantreffen. Door de tussenafstand tussen de bomen zal er bovendien 
een onbelemmerd uitzicht op de vele historische gevels gehandhaafd 
blijven, wat de patrimoniale kwaliteit ter plaatse alleen maar zal 
vergroten. 
Wat de terrassen betreft, worden er door het project terrasruimten 
- die niet onder de wegvergunningen ressorteren (die tot de 
bevoegdheid van de Stad Brussel behoren) - afgebakend, waarbij 
men probeert een evenwicht te bereiken tussen de ontwikkeling van 
de horeca en de andere belangen van de voorbijgangers en bewoners.

Het project voorziet een groene en rijkelijk vergroende inrichting. 
De aanwezigheid van dit groen draagt in sterke mate bij tot het 
algemeen welzijn in de stad. In de vooropgestelde inrichting zijn dan 
ook daadwerkelijk uiteenlopende aanplantingen geïntegreerd, in lijn 
met het lokale karakter, zoals laanbomen en tal van pocket gardens 
alsook terraszones, waardoor een sfeer van vrijetijdsbesteding en 
ontspanning gecreëerd wordt. Tal van rustzones met kwalitatief 
stadsmeubilair - zoals in het bijzonder banken en vuilnisbakken 
(netheid) - zullen zowel bewoners als voorbijgangers aanzetten tot 
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ontmoetingen en sociaal contact. 

Begeleidende maatregelen en secundaire projecten: 
De Stad Brussel wil het Fontainaspark naast het Fontainasplein 
grondig renoveren. Samen met de groene square die er op het 
Fontainasplein voorzien is, vormt dit park een belangrijke groene 
long in het stadscentrum, waarop de vergroende inrichting van de 
lanen ‘natuurlijk’ aansluiting vindt. 

4.3.3.2. ENOMISCHE ASPECTEN 
De laatste jaren werden de stadscentra en met name het 
stadscentrum van Brussel getroffen door de algemene economische 
situatie en door de dramatische gebeurtenissen die er zich in tal van 
hoofdsteden hebben voorgedaan, met als gevolg dat de stadscentra 
een deel van hun aantrekkingskracht verloren hebben omwille van 
subjectieve onveiligheidsgevoelens. 

Vandaag is het voor de handelaars zaak om hun omzet te verhogen 
of op peil te houden in een andere context dan de vroegere 
commerciële praktijk. De aankoopgedragingen ontwikkelen zich 
voortdurend verder en dat in het bijzonder met de ontwikkeling van 
de online aankopen en de winkelcentra.  Dat doen ze daarnaast 
ook in de sectoren waar het automobielverkeer verminderd wordt. 
Sommige categorieën van handelaars zijn ter zake beducht voor 
parkeerproblemen, het risico van een stijging van de huurprijzen en 
een verandering van cliënteel. Voor anderen komt de nieuwe situatie 
net tegemoet aan hun verwachtingen: een grotere zichtbaarheid, de 
mogelijkheid om terrassen of andere inrichtingen te plaatsen, om 
het aanbod naar boven toe op te trekken en een nieuw cliënteel aan 
te trekken.

Uit de studie die door het CERTU werd uitgevoerd, blijkt dat het 
inkopen doen in voetgangerszones of semi-voetgangerszones, met 
kwalitatieve inrichtingen van de openbare ruimte, en de integratie 
van een landschappelijke behandeling, door tal van gebruikers als 
een vrijetijdssituatie beschouwd worden. De nieuwe omgeving zet 
meer aan tot impulsieve aankopen. De ontspannen sfeer, de animatie, 
de stedelijke kwaliteit en het wandelcomfort trekken bezoekers aan 
en zetten het cliënteel aan tot flaneren en consumeren. De interesse 
is daarbij des te groter, naarmate het aanbod van winkels en 
diensten gediversifieerder is en gepaard gaat met de aanwezigheid 
van culturele en administratieve uitrustingen, wat het geval is in 
het kader van dit project.  De vergroting van de aantrekkelijkheid en 
de verbetering van de verblijfs- en recreatiefunctie zijn nodig als 
tegengewicht voor de toename van het aandeel van de elektronische 
handel en de winkelcentra in de Brusselse rand. 

Wat specifiek de elektronische handel betreft, stellen we na enkele 
jaren vast dat dit type van winkels eveneens een etalage nodig kan 

hebben, alsook een echt contact tussen handelaar en klanten en 
dat in e-commerce gespecialiseerde ondernemingen tegenwoordig 
investeren in fysieke winkelruimten. Ook dit vormt bijgevolg een 
opportuniteit om het economische imago van het stadscentrum te 
versterken.

De vooropgestelde kwalitatieve inrichting hecht een bijzondere 
aandacht aan de algemene integratie van het project in het stedelijke 
weefsel, aan de differentiatie in behandeling van de verschillende 
ruimten, aan de opwaardering van het erfgoed, aan de gebruikte 
materialen, aan het stadsmeubilair, aan de aanplantingen, ... en 
komt zodoende tegemoet aan de zoektocht naar gezelligheid die door 
tal van stedelingen aangekaart werd, die graag het nuttige aan het 
aangename koppelen, het winkelen aan het wandelen.

Het project voor een kwalitatieve herinrichting draagt bij tot een 
herstel van de aantrekkingskracht van het stadscentrum. Naar 
verwacht zal dit ook een stimulerend effect hebben op het nationale 
en internationale toerisme, op de horecazaken en op het bezoek aan 
het stadscentrum door de Brusselaars zelf. De herinrichting van de 
projectzone zal bijgevolg opportuniteiten voor de horecasector en 
voor de handel in het stadscentrum van Brussel creëren. 

De door de Stad geïmplementeerde verkeersmaatregelen hebben de 
voetgangerszone doen ontstaan en gingen verder gepaard met een 
specifieke regeling voor het toegestane verkeer. Dat betekent dat de 
klanten zich niet langer met hun wagen op de weg nabij de winkels 
kunnen parkeren. Hierbij dient niettemin opgemerkt dat dit al zo was 
rond de Beurs en op verschillende plaatsen binnen de perimeter 
van het project, waar er niet op de openbare weg geparkeerd kon 
worden. Leveringen blijven echter mogelijk tussen 4 uur en 11 
uur ‘s ochtends. De kwaliteit van het leefmilieu wordt aanzienlijk 
verbeterd en hetzelfde kan gezegd worden van de toegankelijkheid 
voor voetgangers en fietsers. Het overgrote merendeel van de 
klanten dat naar de winkels trekt, neemt al het openbaar vervoer, 
en naar verwacht zal dit aantal nog toenemen, als gevolg van met 
name de opname van de premetro in het metroproject Noord. De 
veranderende verkeerssituatie kan een impact hebben op het profiel 
van de klanten die zich naar het stadscentrum begeven, maar de 
implementatie van het project zal ook voor een verbreding van dit 
profiel zorgen. 

Op de lanen van het centrum en op de pleinen zullen er vijf kiosken 
ingeplant worden. Deze kiosken maken het mogelijk om economische 
activiteiten te ontplooien, die op de snelle behoeften van 
voorbijgangers gericht zijn (kranten, tijdschriften, snacks, cafés/
bars, …). Dankzij de kiosken kan dit aanbod op de centrumlanen 
gehandhaafd of hersteld worden, wat eveneens bijdraagt tot een 
aangenaam sociaal klimaat. 

In het kader van het huidige project werd er contact gelegd met 
het Economisch en Sociaal Comité van het Gewest, waarbij deze 
vertegenwoordigers, in een positieve en constructieve sfeer, hun 
goede wil en bereidheid uitgedrukt hebben om mee te werken aan 
het project. 

Begeleidende maatregelen en secundaire projecten die de 
economische aantrekkingskracht kunnen versterken: 
- De Stad Brussel liet een studie uitvoeren door Geoconsulting, 
genaamd ‘Piétonnisation_Blvd_Anspach’. Deze studie bevat een 
aantal aanbevelingen in verband met de commerciële ontwikkeling 
van de centrumlanen.
- De Stad Brussel nam het initiatief om het culturele en 
toeristische aanbod te versterken en een ‘Biermuseum’ in het 
leven te roepen over de Belgische biercultuur. Dit project zal het 
toeristische aanbod versterken en de Beurs activeren als een 
belangrijke schakel in de beleving van de stad. 
- The Mint: het project ‘The Mint’ is een belangrijk 
renovatieproject met betrekking tot de voet van het Muntcentrum 
en beoogt een renovatie en diversificatie van het commerciële 
aanbod onder het administratieve centrum. Op dit niveau zouden de 
winkels naar de straat toe gericht moeten worden, in plaats van in 
binnengalerijen ondergebracht te zijn. Op die manier zal men ook het 
leven in de aangrenzende straten kunnen activeren en de continuïteit 
van de commerciële zone en de stromen tussen de Nieuwstraat en 
het Muntplein, de Bisschopsstraat, de Kleerkopersstraat, het De 
Brouckèreplein en de Anspachlaan kunnen verbeteren. En verder 
zal het ook tot een betere verbinding van de Grote Markt en zijn 
toeristische zone met het De Brouckèreplein bijdragen. Het project 
wordt momenteel volop uitgevoerd.
- Het project ‘Grétry’, waarvan de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning zich in de onderzoeksfase bevindt. 
Het project heeft betrekking op de transformatie van het gebouw 
dat aan de Grondregie van de Stad Brussel toebehoort en wil er 
met name meerdere handelsruimten op de gelijkvloerse verdieping 
realiseren. Deze handelsruimten zullen het daarbij eveneens mogelijk 
maken om het kwalitatieve aanbod in de perimeter te diversifiëren. 
- In de studie wordt het Hotel Continental gekarakteriseerd als 
een strategisch gebouw voor de animatie van het De Brouckèreplein. 
Daarbij wordt aanbevolen om aan dit monumentale gebouw een 
eerder publieke functie toe te wijzen. 
- Brussel Mobiliteit plant een operatie rond de renovatie en 
kwalitatieve verbetering van het metrostation De Brouckère met een 
betere integratie van de in- en uitgangen in het stedelijke weefsel, 
wat het imago van de ontsluiting met het openbaar vervoer zal 
versterken. Ook de premetrostations Beurs en De Brouckère zullen 
volledig vernieuwd worden. In al deze ondergrondse stations zullen 
ook de uitrustingen ondergebracht worden, die ter ondersteuning 
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van de bovengrondse activiteiten bedoeld zijn, zoals openbare 
sanitaire voorzieningen en fietsenstallingen.

De studie van Atrium wijst op het belang van het openbaar vervoer 
als	 toegangspoort	 (Nieuwstraat:	24%	voetgangers,	60%	metro	en	
tram),	evenals	op	het	 feit	dat	maar	12%	van	de	voetgangers	zich	
met de wagen naar de perimeter van het project begeven heeft.  Het 
project stelt de eliminatie van het merendeel van de parkeerplaatsen 
binnen de perimeter voorop.  Bij de schrapping van de ‘gewone’ 
plaatsen gaat het om meer dan 150 voertuigen.  Hierbij dient 
evenwel gewezen te worden op het feit dat de gebruiksgraad van 
de openbare parkings in de Vijfhoek (meer dan 12.500 plaatsen) 
overdag	slechts	40	à	50%	bedraagt	en	dat	de	totale	gebruiksgraad	
minder	dan	70%	is.	

 De beschikbare vrije capaciteit op de openbare parkings van de 
Vijfhoek en in de buurt van de perimeter van het project maakt het 
dan ook mogelijk om de capaciteit van de geschrapte parkeerplaatsen 
op de weg op te vangen. Bijgevolg zal het schrappen van de 
parkeerplaatsen geen negatieve impact hebben op de commerciële 
en economische activiteit binnen de perimeter van de aanvraag tot 
herinrichtingsproject. 

4.3.3.3. SOCIO-ECONOMISCHE GEGEVENS VAN DE WIJK EN 
DE COMMERCIËLE MIX

Socio-economische analyse
Gezien de lengte van de Anspachlaan (van het De Brouckèreplein 
tot het Fontainasplein) en de ligging ervan die een grens tussen 
verschillende wijken doet ontstaan, variëren de socio-economische 
realiteiten rond de laan. Al naargelang de locatie, zullen de socio-
economische gegevens eerder in de buurt van die van de Dansaertwijk 
of de Grote Markt of Stalingrad liggen.

De voorziene effecten van de herinrichting hebben betrekking op 
een aanzienlijke verbetering qua gezelligheid en aantrekkelijkheid 
van de stad, dankzij een aangepaste en kwalitatieve inrichting op 
basis van het nieuwe verkeersstatuut. Een goede opvolging en een 
goede handhaving zullen daarbij belangrijk zijn om toe te zien op 
de nodige evenwichten tussen de behoeften van de bezoekers, de 
handelaars, de horecazaken en de bewoners.

Het is moeilijk om de precieze socio-economische impact van de 
heraanleg van de centrumlanen te kwantificeren, omdat een veelvoud 
van factoren hierbij een rol speelt. In dit kader denken we aan de 
economische impact van de gebeurtenissen van november 2015 in 
Parijs en van maart 2016 in Brussel.
Op basis van vergelijkende studies kunnen we echter met 
zekerheid zeggen dat de impact positief zal zijn. Daarbij baseren 
we	ons	o.a.	op	de	studie	‘Commerces	et	zones	à	priorité	piétonne’	
(Anne Faure, Centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques, Frankrijk, 2011) (zie 
bijlage) en het erg recente rapport ‘Lokale economische aspecten 
van voetgangersgebieden: een beknopte literatuurstudie’ (Kobe 
Bossauw, Brussels Centre Observatory, Brussel, 2016) (zie bijlage).
De conclusies van deze twee studies zijn erg vergelijkbaar en kunnen 
we als volgt samenvatten:
Het onderzoek in verband met de gevolgen van de invoering van een 
voetgangerszone ter hoogte van winkelstraten in het stadscentrum 
voor de plaatselijke economische activiteit zijn erg gefragmenteerd. 
Ondanks de specifieke invloeden van elke context, worden de meest 
gedocumenteerde en (in economisch opzicht) meest welvarende 
gevallen gekenmerkt door een gemiddelde stijging van het aantal 
bezoekers alsook van de omzet van de detailwinkels, hotels, cafés 
en restaurants, en een stijging van de gemiddelde huurprijzen in de 
voetgangerszones. Uit de studie van BCO blijkt verder dat het succes 
van deze gevallen zich deels laat verklaren door de aanwezigheid 
van een kritieke massa van bewoners in het stadscentrum, de 
inplanting van een doeltreffend openbaarvervoernetwerk, een 
geringe automobielafhankelijkheid van de stad en de implementatie 
van een beleid dat de ontwikkeling van grote winkelzones in de 
rand ontmoedigt. De grote winkelketens en in het bijzonder die 
welke confectiekleding verkopen alsook de restaurants, profiteren 
over het algemeen van de introductie van een voetgangerszone, in 
tegenstelling tot de winkels die courante consumptieartikelen en 
volumineuze goederen verkopen.

Vandaag beschikken we verder ook nog over een studie die in oktober 
2015 door Atrium werd uitgevoerd met een raadpleging van de lokale 
handelaars kort nadat de voetgangerszone in Brussel ingevoerd 
werd. Daarbij werden er licht negatieve gevolgen opgetekend 
(40,8%	van	de	handelaars	was	van	mening	dat	het	aantal	bezoekers	
ongewijzigd	gebleven	was	en	42,1%	had	de	 indruk	dat	hun	aantal	
zelfs licht gedaald was). Hierbij dient evenwel opgemerkt dat het 
hier om een momentopname ging van kort na de invoering van de 

Uit de analyse van de commerciële mix van de Anspachlaan blijkt 
het overwicht van de horecasector. Daarna volgen de hobby’s en 
de	 commerciële	 diensten	 die	 elk	 15%	 van	 de	 commerciële	 cellen	
vertegenwoordigen.
De sectoren voeding en grootdistributie zijn ten slotte weinig 
vertegenwoordigd	met	respectievelijk	5%	en	1%	van	de	commerciële	
cellen. 
• Indicatoren
Aantal	panden	 %	merken	 %	leegstand
     117                           23              7

Het	 percentage	 leegstand	 is	 gelijk	 aan	 7%.	 De	 statistieken	 tonen	
aan	dat	vanaf	5%	leegstand	er	gevaar	dreigt	voor	de	commerciële	
gezondheid van de polen. De situatie op de Anspachlaan is dus niet 
kritiek, maar moet wel in de gaten gehouden worden.

• Terreinanalyse
De Anspachlaan wordt door tal van klanten bezocht en is vrij 
geanimeerd bij mooi weer. Niettemin is de huidige configuratie 
van de laan, met niveauverschillen tussen straat en voetpad, niet 
aangepast aan de verplaatsingen van voetgangers. De afstand van 
gevel tot gevel is bovendien aanzienlijk en creëert een indruk van 
ruimtelijke leegte die weinig uitnodigend is voor voetgangers. Er is 
sprake van een reële herinrichtingspotentieel om van deze laan een 
belangrijke verkeersader voor voetgangers te maken.

4.3.3.4. INVESTERINGEN IN DE HERINRICHTING 
Het geraamde budget voor het voorontwerp dat aan de basis van de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ligt voor de heraanleg 
van de centrumlanen, bedraagt 18,8 miljoen euro. 

De werkzaamheden zouden in fasen uitgevoerd worden en dat onder 
meer om de impact van de werken op het sociale klimaat en het 
economische weefsel te beperken. Dit punt wordt nader besproken 
in hoofdstuk 5: werfanalyse per domein. 

Het project geldt zowel voor de Stad als voor het Gewest als een 
belangrijke prioriteit, gelet op het belang ervan voor de stedelijke 
ontwikkeling. Voorafgaandelijk werd er een diepgaande studie 
verricht, met inbegrip van sonderingen, om de ondergrond en 
de eventuele problemen in kaart te brengen, kwestie van deze te 
kunnen integreren in het project. Verder werd er ook intens overleg 
gepleegd met de nutsbedrijven met het oog op de uitvoering van hun 
eventuele werken in verband met de ondergrondse infrastructuur. 
Dit teneinde zich maximaal te wapenen tegen de risico’s van een 
aanzienlijke verlenging van de duur van de werken of een stillegging 
van de werf. 

4.3.3.5. VOORZIENE EFFECTEN

Voeding
Andere
Leegstand
Brandstof en vervoer
Huisraad
Persoonlijke verzorging
Supermarkt
Horeca
Verzorging
Vrije tijd
Diensten
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voetgangerszone, op een moment dat de kwalitatieve herinrichting 
van de centrumlanen nog niet geïmplementeerd was en dat een 
fundamenteel aspect van de voetgangerszone, met name de 
verbetering van het imago van de stad en de levenskwaliteit van de 
lanen, nog niet gerealiseerd was.
De gevolgen/effecten van de invoering van de voetgangerszone 
(de enige beschikbare cijfers zijn die van atrium die ook als bijlage 
toegevoegd werden) zijn ook niet de gevolgen/effecten van de 
herinrichting van de centrumlanen. In tegendeel. De neutrale tot licht 
negatieve impact die opgetekend werd door Atrium in oktober 2015, 
is in wezen toe te schrijven aan het ontbreken van een kwalitatieve 
openbare ruimte en een negatief beeld van het stadscentrum. De 
herinrichting van de centrumlanen (en de secundaire projecten, 
zoals ‘The Mint’ en ‘Grétry’) zal dus een positief effect hebben op de 
commerciële activiteiten in vergelijking met de huidige situatie.
De sociale impact van de herinrichting van de centrumlanen zal 
eveneens positief zijn: publieke ruimte = sociale ruimte.
De openbare ruimte heeft immers tal van functies en tal van 
gebruikers. Vaak vergeet men dat het gebruik ervan zich niet laat 
samenvatten tot het ondersteunen van diverse verkeersstromen, 
maar dat het ook om een ruimte gaat, waar mensen elkaar ontmoeten 
en waar er gedeeld en samengeleefd wordt. 

Conclusie:
De bekende slogan «no parking, no business» behoort definitief 
tot het verleden voor wat de stadscentra en de auto betreft. Hij 
blijft daarentegen wel gedeeltelijk waar voor de centra van kleinere 
steden en dorpen met een sterk gemotoriseerde bevolking die niet 
ontsloten worden door een kwalitatief openbaar vervoer. Niettemin 
zijn er steeds meer klanten van handelszaken die ermee instemmen 
om te voet te gaan of de fiets te nemen, op voorwaarde dat de 
omgeving aangenaam en comfortabel is. Zo blijkt dat de taak die 
erin bestaat om winkels met het leven in de stad te verzoenen, 
geen onmogelijke opdracht vormt, maar net in tegendeel een 
opportuniteit voor de stad en de handel betekent, op voorwaarde 
dat bepaalde voorafgaande voorwaarden gerespecteerd worden, 
bv. de kwalitatieve herinrichting van de openbare ruimte.

De beschikbare gegevens tonen aan dat het schrappen van 
parkeerplaatsen op de openbare weg binnen de perimeter van het 
project geen gevolgen kan hebben voor de handel in het stadscentrum, 
aangezien	slechts	12%	van	de	klanten	met	de	wagen	komt	(ATRIUM	
Barometer 2014) en dat er een groot aanbod aan openbare parkings 
bestaat, dat dit aanbod over een grote onbenutte capaciteit beschikt 
die meer dan in staat is om de binnen de perimeter van het project 
voorziene schrapping van parkeerplaatsen op te vangen.

De gevolgen op de markt voor de verhuur en aankoop van vastgoed 
kunnen onder controle gehouden - of minstens toch verlicht - worden 
door de aanwezigheid van een belangrijke publieke speler rond de 
perimeter van de aanvraag: de Stad Brussel.

De stad heeft een nieuw elan voor het stadscentrum nodig gelet op 
de economische situatie van de voorbije jaren alsook om de impact te 
compenseren van de dramatische gebeurtenissen die de gewoonten 
en de houding van de klanten ten aanzien van het stadscentrum 
verstoord hebben. 

De bestaande situatie, d.w.z. de wijziging van de verkeersregeling 
zonder implementatie van een inrichtingsproject dat deze van de 
auto ontdane ruimten valoriseert, maakt het niet mogelijk om het 
potentieel van het stadscentrum aan te boren. De ontwikkeling 
van het hypercentrum is nochtans van essentieel belang voor 
een verbetering van de aantrekkingskracht en de uitstraling van 
Brussel.  Het is zo dat het Gewest in staat zal zijn om bewoners en 
bedrijven aan te trekken en om zowel economische activiteiten in 
de ruime betekenis van het woord als commerciële en toeristische 
activiteiten te ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling gaat het om een 
vicieuze cirkel die activiteit zal genereren en die voor middelen zal 
zorgen, waardoor er weer voor meer sociale coherentie gezorgd 
kan worden.
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4.4. MOBILITEIT EN GEBRUIK VAN DE 
RUIMTE

4.4.1. VASTGELEGD GEOGRAFISCH GEBIED

De perimeter van de stedenbouwkundige vergunning omvat de 
openbare ruimte van de Anspachlaan, het Beursplein en het De 
Brouckèreplein, alsook gedeeltelijk de Émile Jacqmainlaan en de 
Adolphe Maxlaan, met delen van de zijstraten en hun verbindingen: 
- Rijkeklarenstraat,
- Borgval,
- Plattesteen,
- Steenstraat,
- Henri Mausstraat,
- Zuidstraat,
- Beursstraat,
- Jules Van Praetstraat,
- Auguste Ortsstraat,
- Paul Devauxstraat,
- Kiekenmarkt,
- Grétrystraat,
- Sint-Michielsstraat.

Voor de analyse van het domein ‘mobiliteit en gebruik van de ruimte’ 
bestuderen we in de eerste plaats de effecten van de inrichting 
van de centrumlanen binnen de perimeter. De invoering van de 

voetgangerszone - die voorafging en die nauw verbonden is met 
de inrichting - heeft natuurlijk ook gevolgen voor de mobiliteit en 
het gebruik van de openbare ruimte in de rest van de Vijfhoek. 
De uitvoerige evaluatie van deze gevolgen voor de mobiliteit werd 
daarbij opgenomen bij hoofdstuk 1, omdat deze als bepalend geldt 
voor het algemene kader van het project rond de herinrichting van 
de centrumlanen. 

In dit hoofdstuk zullen we ons bijgevolg in de eerste plaats buigen over 
de herinrichting van de centrumlanen en zullen we in mindere mate 
terugkomen op de impact van de introductie van de voetgangerszone 
die in het eerste hoofdstuk al aan bod kwam. Ook hier zijn beide 
echter nauw met elkaar verbonden en dat zal eveneens uit de hierna 
volgende beschrijving blijken. 

De herinrichting binnen deze perimeter gebeurt van gevel tot gevel.

De herinrichting van het Beursplein met de zijstraten, die een 
beschermde site is, maakt het voorwerp uit van een aparte, parallelle 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (‘unieke vergunning’).

Tegelijkertijd kreeg Brussel Mobiliteit een stedenbouwkundige 
vergunning voor de toegangen van de premetrostations De Brouckère 
en Beurs alsook deels Anneessens, evenals voor de inrichting van 

fietsparkings in de premetrostations Beurs en De Brouckère. 

Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking 
op de heropwaardering van de openbare ruimte, die zich momenteel 
in slechte staat bevindt. De huidige inrichting is niet geschikt voor 
een gebruik als ‘moderne openbare ruimte’ in een stadscentrum en 
nog minder als voetgangerszone, aangezien de zone net in tegendeel 
ontworpen werd om het gemotoriseerde verkeer te vergemakkelijken.

De werken maken deel uit van de voornemens van de Stad om nieuw 
leven te blazen in het stadscentrum door het op te waarderen en 
het deel voor voetgangers en andere actieve vervoerswijzen uit te 
breiden. 
Het herinrichtingsproject stemt overeen met de verkeersmaatregelen 
die door de Stad werden uitgewerkt voor de Vijfhoek. De herinrichting 
die in dit project wordt beoogd, past de verkeersinfrastructuur aan 
deze status aan. 

Het project vertaalt de intenties van de verkeersmaatregelen 
in een aangepaste inrichting en zal deze nog verder verfijnen op 
mobiliteitsvlak. Dit heeft een rechtstreeks impact op het projectgebied 
zelf en een ruimer effect op grotere schaal. Wij verwachten immers 
van het project dat het bijdraagt tot het beperken van het autoverkeer 
en aanzet tot actieve verplaatsingen.
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4.4.2. EVALUATIE VAN DE TESTFASE/INVOERING VAN EEN 
VOETGANGERSZONE

De invoering van een voetgangerszone op de centrumlanen werd 
uitgevoerd op 29/6/2015 in een testfase. Deze testfase vormde 
het voorwerp van verschillende beoordelingen op het vlak van zijn 
werking en van zijn effecten op de mobiliteit in en buiten de perimeter. 

Hieronder overlopen we de verschillende mobiliteitsmodi, waarbij we 
de situatie vóór en na evalueren, alsook de verschillende aanpassingen 
die er sindsdien doorgevoerd werden. Op reglementair vlak werden 
deze wijzigingen opgenomen in het «aanvullend politiereglement 
inzake de gemeentelijke wegen gelegen in de Vijfhoek» (zie bijlagen) 
dat op 19 september 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. 
 

a. INLEIDING

Om de verkeersmaatregelen in de loop van 2015 te kunnen testen, 
moesten er meerdere aanpassingen aan de openbare ruimte 
doorgevoerd worden.

Op vraag van de Stad Brussel werden er daarbij vrijstellingen 
van stedenbouwkundige vergunningen toegekend door Brussel 
Stedelijke Ontwikkeling (BSO). De aldus door BSO toegestane 
vrijstellingen vermeldden evenwel dat de voorgestelde tussenkomsten 
overeenstemmen met het Gewestelijk Mobiliteitsplan IRIS 2.
De vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunningen zelf werden 
bovendien toegekend in de wetenschap dat deze testfase het voorwerp 
zou uitmaken van een evaluatie. Van bij de uitvoering (29/06/2015) 
werd de situatie op het terrein dan ook van dichtbij opgevolgd door 
de Stad Brussel in samenspraak met de geassocieerde partners 
(Brussel Mobiliteit, MIVB, DBDMH, Politie, …).

In wat volgt, wordt er een balans opgemaakt van de situatie voor 
elke verplaatsingsmodus op basis van de waarnemingen op het 
terrein, door studiebureaus verrichte tellingen, uitwisselingen 
met bewoners, handelaars en andere partners alsook op grond 
van vergaderingen van het begeleidingscomité met het oog op de 
coördinatie van de verkeersmaatregelen. Deze balans houdt rekening 
met de wijzigingen waartoe door de Stad besloten werd in de loop 
van deze testfase.

Hierbij dient verder opgemerkt dat de Stad Brussel verschillende 
initiatieven ondernam om de verschillende waargenomen 
problematische situaties en de op het terrein vastgestelde punten 
van zorg weg te nemen (doorgangsbewijs, versterking van de 
bewegwijzering, aanpassingen van de markeringen, aanpassing van 
bepaalde situaties op het terrein, ...).

Voor het overige werd onderhavige balans ook uitgewerkt in functie 
van het type van gebruikers.

b. BEHEER VAN DE VOETGANGERSZONE
De invoering van een voetgangerszone op de centrumlanen en de 
uitbreiding van de reeds bestaande voetgangerszone liggen aan de 
basis van de reorganisatie van het verkeer in een lus hieromheen. 
Op 29 juni 2015 werd de voetgangerszone rond de Grote Markt 
uitgebreid. Daarbij werden de centrumlanen in de respectieve zone 
opgenomen en dat van het De Brouckèreplein (deels opgenomen) tot 
de Verversstraat, evenals de aanpalende straten, een deel van de 
Zuidstraat, enkele stukken van straten van de Sint-Jacobswijk en de 
Sint-Gorikswijk, het Zaterdagplein en de Magdalenasteenweg.

De modaliteiten met betrekking tot de toegang tot de voetgangerszone 
luiden als volgt:
Het laden en lossen dient te gebeuren tussen 4.00 en 11.00 uur ‘s 
ochtends.
De taxi’s hebben toegang tot de volledige zone (met uitzondering van 
de Grote Markt en het Ilot Sacré) op voorwaarde dat ze stapvoets 
rijden. Er is voorzien om hen de toegangscodes voor de paaltjes te 
geven, eenmaal deze geplaatst zullen zijn.
De fietsers hebben volledige toegang tot de voetgangerszone, op 
voorwaarde dat ze stapvoets rijden.

Op 2 april 2015 werd er een document goedgekeurd door het 
College van de Stad Brussel waarin de toepasselijke regels waren 
opgenomen met betrekking tot de toegang tot de voetgangerszone 
in het kader van de testfase van de verkeersmaatregelen voor de 
Vijfhoek (in afwachting van een toekomstig reglement). Het document 
in kwestie was daarbij met name gebaseerd op de bepalingen van 
het Verkeersreglement ter zake. De uitzonderingen op deze regels 
zijn onderworpen aan de goedkeuring van het College van de Stad 
Brussel.

Op basis van het bestaande document dat aangevuld zal worden 
met vaststellingen en ervaringen die door de diverse betroffen 
diensten en op het terrein gedaan worden, zal er een reglement 
uitgewerkt worden (demografie, politie, cel Mobiliteit, …). Dit zal 
de uitzonderingen omvatten, die uiteindelijk een categorie van 
rechthebbenden zullen vertegenwoordigen, en zal trachten tegemoet 
te komen aan concrete behoeften in verband met de toegang tot de 
voetgangerszone.

Alle informatie in verband met de toegankelijkheid van de 
voetgangerszone werd meegedeeld aan de bewoners en handelaars 
per post en via ongeadresseerd drukwerk, alsook aan het grote 
publiek via een website die specifiek rond de verkeersmaatregelen 
werd opgezet. Verder vonden er eveneens meerdere 

informatievergaderingen plaats voor welbepaalde doelgroepen.

Initieel was het ofwel de dienst Demografie (voornamelijk voor wat de 
permanente toegangsbewijzen betrof) van de Stad, ofwel de Politie 
(voor de tijdelijke en dringende toegangsbewijzen) van de Stad die 
de aanvragen behandelden in functie van het type van toekenning. In 
enkele zeldzame gevallen werden de toegangen toegestaan door het 
departement Wegenwerken van de Stad.

Daarop werd dan een optimalisering doorgevoerd en sinds maart 
2016 worden alle toegangsbewijzen voor de voetgangerszone 
(doorgangsbewijzen, badges, pincodes) uitgereikt door het 
departement Demografie - cel Verkeer van de Stad. De Stad Brussel 
voorzag ook een uniek loket dat voor alle burgers toegankelijk is. 
Voorts is er een specifiek e-mailadres beschikbaar in functie van 
het type van aanvraag en de meeste aanvragen kunnen eveneens via 
een elektronisch loket (Irisbox) worden ingediend.

Op de website van de Stad Brussel kunnen de burgers ten slotte 
informatie vinden over de perimeter van de voetgangerszone en de 
toegangsmodaliteiten: https://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6742 

En er werden ook brochures verspreid en online geplaatst op de 
website van de Stad Brussel. https://www.bruxelles.be/artdet.cfm
?id=4852&highlight=zone%2Cpietonne	

Wat de uitzonderingen betreft die door het college van de Stad Brussel 
werden toegekend, gaat het vooral om de volgende categorieën:
de diensten van de Stad voor het terugkerende gebruik van 
voertuigen om werken, diensten, ... uit te voeren (verwijderen van 
graffiti,	ingrepen	van	de	Grondregie,	Stedenbouw);
een dienst/vzw die sociale bijstand verleent, SOS Dierenarts, Rode 
Kruis;
bedrijven	die	instaan	voor	de	beveiliging	van	financiële	instellingen;
bedrijven	die	toezicht	houden	op	de	beveiligingssystemen;
gebruik van een parkeerplaats door 3 teams van werknemers: 3 
doorgangsbewijzen	in	plaats	van	2;	
vervoer	van	senioren	of	personen	met	een	beperkte	mobiliteit;
bedrijven	die	in	de	voetgangerszones	leveringen	aan	huis	verrichten;
AB, BPost, Transcom, COCOF.

Over het algemeen kunnen we stellen dat het beheer van de 
toegangsbewijzen voor de voetgangerszone goed werkt. De 
implementatie van het project zal de zone ook overzichtelijker maken 
dankzij dit toegangsbeheer (verwijderbare paaltjes). 

De - op elk moment toegestane - toegang voor politie, ambulance 
of voor prioritaire voertuigen in het algemeen geldt daarbij als 
verzekerd op basis van het Verkeersreglement.
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c. GEMOTORISEERD VERKEER

In oktober 2013, juni 2015, oktober 2015, februari 2016 en 
december 2016 (zie bijlagen) werden er door de Stad Brussel 
tellingen verricht. De kaarten vergelijken de situatie van juni 2015 
met die van oktober 2015. De controletellingen van februari 2016 
droegen alvast geen nieuwe elementen bij. 

Tussen oktober 2015 en vandaag werden er wel verschillende 
aanpassingen doorgevoerd door de Stad met betrekking tot het 
verkeer in de Vijfhoek (zie verder). Deze maatregelen hadden 
echter specifiek tot doel om tegemoet te komen aan de plaatselijke 
problemen waarmee men zich tijdens de testfase geconfronteerd 
zag. De impact van deze aanpassingen op de voetgangers-, 
fietsers- en automobielstromen in de Vijfhoek zijn dan ook lokaal 
en verwaarloosbaar. Voormelde maatregelen beoogden voorts ook 
een beperking van het transitverkeer ten gunste van de algemene 
levenskwaliteit in het stadscentrum. 
. 
De twee belangrijke wijzigingen die plaatsvonden tijdens de testfase, 
situeren zich ter hoogte van de Zuidstraat en de Lemonnierlaan. Zo werd 
de Zuidstraat opnieuw opengesteld voor verkeer op het stuk tussen 
de Bogaardenstraat en de Lombardstraat, waardoor het verkeer 
er in beide richtingen toegestaan is tussen Rouppe en Bogaarden 
(terwijl hier in het begin van de testfase enkel eenrichtingsverkeer 
mogelijk was). Van de Lemonnierlaan werd daarnaast eveneens over 
de hele lengte van de laan tweerichtingsverkeer ingevoerd (terwijl 
dat in het begin van de testfase slechts voor een erg beperkt deel 
het geval was).

In december 2016 werden er door de Stad Brussel vervolgens 
opnieuw tellingen verricht om de impact van deze wijzigingen ten 
opzichte van de vaststellingen van oktober 2015 te evalueren.

De stromen op beide kruispunten zijn overigens nauw met elkaar 
verbonden en het geheel Lemonnier-Zuid-Lombard geldt ook als 
bepalend voor de stromen die van het zuiden van de Vijfhoek komen.

Bij de tellingen verricht in december 2016 werd vastgesteld 
dat door het openstellen van de Zuidstraat en het toestaan van 
tweerichtingsverkeer over de hele Lemonnierlaan, de stromen in 
de richting van de Lombardstraat toegenomen waren. De stijgingen 
bleven	niettemin	relatief	beperkt;	afhankelijk	van	het	moment	van	de	
dag schommelen ze tussen 170 en 300 pae (tijdens de spitsuren). 
Tijdens de ochtendspits belanden deze bijkomende stromen 
vervolgens in de Lombardstraat in de richting van het Sint-Jansplein 
en de Duquesnoystraat. De avondspits blijkt daarentegen diffuser 
te zijn qua distributie, aangezien een deel van de stromen ook de 

omgekeerde richting volgt (Verversstraat). Ondanks de toename 
van de stroom in de Lombardstraat tijdens de avondspits blijft de 
totale stroom in de Lombardstraat wel stabiel dankzij een afname 
van de stromen in de tegenovergestelde richting. De ochtendspits in 
de andere richting blijft eveneens stabiel en genereert dus alles bij 
elkaar genomen geen extra verkeer in de Lombardstraat.

Verder werd nog door de Stad vastgesteld dat ook de stroom over 
de bestemmingslus ter hoogte van de Zespenningenstraat (aan het 
Fontainasplein)	 stabiel	was	gebleven;	met	 een	afname	van	ca.	70	
pae tijdens de spits en een toename van ca. 20 pae ‘s avonds.
Voor de Bogaardenstraat geldt dezelfde vaststelling als voor de 
Lemonnierlaan: de toenames zijn van eenzelfde grootorde ‘s avonds 
en ‘s ochtends. 
Voorts dient opgemerkt dat de tellingen in kwestie op dinsdag 6 en 
donderdag 8 december verricht werden, d.w.z. tijdens een periode 
gedurende welke er gewoonlijk een drukker verkeer heerst dan in 
de rest van het jaar, en dat de aanwezigheid van de kerstmarkt/
winterpret wellicht voor extra verkeer zorgde (vooral tijdens 
de spits en ‘s avonds). Een ander element waarop hier gewezen 
dient te worden, is dat de verkeerslichten ‘oranje knipperden’ op 
het moment van de tellingen, waardoor overstekende voetgangers 
altijd voorrang hadden. En tot slot dient nog gesignaleerd dat er 
ter hoogte van het Fontainasplein in het centrale gedeelte werken 
uitgevoerd werden aan de nutsvoorzieningen. Ook dat vormde een 
ongunstig gegeven voor de vlotheid van het verkeer.

Over het algemeen bleken de tellingen van december 2016 aan te 
geven dat de situatie redelijk stabiel was gebleven ten opzichte 
van de situatie van oktober 2015 voor de bestemmingslus west, en 
dat het verkeer komende van het zuiden meer de Lombardstraat 
gebruikte om zich naar de bovenstad te begeven zonder dat dit 
verkeer problematisch werd.

 Al deze tellingen schuiven verder de volgende vaststellingen naar 
voren in functie van de zone:

Centrale zone en lokale bestemmingslus

As Lakensestraat - Zwarte Lieve Vrouwestraat - Visverkopersstraat 
- Van Arteveldestraat - Anderlechtsesteenweg (zie de illustratie 
‘benedenzone van de stad’)

Bij vergelijking van de tellingen van juni 2015 en oktober 2015 
kunnen we stellen dat de verkeersdrukte op deze as globaal genomen 
afgenomen is ten opzichte van de situatie die waargenomen werd 
vóór de invoering van de voetgangerszone op de lanen en dat zowel 
‘s ochtends als ‘s avonds. Al naargelang de stukken die men bekijkt, 
schommelt de verkeersdrukte hier tussen een daling van - 278 pae 

tijdens de spits (op 654) en een toename met + 54 EVP tijdens de 
spits (op 423) op het gedeelte van de Lakensestraat (tussen de 
Augustijnenstraat en de Bisschopsstraat). De trend in kwestie is 
wel minder uitgesproken ‘s avonds dan ‘s ochtends. 
Daarnaast verloopt ook het gemotoriseerde bestemmingsverkeer 
vlotter door de twee vereenvoudigde kruispunten.

Conclusie: geen verschuiving naar deze as naar aanleiding van de 
afsluiting van de lanen, maar - in tegendeel - een vermindering in 
vergelijking met de situatie met tweerichtingsverkeer. 

As Keizerslaan – Kantersteen – Koloniënstraat (zie de illustratie 
‘zone rond het Centraal Station en de Keizerslaan’)
Er werd vastgesteld dat de verkeersdrukte op deze in zijn geheel 
toegenomen is en dat zowel ‘s ochtends als ‘s avonds. Niettemin gaat 
het hier om beperkte stijgingen: al naargelang het moment van de 
dag spreken we over een gemiddelde toename van 178 pae tijdens 
de spits. Dit extra verkeer veroorzaakt echter geen bijkomende files, 
gezien de configuratie van de as (grotere beschikbare ruimte met 
een extra rijstrook over bepaalde stukken, vaak met middenberm). 
En op deze as zijn er zo goed als geen buurtbewoners/omwonenden.

Conclusie: deze as neemt een deel van de stromen van de laan 
over	 (naar	 schatting	 12%	 van	 het	 verkeer	 dat	 vroeger	 over	 de	
centrumlanen reed).

As Zespenningenstraat - Cellebroersstraat (zie de illustratie ‘zone 
west-oost’, 3)
Op basis van de vergelijking van de tellingen van juni 2015 en oktober 
2015 werd vastgesteld dat de verkeersdrukte op deze as aanzienlijk 
is toegenomen en dat zowel ‘s ochtends als ‘s avonds. Gemiddeld 
bedraagt deze stijging 300 pae tijdens de spits.

Conclusie: deze as heeft een deel van de stromen van de laan 
overgenomen	(naar	schatting	20%	van	het	verkeer	dat	voordien	de	
centrumlanen nam), maar de situatie blijft niettemin aanvaardbaard, 
gezien de configuratie van de openbare ruimte (eenrichtingsstraat). 
We bevinden ons hier bovendien ver onder de aan de testfase 
voorafgaande pessimistische projecties die deden geloven dat deze 
wegen al het vroegere verkeer van de centrumlanen te verwerken 
zouden krijgen.

Wolvengrachtstraat (zie de illustratie ‘zone west-oost’, 1)
Op basis van de vergelijking van de tellingen van juni 2015 en 
oktober 2015 werd vastgesteld dat de verkeersdrukte op deze 
as licht gestegen is en dat zowel ‘s ochtends als ‘s avonds, met 
respectievelijk 160 pae tijdens de spits. 

Conclusie: deze as heeft een deel van de stromen van de laan 
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Zone ‘bas de la ville’ 

MATIN SOIR

GEMOTORISEERD VERKEER

Zone random het centraal station en de keizerlaan 

OCHTEND AVOND
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Zone autour de la gare centrale et le Bld de l’Empereur

MATIN SOIR

GEMOTORISEERD VERKEER

OCHTEND AVOND

Zone oost-west
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Zone Ouest-Est

MATIN SOIR

1

3

2

1

3

2

GEMOTORISEERD VERKEER

Zone benedenstad

OCHTEND AVOND
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Zone autour du Sablon

MATIN SOIR

GEMOTORISEERD VERKEER

Zone random de zavel

OCHTEND AVOND
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overgenomen	 (naar	 schatting	 20%	 van	 het	 verkeer	 dat	 vroeger	
over de centrumlanen reed), toch blijft het verkeer op deze as vrij 
vlot verlopen dankzij de extra rijstrook en het feit dat het om een 
eenrichtingsstraat gaat. We bevinden ons hier bovendien onder de 
aan de testfase voorafgaande pessimistische projecties die deden 
geloven dat deze wegen een groot deel van het vroegere verkeer 
van de centrumlanen te verwerken zouden krijgen. Voor het overig 
benadrukt de studie die door het bureau Agora werd uitgevoerd, 
dat het verkeer nu vlotter doorstroomt stroomopwaarts van de 
Wolvengrachtstraat en met name ter hoogte van het kruispunt 
Berlaimont/Storm en het kruispunt Arenberg/Keizerin.

Schildknaapsstraat (zie de illustratie ‘zone west-oost’, 2)
Ongewijzigde situatie tijdens de ochtend- en de avondspits.

De globale conclusie voor de zone gelegen op en rond de 
bestemmingslus luidt dat het globale verkeersvolume sterk gedaald 
is. Het verkeersvolume op de centrumlanen voorafgaand aan de 
invoering van de voetgangerszone bereikte pieken van 1.440 pae 
tijdens de avondspits. Vandaag spreken we van een maximale 
toename op de bestemmingslus van 300 voertuigen per uur. Op 
grond van de vergelijking van juni 2015 en oktober 2015 is het dan 
ook duidelijk dat het centrum veel minder
‘doorkruist’ wordt door het gemotoriseerde verkeer

De andere wijken

Wijk Laken / Jacqmain / Max / De Brouckère
Te oordelen naar de vergelijking tussen de tellingen van juni 2015 en 
oktober 2015 zien we dat het verkeer op al deze assen sterk afneemt 
en dat gemiddeld met 510 pae tijdens de spits.

Zavelwijk (zie de illustratie ‘zone rond de Zavel’) 
Ongewijzigde situatie tijdens de ochtend- en de avondspits.

Centraal Station
Als we de tellingen van juni 2015 met die van oktober 2015 vergelijken, 
dan blijkt dat de verkeersdrukte in de wijk van het Centraal Station 
in het algemeen is toegenomen, maar dat de capaciteiten voor de 
betroffen assen niet als problematisch gelden. Het extra verkeer 
brengt geen probleem met zich mee, gezien de configuratie van de 
as en het ontbreken van omwonenden.

Lemonnierlaan
Op basis van de vergelijking van de tellingen van juni 2015 en 
oktober 2015 wordt er een vermindering van het verkeer met ca. 
400 pae tijdens de spits vastgesteld in vergelijking met de situatie 
voordien. De aanvullende tellingen die in december 2016 werden 
verricht, bevestigen dat er sprake is van een sterke daling van het 

aantal voertuigen per uur tijdens de spits, ondanks het intussen 
ingevoerde tweerichtingsverkeer op de Lemonnierlaan. 

Dansaertstraat
Vermindering van het verkeer met ongeveer 170 pae tijdens de 
spits in vergelijking met de vroegere toestand (juni 2015 <> oktober 
2015).

Besluit:
De wijken die zich in de onmiddellijke omgeving van de bestemmingslus 
bevinden, lijden niet onder de gevolgen van de introductie van de 
voetgangerszone. Over het algemeen blijkt er sprake te zijn van een 
vermindering van het verkeer, behalve in de wijk van het Centraal 
Station.

Sinds oktober 2015, het moment van de tellingen, werden er 
meerdere aanpassingen goedgekeurd door de Stad binnen de 
Vijfhoek (soms zonder link met de perimeter van het project) en 
deze werden geïmplementeerd om tegemoet te komen aan bepaalde 
klachten, verzoeken en suggesties. Concreet hebben we het dan 
voornamelijk over de volgende aanpassingen:

Hoogstraat: het stuk van de Hoogstraat tussen de Keizerslaan en de 
Kapellemarkt was aanvankelijk een voetgangerszone. Dat is vandaag 
niet langer het geval. De impact hiervan op de mobiliteit is relatief 
gering gebleken. De wijziging in kwestie werd daarbij doorgevoerd 
om iets te doen aan het gebrek aan overzichtelijkheid en coherentie 
in de openbare ruimte.

Cellebroersstraat-Dinantplein: op het allerlaatste stuk 
van de Cellebroersstraat (ter hoogte van het Dinantplein) 
werd tweerichtingsverkeer ingevoerd (oorspronkelijk een 
eenrichtingsstraat) om de toegang tot de wijk te verbeteren. Deze 
verandering kwam er op verzoek van de buurtbewoners en 
heeft geen gevolgen voor de globale mobiliteit. 

Duquesnoystraat: van deze straat werd opnieuw een straat met 
tweerichtingsverkeer gemaakt met het oog op een verbetering van 
de verbinding met de Lombardwijk en de zone rond de Grote Markt, 
alsook van de toegang tot de openbare parking ‘Grote Markt.  De 
aanpassing in kwestie had een positieve invloed op de algemene 
mobiliteit.

Zuidstraat: het stuk tussen Lombard en Cellebroers werd een 
eerste keer aangepast op het moment dat rijrichtingen van het 
verkeer in de voetgangerszone voor dit stuk vereenvoudigd werden 
(eenrichtingsverkeer over het hele stuk). Vervolgens werd het 
stuk	tussen	het	Rouppeplein	en	de	Cellebroersstraat	gewijzigd;	de	
rijrichting van het verkeer werd er omgedraaid (van Cellebroers 

naar Rouppe). Tot slot en na vaststellingen op het terrein werd 
er een laatste wijziging doorgevoerd: het stuk tussen Rouppe 
en Cellebroers werd opnieuw veranderd in een gedeelte met 
tweerichtingsverkeer en het stuk tussen Cellebroers en Lombard 
werd uit de voetgangerszone gehaald tot aan de start van de werken 
met het oog op de herinrichting van de openbare ruimte.

Doornikstraat – Van der Weydenstraat: beide straten werden 
aangepast om transitverkeer in de wijk te voorkomen, zij het wel met 
behoud van een toegang tot het Zuidpaleis en met handhaving van 
een goede verbinding met de Lemonnierlaan. 
Lemonnierlaan: de Lemonnierlaan werd opnieuw in een laan met 
tweerichtingsverkeer veranderd om de toegang tot het centrum van de 
Vijfhoek te vergemakkelijken. Initieel werd er eenrichtingsverkeer op 
de Lemonnierlaan geïntroduceerd om het verkeer op de kruispunten 
met de Kleine Ring te vereenvoudigen en vlotter te laten verlopen. Op 
grond van de vaststelling op het terrein kunnen we evenwel stellen 
dat de herinvoering van tweerichtingsverkeer geen impact gehad 
heeft op de vlotheid van het verkeer en het anderzijds wel mogelijk 
gemaakt heeft om andere kleine wegen van het omliggende netwerk 
te ontlasten (zie de tellingen van december 2016 - hierboven).

Sint-Gorikswijk: de straten in deze wijk hebben het voorwerp 
uitgemaakt van een wijziging van de rijrichting om enerzijds tegemoet 
te komen aan de wensen en verzoeken van de DBDMH-diensten en 
anderzijds om transitverkeer tegen te gaan. 
Bloemenhofwijk: ter vergemakkelijking van de verbinding tussen 
de Bloemenhofwijk en de naburige wijken werden er enkele 
aanpassingen aangebracht aan de rijrichting in deze wijk en dat met 
name op het Bloemenhofplein en in de Rijkeklarenstraat en de Sint-
Kristoffelstraat.

De Brouckèrewijk: oorspronkelijk voorzag de configuratie van het 
plein een verbinding tussen de Jacqmainlaan en de Bisschopsstraat. 
Om het plein gezelliger te maken en een link te kunnen leggen tussen 
de Wolvengrachtstraat en de A. Maxlaan, werden er vervolgens 
bepaalde wijzigingen doorgevoerd, in het kader waarvan er 
meerdere straten eveneens lokaal aangepast werden om de toegang 
tot de openbare parking te vereenvoudigen en transitverkeer in deze 
straten te voorkomen. Na evaluatie van deze nieuwe situatie werd er 
door de Stad beslist om de configuratie verder te optimaliseren: de 
verbinding met de Jacqmainlaan werd hersteld, terwijl tegelijk een 
lokale verbinding van het plein met de A. Maxlaan behouden bleef.

d. FIETSVERKEER

De thematische fietsanalyse maakt zowel gebruik van kwantitatieve 
(tellingen) als van kwalitatieve criteria (kwaliteit van de infrastructuren 
en de fietspaden) om de omstandigheden van de fietsers te evalueren 
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in het kader van de nieuwe verkeersmaatregelen.

In kwantitatief opzicht werden de tellingen uitgevoerd door Pro Velo op 
verschillende plaatsen van de Vijfhoek (buiten de voetgangerszone), 
in september 2014 en september 2015. Onderstaande tabel toont 
ons de resultaten hiervan:

Aan de hand van deze analyse kunnen we de kwaliteit van de 
infrastructuur of de stroom aan voertuigen duidelijk met het aantal 
fietsers verbinden. Zo leidde bv. de aanleg van fietspaden in de 
Antoine Dansaertstraat - waar er voorheen geen enkele specifieke 
infrastructuur	voor	fietsers	bestond	-	tot	een	toename	met	26%	van	
het aantal fietsers op een jaar tijd (terwijl het algemene gemiddelde 
voor	het	BHG	5%	bedroeg).	

Parallel hiermee verrichte Brussel Mobiliteit zelf eveneens tellingen 
van het passerende aantal fietsers aan het kruispunt van de Beurs, 
in het hart van de voetgangerszone.

Op elk moment van de tellingen werden er daarbij aanzienlijke 
stijgingen geregistreerd. Gemiddeld bleek het om een toename met 
110%	of	meer	te	gaan,	wat	neerkomt	op	een	verdubbeling	van	het	
aantal fietsers in vergelijking met 2013.

In kwalitatief opzicht werd een groot aantal plaatsen onder handen 
genomen en geëvalueerd. Van de 27 aldus geanalyseerde locaties, 
bleken er 11 een positieve score te behalen, 7 een negatieve score 
en 9 een status quo. Over het algemeen kunnen we bijgevolg van 
een positieve balans spreken. Verder dient hierbij opgemerkt dat 
voor meerdere plaatsen die wel een negatieve evaluatie kregen, de 
inrichting niet veranderd was ten opzichte van de vroegere situatie. 
Sommige negatieve evaluaties hielden daarnaast ook verband met 
tijdelijke aanpassingen van de openbare ruimte die ook daadwerkelijk 
als zijnde tijdelijk bedoeld waren. En mochten deze aanpassingen 
uiteindelijk toch definitief geconcretiseerd worden, dan gebeurt het 
vaak dat de evaluaties ook gunstiger worden. Met het oog op een 
verdere versterking van het comfort en de veiligheid van de fietsers 
sloot de Stad voorts een overeenkomst met het Gewest waardoor er 
een aanzienlijk budget (meer dan M€ 3) geïnvesteerd kon worden in 
de herinrichting van bepaalde assen door er aparte fietspaden te 
voorzien.

Het project zelf hecht intussen een bijzonder belang aan de 
combinatie van voetgangers en fietsers in de voetgangerszone. 
Wettelijk gesproken geldt er in de voetgangerszone echter een 
absolute voorrang voor voetgangers, ook al mogen fietsers er wel 
rondrijden. Er mag evenwel geen enkele fietsmarkering voorzien 
worden. Hierdoor voelen bepaalde fietsers zich uitgesloten, omdat 
ze van mening zijn dat het moeilijk fietsen is in een voetgangerszone. 

Dat neemt niet weg dat bepaalde fietsers tevredener zijn over de 
huidige situatie op de Anspachlaan dan over de situatie van vóór de 
invoering van de voetgangerszone. Hiervoor wijzen ze onder meer 
op het feit dat het minder gevaarlijk en gezelliger geworden is en 
dat men nu het gevoel heeft dat men eerder een fietstochtje aan 
het maken is dan dat men zich daadwerkelijk aan het verplaatsen is 
met de fiets. Volgens de waarnemingen van de Politie verloopt het 
samengaan van beide modi over het algemeen goed, behalve dan dat 
enkele fietsers tegen een te hoge snelheid zouden rijden. Het gaat 
hier echter om een minderheid.

Kortom, ondertussen is duidelijk gebleken dat de situatie van de 
fietsers zich aanzienlijk verbeterd heeft. We stellen overigens 
ook vast dat het aantal fietsers veel sterker gestegen is in de 
voetgangerszone dan in de rest van België en dat de combinatie 
met de voetgangers goed verloopt. Tegelijk constateren we tevens 
een toename van het aantal fietsinrichtingen in de Vijfhoek (ook al 
moeten er nog kwalitatieve verbeteringen worden voorzien) alsook 
dat het samengaan van voetgangers en fietsers niet gevaarlijk 
of onbeheersbaar is en dat noch voor de fietsers, noch voor de 
voetgangers. De stad heeft alvast geen weet van ongelukken of 
situaties waarbij de veiligheid van de gebruikers daadwerkelijk in 
het gedrang gekomen zouden zijn.

(Vaststellingen van de Politie in de lente van 2016) Na een 
overgangsperiode kunnen we bijgevolg vandaag stellen dat zowel 
fietsers als voetgangers gewend geraakt zijn aan het gezamenlijke 
gebruik van de voetgangerszone en dat ondanks de voortdurende 
toename van het aantal fietsers (mooi weer, specifieke situatie met 
verstoringen van het openbaarvervoersnet). En er zijn ook effectief 
maar weinig ongevallen te betreuren. Tot slot dient nog opgemerkt 
dat er ook buiten de voetgangerszone een stijging van het aantal 
fietsers opgetekend wordt.

e. VOETGANGERSVERKEER

Wat de voetgangersstromen betreft, wijst de Atriumbarometer 
van 2014 op een frequentie aan voetgangers op de lanen van het 
centrum, voorafgaand aan de invoering van de voetgangerszone, 
van ca. 10.000 tot 14.000 voetgangers per dag (al naargelang het 
respectieve stuk).

De tellingen die in augustus en september 2015 door Atrium 
uitgevoerd werden, toonden van hun kant aan dat, op de Anspachlaan, 
de dagelijkse voetgangersstromen zich op dat moment tussen 
±27.000	 en	 ±38.000	 voetgangers	 per	 dag	 situeerden;	 dat	 is	 een	
verdubbeling sinds de introductie van de zone op de lanen.

4.4.2.6. TAXIVERKEER

Over de kwestie van de toegankelijkheid van de taxi’s in de Vijfhoek 
en in het bijzonder in de voetgangerszone werden er meerdere 
vergaderingen belegd tussen de Stad en de Gewestelijke Directie 
Taxi’s (die ter zake bevoegd is).
Wat de taxi’s betreft, werden er door deze administraties twee 
belangrijke maatregelen getroffen in het kader van de implementatie 
van de verkeersmaatregelen:
Een reorganisatie van de parkeerplaatsen voor taxi’s. Aangezien 
een deel van deze plaatsen zich binnen de perimeter van het project 
bevond, die over het algemeen in een voetgangerszone veranderd 
werd, werden deze verplaatst. Het Verkeersreglement verbiedt 
immers elke vorm van parkeren in een voetgangerszone. Zodoende 
werden er taxipolen gecreëerd aan de rand van de voetgangerszone, 
waarbij er over het algemeen ook een aantal plaatsen toegevoegd 
werd in vergelijking met de situatie voordien.
De toekenning van een pincode waarmee de taxichauffeurs zich 
fysiek toegang kunnen verschaffen tot de hele voetgangerszone (7 
dagen per week, 24 uur per dag).

Hierbij dient opgemerkt dat de rijrichtingen binnen de voetgangerszone 
zodanig voorzien zijn dat transitverkeer wordt tegengegaan en dat 
in het bijzonder tijdens de leveringsuren maar ook ten behoeve van 
de taxichauffeurs.
En eveneens het vermelden waard is dat het Verkeersreglement stelt 
dat taxi’s wel toegang dienen te krijgen tot een voetgangerszone (als 
de bewegwijzering dit voorziet), maar dat dit niet geldt voor limousines 
of andere voertuigen met chauffeur. Laatstgenoemden mogen tussen 
11u00 en 4u00 dus niet rondrijden in de voetgangerszone.

Het aantal parkeerplaatsen voor taxi’s werd verder ook naar boven 
toe herzien, waardoor het totale aantal plaatsen in en rond de zone 
nu 127 bedraagt (18 plaatsen meer dan voorheen).

Eind augustus 2015 werd van dit alles een eerste balans opgemaakt 
door de Stad en de Directie Taxi’s. Dat leverde de volgende 
vaststellingen op langs de kant van de taxichauffeurs evenals de 
volgende oplossingen of oplossingspistes:
De taxichauffeurs klagen over de duur van de trajecten sinds de 
implementatie van de verkeersmaatregelen en de voetgangerszone 
die hen ertoe verplichtten om stapvoets te rijden en voorrang te 
verlenen aan de voetgangers die de hele breedte van de weg innemen 
en niet opzij hoeven te gaan om hen door te laten.
De taxi’s verschaffen zich vooral toegang tot de voetgangerszones 
om naar de hotels te rijden.
Er werden ook inbreuken vanwege de taxichauffeurs vastgesteld 
(dit probleem stelde zich al in de oude voetgangerszone – waarbij er 
duidelijk verschillende inbreuken opgetekend werden). 
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Anderzijds werden er ook inbreuken van gewone automobilisten 
vastgesteld, zoals parkeren op aan taxi’s voorbehouden plaatsen. 
Voor wat de naleving van het Verkeersreglement betreft, is er geen 
inrichting die hier een oplossing kan bieden.

De taxiplaatsen blijken niet altijd goed zichtbaar voor de klanten. 
Verbeteringen zijn mogelijk, maar houden niet direct verband met 
het project, ze hangen er alleen me samen.
Uit de balans van de Politie alsook uit de waarnemingen van de 
Stad Brussel blijkt voorts het volgende (we hebben het hier over 
vaststellingen van algemene aard, in de wetenschap dat alle 
taxichauffeurs hierdoor betroffen zijn):
Sommige vastgestelde snelheden gelden als onaangepast of vormen 
een inbreuk op de verkeersregels (dat is het geval bij andere 
automobilisten). Taxi’s die op onaanvaardbare plaatsen gaan staan, 
zoals voor toegangen tot de voetgangerszone in plaats van op de 
voor hen voorbehouden plaatsen. Wat eveneens al vastgesteld werd, 
waren taxi’s die in de voetgangerszone gewoon op klanten zaten te 
wachten.
En wanneer ze geparkeerd staan, gebeurt het ten slotte al te vaak 
dat ze hun motor gewoon laten draaien.

Conclusie: taxi’s genieten een vlottere toegang, aangezien ze 24 uur 
per dag de voetgangerszone mogen binnenrijden. Het betreft hier 
een extra service, ook voor de bewoners, de bezoekers, de klanten 
van de winkels en de klanten van de hotels. Deze laatsten blijken er 
nog het meeste van te profiteren.

De assen en de bestemmingslus alsook het trage verkeer in de 
voetgangerszone verlengen namelijk de tijd die ze nodig hebben om 
inkopen te doen, maar aangezien het om een autovrij stadscentrum 
gaat, is het wel degelijk de bedoeling om er lokaal verkeer tegen een 
geringe snelheid toe te laten, wat onder meer ook taxichauffeurs 
omvat.

f. OPENBAAR VERVOER 

Twee van de operatoren, de ‘MIVB’ en ‘De Lijn’, baten buslijnen uit 
in de Vijfhoek. De gevolgen van de doorgevoerde wijzigingen worden 
voor elk van hen besproken. Aan de spoornetten (tram, premetro en 
metro) werd daarbij alvast niet geraakt. Verder dient opgemerkt dat 
de zone in kwestie ontsloten wordt door de metro en de premetro 
(die, op middellange termijn, ook een metro zal worden).

De Lijn
Wat de bussen van ‘De Lijn’ betreft, wordt er vooral op gewezen dat 
het	 aanbod	 aangepast	werd	 in	 de	 richting	 van	 het	 Noordstation;	
de buslijnen komende van Ninove blijven halt houden aan het 
Noordstation, hoewel het traject gewijzigd werd: de bussen nemen 

de Kleine Ring West en doorkruisen maar een deel van de Vijfhoek.

MIVB
Bij de implementatie van de testfase van de verkeersmaatregelen 
werd het busnet van de MIVB opnieuw onder de loep genomen. 
Hieronder enkele waarnemingen die door de Stad en de MIVB op 
het terrein werden verricht.

Allereerst is het belangrijk om erop te wijzen dat de MIVB op dit 
moment volop aan het werken is aan een aanpassing van haar 
busnet op basis van het Busrichtplan. Het gaat hier om een totale 
herstructurering van het bovengrondse netwerk over het hele 
grondgebied van het Gewest. In dat kader werden er ook voorstellen 
geformuleerd door de Stad teneinde de situatie in de Vijfhoek nog te 
verbeteren. We hebben het dan met name over een aanpassing van 
de lijnen 48 en 95 en de verplaatsing van hun eindhalte.

Wat de frequenties en belastingen van de verschillende lijnen betreft, 
dienen we voor alle lijnen te wijzen op vrij belangrijke overhevelingen 
en wijzigingen. De voornaamste veranderingen zijn:
De belastingsoverheveling van bus 63 en 38, voornamelijk naar 
de lijnen 29 en 66 evenals naar andere lijnen (71) en dat in beide 
richtingen	(naar	het	centrum	en	naar	de	buitenwijken);
De bussen die de zone rond de Grote Markt bedienen, nemen iets 
toe in aantal in de richting van het centrum en nemen iets af in de 
tegenovergestelde	richting;
De bussen die over de lus rijden, die de zone van De Brouckère 
aandoet, zitten voller als gevolg van de rationalisering van de lijnen 
over	dit	stuk;
Van de bussen die de as Lakensestraat - Van Arteveldestraat - 
Lakensestraat nemen, wordt de frequentie verminderd, aangezien 
de plaatsen waar ze halt houden, minder dicht in de buurt van de 
centrale/commerciële	zones	liggen;
De bussen die over de bestemmingslus rijden, kennen geen grote 
frequentie;
Voor de ‘Noctis’-bussen is er sprake van een globale 
belastingstoename.

Wat de frequentie betreft, kunnen we als algemene conclusie stellen 
dat de ontsluiting van het centrum door het busnet en de frequentie 
gehandhaafd blijven. 

Wat de commerciële snelheden van de voertuigen aangaat, dient 
erop gewezen dat de bussen relatief goed kunnen rijden. Dat er 
sprake zou zijn van een overschatting van de initiële trajecttijden, 
werd meteen ontkracht bij de uitvoering van de testfase van 
de verkeersmaatregelen van de stad. Hoewel de commerciële 
snelheden van de MIVB - die van belang zijn voor zowel de 
reizigers als de exploitatie - op het eerste gezicht zonder meer 

als aanvaardbaar gelden, dient opgemerkt dat de tijdswinsten 
onderweg vaak ‘verloren’ gaan door bepaalde ‘onregelmatigheden’. 
Over het algemeen kunnen we niettemin stellen dat de reistijden 
voor de lijnen in vergelijking met de situatie voorheen, als goed 
bestempeld kan worden en toelaat om tijd te winnen. Helaas doet 
dat niets af aan het feit dat de lijnen vandaag meer dan vroeger 
onderworpen zijn aan de wisselvalligheden van het gemotoriseerde 
verkeer. Dat laat zich verklaren door het feit dat de bussen vaak 
samen met het gemotoriseerde verkeer rondrijden, dat - hoewel vlot 
- toch al te vaak vertraagd wordt door allerhande gebeurtenissen 
(leveringen, werken, ...) die ‘onregelmatigheden’ genereren. Deze 
onregelmatigheden doen beheerszorgen ontstaan aan de eindhaltes. 
In exploitatieopzicht wordt de tijdswinst onderweg dan ook sterk 
beperkt door de zogenaamde ‘spelingstijd’ ter verzekering van het 
tijdige vertrek van de bussen (de spelingstijd en de regeltijd die een 
voertuig nodig heeft dat onderweg achterstand heeft opgelopen). 
Dit probleem stelt zich op de assen die de zone van De Brouckère 
ontsluiten (Wolvengracht en Schildknaap) omwille van de talrijke 
leveringen (probleem dat voordien al bestond) en de configuratie 
van de locaties hier.

Kortom: qua commerciële snelheid doet het busnet het goed. 
Niettemin zijn er verbeteringen mogelijk en die worden op dit moment 
volop besproken door de Stad, het Gewest en de MIVB. Dat heeft 
echter geen enkele impact op het project. 

Over het algemeen rijden de bussen goed in het hypercentrum, 
hoewel er her en der wel verbeteringen aangebracht kunnen 
worden ter bevordering van het verkeer van de MIVB-voertuigen. 
Ten slotte kunnen ook enkele trajectwijzigingen de ontsluiting voor 
alle reizigers verbeteren en dat in het bijzonder met betrekking tot 
de wijken ten westen van de Vijfhoek. 

g.  CAMBIO

De implementatie van de verkeersmaatregelen en de uitbreiding 
van de voetgangerszone hebben tot bepaalde wijzigingen geleid met 
betrekking tot de inplantingslocaties van de ‘Cambio’-stations. Daarbij 
werd wel eenzelfde aantal plaatsen behouden, maar deze werden 
simpelweg anders verdeeld. ‘Cambio’ stelt zelf dat de nieuwe locaties 
voor een betere zichtbaarheid en een betere toegankelijkheid zorgen 
(geen cohabitatieproblemen meer met autocars voor toeristen ter 
hoogte van het station aan het Centraal Station bijvoorbeeld).

En de Stad Brussel heeft evenmin klachten of bijzondere opmerkingen 
ontvangen van ‘Cambio’ of haar klanten, afgezien van vier vragen die 
aan de implementatie voorafgingen (precieze locatie van de stations 
na de implementatie).
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De balans is dan ook ontegensprekelijk positief, aangezien de ligging 
van de stations erop verbeterd is en dat er zelfs vraag is naar een 
verdere uitrol van het stationsnetwerk.

h. PARKEREN

Om te beginnen moeten we hier een onderscheid maken tussen het 
parkeren op de openbare weg en het parkeren buiten de openbare 
weg (in een gebouw).

Parkeren in een gebouw
Alle parkings in een gebouw van de Vijfhoek blijven toegankelijk na 
de implementatie van de verkeersmaatregelen. De door de Stad 
geïntroduceerde bestemmingslus heeft zelfs o.a. tot doel om deze 
parkings te ontsluiten en sommige aanpassingen die tijdens de 
testfase doorgevoerd werden, hebben de toegang tot de parkings 
nog verbeterd.

Verder dient hierbij opgemerkt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van plan is om alle openbare parkings met meer dan 100 
plaatsen in de Vijfhoek (alsook met 50 plaatsen, als ze zich naast 
een andere parking bevinden) van telegeleiding te voorzien. Een 
dergelijke dynamische bewegwijzering, die ook het resterende aantal 
plaatsen vermeldt, heeft tot doel om de automobilisten via de kortst 
mogelijke weg rechtstreeks naar de openbare parking te leiden en 
daarbij transitverkeer te vermijden. Op dit ogenblik is men volop 
bezig	met	de	realisatie	van	deze	bewegwijzering;	de	‘vaste’	bakens	
werden intussen al geplaatst en met de installatie van de bakens met 
een ‘variabele boodschap’ is men al een heel eind gevorderd.

Eveneens	belangrijk	om	te	signaleren	is	dat	13%	van	de	ontvangen	
interpellaties voorafgaand aan de implementatie van het project 
verband	hield	met	de	publieke	parkings	tegenover	2%	nadien.	Meestal	
hadden die interpellaties te maken met de trajecten die er gevolgd 
moesten worden om tot aan een specifieke parking te geraken.

Het parkeren in een gebouw is tot slot wijdverspreid in het centrum 
van Brussel: doorheen de hele voetgangerszone bevindt er zich 
altijd wel een parking op maximum 400 m, wat overeenstemt met een 
wandelafstand van 5 minuten. Het doel van de verkeersmaatregelen 
van de Vijfhoek is dan ook net om automobilisten ertoe aan te sporen, 
deze parkings te gebruiken bij hun bezoek aan het stadscentrum. 
Tegelijkertijd zijn de parkeerplaatsen op de openbare weg (in de 
onmiddellijke omgeving van de omliggende gebouwen), voor zover 
mogelijk, voorbehouden aan de buurtbewoners en dient voor het 
gebruik ervan ook betaald te worden (zie hieronder).

Parkeren op de openbare weg
Volgens het Verkeersreglement mag er niet geparkeerd worden in de 

voetgangerszone, maar ondanks het feit dat de verkeersmaatregelen 
ontegensprekelijk een impact hebben op het aantal plaatsen in de 
Vijfhoek, dient er hier ook op gewezen dat dit plan geen plan is dat 
een verandering van het parkeerbeleid beoogt. 
De inrichtingen die gerealiseerd werden voor de implementatie 
van de verkeersmaatregelen (bestemmingslus, straten met 
eenrichtingsverkeer, …), hadden als resultaat dat ze het aantal 
parkeerplaatsen op deze locaties verminderden, net zoals de 
implementatie van de voetgangerszone zelf. In totaal leidde dit tot 
het verdwijnen van 370 plaatsen in de Vijfhoek. Deze cijfers dienen 
we echter wel in de context van het totale aantal beschikbare 
parkeerplaatsen in de Vijfhoek te zien. Zo zijn er op de openbare 
weg circa 13.700 plaatsen beschikbaar, terwijl dat er buiten de 
openbare weg ongeveer 12.000 waren (en nog steeds zijn). Op een 
totaal van 25.700 plaatsen vertegenwoordigt deze vermindering 
met	370	plaatsen	m.a.w.	een	daling	van	1,4%.	
De aanpassingen die er op de A. Maxlaan uitgevoerd werden 
(reorganisatie van de parkeerruimte), zorgden er van hun kant 
dan weer voor dat het aantal parkeerplaatsen in deze zone met 28 
eenheden toenam.

Het resultaat is dus een globaal verlies van 342 parkeerplaatsen 
in de onmiddellijke omgeving van de centrumlanen, wat we als 
een onvermijdelijke evolutie dienen te beschouwen. Bovendien 
heeft deze schrapping evenmin enige significante impact op de 
aan de voetgangerszone toe te schrijven afname van de autodruk. 
Belangrijker dan het precieze aantal beschikbare plaatsen in het 
openbare domein is het feit dat er voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn voor de bezoekers in de verschillende openbare 
parkings en dat de bezoekers hier gemakkelijk toegang toe hebben 
(zie hieronder). Daarnaast is het eveneens belangrijk dat de 
parkeerplaatsen die er in het openbare domein beschikbaar zijn, 
maximaal gebruikt worden om leveringen mogelijk te maken en dat ze 
verder ook door taxi’s, personen met een beperkte mobiliteit (PBM’s) 
en buurtbewoners benut worden.

Hierbij dient overigens opgemerkt dat de parkeerzones langs de 
bestemmingslus en op andere assen in de Vijfhoek net gewijzigd 
werden door de Stad teneinde optimale omstandigheden te creëren 
voor leveringen, taxi’s en PBM’s. 
Zo is het aantal plaatsen voor PBM’s in de door de verkeersmaatregelen 
betroffen zone bv. met 9 plaatsen gestegen naar thans 42 plaatsen.

In de lente van 2016 keurde de Stad voorts ook de parkeerregeling 
voor de Vijfhoekzone goed. Daarbij besliste de Stad om de hele Vijfhoek 
in een betalende zone te veranderen met kaarten en modaliteiten 
voor de buurtbewoners, waardoor de bewoners maximaal konden 
profiteren van de beschikbare plaatsen op de openbare weg.

Tot slot nog enkele vaststellingen vanop het terrein:
- Onwettig parkeren in de voetgangerszone: uit de statistieken 
van de politie blijkt dat het onwettig parkeren in de voetgangerszone 
als belangrijkste verkeersovertreding wordt aangehaald. Door de 
cel Tijdsregistratietoestellen van de Stad werd er daarom ter zake 
een sensibiliseringscampagne georganiseerd.
-  Onwettig parkeren in de omgeving van de voetgangerszone: 
een probleem dat door de Stad vaak wordt vastgesteld aan het 
begin van de implementatie van verkeersmaatregelen. De voertuigen 
die aan de in-/uitgangen van de voetgangerszone geparkeerd 
staan, zorgen namelijk voor toegankelijkheidsproblemen voor alle 
gebruikers maar in het bijzonder voor de hulpdiensten. De Stad 
Brussel heeft vastgesteld dat het fenomeen intussen verminderd is, 
met name doordat de politie een specifieke actie op touw had gezet, 
maar dat er nog altijd misbruiken zijn. Ook een sensibilisering van de 
taxisector dringt zich hier op.
- Onwettig parkeren op de bestemmingslus en de 
toegangsassen: hier situeert het probleem zich voornamelijk in de 
Schildknaapstraat, waar leveringen al te vaak het verkeer blokkeren 
(privévoertuigen en bussen). Een plek die hier trouwens al gevoelig 
voor was vóór de implementatie van de verkeersmaatregelen.
à	ce	sujet..

i. LEVERINGEN

De Stad breidde de bestaande inrichting rond de Grote Markt uit 
tot de lanen en pleinen die in de perimeter van het project zijn 
opgenomen.
De problematiek van de leveringen zelf is verder nauw verbonden 
met het gevoerde parkeerbeleid. En in de voetgangerszone mag er 
geleverd worden tussen 4u00 en 11u00 ‘s ochtends (in de oude 
voetgangerszone was dat van 06u00 tot 11u00). 
Vóór de invoering van de voetgangerszone leidden de leveringen in 
de	zone	tot	enorm	veel	klachten	en	vragen.	Zo	hield	10%	van	alle	
interpellaties die de Stad vóór 29 juni ontving, hiermee verband, 
tegenover	slechts	3%	na	de	implementatie.	Om	daarnaast	tegemoet	
te komen aan bijzondere situaties, kende het College van de Stad 
tevens doorgangsbewijzen toe voor specifieke gevallen (zie de 
evaluatie van het beheer van de voetgangerszone).
Naar de toekomst toe zullen bepaalde inrichtingen echter een 
flexibeler beleid mogelijk maken en dat dankzij het beheer van de 
toegangsmogelijkheden door middel van codes.

Bij de leveringen buiten de voetgangerszone gaat het voornamelijk om 
commerciële leveringen (voor handelszaken of bedrijven). Het aantal 
leveringszones op de bestemmingslus en dus in de onmiddellijke 
nabijheid van de voetgangerszone werd daartoe aanzienlijk verhoogd. 
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Het betreft hier leveringszones die ook operationeel zijn buiten de 
uurregeling die er voor de leveringen binnen de voetgangerszone 
geldt.

Qua capaciteit van of aantal leveringszones dient anderzijds nogmaals 
benadrukt dat de voetgangerszone zelf een vrije levering in de zone 
toelaat tot 11u00, wat toch ook heel wat leveringsmogelijkheden biedt. 
De leveringszones die er in de zone zelf geschrapt werden, werden 
dus ruimschoots gecompenseerd. Zo werden er in de onmiddellijke 
omgeving van de voetgangerszone, 11 nieuwe leveringszones 
gecreëerd. Leveringszones die bovendien over een grote capaciteit 
beschikken.

Voor het overige is bekend dat de leveringszones vaak door 
geparkeerde voertuigen in beslag genomen worden. Dat is 
evenwel een probleem dat zich ook al vóór de implementatie van de 
verkeersmaatregelen stelde.

j. SIAMU

De DBDMH werd betrokken bij de implementatie van de 
verkeersmaatregelen door de dienst uit te nodigen voor de 
voorbereidende coördinatievergaderingen en door voor de nodige 
opvolging te zorgen na de implementatie van de maatregelen. Verder 
werd de dienst ook verzocht om zijn opmerkingen te formuleren op de 
signalisatie- en markeringsplannen en werd er met zijn voornaamste 
trajecten rekening gehouden (bv. oversteek van het Beursplein, het 
Fontainasplein, …).

Na de implementatie van de maatregelen bezorgde de DBDMH de 
Stad een nota waarin de voornaamste problemen opgesomd werden, 
waarmee de dienst zich binnen de Vijfhoek geconfronteerd zag. De 
dienst had namelijk van de gelegenheid gebruikgemaakt om een 
oefening voor de hele Vijfhoek te maken en had daarbij een aantal 
problematische gevallen vastgesteld, zelfs op plaatsen waar er niets 
veranderd was. De aldus door de DBDMH gesignaleerde problemen 
werden daarop aangepakt en als volgt in de definitieve inrichting 
geïntegreerd:

 - Er werd een toegangsweg voor de brandweer voorzien aan 
de hand van specifieke inrichtingen op het Fontainasplein. 

 - Over de hele breedte van de Anspachlaan werd de 
toegangsweg voor de brandweer (centrale rijstrook) 
verbreed. 

 - De bomen werden op een tussenafstand van 16,80 m 
geplaatst en de kruin van elke boom zal niet meer dan 8 m 
in diameter bedragen om de toegankelijkheid van de gevels 
niet te belemmeren.

 - In het plafond van lichtgevende kabels boven de Anspachlaan 

werden er twee openingen voorzien, die elk een halve 
cirkel vormen, kwestie van met ladderwagens te kunnen 
manoeuvreren.

 - De bodemverharding van het bekken in de Auguste Ortsstraat 
werd berijdbaar gemaakt.

Voor het overige zal de DBDMH ook betrokken worden bij de 
implementatie van het project. Wat ten slotte de opmerking in verband 
met de naleving van de draaicirkels en de vraag om een omkering 
van de rijrichting in de Borgval betreft, deze werden bestudeerd en 
de vereiste aanpassingen werden in de plannen opgenomen. 
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4.4.2. SITUATIE VÓÓR JUNI 2015 

De centrumlanen werden voor de laatste keer volledig 
heraangelegd in de jaren 1970, na de bouw van de ondergrondse 
premetrolijn. 
In maart 2012 werd de centrale weg met twee rijstroken per 
rijrichting teruggebracht naar één rijstrook. Tegelijkertijd werd er 
langs elke rijrichting een fietspad aangelegd.

a. FYSIEKE TOESTAND VAN DE CENTRUMLANEN 
De bestaande inrichting plaatst het autoverkeer centraal op de 
laan. De zijparkings en de bomen in de verhoogde boombakken 
laten bijgevolg maar een beperkte ruimte over voor de 
voetgangers. 
Tal van obstakels bemoeilijken bovendien het voetgangersverkeer: 
de boom- en plantenbakken, de kasten van nutsvoorzieningen, de 
verkeerssignalisatie, de terrassen, …

De oversteekplaats voor voetgangers is over het algemeen 
erg smal en op bepaalde plaatsen zijn er opstoppingen als 

gevolg van talrijke obstakels (boombakken, metro-ingangen, 
verkeerssignalisatie, kruispunten, ...).
De geasfalteerde weg is beschadigd. De betonnen trottoirtegels 
30x30 veranderen bij regenweer regelmatig in plonsbaden. 

Zijstraten van de Anspachlaan 
Rijkeklarenstraat, Borgval, Plattesteen, Steenstraat, Jules Van 
Praetstraat, Auguste Ortsstraat, Paul Devauxstraat, Kiekenmarkt, 
Grétrystraat en Sint-Michielsstraat. 
Deze zijstraten werden al lang niet meer heringericht en 
beschikken over een klassiek profiel met een hoofdweg, 
parkeerstroken en verhoogde en doorgaans smalle trottoirs. 

Beursplein en zijstraten, Henri Mausstraat, Zuidstraat en 
Beursstraat
Het Beursplein heeft nog altijd dezelfde indeling als in de jaren 
1970, met een hoofdkruispunt en verbrede voetpaden aan de 
westkant. De huidige inrichtingen vertonen geen enkel verband met 
de juridische en ruimtelijke erfgoedwaarde van de plaatsen.

b.  GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTEN IN DE BUURT VAN DE     
LANEN 
Concentratie en voornaamste voetgangersstromen
Hier onderscheiden we enerzijds de meer commerciële wijken en 
anderzijds de stedelijke wijken. Al te vaak hebben de centrumlanen 
daarbij dienst gedaan als grens of zelfs breuklijn tussen deze twee 
identiteiten. 
Dit valt te verklaren door de stedelijke ontwikkeling van de 
afgelopen decennia, waarin de westzijde van de centrumlanen 
lange tijd een neerwaartse dynamiek heeft gekend. Het drukke 
autoverkeer heeft de centrumlanen verzadigd en de doorgang voor 
de voetgangers bemoeilijkt. 
Sinds de jaren ‘90 hervinden de wijken rond de Vismarkt en de 
Antoine Dansaertstraat echter geleidelijk aan hun aantrekkelijke 
karakter en dat niet alleen als woonwijk maar ook als recreatieve 
en commerciële pool. 
Het gewestelijk handelsagentschap, ‘Atrium Brussels’, wil deze 
dynamiek versterken en de cohesie tussen de grote handelspolen 
van de Nieuwstraat en de Grote Markt beter afstemmen op 

Typeprofiel van de Anspachlaan op de Zennecollectoren
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de centrumlanen en het aanbod in de Dansaertwijk en op de 
Kiekenmarkt.

Functiepolen in het onderzoeksgebied en in de buurt: 
aantrekkelijkheid en identiteit
Het gaat hier om twee grote bezoekersstromen, die elk hun 
eigen specifieke kenmerk hebben: enerzijds de Nieuwstraat met 
zijn handelszaken, en anderzijds de Grote Markt als belangrijke 
toeristische trekpleister. 
De belangrijke voetgangersstromen die deze polen met zich 
meebrengen, stoppen grotendeels aan de metrostations in de 
centrumlanen (Beurs en De Brouckère). Aan de westkant van 
de centrumlanen zijn de voetgangersstromen duidelijk minder 
significant. 

De Stad Brussel en het Gewest beschouwen de heropwaardering 
van de centrumlanen als een project van strategisch belang, als 
handelsas en als schakel voor de dynamiek in de richting van de 
handelswijken ten westen van de laan (Lakensestraat, Vismarkt, 
Antoine Dansaertstraat). 

Daarnaast verbetert het project ook de cohesie met de Sint-
Jacobswijk, de Anneessenswijk en de Lemonnierlaan, die eveneens 
beschikken over een herkenbare identiteit, met een specifieker 
aanbod dat een welbepaald doelpubliek aantrekt. 

Op en rond de centrumlanen winnen de nachtelijke 
recreatieactiviteiten intussen aan belang. Zo kan het grote 
publiek onder meer terecht in de UGC-bioscoop, de restaurants 
op de lanen, enz. De afgelopen decennia hebben tal van cafés en 
restaurants bovendien een immens succes gekend, ten eerste 
rond de Sint-Jacobswijk, de Sint-Gorikshallen en in de buurt van 
de Auguste Ortsstraat, en ten tweede iets verder in de buurt van 
de Dansaertstraat, de Vlaamsesteenweg, en meer recent rond de 
Lakensestraat. 

De aanwezigheid van talrijke culturele instellingen heeft op dit vlak 
een aanzienlijke rol gespeeld: de Beursschouwburg, de Ancienne 
Belgique, de KVS, de Muntschouwburg, het Théâtre National, de 
Kaaistudio, het Kaaitheater, Passa Porta, de kunstgalerijen, ...

Bestaande aantrekkingspolen

Nachtleven

Toerisme
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 - Na het Beursplein is er minder verkeersdrukte.

Interpretatie:
De voetgangersstromen zijn aanzienlijk en soms dominerend 
in een zone. In 2014 werd er een congestie vastgesteld op de 
Anspachlaan en ter hoogte van de obstakels van de Nieuwstraat 
(oversteekplaatsen voor voetgangers).
Buiten de drukke doorgangszones zijn er ook meerdere 
‘ontspanningszones’ (rustzone, stopplaats, ontmoetingsplaats, ...) 
nodig voor het comfort van de voorbijgangers: de Finisterraekerk, 
het Martelarenplein, het Muntplein, ... - waarom morgen het De 
Brouckèreplein en het Beursplein niet? 
Ook de beschikbare capaciteit van de doorgangen heeft een 
bepalende impact op de omvang van de voetgangersstroom.
Voetgangersdichtheden:
De onderstaande illustratie geeft de voetgangersdichtheden ter 
hoogte van de zones weer, d.d. 2014. Er is een grotere dichtheid 
tussen het De Brouckèreplein en het Beursplein.
De dichtheid hangt af van het aantal voetgangers en de breedte 
van de beschikbare doorgangen. Aan de hand van de dichtheid kan 
het gebruik worden bepaald: continuïteit, medegebruik, fietsers, ...

Anspach 42 pers./100 m²
Nieuwstraat 23 pers./100 m²
Grasmarkt 8 pers./100 m²

c.  VOETGANGERSVERKEER
De centrumlanen maken deel uit van het hypercentrum dat 
gekenmerkt wordt door aanzienlijke voetgangersstromen, 
voornamelijk tussen het De Brouckèreplein en het Beursplein, 
en ook vanaf de Grote Markt door via de Beursstraat naar de 
Vismarkt te gaan. 
Er wordt verwacht dat deze voetgangersstromen zullen blijven 
toenemen, door de inrichting van de comfortzone, zoals dat 
het geval is sinds de verkeerswijzigingen die door de Stad zijn 
ingevoerd.
 Dit zal tevens de aantrekkelijkheid van de centrumlanen en de 
straten errond verhogen.
Tellingen van de voetgangersstromen Barometer 2014 - Atrium 
Brussels
Gemiddeld aantal voetgangers per dag (van 10u00 tot 19u00) op 
basis van dagelijkse tellingen 2011-20136 gedurende één week.

Interpretatie:
Aanzienlijke cohesie Nieuwstraat-Anspachlaan
Belang van het openbaar vervoer als toegangspoort (Nieuwstraat: 
24%	voetgangers,	60%	metro	en	tram,	12%	auto)

Tabel, stromen van de bestaande situatie op basis van de 
Barometer 2014 van Atrium:

 - Anspachlaan	tussen	De	Brouckère	en	Beurs:	in	2014:	75%	
van de getelde stroom in de Nieuwstraat

 - De Anspachlaan veroorzaakt een aanzienlijke opstopping.

Voetgangers: space syntax
Centraliteit en connectiviteit van de centrumlanen

Visualisatie van de voetgangersstromen langsheen de lanen
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Comptages des flux piétonniers Baromètre 2014 - Atrium Brussels. 
Nombre	moyen	de	piétons	par	jour	(de	10	heures	à	19	heures)
sur la base de comptages quotidiens 2011-2013 pendant une 
semaine. 

Interprétation :

Importante cohésion rue Neuve-boulevard Anspach
Importance des transports en commun comme porte d’accès (rue 
Neuve:	24%	piétons,	60%	métro	et	tram,	12%	voiture)

Tableau, flux de la situation existante sur base du Baromètre 2014 
Atrium :

- Boulevard Anspach entre De Brouckère et Bourse, en 2014 : 
											75%	du	flux	compté	dans	la	rue	Neuve	
- Le boulevard Anspach génère un important engorgement
- Après la place de la Bourse, la densité est moins importante 

Interprétation:

Les flux de piétons sont importants et parfois dominants dans une 
zone. En 2014, il y avait une congestion sur le boulevard Anspach 
et au niveau des obstacles de la rue Neuve (passages de piétons).
En dehors des zones de passages denses, plusieurs zones de 
‘décompression’ (zone de repos, d’arrêt, de rencontre …)  sont 
également nécessaires pour le confort des passants: le Finistère, la 
place des Martyrs, la place de la Monnaie… - pourquoi pas la place 
De Brouckère et la place de la Bourse demain ? 
La capacité disponible des passages détermine également 
l’importance du flux de piétons.

Densités de piétons :

L’illustration ci-dessous indique les densités de piétons au niveau 
des zones, d.d. 2014. La densité est la plus importante entre la 
place De Brouckère et la place de la Bourse.
La densité est en fonction des nombres et de la largeur de passage 
disponibles. La densité détermine l’utilisation : continuité, co-
utilisation, cyclistes, … 

Reu Neuve

Dansaert

Grand 
Place
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Densités piétonnières

Nous	indiquons	à	l’illustration	ci-dessous	les	densités	piétonnières	
au niveau des zones, d.d. 2014. La densité est la plus importante 
entre la place de Brouckère et la place de la Bourse. 

10.000

27.000

16.000

17.000

12.000

8.000

La densité est fonction des nombres et de la largeur de passage 
disponible. La densité détermine l’utilisation : continuité, co-
utilisation, cyclistes, espace partagé…

Marché aux Herbes 8p/100m²

Anspach 42p/100m²

rue Neuve 23p/100m²
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FIETSVERKEER  
Centrumlanen
Situatie vóór de verkeersmaatregelen: fietspaden aan weerszijden 
van de weg, fietsopstelvakken ter hoogte van de verkeerslichten.

Zijstraten van de Anspachlaan
Rijkeklarenstraat, Borgval, Plattesteen, Steenstraat, Jules Van 
Praetstraat, Auguste Ortsstraat, Paul Devauxstraat, Kiekenmarkt, 
Grétrystraat en Sint-Michielsstraat: 
Geen specifieke inrichting voor fietsers.
Weinig comfortabele verharding.

Beursplein en zijstraten, Henri Mausstraat, Zuidstraat en 
Beursstraat
Fietspaden aan weerszijden van de centrale laan, fietsopstelvak ter 
hoogte van de verkeerslichten en een specifieke selectiestrook in 
de richting van de Henri Mausstraat.
Zijstraten: voetgangerszone, geen specifieke inrichting voor 
fietsers.

Fietsersprofiel van de Stad Brussel:
Het gebruik van de fiets neemt sinds 1998 gestaag toe (eerste 
fietsenstallingen	‘Fietslabo’):	12	tot	13%	per	jaar.	De	absolute	
cijfers blijven echter laag: gemiddeld 159 fietsers per uur.
Het	Iris	2-plan	beoogt	een	modale	verdeling	van	20%	voor	de	fiets	
in 2020. 

Maatregelen: 
 - de infrastructuur verbeteren, voor trajecten in straten met 

beperkt	verkeer	zorgen,	hoofdverkeersaders	vermijden;

 - de parkeermogelijkheden voor fietsers versterken: 
fietsstalplaatsen, overdekte stallingen, garages, parkings.

d. VILLO!- EN CAMBIO-STATIONS 
Binnen de perimeter van de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning bestonden er al Villo!-stations in de Paul 
Devauxstraat (25 plaatsen), de Anspachlaan nrs. 180-192 (23 
plaatsen), de Lemonnierlaan nrs. 42-46 (25 plaatsen) en op het 
Debrouckèreplein (23 plaatsen).

De Villo!-stations op en in de buurt van de centrumlanen werden 
vaak gebruikt. In het centrum gebeurde het dikwijls dat er geen 
enkele plaats meer was om een Villo!-fiets te parkeren. 

De capaciteit van de Villo!-stations wordt verhoogd in het project. 
Cambio: vóór de verkeersmaatregelen: 
ter hoogte van het Fontainasplein: 5 plaatsen 
De Brouckère: 3 plaatsen
Deze plaatsen werden enkel herverdeeld buiten de 
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1 BYPAD AUDIT BYPAD : FIETSEN DE DAG VAN 
VANDAAG 

Diagnose van het fietsbeleid 

Het eerste deel van dit document is de diagnose van het huidige gemeentelijk fietsbeleid op basis 
van de BYPAD audit.  Deze diagnose wordt voorafgegaan door een korte presentatie van 
fietsbeleid op gewestelijk niveau en met een situatieschets van het profiel van Brussel-Stad op 
vlak van fiets- en mobiliteitsbeleid. Dit eerste deel wordt afgerond met mogelijke verbeterstappen 
als eindconclusie van het BYPAD proces. Deze verbeterstappen moeten de basis vormen van het 
fietsactieplan dat in deel 2 wordt uitgewerkt.  

1.1 Regionale context : fietsgebruik, fietspotentieel en fietsbeleid 

Meer en meer fietsers 

Al meer dan 10 jaar is het Brussels Gewest bezig met het uitstippelen en realiseren van een 
fietsbeleid. De resultaten zijn bemoedigend : het aantal fietsers langs de 16 telpunten blijft jaar na 
jaar stijgen en verviervoudigde op 10 jaar tijd2. 

 

De grote massa moet nog steeds overtuigd worden 

Niettegenstaande is de doelstelling zeer ambitieus: « Het mobiliteitsplan IRIS II stelt dan ook dat 
tegen 2020 maar liefst 20% van de gemechaniseerde verplaatsingen met de fiets moeten 
gebeuren, terwijl het aantal wagenkilometers tegen 2018 moet dalen met 20%. We moeten dus 
alles in het werk stellen om meer mensen op de fiets te krijgen, door hen te overtuigen, door 
veilige omstandigheden, diensten en infrastructuur aan te bieden en uiteraard door erop toe te 
zien dat in alle fasen van de inrichtingswerken rekening wordt gehouden met de fiets, de 
voetganger en het openbaar vervoer. »3  

                                                
2  Pro-Velo – Fietsobservatorium in BHG, rapport 2011 
3  Uittreksel preambule Fietsplan 2010-2015 

Evolutie van het fietsgebruik _ Brussels Gewest (BYPAD)

voetgangerszone. 

e.  PARKEERAANBOD 
In de Vijfhoek
Op de openbare weg waren er vóór de implementatie van de 
testfase door de Stad ongeveer 13.700 plaatsen beschikbaar, 
terwijl dat er buiten de openbare weg ongeveer 12.000 waren (en 
nog steeds zijn). 

Parkeren op de openbare weg
De Stad keurde ook de parkeerregeling voor de Vijfhoekzone 
goed: de hele Vijfhoek wordt in een betalende zone veranderd met 
kaarten en modaliteiten voor de buurtbewoners, waardoor de 
bewoners prioritair kunnen genieten van de beschikbare plaatsen 
op de openbare weg.

Op een totaal van 25.700 plaatsen vertegenwoordigt de 
vermindering van 370 plaatsen (zie tabel) in de perimeter van het 
project	dus	een	vermindering	van	1,4%	van	de	voor	het	publiek	in	
de Vijfhoek toegankelijke parkeercapaciteit. 
Anderzijds voerde de Stad ook bepaalde aanpassingen door in 
de A. Maxlaan (reorganisatie van de parkeermogelijkheden), 
waardoor het aantal parkeerplaatsen in deze zone met 28 
eenheden uitgebreid kon worden, wat de vermindering van de 
parkeercapaciteit op de openbare weg in de Vijfhoek tot 342 
plaatsen beperkt.

Hierbij dient voorts nog opgemerkt dat er volgens het 
Verkeersreglement niet geparkeerd mag worden in de 
voetgangerszone. 

De aanpassingen van de openbare ruimte die er voor de 
implementatie van de verkeersmaatregelen (bestemmingslus, 
straten met eenrichtingsverkeer, …) gerealiseerd werden, hadden 
samen met de implementatie van de voetgangerszone als resultaat 
dat het aantal parkeerplaatsen op deze locaties verminderde. 

Parkeren buiten de openbare weg
Alle parkings in een gebouw van de Vijfhoek zijn toegankelijk 
gebleven na de implementatie van de verkeersmaatregelen en 
zullen dat naar de toekomst toe ook blijven. De bestemmingslus 

heeft zelfs o.a. tot doel om deze parkings te ontsluiten en sommige 
aanpassingen die tijdens de testfase doorgevoerd werden, hebben 
de toegang tot de parkings nog verbeterd.
In die optiek dient er hier op gewezen dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gestart is met de installatie van borden 
waarmee de bestaande openbare parkings in de Vijfhoek 
met meer dan 100 plaatsen (alsook met 50 plaatsen, als ze 
zich naast een andere parking bevinden) beter aangegeven 
kunnen worden. Daarnaast zijn er ook nog andere dynamische 
bewegwijzeringsborden door Brussel Mobiliteit voorzien, die ook 
het resterende aantal plaatsen vermelden en die tot doel hebben 
om de automobilisten via de kortst mogelijke weg rechtstreeks 
naar de openbare parking te leiden en daarbij transitverkeer te 
vermijden.

Het parkeren in een gebouw is tot slot wijdverspreid in het 
centrum van Brussel: doorheen de hele voetgangerszone bevindt 
er zich altijd wel een parking op maximum 400 m, wat overeenstemt 
met een wandelafstand van 5 minuten. De Stad Brussel schonk 
dan ook bijzondere aandacht aan de goede toegankelijkheid voor de 
automobilisten van deze beschikbare parkeercapaciteit buiten de 
openbare weg teneinde hen ertoe aan te sporen om deze parkings 
te gebruiken bij hun bezoek aan het stadscentrum. Tegelijkertijd 
zijn de parkeerplaatsen op de openbare weg (in de onmiddellijke 
omgeving van de omliggende gebouwen), voor zover mogelijk, 
voorbehouden aan de buurtbewoners en dient voor het gebruik 
ervan ook betaald te worden. 
Maken zo onder meer deel uit van de openbare parkings die we in 
de directe nabijheid van de perimeter van het project aantreffen:

 - parking Alhambra (Émile Jacqmainlaan ter hoogte van de 
circusstraat)	met	een	capaciteit	van	191	plaatsen;

 - parking De Brouckère (Anspachlaan ter hoogte van 
de Augustijnenstraat en de Bisschopsstraat) met een 
capaciteit van 500490 plaatsen.

Er bevinden zich echter nog andere parkings in de onmiddellijke 
omgeving, zoals:

 - parking	58	met	een	capaciteit	van	589	plaatsen;

 - parking	Munt	met	een	capaciteit	van		589	plaatsen;

 - parking Panorama (Rouppe-Fontainas) met een capaciteit 
van 260 plaatsen.

Leveringen
De kwestie van de leveringen is nauw verbonden met het gevoerde 
parkeerbeleid en is van essentieel belang, met name voor het 
commerciële en economische leven alsook voor het leven van de 
bewoners, zowel binnen de perimeter van het project als in de 
Vijfhoek.  Verder is het ook een aspect dat een impact heeft op de 
vlotheid van het verkeer en de prestatie van het bovengrondse 
openbaar vervoersnet. 

Evolutie van het aantalfietsers in het BHG
(gemiddelden en totalen van 16 tellingen in mei en september)
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  Gewestelijke fietsroutes (GFR) (16/06/2014)

ICR  balisé, aménagement provisoire
Bewegwijzerde GFR, voorlopige aanleg

En exécution  

Permis d'urbanisme à exécuter  2014
Bouwvergunning in aanvraag
Permis d'urbanisme en cours

Uit te voeren bouwvergunning  2014

ICR à baliser, aménagement provisoire         2014 - 2015
Te bewegwijzeren GFR, voorlopige aanleg  2014 - 2015

En étude, exécution  2014 - 2015
In studie, uitvoering   2014 - 2015

Extension réseau ICR / liaisons inter- régionales
Uitbreiding GFR netwerk / intergewestelijke verbindingen 

Pas d' étude en cours
Niet in studie

In uitvoering 
ICR existants  
Bestaande GFR 
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2016 12 14 _Kaart parkeerplaatsen buiten de openbare weg

Vóór de invoering van de voetgangerszone die voorzien was in het kader van de door de Stad 
uitgevoerde testfase leidden de leveringen in de zone tot enorm veel klachten en vragen. Zo 
hield	10%	van	alle	interpellaties	die	de	lokale	besturen	vóór	29	juni	ontvingen,	hiermee	verband,	
tegenover	slechts	3%	na	de	implementatie.	
Wat de kwestie van de door de Stad Brussel genomen maatregelen betreft, deze zijn hoofdzakelijk 
van twee orde:
- In de voetgangerszone mag er geleverd worden tussen welbepaalde uren, nl. tussen 4u00 
en 11u00 ‘s ochtends (in de oude voetgangerszone was dat van 06u00 tot 11u00). Gedurende deze 
7 uur is de voetgangerszone vrij toegankelijk voor zowel de omwonenden als voor de handelaars.
- Het aantal leveringszones op de bestemmingslus en dus in de onmiddellijke nabijheid 
van de voetgangerszone werd daartoe aanzienlijk verhoogd. Zo werden er aan de rand van de 
voetgangerszone 11 nieuwe leveringszones gecreëerd.  Deze leveringszones zijn ook operationeel 
buiten de uurregeling die er voor de leveringen binnen de voetgangerszone geldt. 

Qua capaciteit van de leveringszones kan er in de voetgangerszone zelf dus vrij geleverd worden 
over de hele perimeter tussen 04u00 en 11u00 en parallel hiermee werden de leveringszones die 
binnen de perimeter geschrapt werden, ruimschoots gecompenseerd rond de centrumlanen. 

Bij de leveringen buiten de voetgangerszone gaat het voornamelijk om leveringen voor handelszaken 
of bedrijven. 
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3 13

8
14

13 14

Parkeerplaatsen op het openbaar domein in het projectgebied, voordien

Parkeerplaatsen in de openbare ruimte in de projectzone, voor de instelling van de verkeersmaatregelen, 
in de zone van de laan en de zijstraten: totaal 225 plaatsen
Zone Anspachlaan:  omvat
 83 gewone parkeerplaatsen
 19 parkeerplaatsen voor PBM
 5 parkeerplaatsen voor politie en prioritaire voertuigen
 24 taxi’s
 9 cambio
 20 (x 6 m) voor de leveringen
 [2 toerbussen AB]
In de omliggende straten: 65 plaatsen (Rijkeklarenstraat, Borgwal, Steenstraat, Kiekenmarkt, 
Grétrystraat).

xx
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Binnen de perimeter van het project

Op de openbare weg 
Sinds de invoering van de verkeersmaatregelen (29/06/2015) 
zijn er in de voetgangerszone quasi geen bovengrondse 
parkeerplaatsen meer.  Het project gaat dan ook gepaard met 
de schrapping van 227 plaatsen (equivalent) als gevolg van de 
aanvullende verkeersvoorschriften die door de Stad goedgekeurd 
werden. 

De schrapping in kwestie werd als volgt verdeeld:
- Op de lanen en op het De Brouckèreplein werden er 162 
plaatsen geschrapt.  Concreet gaat het hier om 83 plaatsen 
voor personenwagens, een herverdeling van 19 plaatsen voor 
personen met een beperkte mobiliteit, 5 plaatsen voor politie- 
en prioritaire voertuigen, 26 taxiplaatsen en 9 plaatsen voor 
Cambio-deelwagens. Daarnaast omvat het project eveneens een 
herverdeling buiten de voetgangerszone van het equivalent van 20 
personenwagens in leveringszones.
- In de aanpalende straten (Rijkeklarenstraat, Borgwel, 
Plattesteen, Steenstraat, Kiekenmarkt, Grétrystraat) worden er 65 
plaatsen geschrapt.

Parkeren buiten de openbare weg 
De aanzienlijke capaciteit van de privéparkings of -garages in de 
voetgangerszone of in de buurt blijft permanent toegankelijk.  De 
openbare parkings zijn toegankelijk via de door de Stad ingevoerde 
bestemmingslus, een toegankelijkheid die vergemakkelijkt wordt 
door de thans door het Gewest geïmplementeerde bewegwijzering. 

Taxi’s
Ook de parkeerplaatsen voor taxi’s werden verplaatst en dan met 
name die welke zich binnen de voetgangersperimeter bevonden 
(het verkeersreglement verbiedt elke vorm van parkeren in de 
voetgangerszone).  Verder omvat het project de creatie van 10 
plaatsen voor taxi’s in de Ortsstraat, tussen de Beursschouwburg 
en de Dansaertstraat, en zijn er tal van taxiplaatsen voorzien 
aan de rand van de voetgangerszone, voornamelijk op het 
eerste wegsegment van de Adolphe Maxlaan, tussen de Sint-
Michielsstraat en het De Brouckèreplein, alsook op het eerste 
stuk van de Lemonnierlaan, naast het Fontainasplein.   Van de 26 
plaatsen die er binnen de projectperimeter bestonden, zijn er dus 
10 plaatsen voorzien binnen de perimeter en XXX plaatsen in de 
onmiddellijke omgeving. De globale balans voor de taxiplaatsen is 
dus positief in vergelijking met de situatie voorheen.

Cambio
De 9 Cambio-plaatsen die zich in de voetgangerszone bevonden, 
werden onmiddellijk naast de voetgangerszone heringeplant en hun 
aantal bleef gelijk.

PBM
Het aantal plaatsen voor PBM werd met 9 plaatsen opgetrokken, 
waardoor er nu 42 plaatsen in totaal zijn, verspreid over de 
perimeter.

Situatie voor 
29/06/2015

Bestaande/
beoogde situatie

Verschil

Binnen de projectzone Wagens 83 (Lanen)
59 (Aanpalende 
straten)

0

Taxi 13 (Ortsstraat)
2 (Casino)
9 (Metropole)

18

Politie en 
hulpdiensten

5

Leveringen Het equivalent 
van 20

Cambio 9

PBM 19 (Lanen)
6 (Aanpalende 
straten)

0 (Lanen

Totaal 225 18 -207

In de onmiddellijke omgeving 
van de projectzone

PBM +30

Alle anderen -220

Totaal -190

Algemeen totaal -370

Situatie voor 
29/06/2015

Bestaande/
beoogde situatie

Verschil

+/- 13.700 +/- 13.358 -370 (project)Parkeren op het openbaar 
domein in de Vijfhoek

Wagens

+/- 12.000 +/- 12.000      0 Parkeren buiten het openbaar 
domein in de Vijfhoek (zie 
kaart Openbare Parkings van 
de Vijfhoek’, 1 – 24)

Wagens

3772 3772      0 Parkeren in de omgeving 
buiten het openbaar domein 
(zie kaart Openbare Parkings 
van de Vijfhoek, 1, 8, 9, 10, 
11, 14, 15, 16)

Wagens

1339 1339      0 Parkeren buiten het openbaar 
domein in de projectzone (zie 
kaart Openbare Parkings van 
de Vijfhoek, 1, 16, 10)

Wagens

  +28 (A. Max) 
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4.4.3. ALGEMENE MOBILITEITSSITUATIE 2016

4.4.4. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

De verkeersmaatregelen en de herinrichting van de centrumlanen 
hebben tot doel om de aantrekkelijkheid van het Brusselse 
stadscentrum te revaloriseren en dat zowel voor de bewoners als voor 
de bezoekers. Deze inrichting moet bijdragen tot de centrumfunctie 
voor de bewoner van de stad alsook voor de bezoeker, voor het 
commerciële weefsel en voor het toerisme. 
Omwille van deze reden delen we de hypothese van een toename van 
het aantal bezoekers aan het stadscentrum.
 
Dat zal eveneens gepaard gaan met een herverdeling van de modale 
aandelen, in het kader waarvan we verwachten dat het gebruik van 
de wagen zal afnemen ten gunste van de alternatieven.

a. WAT DE VOETGANGERS BETREFT
De centrumlanen worden een belangrijke as voor voetgangers en 
fietsers en dat zowel voor passanten als voor wandelaars. 

De huidige inrichting betekent dan ook een belemmering voor 
de voetgangers in termen van verkeer tussen de bovenstad, 
het historische stadscentrum en de wijken ten westen van de 
centrumlanen. De herinrichting zal het desbetreffende niveauverschil 
wegnemen en zodoende het voetgangersverkeer aanmoedigen.

b.  WAT HET FIETSVERKEER BETREFT 
De verkeersmaatregelen voor de Vijfhoek geven aan op welke 
manier de Stad Brussel de fietsmobiliteit naar de toekomst toe wil 
organiseren. Daarmee krijgt het gewestelijke fietsroutenetwerk 
concreet vorm.
Naast de herinrichting moedigen ook de volgende initiatieven het 
gebruik van de fiets aan:

- de verbetering van de plaats van de fietser in het kader 
van de verkeersmaatregelen, met name in de parallelle 
Lakense-	en	Van	Arteveldestraat;

- de aanleg van grote fietsparkeervoorzieningen in de 
premetrostations	Beurs	en	De	Brouckère;

- de terbeschikkingstelling van tweehonderd bovengrondse 
fietsstalplaatsen.

c. WAT HET OPENBAAR VERVOER BETREFT
Les bus sont également concernés par les mesures de circulation : 
Ook de bussen zijn betroffen door de verkeersmaatregelen: de lijnen 
48, 95 en 46 worden ingelegd via een ander traject en hun eindhalte 
werd verplaatst.

Verder wordt er volop gewerkt aan een Busrichtplan dat het hele 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijkt 
(MIVB-Brussel Mobiliteit) en dat een versterking inhoudt van het 
openbaar vervoer. Daarnaast worden op korte en middellange 
termijn ook nog de volgende ontwikkelingen verwacht:

- de renovatie van het metrostation De Brouckère, met 
een nieuwe ingang ter hoogte van het Muntplein en een 
ontsluiting	met	liften;

- de renovatie van het premetrostation De Brouckère, met 
o.a. een herinrichting van de ingangen en de inrichting 
van een grote parking voor fietsen (stedenbouwkundige 
vergunning	afgeleverd);

- de renovatie van het premetrostation Beurs, met o.a. een 
ontsluiting met liften, een herinrichting van de ingangen 
en de inrichting van een grote parking voor fietsen 
(stedenbouwkundige	vergunning	afgeleverd);

- vernieuwde borstweringen binnen de perimeter van de 
huidige stedenbouwkundige vergunning met het oog op 
de integratie van de metrostations in de gevaloriseerde 
omgeving (aparte stedenbouwkundige vergunning door 
Brussel	Mobiliteit);

- de premetro die op middellange termijn door de nieuwe 
Noord-Zuid metrolijn vervangen zal worden, met een 
aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid van het 
centrum tot gevolg. 

d. WAT DE VILLO!- EN CAMBIO-STATIONS BETREFT
De systematische uitbreiding en groei van het aantal gebruikers 
blijkt zich onveranderlijk voort te zetten.

e. WAT DE GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN 
BETREFT

De respectieve autostromen verplaatsen zich voor het merendeel, 
overeenkomstig de verkeersmaatregelen, naar de kleine ring of 
andere alternatieven. 

Lokale stromen zijn niettemin mogelijk en coherent met de inrichting 
van een centrum, plaatselijke wegen, zone 30, …
De overige lokale verkeersstromen zijn op de lussen en de openbare 
parkings gericht. 
 
De verkeersmaatregelen hebben de modaliteiten met betrekking tot 
het lokale verkeer van buurtbewoners, personen met een beperkte 
mobiliteit en leveringen in de voetgangerszone ook vastgelegd in een 

reglement voor de comfortzone. De leveringsmogelijkheden werden 
daarbij beperkt in de tijd. 
En de toegangen tot de voetgangerszone worden tot slot ook op een 
gecentraliseerde manier beheerd, met welbepaalde modaliteiten 
voor specifieke categorieën (hulpdiensten, taxi’s, …).

4.4.5. GEPLANDE TOESTAND

a. TYPEPROFIELEN
De inrichting van de voetgangerszone is verenigbaar met de 
verkeersmaatregelen van de stad:

- Een centrale zone van +/- 6 m breed, de doorgangszone 
genaamd, wordt gebruikt als zone voor voetgangers, 
fietsers, rollerskates, enz. Hier kunnen ook leveringen 
worden gedaan en is ook het andere gemotoriseerde 
verkeer toegelaten. 

- Langs de doorgangszone bevinden zich twee 
aangrenzende ‘verblijfszones’ die enerzijds de bomen 
en de aanplantingen bevatten, en anderzijds al het 
stadsmeubilair (verlichtingspalen, vuilnisbakken, 
fietsparkeervoorzieningen, metrotoegangen, terrassen, 
banken, signalisatie, ...). Deze zones zijn bedoeld om de 
rest van de openbare weg te vrijwaren van elk obstakel. 

- Tussen de verblijfszone en de gevels voorzien wij een 
flaneerzone. Deze zone is bestemd voor wandelaars of 
klanten van de winkels die ongestoord willen wandelen. 
Deze zone is vrij van obstakels.

b. DE VOETGANGERS  
- De inrichting richt zich in de eerste plaats tot de voetgangers.
- De volgende elementen worden door het project gerealiseerd 

en hebben betrekking op het voetgangersverkeer: 
- Invoering van de voetgangerszone aan de hand van de 

verkeersmaatregelen, wat maakt dat de voetgangers 
voorrang	hebben;

- Volledige	inrichting	zonder	niveauverschil	van	gevel	tot	gevel;
- Keuze van de afwerking van de materialen en afdichtingen in 

functie	van	het	slipwerende	karakter;
- Goede overzichtelijkheid en oriëntatie van de openbare ruimte 

dankzij een duidelijke structurering met een flaneerzone, een 
verblijfszone	en	een	doorgangszone;

- De bestaande bewegwijzering voor voetgangers en toeristen 
blijft	behouden;		

- Het De Brouckèreplein, de Beurs en het Fontainasplein alsook 
de diverse kleinere pleintjes bieden tal van rustplaatsen langs 
de	lanen	aan;

- De aan de snelheid van de voetgangers aangepaste inrichting, 
door aandacht te schenken aan de lieflijkheid van het 
landschap: uitzichten, bomen en aangeplante bloemperken 
langs	de	laan,	diverse	waterelementen,	...;

- Ontspanning wordt verder aangemoedigd door specifieke 

Sum.be Greisch  |  Boulevards du Centre  |  1943 Centrale Lanen    126



ruimten in de verblijfszone, omringd met groene ruimten en 
uitgerust	met	comfortabel	stadsmeubilair;

- Er zijn vijf kiosken voorzien waarmee er voor passanten voor 
een	zeker	aanbod	gezorgd	kan	worden;

- De voorziene verlichting is meer afgestemd op voetgangers 
(lage	inplanting,	sfeer);	

- Gevoel van veiligheid en sociale controle, waarbij 
visuele obstakels op ooghoogte vermeden worden 
(aanplantingsmethode,	...);

- - Voor het overige worden de centrumlanen ook gebruikt 
voor optochten en evenementen. De inrichting beperkt de vrije 
breedte van de centrale zone tot +/- 6 meter. Centraal wordt 
er ter hoogte van het Fontainasplein een parkzone ingeplant. 
Dat betekent dat eventuele optochten nog altijd langs hier 
zullen kunnen passeren. 

- Begeleidende maatregelen: 
- In de premetrostations Beurs en De Brouckère voorzien de 

afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen openbare 
toiletten. 

- De voorziene effecten van de inrichting zijn: 
- een toename van de frequentie aan voetgangers door de 

creatie van een algemeen, aantrekkelijk en aan voetgangers 
aangepast	kader;	

- een verbetering van de transversale oost-westverbindingen 
met een betere ontsluiting van de westelijke wijken van de 
Vijfhoek;

- een verbeterd levenskader dankzij een transformatie van de 
centrumlanen van een verkeersinfrastructuur in een gelede 
openbare	ruimte;	

- eventueel een aangepaste configuratie van optochten en 
andere evenementen in functie van de nieuwe, beschikbare 
profielen. 

- 
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van de plaatsen die bestonden vóór de invoering van de 
verkeersmaatregelen in het projectgebied. 

- De voorziene effecten van de inrichting zijn: 
- een aanzienlijke verbetering voor de personen die zich te voet 

of in een rolstoel verplaatsen dankzij onder meer een inrichting 
zonder	niveauverschil	met	een	aangepast	bekleding;

- een aanzienlijke verbetering voor blinden en slechtzienden op 
de centrumlanen dankzij een inrichting zonder obstakels en 
met	geleidelijnen	aan	de	kruispunten;

- een overzichtelijke inrichting die de oriëntatie bevordert.

In het kader van de door de Stad goedgekeurde verkeersmaatregelen 
heeft zij de toegangsvoorwaarden voor de voertuigen van PBM met 
betrekking tot de projectperimeter vastgelegd en de parkeerplaatsen 
voor PBM herverdeeld rond deze perimeter.
périmètre du projet et a redistribué les emplacements de place de 
parking PMR autour de ce périmètre.

c. PERSONEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT
De volgende maatregelen worden voorzien in het kader van het 
project om de verkeersomstandigheden voor personen met een 
beperkte mobiliteit te verbeteren:

- Invoering van de voetgangerszone, wat maakt dat de 
voetgangers	voorrang	hebben;

- Volledige	inrichting	zonder	niveauverschil	van	gevel	tot	gevel;
- Een inrichting zonder obstakels op de centrumlanen, 

waar de uitlijningen van de gevels dus dienst kunnen doen 
als geleidelijnen op de Anspachlaan. De kasten van de 
nutsbedrijven worden ondergronds geplaatst of verplaatst. 
De terrassen worden in de verblijfszone ingeplant, gewoonlijk 
op	een	zekere	afstand	van	de	gevels;	

- Ter hoogte van de pleinen zal er langs de gevels worden 
voorzien in terraszones (De Brouckèreplein, Beursplein, 
Fontainasplein). Ter hoogte van deze terrassen zullen echter 
wel geleidelijnen worden aangebracht om de continuïteit te 
garanderen en het looptraject aan te geven voor blinden en 
slechtzienden;	

- Keuze van de afwerking van de materialen en afdichtingen in 
functie	van	het	slipwerende	karakter;

- Duidelijke afbakening van de flaneerzone en de doorgangszone 
door middel van een doorlopende geul en andere afwerkingen 
(gevlamd	tot	gebouchardeerd);

- Gevellijn zonder obstakels zoals de geleidelijn voor blinden en 
slechtzienden, die doorloopt ter hoogte van de doorgangen 
via	een	markering	op	de	vloerbedekking;	

- De randen van de licht verhoogde groene zones vormen een 
bijkomende	geleidelijn;	

- In het geval van doorgangen met verkeer wordt in de 
flaneerzone	de	nodige	podotactiele	signalisatie	aangebracht;	

- De kleine niveauverschillen ten opzichte van de toegangen tot 
de handelszaken of de horecabedrijven worden in de mate 
van het mogelijke weggewerkt. De toegangsregels voor de 
voetgangerszone voorzien eveneens in bepaalde faciliteiten 
voor personen met een beperkte mobiliteit en hun voertuigen: 

- Personen met een beperkte mobiliteit, op voorwaarde dat ze 
een attest van hun handicap en een woonplaatsbewijs kunnen 
voorleggen, en senioren van meer dan 65 jaar die in de zone 
wonen, kunnen een doorgangsbewijs krijgen.

- De toegang met taxi’s in functie van een bestemming in de 
voetgangerszone is toegestaan.

Begeleidende maatregelen: 
- - Er zullen door de Stad Brussel net naast de 

voetgangerszone parkeerplaatsen worden voorbehouden 
voor personen met een beperkte mobiliteit ter vervanging 
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Principes van de geleidelijnen ter hoogte van de zijstraten van de 
Anspachlaan.
Normaal verkeer toegestaan: aanduiding door middel van pedo-
tactiele tegels
Geen verkeer toegestaan: verder zetting van de geleidelijn door 
een lineair element
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Principe op de lanen: gevels als geleidelijn (in de flaneerstrook) 
Principe op de kruispunten : pedo-tactiele tegels in inox of blauwe hardsteen

Principes op de pleinen: 
goten
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d. FIETSERS 
De volgende elementen worden door het project gerealiseerd en 
hebben betrekking op het fietsverkeer.  

Invoering van de voetgangerszone via de verkeersmaatregelen, zone 
waar fietsers op elk moment zijn toegelaten.

- Keuze van de afwerking van de materialen en afdichtingen in 
functie	van	het	slipwerende	karakter;

- Duidelijke afbakening van de flaneerzone en de doorgangszone 
door middel van een doorlopende geul en een andere 
materiaalafwerking	(gevlamd	tot	gebouchardeerd);

- Aanwezigheid van fietsparkeervoorzieningen die in de eerste 
plaats	zijn	bedoeld	voor	het	kortparkeren;

- Uit een onderzoek (zie verder) blijkt dat het principe van 
de voetgangerszone een vlot fietsverkeer mogelijk maakt, 
buiten enkele piekmomenten. Op de drukke momenten kan de 
toegankelijkheid met de fiets tijdelijk beperkt zijn. In dat geval 
zijn er alternatieve routes die men kan kiezen. 

Daarnaast vermelden wij nog enkele begeleidende maatregelen, die 
geen deel uitmaken van deze stedenbouwkundige vergunning: 

- De verkeersmaatregelen hebben betrekking op de as 
Lakensestraat - Van Arteveldestraat als ‘backbone’ voor het 
fietsverkeer. De inrichting van deze ‘backbone’ die evenwijdig 
loopt met de centrumlanen, moet ervoor zorgen dat het 
doorlopende fietsverkeer snel een uitweg vindt, zelfs bij 
erg druk fietsverkeer. Daarover werd er een overeenkomst 
gesloten	tussen	de	Stad	en	het	Gewest;	

- De aangekondigde aanleg van grote, bewaakte 
fietsparkeervoorzieningen in de premetrostations Beurs en 
De Brouckère (project Brussel Mobiliteit - stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd). 

- 
De voorziene effecten van de inrichting zijn: 

- De inrichting van de zone in de centrale zone die ‘doorgangszone’ 
genoemd wordt, biedt de fietser meer ruimte en maakt een 
verdere ontwikkeling van het fietsverkeer mogelijk. Er wordt 
dus verwacht dat deze inrichting het gebruik van de fiets zal 
verhogen voor verschillende types van verplaatsingen.

- Op piekmomenten kan het doorlopende fietsverkeer worden 
gehinderd door de voetgangersstromen. Om dit op te vangen, 
zijn er alternatieve routes voorzien in de as Lakensestraat - 
Van Arteveldestraat.

- Langs het hele project zijn er verschillende plaatsen met 
fietsbogen gepland en in de premetrostations De Brouckère 
en Beurs zullen parkings worden ingericht, waar plaats 
zal zijn voor een groot aantal fietsen met het oog op het 
langparkeren. 

We vertrekken vanuit een ‘gemiddelde’ tussen het Nederlandse en het Duitse model: de 
combinatie van voetgangers en fietsers blijft aangenaam tot 120 voetgangers/uur/meter. 

Conclusie: 
 - Het risico op conflicten fietsers 

en voetgangers neemt niet 
evenredig toe in functie van de 
voetgangersdichtheden.

 - De (vooral 
evenementgebonden) pieken in 
de voetgangersstromen moeten 
worden gerelativeerd.

 - In het geval van een interactie 
is het steeds de fietser die zich 
aanpast aan de voetganger 
(fiets aan de hand, fietsen aan 
de snelheid van de voetgangers 
of kiezen voor een parallelle 
straat), aangezien het 
Verkeersreglement voorschrijft 
dan in een voetgangerszone 
voetgangers altijd voorrang 
hebben.

 - Met een weg die een 
straatbreedte van 28 m heeft, 
is de voetgangerszone zeker 
realiseerbaar. Tijdens de 
piekmomenten lijkt het erop 
dat er een kritieke grens zou 
kunnen worden overschreden 
op lokaal niveau. 

 - De fietsers zullen echter 
op elk moment hun traject 
kunnen veranderen en kunnen 
kiezen voor parallel gelegen 
fietsroutes. 
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bestemmingslus in de richting van de Bogaardenstraat. 

Het project omvat de realisatie van de volgende elementen die 
verband houden met het gemotoriseerde verkeer: 
Binnen de voetgangerszone:

- De verkeersmaatregelen voorzien de invoering van een 
voetgangerszone waartoe gemotoriseerde voertuigen 
onder welbepaalde voorwaarden overeenkomstig het 
Verkeersreglement toegelaten zullen worden en waarbij er 
aan bepaalde categorieën toegang verschaft zal worden, op 
voorwaarde dat ze over een doorlaatbewijs beschikken. De 
respectieve uitzonderingen of specifieke gevallen zullen ter 
goedkeuring aan het College voorgelegd. 

- De toegang tot de voetgangerszone wordt beheerd door 
middel van verwijderbare paaltjes.

- De gemotoriseerde voertuigen mogen enkel op het centrale 
deel rijden.

- In deze passagestrook werd gekozen voor robuuste materialen 
en funderingen (waaronder speciale onderfunderingen), met 
inbegrip van een plaatsing van de verharding die geschikt is 
voor vrachtwagenverkeer. 

- De hulpdiensten hebben permanent toegang tot de 
voetgangerszone.

Herziening metrotoegangen en toegangen tot de fietsparkings

e. OPENBAAR VERVOER 
Het project houdt rekening met de recente wijzigingen die er op 
verkeersvlak doorgevoerd werden in de Vijfhoek.
Verder werden de volgende elementen opgenomen in het project: 

- Verschillende buslijnen doorkruisen de zone van het project. 
De inrichting is conform de verkeersmaatregelen en voorziet 
geen aparte busstroken ter hoogte van de oversteekplaats 
van de laan aan de Wolvengrachtstraat/de Augustijnenstraat 
en de Bisschopsstraat.  Aan de Plattesteen en op de 
Anspachlaan, in de richting van de Verversstraat, wordt 
de voetgangerszone doorkruist door het openbaar vervoer 
(conform het Verkeersreglement). De Verversstraat bevindt 
zich in een zone 30. De toegankelijkheid en de zichtbaarheid 
van de premetrostations zijn verbeterd door de inrichting van 
de voetgangerszone. Het project omvat verder ook de door 
Brussel Mobiliteit voorziene aanpassingen van de premetro-
ingangen.

Daarnaast vermelden wij nog enkele begeleidende maatregelen, die 
geen deel uitmaken van deze stedenbouwkundige vergunning: 

- Door de aanleg van een voetgangerszone is het probleem op 
het vlak van het oversteken van de Anspachlaan opgelost.  
Hierdoor kan het aantal toegangen tot de premetrostations 
worden gerationaliseerd. De overzichtelijkheid en de 
oriëntatie worden versterkt door de invoering van een 
hiërarchie tussen de hoofdingang en de bijkomende ingangen 
(zie de aan Brussel Mobiliteit uitgereikte stedenbouwkundige 
vergunning). 

- De toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid en de integratie van 

de metrotoegangen worden versterkt door de herziening van 
de inplanting, de verbreding van meerdere hoofdingangen, 
de installatie van een bijkomende lift in het Beursstation en 
het project betreffende de plaatsing van nieuwe leuningen en 
signalisatie, in overeenstemming met deze herinrichting.

f. GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN
De zones die niet ingericht zijn als voetgangerszone, zijn de volgende:

- De Sint-Michielsstraat, vanaf de Emile Jacqmainlaan tot aan 
de Adolphe Maxlaan. Deze straat wordt ook door de bussen 
gebruikt, die hun eindhalte hebben op de Adolphe Maxlaan.  

- Een rijstrook ter hoogte van het westelijke deel van het De 
Brouckèreplein, in het verlengde van de Emile Jacqmainlaan, 
die het voor het autoverkeer mogelijk maakt om de ‘Alhambra’-
parking en de ‘Philips’-parking te bereiken en te verlaten. 
Deze weg sluit aan op de bestemmingslus ter hoogte van de 
Augustijnenstraat. De inrichting zorgt ook voor een goede 
bereikbaarheid van de andere kant van het De Brouckèreplein 
(plaatselijk verkeer).

- Als voetgangerszone wordt de Anspachlaan doorkruist 
door wegen ter hoogte van de Wolvengrachtstraat/
Augustijnenstraat, en de Bisschopsstraat. Deze wegen 
worden ook gebruikt door de bussen. 

- Tussen Plattesteen en de Verversstraat zullen de bussen op 
de middenberm van de Anspachlaan rijden (voor het openbaar 
vervoer toegankelijke voetgangerszone). 

- Lokaal verkeer is mogelijk tussen de Verversstraat en het 
Fontainasplein en in de straten rond het Fontainasplein. 
Vanuit de Zespenningenstraat bereikt dit verkeer de 
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Circulatie De Brouckèreplein

Circulatie Anspach - Plattesteen 

Circulatie Fontainasplein

Leveringen in de voetgangerszone (tussen 4u00 en 11u00): 
- De leveringen gebeuren vanaf de passagestrook. Dankzij de 

breedte van deze strook (6 m) kan het laden en lossen langs 
rechts gebeuren (rijrichting), zonder het verkeer te hinderen.

Buiten de voetgangerszone:
- Tussen de Verversstraat, de Lemonnierlaan en de 

Bogaardenstraat is lokaal verkeer toegestaan. Langs het 
De Brouckèreplein is er een verkeersstrook voorzien voor 
voertuigen die gebruikmaken van de ‘Alhambra’-parking. Het 
dwarsverkeer is voorzien ter hoogte van de Wolvengrachtstraat, 
de Augustijnenstraat en de Bisschopsstraat. 

- In de zones waar normaal verkeer is toegestaan, wordt dit 
afgebakend door middel van paaltjes. 

Parkeerplaatsen:
In de voetgangerszone is er geen parkeermogelijkheid voorzien 
(conform het Verkeersreglement). 
De specifieke parkeerplaatsen (PBM, leveringen, taxi’s, …) 
worden in de mate van het mogelijke ingeplant aan de rand van de 
voetgangerszone. 

- De openbare parkings Alhambra en Philips zijn bereikbaar.
- De parkings van de omwonenden zijn bereikbaar met een 

doorgangsbewijs. 

Uitzonderlijk vervoer:
- De Anspachlaan maakt deel uit van een as die is ontwikkeld 

voor het uitzonderlijk vervoer. Tijdens de inrichting van de 
zone werd rekening gehouden met de vereisten ter zake 
(laadcapaciteit, draaicirkel, grootte, verwijderbare obstakels, 
...).

- Taxi’s: 
- Aan de rand van de voetgangerszone zijn er drie polen met 
vaste plaatsen voorzien: - Adolphe Max (De Brouckère)

- – Ortsstraat (Beurs) 
- – Lemonnier (Fontainas)  
- Toegankelijkheid van de voetgangerszone voor het ophalen 

en afzetten van reizigers (zie ‘Toegangsregels in de 
voetgangerszone van de Stad Brussel’).

Wij vestigen ook de aandacht op een reeks bijkomende maatregelen, 
die geen deel uitmaken van deze vergunningsaanvraag: 

- de herverdeling van de vervangende parkeerplaatsen voor 
PBM, Cambio, en de taxistandplaatsen, door de Stad Brussel, 
in de buurt van de voetgangerszone.

De verwachte effecten van deze inrichting zijn de volgende:
- Een aan het verkeer aangepaste inrichting zorgt ervoor dat 

de bestuurders een beter inzicht krijgen en meer oog hebben 
voor de verkeersomstandigheden. Hierdoor zal de veiligheid 
van alle gebruikers van de openbare ruimte toenemen.

- De duidelijke afbakening tussen de passagestrook en 
de flaneerstrook duidt precies de plaats aan, waar het 
gemotoriseerde verkeer is toegestaan. 

- Naar de toekomst toe zal de premetrolijn deel uitmaken van 
de nieuwe Noord/Zuid-metrolijn die de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer zal versterken.
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Er worden ook brochures uitgedeeld en online op de website van 
de Stad geplaatst.
Wat de uitzonderingen betreft die door het college van de Stad 
werden toegekend, gaat het vooral om de volgende categorieën:

- diensten van de Stad/openbare diensten voor een herhaaldelijk 
gebruik van voertuigen waarmee onderhoudswerken worden 
uitgevoerd, alsook werken ten behoeve van de netheid van de 
openbare	ruimte;

- een dienst/vzw die sociale bijstand verleent, SOS Dierenarts, 
Rode	Kruis;

- bedrijven die instaan voor de beveiliging van financiële 
instellingen;

- bedrijven	die	toezicht	houden	op	de	beveiligingssystemen;
- gebruik van een parkeerplaats door 3 teams van werknemers: 

3	doorgangsbewijzen	in	plaats	van	2;
- vervoer	van	senioren	of	personen	met	een	beperkte	mobiliteit;
- bedrijven die in de voetgangerszones leveringen aan huis 

verrichten;
- AB, BPost, Transcom, COCOF. 

De volgende vastgelegde toegangsmodaliteiten voor de 
voetgangerszone op het grondgebied van de Stad Brussel, die zijn 
gebaseerd op artikel 22sexies van de wegcode, zijn van toepassing:

- Het laden en lossen dient te gebeuren tussen 4u00 en 11u00.
- De taxi’s hebben toegang tot de volledige zone (met uitzondering 

van de Grote Markt en het Ilot Sacré) op voorwaarde dat ze 
stapvoets rijden. Zij hebben pincodes ontvangen om toegang 
te krijgen tot de al geïnstalleerde verwijderbare systemen.

- De fietsers hebben volledige toegang tot de voetgangerszone, 
op voorwaarde dat ze stapvoets rijden.

- Er zijn een aantal specifieke gevallen voorzien, waarin men 
toegang kan krijgen tot de voetgangerszone, hetzij omdat het 
zo is opgenomen in het Verkeersreglement (artikel 22sexies), 
hetzij omdat het zo werd vastgelegd door het College van de 
Stad Brussel.

Er werd een document goedgekeurd door het College van de 
Stad Brussel waarin de toepasselijke regels zijn opgenomen met 
betrekking tot de toegang tot de voetgangerszone van de Stad 
Brussel in het kader van de testfase van de verkeersmaatregelen 
voor de Vijfhoek (in afwachting van een toekomstig reglement). 
Door de inrichting en installatie van verwijderbare en slimme 
paaltjes zal er voor een flexibeler beheer gezorgd kunnen worden, 
waardoor de toegangsmogelijkheden voor de gebruikers, bewoners 
en handelaars van de zone nog verder verbeterd zullen kunnen 
worden.
Het werkingsschema en de beschrijving van de paaltjes zijn 
opgenomen als bijlage.
Sinds maart 2016 reikt het departement Demografie - cel 
Verkeer van de Stad Brussel alle toegangsbewijzen voor de 
voetgangerszone uit (doorgangsbewijzen, badges, pincodes). 
De burgers kunnen terecht bij een uniek loket. Er is een specifiek 
e-mailadres beschikbaar afhankelijk van het type van aanvraag en 
de meeste aanvragen kunnen via het elektronische loket worden 
ingediend. 
De politie blijft enkel bevoegd voor de dringende gevallen.
Op de website van de Stad Brussel kunnen de burgers informatie 
vinden over de perimeter van de voetgangerszone en de 
toegangsmodaliteiten: https://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6742
 en https://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=4852&highlight=zone
%2Cpietonne

4.4.6. MODALITEITEN BETREFFENDE DE TOEGANG TOT DE VOETGANGERSZONE
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4.4.7. VERWIJDERBARE TOEGANGSSYSTEMEN

De herinrichting van de openbare ruimte zal de leesbaarheid van 
de voetgangerszone sterk verbeteren en zal de inbreuken door 
‘verstrooide’ automobilisten aanzienlijk doen verminderen.  Een 
loutere herinrichting volstaat echter niet als signaal. Momenteel en 
in de geplande situatie blijft het van essentieel belang dat er een 
visueel en fysiek element is dat de grenzen van de voetgangerszone 
aangeeft.
Een verticale signalisatie zal immers niet volstaan om sommige 
automobilisten ervan te weerhouden de voetgangerszone binnen te 
rijden.

Een systeem met enkel camera’s (nummerplaatherkenning) is 
technisch haalbaar, maar het erg uiteenlopende, internationale 
en occasionele karakter van de bezoekers van de zone zou leiden 
tot een tamelijk complex beheer. Dit systeem kan worden gebruikt 
in minder internationale en vooral kleinere steden met minder 
mobiliteitsfuncties in de voetgangerszone zelf (bijvoorbeeld hotels).

Het project voorziet dus in de plaatsing van verwijderbare systemen 
om de toegangen tot de voetgangerszone te controleren.

Deze keuze is mede ingegeven door het feit dat er op talrijke plaatsen 
in de voetgangerszone in de buurt van de Grote Markt al een systeem 
bestaat. Om de coherentie in de voetgangerszone te garanderen, 
wordt afgeraden om verschillende systemen te gebruiken voor het 
betreden en verlaten van de voetgangerszone.
Het gekozen systeem maakt ook een gecombineerd beheer met 
camera’s mogelijk. Dit systeem is tevens goedgekeurd door de Dienst 
voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

Plaatsing van verwijderbare systemen om de toegangen tot de 
voetgangerszone te controleren:

De Stad voorziet in de plaatsing van verwijderbare systemen aan de 
in- en uitgangen van de voetgangerszones om er de toegangen te 
kunnen controleren. 

Een voetgangerszone is immers verboden terrein voor gemotoriseerd 
verkeer, met uitzondering van enkele gevallen die zijn opgenomen 
in het Verkeersreglement (artikel 22sexies) en enkele specifieke 
gevallen die zijn toegestaan door het College.

De invoering van wegneembare systemen maakt het zodoende 
mogelijk om de toegang tot de voetgangerszones voor autoverkeer 
fysiek te verhinderen, behalve voor degene die er recht toe hebben, 
namelijk de hulpdiensten, de taxi’s, om te laden en te lossen (tussen 
4u00 en 11u00), of degene die de toelating van het College van de 
Stad hebben gekregen en beschikken over een sleutel, een badge, 
een pincode, ... waarmee zij het systeem kunnen activeren.

De voetgangerszone rond de Grote Markt is al grotendeels uitgerust 

met soortgelijke, verwijderbare inrichtingen (zie de als bijlage 
toegevoegde beschrijving), hetzij in de vorm van manueel verzinkbare 
paaltjes (die met een sleutel geactiveerd kunnen worden), hetzij in 
de vorm van automatisch verzinkbare paaltjes die zijn uitgerust met 
een detectiesysteem op de grond en automatisch in werking worden 
gesteld tijdens de leveringsuren (van 4u00 tot 11u00) of met een 
badge of pincode die voor de totem moeten worden gehouden 
die naast de paal is geplaatst. Vaak zijn er naast het systeem ook 
vaste paaltjes geïnstalleerd om de doorgang aan de zijkanten te 
verhinderen.

Onder ‘site’ verstaat de Stad Brussel elke ingang en uitgang van de 
voetgangerszone die is uitgerust met een wegneembaar systeem. 
Wij zullen deze term ook verder in dit verslag gebruiken. Afhankelijk 
van de breedte van de weg kan een site worden uitgerust met een 
of meer verzinkbare palen. De precieze inrichting van de sites 
gebeurt met de aannemer die deze systemen plaatst in functie van 
de beschikbare ruimte en de draaicirkel van grote voertuigen (onder 
de DBDMH).

Het project betreffende de inrichting van de centrumlanen en het 
Beursplein voorziet in de heraanleg van de huidige voetgangerszone. 
Om de toegangen van de zone te kunnen beheren in het verlengde 
van wat er momenteel bestaat, zal er worden voorzien in nieuwe 
sites die zijn uitgerust met wegneembare systemen.

In functie van de perimeter van het project dienen deze sites op de 
volgende plaatsen van de nodige uitrusting voorzien te worden:

- Fontainasplein: voorzien in twee sites: een aan elke kant van 
het plein (noorden en zuiden), in het midden ervan, om de 
doorlopende doorgang van de hulpdiensten onder meer mogelijk 
te maken vanaf de Anspachlaan naar de Lemonnierlaan.

- Fontainasplein, tussen de Kolenmarkt en de Bogaardenstraat: 
een site te voorzien aan de kant van de Kolenmarkt en een aan 
de kant van de Bogaardenstraat

- Anspachlaan, ter hoogte van het Olivetenhof: de site die 
momenteel bestaat in het begin van het deel van het Olivetenhof 
aan de kant van de Anspachlaan, zal worden vervangen 
door een site op de Anspachlaan op die hoogte (tussen de 
verkeerszone en de groene zone).

- Anspachlaan, ter hoogte van de Bijstandstraat: de site 
die momenteel bestaat in het begin van het deel van de 
Bijstandstraat aan de kant van de Anspachlaan, zal worden 
vervangen door een site op de Anspachlaan op die hoogte 
(tussen de verkeerszone en de groene zone).

- Rijkeklarenstraat, tussen de Anspachlaan en de Eclipsstraat: 
een site te voorzien aan de kant van de Anspachlaan en een 
aan de kant van Eclipsstraat.

- Lombardstraat, ter hoogte van de Y die wordt gevormd 
door de Verversstraat en Plattesteen, aan de kant van 
Plattesteen: voorzien in een site om de toegangscontrole 

van de Kolenmarkt (tussen Plattesteen en de Zuidstraat) 
die momenteel een autovrije zone is en al is uitgerust met 
een wegneembaar systeem (die zal dus worden geschrapt 
ten gunste van de nieuwe site) en de toegangscontrole in 
Plattesteen te garanderen. Deze site zal worden uitgerust 
met een transpondersysteem dat het voor de bussen mogelijk 
maakt om er te rijden, indien van toepassing.

- Anspachlaan, tussen de Verversstraat en Plattesteen: een 
site te voorzien aan de kant van de Verversstraat. Deze site 
zal worden uitgerust met een transpondersysteem dat het 
voor de bussen mogelijk maakt om er te rijden, indien van 
toepassing.

- Borgval, tussen de Sint-Goriksstraat en de Anspachlaan: een 
site te voorzien aan de kant van de Sint-Goriksstraat

- Steenstraat, tussen de Zuidstraat en de Anspachlaan: er dient 
geen site te worden voorzien voor de toegang tot dit straatdeel 
aangezien, volgens dit inrichtingsproject of daarbuiten, andere 
aanpalende autovrije straten zullen worden uitgerust met 
verwijderbare systemen waarin het beheer van de toegang 
tot dit straatdeel de facto is opgenomen.

- Achterkant van de Beurs: er dient geen site te worden voorzien 
voor de toegang tot dit straatdeel aangezien, volgens dit 
inrichtingsproject of daarbuiten, andere aanpalende autovrije 
straten zullen worden uitgerust met verwijderbare systemen 
waarin het beheer van de toegang tot dit straatdeel de facto 
is opgenomen.

- Henri Mausstraat: er dient geen site te worden voorzien 
voor de toegang tot dit straatdeel aangezien, volgens dit 
inrichtingsproject of daarbuiten, andere aanpalende autovrije 
straten zullen worden uitgerust met verwijderbare systemen 
waarin het beheer van de toegang tot dit straatdeel de facto 
is opgenomen.

- Beursstraat: er dient geen site te worden voorzien voor 
de toegang tot dit straatdeel aangezien, volgens dit 
inrichtingsproject of daarbuiten, andere aanpalende autovrije 
straten zullen worden uitgerust met verwijderbare systemen 
waarin het beheer van de toegang tot dit straatdeel de facto 
is opgenomen.

- Beursplein: er dient geen site te worden voorzien voor 
de toegang tot dit straatdeel aangezien, volgens dit 
inrichtingsproject of daarbuiten, andere aanpalende autovrije 
straten zullen worden uitgerust met verwijderbare systemen 
waarin het beheer van de toegang tot dit straatdeel de facto 
is opgenomen.

- De hoek van de Jules Van Praetstraat/de Karperbrug: een site 
te voorzien aan de kant van het Sint-Goriksplein. Deze site 
zal eveneens het toegangsbeheer voor de voetgangerszone 
van de Karperbrug opnemen, die geen deel uitmaakt van het 
inrichtingsproject.

- Auguste Ortsstraat: een site te voorzien in het midden van de 
straat, achter de taxistandplaatsen aan de Visverkopersstraat.
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- Paul Devauxstraat: een site te voorzien ter hoogte van de nrs. 
5 en 6 (parkings niet inbegrepen).

- Kiekenmarkt, tussen de Hallenstraat en de Anspachlaan: een 
site te voorzien ter hoogte van nr. 12 (de leveringszone aan de 
kant van de Delhaize niet inbegrepen).

- Grétrystraat, tussen de Hallenstraat en de Anspachlaan: een 
site te voorzien aan de kant van de Hallenstraat.

- Anspachlaan, tussen de Bisschopsstraat en de Grétrystraat: 
een site te voorzien aan de kant van de Bisschopsstraat.

- Anspachlaan, tussen de Bisschopsstraat en de 
Augustijnenstraat: twee sites te voorzien, een aan de 
kant van de Bisschopsstraat, de andere aan de kant van 
de Augustijnenstraat, in het verlengde van de berijdbare 
toegangsweg van het De Brouckèreplein aan de kant van 
de UGC, om de vlotte toegang van de hulpdiensten vanaf de 
Jacqmainlaan naar de Anspachlaan-het Fontainasplein en de 
Maurice Lemonnierlaan mogelijk te maken.

- Adolphe Maxlaan, tussen het De Brouckèreplein en de Sint-
Michielsstraat: hier is er een site te voorzien aan de kant van 
de Sint-Michielsstraat.

Er moeten andere sites met verwijderbare systemen worden 
geïnstalleerd langs de gevels om er indien nodig een erg beperkte 
toegang mogelijk te maken voor verhuizingen, gevelrenovaties, ... 
De aldus geïmplementeerde inrichting zal lichter zijn (eenvoudige 
inzinkbare paaltjes die zijn voorzien van een standaardsleutel). De 
sites om toegang te krijgen tot de gevels worden op de volgende 
plaatsen geïnstalleerd:

- Fontainasplein, aan de kant van het voetpad tussen de 
Anspachlaan en Groot Eiland: een site te voorzien aan de kant 
van de Anspachlaan.

- Fontainasplein, aan de kant van het voetpad tussen Groot 
Eiland en de Anderlechtsesteenweg: een site te voorzien aan 
de kant van het Groot Eiland.

- Fontainasplein, aan de kant van het voetpad tussen de 
Muggenstraat en de Maurice Lemonnierlaan: een site te 
voorzien aan de kant van de Muggenstraat.

- Fontainasplein, aan de kant van het voetpad tussen de Maurice 
Lemonnierlaan en de Bogaardenstraat: een site te voorzien 
aan de kant van de Anspachlaan.

- Fontainasplein, aan de kant van het voetpad tussen de 
Kolenmarkt en de Anspachlaan: een site te voorzien aan de 
kant van de Kolenmarkt.

- Anspachlaan, aan de kant van het voetpad tussen de 
Verversstraat en de Bijstandstraat: een site te voorzien aan 
de kant van de Verversstraat.

- Anspachlaan: aan de kant van het voetpad tussen de 
Rijkeklarenstraat en het Fontainasplein: een site te voorzien 
aan de kant van de Rijkeklarenstraat.

- Anspachlaan, aan de kant van het voetpad tussen Plattesteen 
en de Steenstraat: een site te voorzien aan de kant van 

Plattesteen.
- Anspachlaan, tussen de Verversstraat en Plattesteen: een 

site te voorzien aan de kant van Plattesteen en een aan de 
kant van de Verversstraat.

- De Brouckèreplein, aan de kant van UGC, aan de kant van het 
voetpad, tussen de Augustijnenstraat en de Zwaluwenstraat: 
een site te voorzien aan de kant van de Augustijnenstraat en 
een aan de kant van de Zwaluwenstraat.

- Emile Jacqmainlaan, tussen de Zwaluwenstraat en de 
Vander Elststraat: een site te voorzien aan de kant van de 
Zwaluwenstraat en een aan de kant van de Vander Elststraat.

- Emile Jacqmainlaan, tussen de Vander Elststraat en de 
Circusstraat: een site te voorzien aan de kant van de Vander 
Elsstraat, achter de ingang van de openbare parking.
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4.5.  DE MENS
4.5.1.  VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED
De verwachte effecten voor de mens overstijgen het projectgebied 
sociaal gesproken. Op ruimtelijk vlak kunnen we de analyse beperken 
tot het projectgebied. 

4.5.2.  BESTAANDE TOESTAND
Veiligheid en welbehagen in het centrum van een grootstad zijn 
belangrijke thema’s, waarop de ruimtelijke inrichting een grote 
impact heeft. 

a.  SUBJECTIEVE VEILIGHEID 
Door de inplanting van tal van visuele obstakels binnen de perimeter 
(boombakken, lage bomen, kasten voor nutsleidingen, geparkeerde 
auto’s, …) is er geen vrij uitzicht en wordt de oriëntering voor de 
voetganger bemoeilijkt. 

De verlichting gebeurt met hoge armaturen, voornamelijk bevestigd 
tegen de gevels. Deze op het autoverkeer gerichte, functionele 
verlichting heeft tot doel om de rijweg van een zo homogeen mogelijke 
verlichting te verzekeren. Voor voetgangers is dit een onaangename 
verlichting, aangezien het ‘s nachts «alles platslaat», wat de sfeer 
niet bevordert en de herkenning van personen bemoeilijkt. 

Er worden belangrijke inspanningen geleverd om de netheid van het 
gebied te garanderen. De inrichting met verschillende obstakels is 
echter niet bevorderlijk voor een goed beheer.

b. OBJECTIEVE VEILIGHEID 
De verkeerssituatie (zie ook het deel Mobiliteit) voorafgaand aan 
de implementatie van de verkeersmaatregelen leidde tot tal van 
conflicten tussen de drukke voetgangersstromen, die slechts 
beperkte voetpaden toebedeeld kregen, en het autoverkeer. Hoewel 
het oeversteken meestal met verkeerslichten werd geregeld, werd 
het wachten moeilijk geaccepteerd in het hypercentrum, wat leidde 
tot gevaarlijke situaties. 

Voor fietsers was de situatie nog moeilijker, met aanliggende 
fietsstroken tussen een parkeerstrook en het autoverkeer. Deze 
as vervulde niettemin de rol van belangrijke verbindingsas voor 
fietsers, zonder dat er voor een rustigere omgeving was gezorgd. 
De fietspaden bleken echter vaak ingenomen door voertuigen die er 
dubbel op geparkeerd stonden.
De sterke aanwezigheid van het gemotoriseerde verkeer leidde ook 
tot lokale luchtvervuiling en geluidsoverlast, twee aspecten die elk 
hun impact hebben op het welbevinden en de volksgezondheid. 

Na het treffen van de respectieve verkeersmaatregelen werd met 
voorlopige middelen het nieuwe verkeersstatuut geïmplementeerd, 
zonder herinrichting. Hierdoor was er geen sprake van een 
aanpassing van de inrichting aan het verkeersstatuut. Bijgevolg is 
de omgeving moeilijk herkenbaar als voetgangersgebied en werden 
de problemen in verband met de onoverzichtelijkheid en het gebrek 
aan oriëntatiepunten in de openbare ruimte niet opgelost.

4.5.3.  GEPLANDE TOESTAND
a. SUBJECTIEVE VEILIGHEID

- De overzichtelijkheid van de omgeving wordt sterk verbeterd 
door enerzijds de visuele obstakels op ooghoogte te vermijden 
en anderzijds door de ruimte duidelijk te structureren, 
waardoor het statuut en de gewenste activiteiten in deze 
deelruimten waargenomen en begrepen worden. Verder werd 
op de Anspachlaan het profiel onderverdeeld in verschillende 
zones met verschillende ‘snelheden’ van de stad: het 
winkelen en wandelen in de flaneerzone, het verpozen in de 
verblijfszone en de doortocht van voorbijgangers die zich te 
voet of met de fiets reppen alsook van leveringsgebonden 
verkeer voorzien van de nodige doorgangsbewijzen doorheen 
de centrale doorgangszone. Hierdoor wordt ook verwacht 
dat elke gebruiker, ongeacht zijn of haar snelheid, zich 
comfortabel kan voelen op de laan. 

- Het straatmeubilair werd bijna uitsluitend voorzien in de 
verblijfsstrook. Dat betekent dat de overige zones gevrijwaard 
zijn van obstakels. 

- De pleinen worden opnieuw als publiek plein ingericht. Het 
zijn plekken van (zich kruisende) stromen en ontmoetingen. 
Deze sociale component is hier belangrijk in een dergelijke 
ruimte. 

- De verlichting werd aangepast aan een voetgangersgebied met 
lage verlichtingspalen. Hierdoor wordt ook de avondbeleving 
afgestemd op voetgangers en fietsers. 

- De versterkte aanwezigheid van groen en water laat dan weer 
toe om zelfs in het stadscentrum aansluiting te vinden op de 
cycli in de natuur en verhoogt het algemeen welbevinden.

b. OBJECTIEVE VEILIGHEID
- La zone piétonne ne permet qu’une circulation motorisée 

Het voetgangersgebied laat naast voetgangers en fietsers 
slechts een beperkt gemotoriseerd verkeer toe. In een 
voetgangerszone past elke gebruiker zich evenwel aan, geldt 
de voetganger als impliciete norm en heeft deze laatste 
voorrang.	 Dit	 systeem	 wordt	 elders	 al	 toegepast;	 na	 een	
zekere aanpassingsperiode wordt het als ‘natuurlijk’ ervaren. 
Qua wegverkeer stellen er zich maar weinig problemen.

- In bepaalde delen van het project is er wel regulier 
gemotoriseerd verkeer toegelaten. Concreet hebben we 
het dan over het traject Plattesteen - Verversstraat, een 
voetgangerszone die echter wel toegankelijk is voor het 
openbaar vervoer (zie het Verkeersreglement) (busverkeer, 
Verversstraat - Zespenningenstraat (lokaal verkeer)) en langs 
het De Brouckèreplein alsook de verbinding Jacqmainlaan - 
Augustijnenstraat. De inrichting van het wegdek verschilt 
niet van de verharding van de voetgangerszone (maar is wel 
sterker (fundering en behandeling)), zodat het gemotoriseerd 
verkeer zich ‘te gast voelt’ in een omgeving waar ook andere 
gebruikers tellen. In deze zones wordt het gemotoriseerde 
verkeer bovendien beperkt door verkeerspaaltjes. 

- De voetgangerszone wordt gekruist door het gemotoriseerde 
verkeer ter hoogte van de Bisschopsstraat en de 
Wolvengrachtstraat/Augustijnenstraat. Ook hier is een zone 

30 ingesteld, waardoor voetgangers voorrang krijgen. Het 
autoverkeer wordt geleid door verkeersplaatjes. Bijgevolg 
zijn er geen oversteekplaatsen met spijkers voorzien. 

- Aan het Fontainasplein komen verschillende verkeersstromen 
samen. Met het oog op de overzichtelijkheid zijn hier lokaal 
wel oversteekplaatsen aangegeven met spijkers. 

- Plaatselijk verkeer op het De Brouckèreplein (kant Hotel 
Métropole).

c. GEZONDHEID 
- De implementatie van de verkeersmaatregelen heeft voor 

een aanzienlijke vermindering van de negatieve gevolgen 
van het verkeerslawaai en de luchtverontreiniging in het 
projectgebied gezorgd. Dit heeft een belangrijke impact op 
het welbevinden en de volksgezondheid. 

- De verkeersmodellen tonen aan dat lokaal de verkeersdruk nog 
aanwezig blijft (voornamelijk Zespenningenstraat - Fontainas 
- Bogaerdenstraat en ter hoogte van de Wolvengrachtstraat/
Augustijnenstraat). 

- Het project voorziet twee nieuwe drinkfonteintjes tussen 
Fontainas en Beurs en twee nieuwe tussen Beurs en De 
Brouckère. Dit verhoogde aanbod stimuleert ook het regelmatig 
drinken van water, wat bijdraagt tot de volksgezondheid. 

- Globaal genomen wordt verwacht dat de herinrichting de 
actieve verkeersmodi (stappen, fietsen en andere) sterk zal 
stimuleren. Zich actief verplaatsen draagt dan ook sterk bij 
tot de volksgezondheid.

- lique.

d. IMPACT VAN DE INTRODUCTIE VAN DE 
VOETGANGERSZONE
Met de invoering van de voetgangerszone werd in juli 2015 
gestart. De cijfers van de Politie van Brussel tonen de evolutie 
tijdens de testfase in vergelijking met de voorgaande cijfers.
 
De Politie registreert alle feiten. De cijfers omvatten dus zowel 
de slagen en verwondingen, als de gewapende overvallen, 
de gewapende diefstallen, de carjackings, de inbraken, de 
neergelegde klachten en de interpellaties.
 
Tussen juni 2014 en juni 2015 tekende de Politie zo 6.102 feiten 
op in de voetgangerszone.
Tussen juni 2015 en juni 2016 waren dat er 5.350.
Er	werd	dus	een	globale	daling	van	-12%	vastgesteld.
 
Voor het jaar 2016 beschikt de Stad Brussel nog niet over 
volledige statistieken, maar de neerwaartse tendens lijkt aan te 
houden.
In augustus 2015 registreerde de politie namelijk 518 feiten in 
de voetgangerszone, terwijl er in 2016 tijdens diezelfde maand 
438 feiten te betreuren vielen.
Voor de maand oktober is de daling nog groter: 538 feiten in 
2015	tegenover	361	in	2016	(daling	van	33%).
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4.6.  FAUNA EN FLORA

4.6.1.  VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED
Het project strekt zich volledig uit in de Brusselse binnenstad over 
de Anspachlaan en de aansluitende pleinen. 

4.6.2.  BESTAANDE TOESTAND
De Haussmanniaanse lanen werden aangelegd op de voormalige 
meanderende Zennerivier, die burgemeester Anspach indertijd 
overwelfde om hygiëne- en prestigeredenen.  Dit heeft in de tweede 
helft van de 19de eeuw het aanzicht van Brussel geheel veranderd.  
Het water werd daarbij geheel aan het zicht onttrokken en maakte 
plaats voor een kaarsrechte laan die het Noord- met het Zuidstation 
verbond. 

Het oorspronkelijke plan van architect Suys voorzag in de aanplanting 
van laanbomen. Doordat vrijwel de hele ondergrond ingenomen 
werd door de Zennecollectoren en de rioleringen, werden de bomen 
echter niet aangeplant. 

De aanleg van de centrumlanen kadert in een trend die in de 19de 
eeuw tot stand kwam in Parijs met Haussmann en Alphand.  De 
middeleeuwse stadstracés worden rechtgetrokken. De straten, 
lanen en boulevards worden aangelegd met een specifiek ‘beaux-
arts’ vocabularium op het vlak van materialen, meubilair, verlichting, 
aanplantingen, … 
Brussel start zijn verfraaiingsprogramma na Parijs en Londen. De 
architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten kunnen 
zodoende profiteren van de ervaringen van naburige hoofdsteden en 
de toenmalige literatuur. Het belangrijkste referentiewerk op dit vlak 
is ‘Les promenades de Paris’ van Jean-Charles-Adolphe Alphand 
(1817-1861) dat voor het eerst in 1867 gepubliceerd werd, waarna 

de talrijke geïllustreerde pagina’s snel breed verspreid raakten. 
Alphand codificeerde de laanbomen in functie van de breedte van de 
straten. Het is zo dat hij voorzag dat er twee parallelle bomenrijen 
aangeplant konden worden op lanen met een breedte van 26 m.  De 
Anspachlaan is 27,80 m breed. De laan past perfect in het ontwerp 
van de inrichting van een ‘wandellaan’ van de nieuwe burgerstad. 

De preferentiële boomkeuze voor de lanen was in volgorde van 
voorkeur: de plataan (Platanus occidentalis en orientalis), de 
kastanjeboom, de olm en de linde.  Testen met de Kaukasische olm 
(Zelkova crenata of carpinifolia) leken toen veelbelovend, … 
Op de toen 471 gekende boomsoorten werden er slechts 10 als 
toereikend vermeld voor laanbeplanting. 

En inderdaad, bij de belangrijke laanbeplantingen die er in de 
tweede helft van de 19de eeuw o.a. in functie van het algemeen plan 
voor de uitbreiding en verfraaiing van de Brusselse agglomeratie 
(onder leiding van Victor Besme) op de Brusselse lanen werden 
doorgevoerd, werd er 22 km aan nieuwe lanen van het nodige groen 
voorzien, wat zou kunnen overeenstemmen met 5.000 bomen.  De 
meeste van deze bomen beantwoordden aan de toenmalige canon. 
De laanbomen werden dus niet aangeplant langs de centrumlanen 
door de zware bezetting van de ondergrond. 
In de jaren 1970 kwam daar dan nog de realisatie van de ondergrondse 
tram bij en bij de bovengrondse heraanleg als gevolg van deze 
werken, werden er bomen aangeplant in bakken over het hele traject 
van de lanen en pleinen.  Dankzij deze bakken kon er een groene toets 
aan de lanen en pleinen gegeven worden.  Dat neemt echter niet weg 
dat dergelijke bakken een permanent onderhoud vergen.  Zo zijn 
de boombakken relatief klein en tijdens de warme maanden moeten 
de aanplantingen besproeid worden.  Verder dienden de bomen ook 
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regelmatig gesnoeid te worden om hun overleving mogelijk te maken, 
gezien hun beperkte wortelkluit. 

Bij een bevraging bleek dat het groene karakter van de lanen als 
positief ervaren wordt door de Brusselaars, maar dat de boombakken 
een zeer negatief beeld hebben. De één meter opgehoogde bomen 
zorgen van hun kant eveneens voor een bizarre aanblik. Bovendien 
trekken de bakken allerlei zwerfvuil aan. Tegelijk vormen ze een 
belangrijke ruimtelijke hindernis. Ook zij werden aangeplant in 
de jaren 1970 om voor een ruimtelijke buffer te zorgen tussen de 
indertijd aangelegde rijweg met 4 rijstroken en de voetpaden. 

De bestaande bomen op de lanen worden gekenmerkt door een erg 
grote diversiteit aan soorten en verkeren daarnaast eveneens in 
een erg ongelijke fysieke staat.  Op de lanen en pleinen treffen we 
de volgende bomen aan: 

- Carpinus betulus ‘Fastigiata’ of zuilvormige haagbeuk op het 
Fontainasplein

- Platanus x hispanica of Platanen op de Anspachlaan tussen 
Fontainas en het Beursplein 

- Cercis siliquastrum of Judasboom op het Beursplein 
- Ficus carica of Vijgenboom op het Beursplein 
- Tilia platyphyllos of grootbladige linde (zomerlinde) op de 

Anspachlaan tussen het Beursplein en het De Brouckèreplein 
- Platanus x hispanica of gewone plataan op het De 

Brouckèreplein 
- Robinia pseudoacacia of valse accacia op de Adolphe Maxlaan 

Op het Fontainasplein staan er 28 zuilvormige haagbeuken (Carpinus 
betulus ’Fastigiata’) in boombakken. Deze in rastervorm ingeplante 
haagbeuken vullen het plein als pionnen op een schaakbord maar 
verlenen weinig ruimtelijke meerwaarde.  Zij zullen niet bewaard 
worden in de nieuwe aanleg. Op het Fontainasplein gaat men voor 
een landschappelijke square die tot zijn recht zal komen met bomen 
met brede kruin aangevuld door een aantal speelsere, meerstammige 
boompjes. 

Op de Anspachlaan tussen het Fontainasplein en het Beursplein 
staan er vandaag 39 platanen (Platanus x hispanica) in boombakken 
langs de laan.  Deze platanen werden jaarlijks gesnoeid en geknot, 
zodat ze beperkt zouden uitgroeien in de boombakken met beperkte 
wortelruimte. 
Op het De Brouckèreplein staan eveneens 65 platanen in boombakken 
in verschillende rijen tussen de rijweg en de trottoirs. 
Op de Anspachlaan tussen het Beursplein en het De Brouckèreplein 
staan 29 grootbladige linden (Tilia platyphyllos).  Ze zijn van zeer 
ongelijke kwaliteit en door de snoei die ze jaren ondergingen, kunnen 
de meeste niet meer uitgroeien tot volwaardige laanbomen. 
Er wordt dan ook voor geopteerd om net zoals de platanen deze 
lindes niet te herplanten in de nieuwe aanleg. 

Op het Beursplein staan er vandaag 2 merkwaardige vijgenbomen 
(Ficus carica) en 12 Cercis siliquastrum. Aangezien we hier met 
merkwaardige boomsoorten te maken hebben, hebben we ervoor 
geopteerd om deze bomen te herplanten in de nieuwe aanleg. 

Hiervoor werd er bijgevolg een aangepast proces uitgewerkt om 
deze bomen bij ontmanteling van de lanen tijdelijk buiten het centrum 
te bewaren en na de aanleg te herplanten binnen de pocket gardens 
op de lanen, tussen andere aanplantingen in, die er voorzien zijn. 

Op de Adolphe Maxlaan staan vandaag robinias pseudoaccia’s, in 
boombakken.  Bij de heraanleg van het eerste deel van deze laan 
tussen het De Brouckèreplein en de Sint-Michielsstraat staan 
vandaag 8 Robinia’s die niet behouden zullen worden. Er werd 
voor geopteerd om deze invasieve exotische boomsoort in Brussel 
voortaan niet meer aan te planten. 

We hebben onderzocht of het mogelijk zou zijn om de bestaande 
bomen in een nieuwe aanleg te recupereren en te herplanten op 
grondniveau.  Doch door het knotten van de boomkoppen van de 
hoogstammige bomen opdat ze niet te groot zouden uitgroeien ten 
opzichte van hun wortelruimte, lijken de bomen niet echt geschikt 
voor hergebruik. Vandaag staan deze bomen in bakken op ongeveer 
90 cm boven de grond en begint de kroon op ongeveer 2,50 m hoogte. 
Dit betekent dat de stam slechts tussen de 1,70 m en 2 m hoog is (de 
kruin	heeft	in	de	zomer	een	diameter	van	4	à	5	m).
Indien deze platanen hergebruikt zouden moeten worden als 
laanboom en op maainiveau geplant zouden moeten worden, dan zou 
de stam minimum 2,50 m hoog moeten zijn. Dat is een verhoging van 
0,80	à	1	m.	Hierdoor	vermindert	het	kruinvolume	van	de	bomen	en	
zouden ze hoger moeten kunnen uitgroeien om minstens het huidige 
volume te bereiken. Over het algemeen is zoiets mogelijk, maar vergt 
het wel een zeer intensieve verzorging en is het ook niet zonder risico. 
Mits snoeibegeleiding zouden de bomen ook een beperkte volume-
uitbreiding kunnen krijgen. Wel dient hierbij aangemerkt te worden 
dat deze bomen, omwille van het feit dat ze herhaaldelijk gesnoeid en 
geknot werden, nooit vrij zullen uitgroeien en een regelmatige snoei 
zullen blijven vergen en dat het daarom steeds fragiele exemplaren 
zullen blijven.  Daarenboven is het verplanten van bomen een prijzige 
zaak en dient men de bomen tijdelijk elders te stockeren.  Het zijn 
zware ingrepen met een onzekere finaliteit. In overleg met de dienst 
Groene ruimten van de Stad Brussel werd deze optie bijgevolg niet 
weerhouden. Naar de toekomstige laanbomen lijkt het verder ook 
eerder aangewezen om voor kwalitatieve jonge bomen te gaan, die 
mooi zullen kunnen uitgroeien. 
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4.6.3.  GEPLANDE TOESTAND
a.  HET LANDSCHAPSONTWERP: DE ANSPACHLAAN 

OF DE NIEUWE STADSPROMENADE
De lanen krijgen een nieuw karakter waarbij de drukke stadssnelweg, 
waartoe de laan verworden was, omgevormd wordt tot een groene 
stadspromenade. Dankzij de inbreng van het voornamelijk aan 
voetgangers voorbehouden gebied van het De Brouckèreplein tot het 
Fontainasplein kan deze belangrijke publieke ruimte teruggegeven 
worden aan de Brusselaars. 

De Anspachlaan wordt morgen meer dan een groene laan. Er zal 
ruimte zijn voor diverse types van aanplantingen. Zo wordt aan beide 
zijden van de lanen, symmetrisch, een gevarieerde groenstrook 
voorzien	van	(elk)	een	5	à	6	m	breed.		Essentieel	is	dat	deze	nieuwe	
groenstroken toegankelijk worden voor de gebruikers van de 
publieke ruimte en dat ze niet alleen als kijkgroen ervaren worden, 
zoals dat thans het geval is voor de in de bakken aangeplante bomen 
en struiken. 
Met dat doel voor ogen wordt er een aanleg voorgesteld, 
die o.a. voortvloeit uit het onderzoek van de ondergrond, de 
voetgangersdichtheden over de verschillende laandelen, de functies 
van de aansluitende gebouwen en de identiteit van de omringende 
wijken. Deze aanleg bestaat uit drie langse stroken die hierna nader 
worden toegelicht. 

De aanleg voorziet binnen de doorlopende groenstroken verschillende 
onderdelen van de pocket gardens die het voor iedereen mogelijk 
maken om er op vele manieren te verblijven:  
a.-	de	laanbomen;	
b.-	zones	met	kleine,	meerstammige	bomen;	
c.-	zones	met	hoge	grassen	en	bloemen;	
d.- kleine verharde vakken met banken en ruimte voor terrassen

a. De laanbomen worden geplant op +/- 6,30 m of 6,60 m van de gevels 
met een onderlinge tussenafstand van 16,80 m, in de holte tussen de 
rioolcollectoren en de oude Zennecollectoren in. Deze olmen (Ulmus 
‘New Horizon’) worden geplant in ruime verzonken boombakken die 
voorzien zijn van drainage en bewatering.  Het voorziene ritme van de 
bomen vrijwaart de zichten en de transparantie op de interessante 
straatgevels en omgekeerd vanuit de gebouwen op de lanen. 

b. De hoogstammige bomen worden her en der aangevuld met kleinere, 
meerstammige bomenclumps, die met hun specifieke bloei en/of 
herfstverkleuring afwisseling zullen creëren over de seizoenen heen. 
Deze kleine bomen worden aangeplant in de ontspanningszones. 

c. Andere groene zones omvatten zones met hoge grassen en 
bloemen. Zij zorgen voor kleuren, geuren en biodiversiteit op de 
lanen. Hier kunnen we ons een flexibel gebruik in samenspraak met 
de Stad en de wijkverenigingen inbeelden, op het vlak van beheer en 
aanplantingen. 

e. Ter hoogte van de zijstraten en op regelmatige afstand worden 
de groene stroken onderbroken door een verharde aanleg identiek 
aan de centrale wandelas, met de garantie van een maximale 
toegankelijkheid voor iedereen.

b. BIJDRAGE TOT HET BLAUW-GROENE NETWERK 
IN BRUSSEL 

In de Brusselse benedenstad treffen we her en der wel enkele 
groene ruimten aan, maar kunnen we vandaag niet spreken van 
een zekere continuïteit of netwerk. De vallei en het groen die de 
waterloop zouden moeten begeleiden, zijn in de binnenstad volledig 
verdwenen. 
Het nieuwe project voor de centrumlanen verandert de laan 
in een groene wandeling met verschillende groene ruimten die 
in de stad als groene corridor zullen fungeren. Deze nieuwe 
groene en gevarieerde omgeving zal ook een meerwaarde voor de 
biodiversiteit betekenen en dat met name op het vlak van de kleine 
fauna, de vogels, de insecten en de bijen, ...  
Daarnaast wordt ook de permeabiliteit van het projectgebied in 
grote mate verbeterd en voorzien we ook een waterbuffering (zie 
het hoofdstuk over water). 
Van de 200 m² permeabele ondergrond (de boom- en 
plantenbakken) vandaag gaat men morgen over naar 3.400 m² 
beplante zones, zonder dan nog rekening te houden met de bomen, 
ofwel 17 keer meer.

c.  FONTAINASPLEIN OF ‘GROENE SQUARE’
Het Fontainasplein wordt opgevat als een groene square, een 
groene stapsteen in het stedelijke weefsel. Het zal een belangrijke 
schakel vormen in het nieuwe beeld van de ‘groene’ centrumlanen 
van Brussel, tussen het Fontainaspark en de Sint-Jacobswijk.  
Deze groene square vormt een rustmoment op de levendige lanen 
waar het aangenaam vertoeven zal zijn voor de bewoners van het 
centrum en de omgevende wijken. Het zal een nieuw beeld verlenen 
aan de lanen en de binnenstad. 

De square wordt aangelegd met aangeplante perken die zacht 
oplopen tot maximum 50 cm hoogte en die het mogelijk maken om 
bomen te planten op grondniveau. 
Deze stadssquare, die aansluit op de omliggende dichte 
woonwijken, zal gevarieerde sferen krijgen. De inrichting 
werd zodoende voorzien dat de perspectieven op het markante 
schoolgebouw en het zicht op de toren van het stadhuis 
gevrijwaard blijven.  De paden beantwoorden aan de natuurlijke 
looplijnen en verbindingen tussen park en straten. 

d.  DE BROUCKÈREPLEIN OF ONTHAALRUIMTE 
VOOR DE STAD

Door het reduceren van de brede stadssnelweg die gedurende 40 
jaar het De Brouckèreplein doorkruiste, ontstaat er weer ruimte om 
een echt plein in te richten, in de lijn van de 19de eeuwse lay-out 
en betekenis. De initiële inrichting door Suys voorzag een centraal 
plein met drie gezichtspunten die uitmondden in een monumentale 
focus, eerst de kerk en later de fontein.  Hier zal er morgen ruimte 

voor het inplanten van een groot kunstwerk zijn. 

Daarnaast zal er echter ook plaats zijn voor een geheel van mooie 
bomen, tussen de Jacqmainlaan en het Continental Hotel.  Zo zal er 
een boeket van zes lindes geplant worden als markant element ter 
hoogte van de vrijgekomen openbare ruimte. 
 

e. NIEUWE HOOGSTAMMIGE BOMEN
Voor de nieuwe laanbomen opteert men voor de Ulmus resista 
‘New Horizon’, een olmcultivator die voortkomt uit Amerikaans 
selectie-onderzoek en goed resistent is tegen de iepenziekte.  De 
boom heeft frisgroene, iets glimmende bladeren en heeft in de 
jeugdfase een eironde kruin. Op oudere leeftijd wordt de kruin iets 
breder. Door de lossere groeivorm voldoet de ‘New Horizon’ goed 
aan het beeld van de oude inheemse iepen. De olmen speelden tot 
eind de jaren ‘70 een bepalende rol in het Brusselse straatbeeld. 
Door de graphiose of iepenziekte die vanuit Nederland naar België 
afzakte, verdween de iep echter bijna volledig uit ons stadsbeeld. 
Dankzij enkele resistente tronken konden er niettemin bestendige 
variëteiten ontwikkeld worden. De ‘New Horizon’ lijkt het best 
aan te sluiten bij het oorspronkelijke beeld en uitzicht van onze 
inheemse olm. 
De ‘New Horizon’ is een snelle groeier en heeft, net als veel andere 
iepen, neiging tot vergaffelen. Correctiesnoei in de jeugdfase en 
tijdig opkronen behoren tot de standaard receptuur om deze iep 
uit te laten groeien tot een mooie boom. Het is een boom met een 
krachtig wortelgestel die goed tegen hitte kan, niet te gevoelig 
is voor zouten en verharding verdraagt. Het is met andere 
woorden een boom die goed gedijt in een stedelijk milieu en die kan 
uitgroeien	tot	een	hoogte	van	15	à	20	m,	met	een	kruinbreedte	
van	10	à	15	m.	Er	worden	50	olmen	als	laanbomen	aangeplant	op	
de Anspachlaan en op het eerste deel van de Adolphe Maxlaan. 
Het aantal hoogstammige bomen gaat over van 77 bomen in 
opgehoogde boombakken vandaag op de Anspachlaan naar 50 
laanbomen morgen. De vermindering van het aantal hoogstammige 
bomen houdt verband met de nieuwe tussenafstand. Bij de huidige 
inrichting bedraagt de tussenafstand in de lengte +/- 12 m, voor 
de nieuwe inrichting is een interval van 16,80 m voorzien. Dit 
beantwoordt enerzijds aan de verwachting dat in de toekomst 
de nieuwe bomen breder zullen kunnen uitgroeien in hun ruime, 
ingegraven boombakken en anderzijds aan de wens om een 
luchtiger en meer transparant bomenscherm te creëren t.o.v. de 
kwalitatieve continue gevelwand. 
Op het De Brouckèreplein wordt een clumbs van 6 kleinbladige 
lindes (Tilia cordata) voorzien en ook op het Beursplein zijn er 
twee solitaire lindes gepland. Het betreft hier een soort met een 
zekere status en een grote sierwaarde. De kruinen op het De 
Brouckèreplein kunnen in elkaar groeien en 1 geheel vormen.
De cordata bloeit mooi met sterk geurende, roomgele bloemen in 
juni en juli. De groene hartvormig blaadje verkleuren geel in de 
herfst. De boom druipt bijna niet, is weinig gevoelig voor bladluis 
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en is zeker geschikt om langs een terras te planten.
Het is een sterke boom die goed bestand is tegen verhardingen en 
strooizout. 
Het is een inheemse boom die als sier- of beschaduwingsboom 
gebruikt wordt. Het zijn bomen die tot 30 m hoog kunnen worden 
in een park, maar in een dergelijke stedelijke omgeving zullen 
ze	wat	kleiner	blijven:	max.	20	à	25	m.	De	boom	heeft	een	hoge,	
dichte, koepelvormige kruin. De vorm van de Winterlinde gaat eerst 
van een piramide over naar een ovaal of eiervorm. De schors 
is aanvankelijk glad en grijs. Later wordt deze donkergrijs en 
gegroefd. De twijgen zijn rood van boven en olijfgroen van onderen. 
De knoppen zijn glad, glanzend donkerrood en eivormig. De linde 
wortelt diep, wat een voordeel is in de huidige omstandigheden, 
waar de beschikbare grond tussen de vele collectoren en 
nutsleidingen	toch	relatief	beperkt	is;	er	wordt	echter	wel	getracht	
een plantvak van 20 m² per pleinboom te vrijwaren. 

Op het Fontainasplein, op de nieuwe square, zullen er 6 
wintereiken of Quercus petraea geplant worden.  De wintereik 
kan 25-30 m hoog worden en bloeit in mei. De Quercus petraea 
heeft een ronde, half open kruin met opgaande takken. De bomen 
zijn eenhuizig en de bloemen eenslachtig, wat wil zeggen dat de 

Ulmus resista ‘New Horizon’ Tilia x europaea ‘Euchlora’ Quercus petraea

vrouwelijke en mannelijke bloemen op dezelfde boom voorkomen. 
Het is echter wel een onopvallende bloei. Het blad van de 
wintereik is ondieper en meer regelmatig gelobd dan de zomereik 
en de bladhelften vormen elkaars spiegelbeeld. De bladeren zijn 
meestal glanzend donkergroen van kleur en harder dan die van de 
zomereik. 
De wintereik is een robuuste eik die echter wel een grote 
groeiplaats nodig heeft en zoutgevoelig is. Door de inplanting 
van deze bomen in de parterres en in de volle grond zouden de 
wintereiken hier mooi moeten uitgroeien, aangevuld met enkele 
kleine meerstammige bomen. 

De Veldesdoorn of Acer campestre ‘Baronne’ wordt aangeplant in 

de Devauxstraat (5 stuks) en op de Kiekenmarkt (3 stuks). Deze 
boom heeft een relatief smalle, eivormige kruin waardoor deze 
boom kan aangeplant worden aan één zijde van deze smallere 
straten.

f. MEERSTAMMIGE BOMEN

De laanbomen worden in de groene verblijfsstrook aangevuld 
met talrijke meerstammige bomen die zorgen voor variëteit, 
kleur, bloei, verscheidenheid over de seizoenen, … Op de nieuwe 
Fontainassquare worden er tussen de wintereiken ook kleinere 
meerstammige bomen geplant, die zullen zorgen voor een 
gevarieerd en speels beeld.

Deze meerstammige bomen hebben minder ontwikkelde wortels, 
waardoor ze zelfs boven metrostations in 40 cm verhoogde 
zones aangeplant kunnen worden. Deze bomen zullen zich kunnen 
ontwikkelen in de 80 cm voorziene grond met het specifiek 
voorziene waterbufferings- en bewateringssysteem. 
Om te beginnen zullen de bomen die zich vandaag in bakken op 
het Beursplein bevinden, naar de pocket gardens langs de lanen 
verplant worden:
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- De	twee	kleine	vijgenbomen	die	3	à	5	m	hoog	zijn,	maar	die	zich	
toch stevig ontwikkeld hebben en in de zomer zelfs vruchten 
dragen, zullen bewaard worden door de groendiensten van 
de Stad.

- Ook 7 judasbomen, of Cercis siliquastrum, met hun bijzondere 
roze bloei, zullen herplant worden in de omgeving.

- Daarnaast worden de volgende nieuwe bomen aangeplant, 
met elk hun specificiteit naar beleving toe: 

 o verschillende esdoorns, waarvan het gebladerte  
	 	 mooi	in	rood-oranje	tinten	verkleurt	in	de	herfst;		
  Acer x freemanii ‘Jeffersred’ (5 stuks), Acer ginnala  
  (5 stuks), Acer rubrum ‘red Sunset’ (5 stuks) en  
	 	 Acer	ruburm	‘Fransred’	(5	stuks);	
 o 6 haagbeuken of Carpinus betulus, die lang hun   
	 	 roestbruine	bladeren	behouden	in	de	winter;	
 o hartjesbomen of Cercidiphyllum japonicum die in het  
  voorjaar rozerood kleuren en in de herfst oranje tot  
	 	 goudgeel;	
 o Perzisch ijzerhout of Parrotia persica dat in de   
  vroege lente (februari / maart) rood-oranje bloeit en  

	 									vanaf	eind	augustus	geel	tot	scharlakenrood	verkleurt;	
 o Verschillende kerselaren die mooi gevarieerd   
  verkleuren in de herfst en die vooral gekend   
	 	 zijn	voor	hun	aantrekkelijke	bloei	en	geur	in	de	lente;		
  zoete Kers of Prunus avium ‘Plena’ (5 stuks) alsook  
  de vogelkers of Prunus padus (5 stuks), die ook   
  vruchten heeft, wat interessant is voor de kleine  
  fauna, Japanse sierkersen of Prunus    
  sargentii (5 stuks) en de Prunus serrulata ‘Tai-haki’  
	 	 (6	stuks);
 o oranje Schietwilg of Salix alba ‘Chermesina’ die   
  bijzonder aantrekkelijk is in de winter met zijn rode  
	 	 takken	(indien	voldoende	gesnoeid);
 o Wilde Lijsterbes of Sorbus aucuparia die mooi   
            verkleurt in de herfst en een kleine oranjerode     
  vrucht heeft  die bijzonder geliefd is door de vogels.
  In totaal is de aanplanting voorzien van 118   
         meerstammige  bomen op de Anspachlaan en op het  
  Fontainasplein.



Bomenbalans Centrale Lanen 
Bilan Arbres Boulevards centrales

Laanbomen Tilia Platyphyllos -29
Platanus x hispanica -40
Carpinus betulus 'Fastigiata' -28

Ulmus resista ‘New Horizon’ 50
Meerstammige bomen in de Lanen 
en op Fontainas Acer x freemanii ‘Jeffersred’ 5

Acer ginnala 5
Acer rubrum ‘Automn Flame’ 5
Acer rubrum 'Red Sunset' 5
Carpinus betulus 6
Cercidiphyllum japonicum 3
Cercis siliquastrum 7
Parrotia persica 4
Prunus avium ‘Plena’ 5
Prunus padus 5
Prunus sargentii 5
Prunus serrulata ‘Taihaki’ 6
Salix alba ‘Chermesina’ 5
Sorbus aucuparia 5

Beursplein Cercis siliquastrum -13 HERPLANTEN 13
Ficus carica -2 HERPLANTEN 2

Tilia cordata 2
Brouckère Platanus x hispanica -65

Robinia pseudoacacia -8
Tilia cordata 6

Fontainas Quercus petraea 6
Zijstraten Ulmus lobel 2

Acer campestre ‘ Baronne’ 8

Totaal -185 160
Verschil -25

Arbres à abattre
Te vellen bomen Te planten bomen

Arbres à planter

Tilia x europaea ‘Euchlora’

Tilia x europaea ‘Euchlora’

De Brouckère
37 bomen zijn herplant
buiten de perimeter
ikv project BM - waterdichting metro
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4.7. MICROKLIMAAT

4.7.1.  VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED
Het project heeft op vlak van microklimaat geen effecten buiten het 
projectgebied.

4.7.2.  BESTAANDE TOESTAND
- De zone van het stadscentrum, die voornamelijk uit een 

minerale omgeving bestaat, is gevoelig voor warmtekringen 
en andere effecten van ‘urban heating’. De oriëntatie van 
de boulevard is zuid-zuidwest/noord-noordoost, wat 
overeenstemt met de belangrijkste windrichting (zuidwest). 
De laan geniet dan ook van redelijk veel bezonning, met ‘s 
morgen en in de namiddag telkens een andere zijde die door 
de zon beschenen wordt. 

- Bij grote hitte is de wind echter overheersend naar het 
oosten gericht, min of meer dwars op de laan. 

- Het volume van de omliggende gebouwen is nagenoeg 
overeenstemmend met de omgeving, zodat de windeffecten 
relatief beperkt blijven, met uitzondering van de buurt nabij 
het administratief centrum en de Philipstoren. Toch maakt 
dat de articulatie van deze gebouwen met een bovenbouw 
op een gebouwsokkel, dat ook hier de windeffecten worden 
gemilderd. In de galerij onder het Philipsgebouw kan het 
echter bij wijlen wel behoorlijk tochten. 

- Verder moet er tevens rekening worden gehouden met de 
opwarming van de aarde die in steden een grotere impact zal 
hebben dan elders, aangezien de minerale omgeving warmte 
opslaat en verkoeling slechts traag optreedt. De verwachting 
is dan ook dat het microklimaat in de toekomst extremer zal 
worden in de binnenstad. 

- In de smallere zijstraten is de bezonning daarentegen minder 
en heeft de wind minder vrij spel. Het microklimaat is hier dus 
milder. 

4.8.  ENERGIE

4.8.1.  VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED
De effecten op vlak van energie door de verlichting zijn begrensd 
door het projectgebied. 
Door de verwachte modale switch naar het openbaar vervoer en de 
actieve verplaatsingen wordt er inzake transport bovendien van een 
aanzienlijke energiewinst uitgegaan.

 

4.8.2.  BESTAANDE TOESTAND
L’éclairage	public	existant	est	déjà	âgé	et	énergivore.	

4.8.3.  GEPLANDE TOESTAND
Energieverbruik:

- De nieuwe verlichting leidt tot een geschatte energiebesparing 
van	40%.

- Daarnaast zal het project ook een transportmodusomschakeling 
stimuleren van gemotoriseerd verkeer naar openbaar 
vervoer en actieve verplaatsingen, wat het energieverbruik 
voor verplaatsingen zal doen afnemen.

4.7.3. GEPLANDE TOESTAND
- De inplanting van hogere bomen en de bijkomende 1290 m² 

aan bloemenzones hebben een beduidend verkoelend effect 
bij grote hitte, door hun schaduwvlakken en de transpiratie 
van de planten. 

- In de Ortsstraat en het De Brouckèreplein worden er 
grote fonteinen ingeplant. Lokaal heeft het water een sterk 
verkoelend effect. 

- De tussenafstand tussen de bomen en de afstand tot de 
gevels zorgt voor een betere bezonning. 

- Voor de fietsers wordt er geen bijkomende windhinder 
verwacht, wel integendeel. De fietsers worden centraal 
georiënteerd in de laan, waar ze zich verder verwijderd 
bevinden van de gevels en minder last hebben van rukwinden. 
De hogere bomen zullen ook de wind meer breken, zowel voor 
voetgangers als fietsers.
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4.8.4.   VERLICHTINGSCONCEPT

Eenvoudige lantaarnpalen (5m hoogte) of toestellen tegen de gevels
Projectoren tegen de gevels
Verlichtingsplafond
Projectoren op paal (9m hoogte
Ongewijzigde straatverlichting, style ‘Grand Sablon’
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a. OP DE LANEN
- Verlichtingspalen (5 m hoog)
- Tussen 10 en 15 lux 
- Een rechte lantaarnpaal met een sobere en moderne aanblik, wit licht met een voornamelijk 

directe verspreiding, geplaatst op een hoogte van ca. 5 m.
- Dit eenvoudige en tijdloze design is vrij discreet en tevens bedoeld als knipoog naar de 

oudere lantaarnpalen.
- Lantaarns geplaatst op mast tussen de laanbomen (met een tussenafstand van ca. 17 m).
- En/of consoles
- Puntsgewijze verlichting geïntegreerd in het stedelijk meubilair in de groenzones
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b. DE BROUCKÈREPLEIN
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c. FOYER
- Een ‘hemel’ van licht gedragen door een kabelsysteem gespannen tussen de twee gebouwen
- Een kabelsysteem gespannen op ongeveer 8 m hoogte
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Referenties:
Finland, Nice, Eindhoven

Foyer
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d. BEURSPLEIN
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e. ORTSSTRAAT
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Ook hier werd voor de rechte 
lantaarnpaal geopteerd, die op de 
lanen gebruikt wordt, zij het dan 
wel in andere configuraties: 

- Groenzone: lantaarn op mast, 
symmetrische lichtbundel, 
willekeurige inplanting

- Accentuering van de vegetatie 
door lichtpunten/lichtstraten

- vanaf de grond (ingewerkt of bijna 
zonder hoogte)

- Terrassen: lantaarns op mast, 
symmetrische lichtbundels, 
inplanting rondom de groenzone

- Weg: lantaarns op mast en consoles 
(aan de gevels), rondom ingeplant 
langs de gebouwen

f. FONTAINASPLEIN

Boulevard Anspach

20.01.2015

bureau d'études Greisch Editeur (trice) Stéphanie Carabin
Téléphone 04/3668758

Fax
Email scarabin@greisch.com

Fontainas / Rendu fausses couleurs
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- de pollutie van de buitenlucht die voornamelijk afkomstig is 
van de voertuigen die over een erg dicht stedelijk netwerk 
rijden	en	de	verwarmingsinstallaties;

- de pollutie van de binnenlucht die er binnenin de woningen 
aanwezig is.

De schadelijke stoffen in de lucht die uit menselijke activiteiten 
voortvloeien, zijn overigens legio. Zo kunnen we onder meer fijn 
stof (met inbegrip van Black Carbon), koolstofmonoxide (CO), ozon 
(O3), stikstofoxiden (NOX) en vluchtige organische stoffen (VOS) 
aanhalen. 

In de context van de huidige studie van Leefmilieu Brussel werd 
‘Black Carbon’ echter als referentiepolluent weerhouden. Deze 
verontreinigende stof is dan ook een uitstekende indicator voor de 
door het wegverkeer uitgestoten polluenten. 

c. BLACK CARBON
Black Carbon dient zich aan in de vorm van kleine deeltjes met een 
diameter tussen 10 en 150 nm op het moment van hun emissie. 
Daarmee situeren de deeltjes in kwestie zich dus deels in de klasse 
van de ultrafijne deeltjes (minder dan 100 nm). In de diameters 
van meer dan 150 nm treffen we Black Carbon eerder aan in de 
vorm van combinaties met andere verontreinigende stoffen. De 
‘Black Carbon’-deeltjes hebben namelijk de neiging om te klonteren 
en te reageren met andere verbindingen die we in de atmosfeer 
aantreffen, zoals organisch koolstof en sulfaat.

Zelf is Black Carbon afkomstig van de onvolledige verbranding van 
fossiele brandstoffen zoals diesel, steenkool, stookolie, benzine, 
aardgas, enz., alsook van de onvolledige verbranding van hout. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de belangrijkste sectoren 
voor de emissie van Black Carbon:
-	 de	transportsector	en	dan	voornamelijk	de	dieselmotoren;	
- de residentiële sector: de verwarming van gebouwen.

In de andere Gewesten van het land draagt daarnaast ook de 
industriële sector bij tot de uitstoot van Black Carbon en dat met 
name via de productie van energie, de productie van elektriciteit en 
verbrandingsprocessen in het algemeen. 

De studies wijzen erop dat de ‘Black Carbon’-deeltjes aanzienlijke 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen (kanker, hart- en 
vaatziekten, enz.), omdat ze tot diep in de longen en zelfs tot in het 
bloed kunnen doordringen, doordat ze zo klein zijn. 
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4.9. LUCHTKWALITEIT 

De informatie in het onderstaande hoofdlstuk werd aangegeleverd 
door BIM-IBGE in het rapport.

«EVALUATIE VAN DE IMPACT VAN DE NIEUWE VOETGANGERSZONE 
IN HET CENTRUM VAN BRUSSEL OP DE LUCHTKWALITEIT: 
Voorlopige resultaten van de Fasen I (vóór de invoering van de 
voetgangerszone) en II (testfase van de voetgangerszone).»
De figuren uit dit rapport werden opgenomen in dit hoofdlstuk, ter 
verduidelijking.

4.9.1. VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED
Het projectgebied wordt hier gehanteerd als onderzoeksperimeter.
 

4.9.2. BESTAANDE TOESTAND
A priori zonder voorwerp.
 

4.9.3. GEPLANDE TOESTAND 
De verkeersmaatregelen hebben het projectgebied grotendeels 
veranderd in een voetgangerszone. Hierdoor werd voor een sterke 
afname van het autoverkeer gezorgd bij de inwerkingtreding van de 
maatregelen eind juni 2015.

De herinrichting verandert niets aan het verkeersstatuut. De sterk 
verbeterde luchtkwaliteit blijft dus onverminderd aangehouden.

Wel wordt verwacht dat de herinrichting het gebruik van het 
openbaar vervoer en actieve verplaatsingsmiddelen zal stimuleren. 
Dit zal dan weer bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit 
en dat ook buiten het studiegebied.

4.9.4. EVALUATIE VAN DE TESTFASE
Voorafgaand aan de lancering van de testfase voor de 
voetgangerszone verrichtte het BIM (Leefmilieu Brussel) (een 
tiental dagen lang tijdens de ochtend- en de avondspits) metingen 
in verband met de luchtvervuiling over de hele as van de in een 
voetgangerszone veranderde lanen. De metingen in kwestie hebben 
betrekking op de erg kleine ‘Black Carbon’-deeltjes met een grootte 
die zich gewoonlijk tussen 10 en 500 nanometer situeert en die 
als een uitstekende tracer voor de door het autoverkeer en in het 
bijzonder voor de door de dieselvoertuigen veroorzaakte vervuiling 
wordt beschouwd. 

Voor meer informatie ter zake verwijzen we naar het verderop 
hernomen onderzoek van januari 2016:

«EVALUATIE VAN DE IMPACT VAN DE NIEUWE VOETGANGERSZONE 
IN HET CENTRUM VAN BRUSSEL OP DE LUCHTKWALITEIT: 
Voorlopige resultaten van de Fasen I (vóór de invoering van de 
voetgangerszone) en II (testfase van de voetgangerszone).»

a. .DOELSTELLING
De studie van Leefmilieu Brussel heeft tot doel om de milieueffecten 
(luchtkwaliteit, geluidshinder) in verband met de invoering van een 
voetgangerszone in het stadscentrum te evalueren. In voorkomend 
geval zullen de resultaten van deze studie ter informatie gebruikt 
kunnen worden voor soortgelijke herinrichtingsprojecten.

Wat de luchtkwaliteit betreft, worden de ‘Black Carbon’-deeltjes 
gemeten. Het betreft hier erg kleine deeltjes die gewoonlijk tussen 
10 en 500 nanometer groot zijn en door verbrandingsprocessen 
uitgestoten worden. In het Brussels Gewest zijn de voornaamste 
emittenten van Black Carbon het verkeer alsook - zij het in mindere 
mate - de verwarmingssystemen (al naargelang het seizoen). Deze 
verontreinigende stof wordt dan ook als een uitstekende tracer voor 
de door het autoverkeer en met name de dieselwagens veroorzaakt 
vervuiling gezien. Black Carbon houdt verder ook bepaalde risico’s 
voor de gezondheid in (cardiorespiratoire aandoeningen, kanker, 
enz.), omdat de deeltjes in kwestie tot diep in de longen en zelfs het 
bloed kunnen doordringen, aangezien ze zo klein zijn (diameter die 
100 keer kleiner is dan een haar).

Voormelde studie heeft daarbij tot doel om:
1. de gemiddelde concentratieniveaus voor Black Carbon te 
vergelijken tussen de volgende fasen: 

- fase I: voorafgaand aan de invoering van de voetgangerszone 
(vóór	29	juni	2015);

- fase	II:	testfase	van	de	voetgangerszone;
- fase	III:	voetgangerszone	daadwerkelijk	ingericht;	

2. de evolutie van deze gemiddelde waarden te objectiveren in functie 
van	de	drukte	van	het	verkeer;
3. de verontreinigingswaarden voor het desbetreffende stuk van de 
Anspachlaan voor de 3 fasen in kaart te brengen.

Het huidige rapport heeft uitsluitend betrekking op de fases I en II 
van de studie van Leefmilieu Brussel. 

b. INLEIDING
Hoewel de concentraties van bepaalde polluenten de laatste 20 jaar 
sterk gedaald zijn in de West-Europese landen, blijft de luchtvervuiling 
een zorgwekkend probleem voor de gezondheid van de burgers. 
Uit tal van studies is namelijk gebleken dat de blootstelling aan de 
verontreinigende stoffen in de atmosfeer de levensverwachting 
met meerdere maanden kan verkorten (‘Health risks of particulate 
matter from long-range transboundary air pollution’, WHO, 2006).

Dat fenomeen is daarbij des te groter in grote steden als Brussel, 
waar de bewoners geconfronteerd worden met twee soorten van 
pollutie: 



d. MEETAPPARATUUR
Het apparaat dat in het kader van de door Leefmilieu Brussel verrichte 
studie gebruikt werd om de ‘Black Carbon’-concentraties in de 
omgevingslucht te meten, is de draagbare aethalometer ‘microAeth® 
Model AE51’ van de firma Magee Scientific (figuur 1) (AethLabs, 
2011). In het kader van deze studie van Leefmilieu Brussel werden 
de ‘Black Carbon’-deeltjes gemeten bij een tijdsresolutie van een 
minuut.

e. ORGANISATIE VAN DE MEETCAMPAGNE
De meetcampagne werd verricht (en zal ook nog verder uitgevoerd 
worden) tijdens de drie volgende fasen:

- fase I: voorafgaand aan de invoering van de voetgangerszone 
(vóór	29	juni	2015);

- fase	II:	testfase	van	de	voetgangerszone;
- fase III: voetgangerszone daadwerkelijk ingericht.

Voor de twee eerste fasen werden de metingen verricht:
1. tijdens de spitsuren:

- ‘s	ochtends,	tussen	8u00	en	9u00;
-	 ‘s	avonds,	tussen	16u00	en	17u00;
2. gedurende een termijn van 10 tot 20 dagen - niet opeenvolgend 
- om zo een representatief geheel van weersituaties in aanmerking 
genomen te hebben. 

In de praktijk kwam het erop neer dat iemand van de respectieve dienst 
van Leefmilieu Brussel rondreed met de draagbare instrumenten. 
De volgende metingen werden bij dit alles uitgevoerd:

- luchtkwaliteit	(Black	Carbon):	2	draagbare	aethalometers;	
- geluidshinder:	1	dosimeter;	
- geolokalisering	van	de	metingen:	1	gps;	
- (visuele) telling van het aantal voertuigen.

Wat de luchtkwaliteit betreft, bestond het traject dat bij elke 
meetperiode afgelegd werd uit twee heen- en terugverplaatsingen 
tussen het Fontainasplein en het De Brouckèreplein. Bij die heen- 

en terugbeweging werd telkens eerst het ene en daarna het andere 
voetpad genomen, zodat men een optimale raming zou verkrijgen 
van de blootstelling voor de voetgangers. Door bovendien gebruik 
te maken van twee draagbare aethalometers, kon de coherentie 
van de ‘Black Carbon’-metingen geverifieerd worden en konden ook 
metingen die mogelijk twijfelachtig zouden lijken, uitgesloten worden.

f. ANALYSE VAN DE MEETCAMPAGNE TIJDENS 
FASE I EN II 

De ‘Black Carbon’-metingen werden uitgevoerd door LB, rekening 
houdend met de volgende invloedfactoren:

- de drukte van het verkeer met zijn directe impact op de 
verontreinigende	emissies	langs	de	Anspachlaan;

- de weersomstandigheden die een directe invloed hebben op de 
doeltreffendheid van de verspreiding van de verontreinigende 
stoffen. Op straatniveau worden verder ook de windsnelheid 
en -richting in aanmerking genomen als meest significante 
parameters;

- de stedelijke achtergrondpollutie die bovenop de lokale pollutie 
op straatniveau komt. Voor het karakteriseren van deze 
achtergrondpollutie werd er gebruikgemaakt van het vaste 
station in Ukkel. Wanneer dat station echter geen geldige 
gegevens opleverde, werd de achtergrondpollutie geraamd 
op basis van de in Sint-Lambrechts-Woluwe gemeten ‘Black 
Carbon’-concentraties.

f.1 Meetperiode tijdens fase I (vóór 29 juni 2015):

De ‘Black Carbon’-metingen werden door Leefmilieu Brussel 
uitgevoerd tijdens werkdagen, tussen 13 april en 26 juni 2015. 
Onderstaande tabel toont ons voor elke meetdag de in Sint-Jans-
Molenbeek geregistreerde weerparameters tijdens de ochtend- en 
de avondspits:
In hun geheel worden deze situaties gekenmerkt door een goede 
homogeniteit op meteorologisch vlak. Zo neemt Leefmilieu Brussel 
meer bepaald nota van:

- een gebrek aan neerslag in alle betroffen situaties. Over het 
algemeen doet neerslag de concentraties aan polluenten in 
de	lucht	namelijk	drastisch	dalen;

- een lichte tot matige wind, met windsnelheden tussen 1,9 en 
5,8 m/s in Sint-Jans-Molenbeek, op 30 m boven de grond. De 
windsnelheden die er tijdens de spitsuren ‘s avonds gemeten 
werden,	varieerden	daarentegen	tussen	2,9	en	5.4	m/s;

- een gelijke verdeling tussen situaties waarbij de wind vanuit 
het zuidwesten waaide en situaties waarbij de wind uit 
noordoostelijk	richting	kwam;

- een oppervlaktegrenslaag (zijnde de laag van 50 tot 100 m 
dek boven het oppervlak) die ‘s ochtends doorgaans neutraal 
tot licht onstabiel is en die in de namiddag systematisch 
onstabiel is. Van de 18 meetdagen werden er slechts 6 
ochtenden gekenmerkt door een iets sterker uitgesproken 
stabiliteit en gekoppeld aan de aanwezigheid van een 
thermische oppervlakte-inversie. De meest stabiele situatie 
(15 april) bleek daarbij tot de hoogste waarden te leiden, die 
er tijdens de meetcampagne opgetekend werden.

f.2 Meetperiode tijdens fase II (na 29 juni 2015):
De ‘Black Carbon’-metingen werden door Leefmilieu Brussel 
uitgevoerd tijdens werkdagen, tussen 12 oktober en 9 november 
2015. Vervolgens werden ze onderbroken als gevolg van de 
aanslagdreigingen die op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wogen. Dat maakt dat de steekproef relatief beperkt is gebleven in 
vergelijking met fase I. 

Onderstaande tabel toont ons voor elke meetdag de in Sint-Jans-
Molenbeek geregistreerde weerparameters tijdens de ochtend- en 
de avondspits:

Net zoals bij de metingen die er tijdens de eerste fase verricht 
werden, worden alle situaties ook hier gekenmerkt door:

- een	gebrek	aan	neerslag;
- een evenwicht tussen situaties waarbij de wind vanuit 

het zuidwesten waaide en situaties waarbij de wind uit 
noordoostelijk	richting	kwam;

- windsnelheden tussen 0,4 en 4,7 m/s ‘s ochtends en tussen 
1,9 en 6,0 m/s ‘s avonds, d.w.z. waarden die erg dicht in de 
buurt komen van die welke tijdens de eerste fase geregistreerd 
werden.

Toch stelt Leefmilieu Brussel ook een belangrijk verschil vast in de 
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stabiliteit van de laag die in contact staat met het oppervlak:
- Tijdens	 de	 ochtendspits:	 63%	 van	 de	 situaties	 van	 fase	 II	

bleek gekarakteriseerd te worden door een stabiliteit van 
deze	laag	tegenover	slechts	18%	tijdens	fase	I.	

- Tijdens	de	avondspits:	67%	van	de	situaties	van	fase	II	bleek	
gekarakteriseerd te worden door een stabiliteit van deze laag 
tegenover	0%	tijdens	fase	I.

Deze grotere stabiliteit van de oppervlaktegrenslaag maakt dat er 
sprake is van een geringere dispersie van verontreinigende stoffen 
op het niveau van het Brussels Gewest. De impact hiervan zou dan 
ook meer bepaald uit de achtergrondconcentraties moeten blijken en 
in dit geval uit hogere ‘Black Carbon’-concentraties gemeten in het 
station van Ukkel. 

f.3 Verkeersdrukte op de Anspachlaan (fase I):

Tijdens de eerste fase van de meetcampagne werden er door 
Leefmilieu Brussel ook voertuigtellingen verricht, die uitgedrukt 
werden in aantal voertuigen per uur. 

De verkeersdrukte bleek daarbij beduidend hoger te zijn ‘s avonds 
dan ‘s ochtends. Zo telde Leefmilieu Brussel een gemiddelde van 
1.450 voertuigen/uur tijdens de ochtendspits tegenover 1.700 
voertuigen/uur tijdens de avondspits. Dat stemt overeen met een 
verkeerstoename	van	17%	tijdens	de	avondspits	in	vergelijking	met	
de ochtendspits. Deze tendens wordt bevestigd door tellingen die 
Brussel Mobiliteit in 2012 (figuur 3) verrichtte en waarbij er een 
gemiddelde van 1.215 voertuigen/uur opgetekend werd tussen 8u00 
en 09u00 en van 1.457 voertuigen/uur tussen 16u00 en 17u00, wat 
neerkomt	op	een	stijging	met	20%	tussen	beide	periodes.

Het aantal voertuigen blijkt verder bijzonder stabiel tijdens de 
avondspits, met een variatie tussen 1.572 en 1.944 voertuigen/uur. 
‘s Ochtends is de variabiliteit aanzienlijk groter, met een intensiteit 
die zich tussen 744 en 1.884 voertuigen/uur situeert. Een mogelijke 
verklaring hiervoor zouden de eventuele verzadigingen op de 
perifere verkeersassen kunnen zijn, waarvan de gevolgen zich ook 
op de Anspachlaan zouden laten gevoelen.

In de tweede fase werden er om voor de hand liggende redenen 
natuurlijk geen voertuigtellingen meer verricht.

f.4 Voorverwerking van de ‘Black Carbon’-metingen:
f.4.1 Verwerking van de negatieve waarden:
De aethalometers die er voor deze studie van Leefmilieu Brussel 
gebruikt werden, analyseren de ‘Black Carbon’-concentratie 
via de methode van de absorptie van infraroodstraling. Bij een 
tijdsresolutie van een minuut kan deze analysemethode op bepaalde 
moment negatieve concentraties opleveren, die dan enkele 
momenten later gecompenseerd kunnen worden door positieve 
waarden van eenzelfde grootorde in absolute termen. Vanuit een 
gegevensverwerkingsstandpunt werden de negatieve concentraties 
die door de draagbare aethalometers geregistreerd werden, ook 
opgenomen in de analyse van de gegevens. 

f.4.2 Gebruik van 2 aethalometers:
Leefmilieu Brussel maakte gebruik van twee aethalometers teneinde 
de kwaliteit van de metingen te kunnen verifiëren en waarborgen. 
De in dit deel geanalyseerde ‘Black Carbon’-metingen stemmen 
overeen met het gemiddelde van de waarden die er door de twee 
aethalometers gemeten werden.
Verder wijst Leefmilieu Brussel er eveneens op dat er tijdens 
bepaalde meetperiodes (4 ochtenden en 54 avonden) maar één in 
plaats van twee aethalometers gebruikt werden. In dat geval werden 
er door Leefmilieu Brussel ‘virtuele’ ‘Black Carbon’-gegevens 
gecreëerd ter verzekering van de homogeniteit van de statistische 
behandelingen, kwestie van de ontbrekende gegevens aan te vullen 
en voormelde homogeniteit te waarborgen. Deze ‘virtuele’ gegevens 
werden daarbij afgeleid van de ‘Black Carbon’-gegevens van de 
enige draagbare aethalometer in werking. Daartoe werden de 
desbetreffende gegevens vermenigvuldigd met een correctiefactor. 
Die factor was gelijk aan het gemiddelde van de verhoudingen tussen 
de ‘Black Carbon’-gegevens die geregistreerd werden tijdens de 
dagen waarop beide aethalometers wel operationeel waren. 

f.4.3 Raming van de lokale bijdrage van de ‘Black Carbon’-
concentraties:

De ‘Black Carbon’-concentraties die er in het centrum van Brussel 
gemeten werden, kunnen we aan twee belangrijke bijdragen 
toeschrijven:

- de stedelijke achtergrondbijdrage (d.w.z. de concentratie die 
we	ver	weg	van	de	bronnen	aantreffen);

- de lokale bijdrage die voornamelijk te wijten is aan de 
verkeersemissies.

- De stedelijke achtergrondbijdrage wordt geraamd aan de 
hand van de ‘Black Carbon’-metingen die van het Brusselse 
telemetrie-netwerk afkomstig zijn. De in aanmerking 
genomen referentiestations om deze bijdrage in te schatten, 

zijn de stations van Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Het station van Ukkel bevindt zich op het plateau van het 
Koninklijk Meteorologisch Instituut, in een omgeving zonder 
directe emissiebronnen in de buurt. Het station van Sint-
Lambrechts-Woluwe is gelegen in een residentiële omgeving, 
nabij een tijdens de spitsuren drukke verkeersader. Van de vijf 
vaste stations die de ‘Black Carbon’-concentraties in Brussel 
meten, zijn de stations van Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe 
het minste blootgesteld aan de directe verkeersemissies. 
Gelet op zijn omgeving die het sterkst verwijderd is van 
de polluentbronnen, werd het station van Ukkel hierbij 
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prioritair weerhouden om een raming te maken van de 
stedelijke achtergrondbijdrage. Voor de situaties waarbij 
er aan het station van Sint-Lambrechts-Woluwe lagere 
waarden opgetekend werden dan in Ukkel, waren het deze 
concentraties uit Sint-Lambrechts-Woluwe die in aanmerking 
genomen worden voor de stedelijke achtergrondbijdrage.

- De bijdrage die toegeschreven kan worden aan de lokale pollutie 
op straatniveau, werd ten slotte opgemaakt uit het verschil 
tussen de totale concentraties die gemeten werden op straat 
met de aethalometers en de stedelijke achtergrondbijdrage 
die geraamd werd op basis van de waarden van de stations 
van Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe:

- Totale concentratie = stedelijke achtergrondconcentratie + 
lokale bijdrage.

f.5 Gevoeligheid van de lokale bijdrage voor de weersomstandigheden:
Aangezien de lokale bijdrage aan de ‘Black Carbon’-concentraties 
voor het merendeel beïnvloed wordt door het plaatselijke verkeer, 
spreekt het voor zich dat de variaties in verkeersdrukte op de 
Anspachlaan een directe impact heeft op de aldaar gemeten 
concentraties van deze polluent.

Tijdens	 fase	 I	 bleken	 de	 ‘Black	Carbon’-concentraties	 28%	hoger	
te zijn ‘s ochtends dan ‘s avonds. Dit terwijl - zoals vermeld bij 
punt	6.3	-	de	verkeersdrukte	op	de	Anspachlaan	‘s	avonds	net	17%	
groter was dan ‘s ochtends. Deze schijnbare incoherentie tussen de 
‘Black Carbon’-waarden en de verkeersdrukte kan echter verklaard 
worden, als men eveneens rekening houdt met de meteorologische 
omstandigheden die ‘s ochtends en ‘s avonds sterk van elkaar 
verschillen.

Over het algemeen golden de weersomstandigheden die voor fase I 
van de meetcampagne van Leefmilieu Brussel weerhouden werden, 
als relatief homogeen. Door enkel naar de ochtendspits te kijken, 
kunnen we echter wel bepaalde tendensen ontwaren in functie van 
de windsnelheid en de stabiliteit van de oppervlaktegrenslaag. 

Figuur 4 toont ons de evolutie van de dagelijks door Leefmilieu 
Brussel gemeten ‘Black Carbon’-concentraties tijdens de uren 
van de ochtendspits in functie van de windsnelheid. Daaruit blijkt 
dat er sprake is van een logische tendens tot een geringere lokale 
‘Black Carbon’-bijdrage naarmate de windsnelheid toeneemt, 
wat simpelweg te verklaren valt door een betere dispersie van de 
verontreinigende stoffen. Eenzelfde tendens ontwaren we ook met 
betrekking tot de achtergrondconcentraties, zij het hier wel in veel 
geringere mate. Omgekeerd blijkt men de hoogste ‘Black Carbon’-
concentraties dan weer doorgaans te kunnen optekenen, wanneer 
de windsnelheid tot onder de 3 m/s zakt (ongeveer 10 km/u).

Figuur 6 toont ons de evolutie van de ‘Black Carbon’-concentraties 
tijdens de uren van de ochtendspits in functie van het gemeten 
temperatuurverschil op 3 m en op 30 m boven de grond. De negatieve 
waarden van dit temperatuurverschil wijzen op een stabiliteit 
van de luchtlaag nabij het oppervlak, d.w.z. op omstandigheden 
die weinig bevorderlijk zijn voor de dispersie van de polluenten. 
Het is net bij dergelijke waarden dat de hoogste ‘Black Carbon’-
concentraties gemeten worden. Positieve waarden duiden 
daarentegen op een instabiliteit van diezelfde laag, waardoor we 
van een des te doeltreffendere dispersie kunnen spreken, naarmate 
dit temperatuurverschil groter blijkt. Logischerwijs maakt figuur 6 
bijgevolg gewag van een afname van de ‘Black Carbon’-concentraties 
naarmate de stabiliteit van de luchtlaag nabij de grond toeneemt. 

Tijdens de uren van de avondspits zijn de meteorologische parameters 
relatief vergelijkbaar van dag tot dag. Hieruit volgt dat men van dag 
tot dag ook geen erg uitgesproken variatie zal vaststellen in de ‘Black 
Carbon’-niveaus (figuur 5 en 7). 

Bij wijze van conclusie merkt Leefmilieu Brussel ten slotte nog op 
dat de lokale bijdrage aan ‘Black Carbon’-concentraties die voor 
een groot deel op conto geschreven kan worden van de emissies 

afkomstig van het verkeer dat over de Anspachlaan en in de 
aanpalende straten rijdt, de volgende kenmerken vertoont:

- Tijdens de uren van de ochtendspits: de ‘Black Carbon’-
concentraties schommelen gewoonlijk tussen 2 en 10 µg/
m³ in functie van de weersomstandigheden. Hoe zwakker 
de wind of hoe stabieler de luchtlaag bij de grond (bv. als 
gevolg van de aanwezigheid van een thermische oppervlakte- 
of subsidentie-inversie), hoe groter de kans dat de ‘Black 
Carbon’-concentraties hoge waarden bereiken. 

- Tijdens de uren van de avondspits: de ‘Black Carbon’-
concentraties situeren zich meestal tussen 2 en 4 µg/m³ en 
dat op een manier die naar verhouding minder sterk gebonden 
is aan de weersomstandigheden.

f.6 Analyse van de ‘Black Carbon’-concentraties: achtergrondbijdrage 
en verkeersgerelateerde lokale bijdrage
f.6.1 Fase I:
De figuren 8 en 9 tonen ons de gemiddelde ‘Black Carbon’-
concentraties die er door Leefmilieu Brussel gemeten werden tijdens 
de spitsuren ‘s ochtends en ‘s avonds tijdens fase I. Uit de analyse 
van deze figuren kunnen we het volgende opmaken:

- De achtergrondbijdrage is relatief gering, met een gemiddelde 
van 0,47 µg/m³ en waarden die zich tijdens de meetcampagne 
tussen 0,09 en 0,85 µg/m³ situeerden. Zowel ‘s ochtends als 
‘s	avonds	is	deze	bijdrage	gemiddeld	goed	voor	15%	van	de	
totale ‘Black Carbon’-concentraties die er op de Anspachlaan 
gemeten worden. 

- De lokale bijdrage domineert grotendeels en is gemiddeld 
goed	 voor	 85%	 van	 de	 totale	 ‘Black	 Carbon’-concentraties	
(figuur 10). De bijdrage vertegenwoordigt een gemiddelde 
waarde van 2,92 µg/m³ en wordt gekenmerkt door een grote 
variabiliteit in de ‘Black Carbon’-concentraties met waarden 
die zich tussen 1,4 en 10,8 µg/m³ situeren. Deze variabiliteit 
laat zich voornamelijk verklaren door de weersomstandigheden 
die aan de basis liggen van een meer of minder efficiënte 
dispersie van de polluenten, al naargelang het geval. De 
omstandigheden die een accumulatie van de verontreinigende 
stoffen in de hand werken, zijn over het algemeen een geringe 
windsnelheid en stabiele luchtlagen in de lagere atmosfeer.

Uit de analyse van de metingen die tijdens fase I verricht werden, 
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kunnen we concluderen dat de invoering van de voetgangerszone 
tussen het Fontainasplein en het De Brouckèreplein tot een daling 
van de ‘Black Carbon’-concentraties zal leiden, van gemiddeld niet 
meer	dan	85%.	Meer	dan	waarschijnlijk	 staat	 dit	 cijfer	 overigens	
voor een overschatting van de reële afname van de ‘Black Carbon’-
waarden. De voetgangerszone zal namelijk niet geheel gespaard 
blijven van een lokale ‘Black Carbon’-bijdrage: de polluenten die door 
het verkeer in de aanpalende straten uitgestoten worden, zullen met 
de luchtverplaatsingen ter hoogte van de daken of op het niveau 
van de straten meegevoerd en (deels) gekanaliseerd kunnen worden 

2. Verkeersgerelateerde lokale bijdrage:
- De verkeersgerelateerde lokale bijdrage blijkt aanzienlijk kleiner 

(factor 3) te zijn dan in fase I, met een gemiddelde van 1,06 
µg/m³ en waarden die variëren tussen 0 en 6,1 µg/m³. Gelet 
op de vastgestelde verhoging bij de achtergrondconcentraties 
tussen fase I en fase II, is deze vastgestelde verlaging van 
de lokale bijdrage ontegensprekelijk toe te schrijven aan een 
beduidende vermindering van de lokale verkeersemissies in 
fase II. 

- Zoals figuur 13 ons toont, neemt het relatieve aandeel van 
de lokale bijdrage van het verkeer aan de ‘Black Carbon’-
concentraties	duidelijk	af:	zo	blijkt	dit	aantal	gemiddeld	30%	
(35%	tijdens	de	ochtendspits,	24%	‘s	avonds)	te	bedragen,	
tegenover	 85%	 tijdens	 fase	 I.	Toch	 varieert	 deze	 relatieve	
bijdrage	ook	sterk	in	de	tijd	en	dat	doorgaans	van	0	tot	60%.	
In dit stadium kon er nog geen enkele precieze link met de 
meteorologische parameters aangetoond worden. Niettemin 
is het echter wel best mogelijk dat de lokale bijdrage zich 
voortaan in aanzienlijke mate beïnvloed zal weten door de 
bijdrage aan polluenten die van aanpalende straten afkomstig 
is. Alleen intensieve meetcampagnes in de Anspachlaan en 
de aangrenzende straten zouden deze hypothese eventueel richting Anspachlaan. 

f.5.2 Fase II:
De figuren 11 en 12 tonen ons de gemiddelde ‘Black Carbon’-
concentraties die er door Leefmilieu Brussel gemeten werden tijdens 
de spitsuren ‘s ochtends en ‘s avonds tijdens fase I. Uit de analyse 
van deze figuren kunnen we het volgende opmaken:
1. Achtergrondbijdrage:

- In absolute termen lijkt de achtergrondbijdrage beduidend 
groter (factor 5) dan in fase I met een gemiddelde van 2,47 
µg/m³ en waarden die zich tijdens de meetcampagne tussen 
0,6 en 5,5 µg/m³ bleken te situeren. Dit verschil tussen de 
fasen I en II laat zich verklaren door een grotere stabiliteit van 
de atmosfeer in de tweede fase met een minder doeltreffende 
dispersie van de polluenten tot gevolg. Verder dient er hierbij 
aan herinnerd dat de impact van de weersomstandigheden 
zich ook meer laat gevoelen bij de achtergrondbijdrage dan 
bij de lokale bijdrage. 

- Het relatieve aandeel van de achtergrondbijdrage in de ‘Black 
Carbon’-concentraties blijkt voorts erg variabel en tussen 
36%	en	100%	van	de	totale	‘Black	Carbon’-concentraties	te	
schommelen, die er op de Anspachlaan gemeten worden. Ook 
in dit opzicht verschilt fase II sterk van fase I, waarbij de 
achtergrondconcentraties	rotsvast	15%	van	de	totale	‘Black	
Carbon’-concentraties vertegenwoordigden.
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kunnen bevestigen.
Bij wijze van conclusie stelt Leefmilieu Brussel ten slotte nog 
dat, ondanks een toename van de achtergrondconcentraties 
aan Black Carbon die we kunnen toeschrijven aan minder goede 
dispersieomstandigheden, fase II gekenmerkt blijkt te worden door 
een significante vermindering van de verkeersgerelateerde lokale 
bijdrage. 
Figuur 14 vat deze verbetering ten opzichte van fase I samen: 
in	 fase	 II	 blijkt	 de	 lokale	 verkeersgerelateerde	 bijdrage	met	 56%	
verminderd	 te	 zijn	 tijdens	de	ochtendspits	 en	met	79%	 tijdens	de	
avondspits. Deze reductie strookt ook met de geraamde maximale 
vermindering	van	85%	vanaf	de	implementatie	van	de	maatregelen	
tijdens de eerste fase.
In absolute termen bedraagt de vermindering van de lokale bijdrage 
aan de ‘Black Carbon’-concentraties als gevolg van de aanwezigheid 
van de voetgangerszone 1,85 µg/m³ tijdens de ochtendspits en 
1,99 µg/m³ tijdens de avondspits. Deze reductie lijkt dus relatief 
gelijkwaardig te zijn ‘s ochtends en ‘s avonds. Op basis van de 
metingen die er in de tweede fase verricht werden, blijkt dat de ‘Black 
Carbon’-concentraties dankzij de invoering van de voetgangerszone 
met 2 µg/m³ verminderd kon worden. 

f.5.3 Differentiatie tussen de ochtend- en de avondspits (fasen I en 
II):

Wat de achtergrondbijdrage betreft, stelt Leefmilieu Brussel geen 
wezenlijk verschil vast tussen de spitsuren ‘s ochtends en ‘s avonds:

- Tijdens fase I bedroeg deze bijdrage gemiddeld 0,52 µg/m³ 
‘s ochtends en 0,43 µg/m³ ‘s avonds, goed voor een verschil 
van	21%;

- Voor fase II werden er gemiddelde waarden opgetekend 
van 2,65 µg/m³ ‘s ochtends en 2,23 µg/m³ ‘s avonds, wat 
neerkomt	op	een	verschil	van	16%	dat	perfect	vergelijkbaar	
is met het verschil uit fase I. 

De lokale bijdrage varieert daarentegen sterker:
- In fase I bedroeg het gemiddeld 3,83 µg/m³ tijdens de 

ochtendspits en 2,99 µg/m³ ‘s avonds, wat neerkomt op een 
verschil	 van	 28%.	 Dit	 verschil	 dient	 daarbij	 wel	 enigszins	
genuanceerd te worden, omdat het deels gecompenseerd 
wordt	door	de	verkeerstoename	‘s	avonds	met	17%.	Mocht	de	
verkeersdrukte identiek zijn tijdens de uren van de ochtend- 
en de avondspits, dan zou het verschil qua lokale bijdrage 
tussen	‘s	ochtends	en	‘s	avonds	wellicht	ca.	45%	bedragen.	

- In fase II speelt de variatie in verkeer geen rol meer. Hier 
stellen we een gemiddelde lokale bijdrage van 1.45 µg/m³ ‘s 
ochtends en 0,54 µg/m³ ‘s avonds vast. Dat stemt overeen 

met	een	vermindering	van	de	lokale	bijdrage	met	63%	tussen	
‘s ochtends en ‘s avonds, wat vrij vergelijkbaar blijft met de 
geraamde	45%	in	fase	I.	

Deze variatie in de concentraties aan Black Carbon tussen de ochtend 
en de avond is te wijten aan de meteorologische omstandigheden die, 
door de band genomen, ‘s namiddags en ‘s avonds bevorderlijker zijn 
voor de dispersie van polluenten. Overdag verhitten de zonnestralen 
namelijk het oppervlak, wat de grenslaag nabij het oppervlak 
destabiliseert (thermische turbulentie) en de polluenten verticaal 
verspreidt. Dit mechanisme is daarentegen veel minder doeltreffend 
in het begin van de ochtend, wat tot een grotere accumulatie van 
verontreinigende stoffen nabij het oppervlak leidt.

f.7 Ruimtelijke verspreiding van de ‘Black Carbon’-concentraties
6.7.1 Fase I:
Figuur 15 toont ons de gemiddelde ‘Black Carbon’-concentraties 
die er door Leefmilieu Brussel opgetekend werden in de loop van 

fase I van de meetcampagne. Figuur 16 geeft de gemiddelde ‘Black 
Carbon’-waarden voor louter de ochtendspits weer. De resultaten 
worden daarbij per stuk voorgesteld, zodat de meest vervuilde zones 
duidelijk zichtbaar worden.
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Over het algemeen kunnen we stellen dat Leefmilieu Brussel hogere 
‘Black Carbon’-concentraties registreerde op de volgende stukken:

- stuk	tussen	de	Bijstandsstraat	en	de	Steenstraat;	
- stuk tussen de Kiekenmarkt en de Bisschopsstraat.

Tijdens de ochtendspits worden de hoogste waarden voor Black 
Carbon ten slotte gehaald tussen het Olivetenhof en de Verversstraat.

f.7.2 Fase II:
Figuur 17 toont ons de gemiddelde ‘Black Carbon’-concentraties die 
er door Leefmilieu Brussel opgetekend werden in de loop van fase II 
van de meetcampagne.
Bij een eerste analyse lijken de ‘Black Carbon’-waarden vrij 
vergelijkbaar te zijn met die van de eerste fase: de totale 
concentraties die als gemiddelde geregistreerd werden tijdens 
fase II, schommelden tussen 2,7 en 5.1 µg/m³ in functie van het 
in aanmerking genomen stuk, terwijl diezelfde waarden zich in de 
eerste fase tussen 2,4 en 5,5 µg/m³ situeerden. Zoals ook vermeld 
bij punt 6.6, bleek de achtergrondbijdrage tijdens fase II niettemin 
veel groter te zijn, met een gemiddelde van 2,5 µg/m³ in plaats van 
0,5 µg/m³ in fase I. Daaruit vloeit voort dat de verkeersgerelateerde 
lokale bijdrage veel kleiner was tijdens de tweede fase, wat zich in 
een ontegensprekelijke verbetering van de luchtkwaliteit op lokaal 
niveau vertaalt.

f.7.3 Verkeersgerelateerde lokale bijdrage: vergelijking tussen fase 
I en II:
Figuur 18 vergelijkt de verkeersgerelateerde lokale bijdragen tijdens 
fase I en fase II. De figuur toont ons daarbij duidelijk de sterke 
afname van de lokale bijdrage in fase II die al bij punt 6.6 vermeld 
werd. De tabel geeft daarentegen de details van de vastgestelde 

verminderingen per stuk weer. 
Zodoende stelt Leefmilieu Brussel een reductie van de lokale 
bijdrage	tussen	55%	en	75%	vast	tussen	het	Fontainasplein	en	het	
Beursplein. Op het andere stuk tussen het Beursplein en het De 
Brouckèreplein bereikt de vermindering over het algemeen waarden 
tussen	50	 en	65%,	 behalve	 tussen	 de	Bisschopsstraat	 en	 het	De	
Brouckèreplein,	waar	de	verbetering	eerder	25%	bedraagt.

g. CONCLUSIES 
De impact op de luchtkwaliteit wordt door Leefmilieu Brussel 
geraamd aan de hand van de meting van de ‘Black Carbon’-
deeltjes die voornamelijk door het verkeer en in mindere mate 
door verwarmingssystemen uitgestoten worden (al naargelang 
het seizoen). Deze verontreinigende stof wordt dan ook als een 
uitstekende tracer voor de door het autoverkeer en met name de 
dieselwagens veroorzaakt vervuiling gezien. 

De door Leefmilieu Brussel uitgevoerde studie telt drie fasen: de fase 
vóór de invoering van de voetgangerszone (fase I), de testfase van 
de voetgangerszone (fase II) en de fase waarbij de voetgangerszone 
daadwerkelijk ingericht is (fase III). Het huidige rapport heeft 
uitsluitend betrekking op de fases I en II van de studie en schuift 
een eerste evaluatie van de impact van de voetgangerszone qua 
‘Black Carbon’-concentraties naar voren.

De analyse van de impact van de voetgangerszone is gebaseerd 
op de opsplitsing van de ‘Black Carbon’-concentraties in twee 
bestanddelen:
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1. de achtergrondbijdrage die overeenstemt met de ‘Black 
Carbon’-concentratie die losstaat van de lokale bronnen en dat in 
het	hele	Brusselse	Gewest;
2. de lokale bijdrage die afkomstig is van lokale bronnen en die, 
in het geval van Black Carbon, voornamelijk beïnvloed wordt door de 
verkeersemissies.
Op basis van de meetcampagnes die tijdens fase I en II verricht 
werden, konden de volgende vaststellingen geformuleerd worden:
1. De achtergrondbijdrage schommelt gewoonlijk tussen 0,5 en 
2,5 µg/m³. De mate waarin deze waarde van dag tot dag varieert 
hangt voornamelijk af van de weersomstandigheden, al naargelang 
deze al dan niet bevorderlijk zijn voor de dispersie van de polluenten 
in de omgevingslucht. De invoering van de voetgangerszone heeft - 
per definitie - geen enkel effect op dit bestanddeel.
2. Daarentegen bleek de introductie van de zone wel een grote 
impact te hebben op de lokale bijdrage aan de ‘Black Carbon’-
concentraties. En dat meer bepaald als volgt:

- Ten opzichte van fase I bleek de met het verkeer verband 
houdende	 bijdrage	 in	 fase	 II	met	 -56%	 verminderd	 te	 zijn	
tijdens	de	ochtendspits	en	met	-79%	tijdens	de	avondspits.	
Deze reductie strookt ook met de geraamde maximale 
vermindering	van	85%	op	de	 totale	concentraties	vanaf	de	
implementatie van de maatregelen tijdens de eerste fase (zie 
punt 6.6.1).

- In absolute termen bedraagt de vermindering van de lokale 
bijdrage aan de ‘Black Carbon’-concentraties als gevolg van 
de aanwezigheid van de voetgangerszone 1,9 µg/m³ tijdens 
de ochtendspits en 2,0 µg/m³ tijdens de avondspits. Deze 
reductie lijkt dus relatief gelijkwaardig te zijn tussen de 
ochtend en de avond. Op basis van de metingen die er in de 

tweede fase verricht werden, blijkt dat de ‘Black Carbon’-
concentraties dankzij de invoering van de voetgangerszone 
met gemiddeld 2 µg/m³ verminderd kon worden. 

- In verhouding tot de totale ‘Black Carbon’-concentraties heeft 
deze aan een vermindering van de lokale verkeersuitstoot 
gekoppelde reductie van ongeveer 2 µg/m³ - logischerwijs

- een aanzienlijk minder grote impact op de som van zowel 
de lokale als de achtergrondbijdrage: ze vertegenwoordigt 
doorgaans	35	à	55%	van	de	totale	concentraties	aan	Black	
Carbon.

Onderstaand schema vat de conclusies van Leefmilieu Brussel met 
betrekking tot de lokale en de achtergrondbijdrage samen:
Dankzij de invoering van de voetgangerszone kon de lokale bijdrage 
met	56	à	79%	verminderd	worden,	wat	erg	aanzienlijk	is.	Deze	reductie	
laat zich verklaren door de lokale afname van de verkeersuitstoot. De 
resterende	20	à	40%	van	de	lokale	bijdrage	kunnen	we	toeschrijven	
aan:

- De bijdrage van polluenten afkomstig van de aanpalende 
straten: de luchtcirculatie tussen de straten is bevorderlijk 
voor het transport van verontreinigende stoffen als Black 
Carbon. Ondanks deze externe bijdrage aan polluenten, leidt 
echter ook de dispersie van de ‘Black Carbon’-deeltjes in 
de omgevingslucht tot een verlaging van de concentraties 
naarmate de afstand tot de bronnen ervan toeneemt 
(verkeer), zodat de lucht van de Anspachlaan veel minder 
sterk verontreinigd blijkt dan de lucht in de onmiddellijke 
omgeving van het verkeer. 

- De emissies van de huishoudelijke verwarmingsinstallaties 
op de Anspachlaan zelf en in de omringende straten. Ter 

informatie dient erop gewezen dat verwarmingssystemen op 
gas erg weinig ‘Black Carbon’-deeltjes uitstoten. Dat kan niet 
gezegd worden, wanneer er sprake is van houtverbranding. 
Hoewel er in Brussel wellicht maar weinig installaties zullen 
zijn die op hout werken, liggen dergelijk inrichtingen immers 
aan de basis van aanzienlijke ‘Black Carbon’-emissies. En de 
installaties die op stookolie werken, situeren zich tussen deze 
twee uitersten.

- De doortocht van het openbaar vervoer (bussen) dat de 
Anspachlaan kruist ter hoogte van de Bisschopsstraat en de 
Wolvengrachtstraat.
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De ruimtelijke analyse van de concentraties bevestigt voormelde 
vaststellingen en duidt op een vermindering van de totale bijdrage:

- tussen	 55%	 en	 75%	 tussen	 het	 Fontainasplein	 en	 het	
Beursplein;	

- tussen	50	en	65%	op	het	andere	stuk	tussen	het	Beursplein	
en	de	Bisschopsstraat/Schildknaapstraat;	

- van	 slechts	 25%	 tussen	 de	 Bisschopsstraat/de	
Schildknaapstraat en het De Brouckèreplein.

Kortom, dankzij de studie van Leefmilieu Brussel kunnen we 
concluderen dat door de invoering van de voetgangerszone op de 
Anspachlaan de lokale bijdrage aan de ‘Black Carbon’-concentraties 
met	56	à	79%	verminderd	kon	worden	en	de	totale	‘Black	Carbon’-
concentraties	met	35	à	55%.	We	kunnen	hier	met	andere	woorden	
van een significante impact spreken.

Aangezien Black Carbon als een goede indicator wordt beschouwd 
voor de door het verkeer uitgestoten polluenten – zoals stikstofoxide 
(NO2), koolstofmonoxide (CO), benzeen, ... – kunnen we op basis 
van de studie van LB concluderen dat ook de lokale bijdrage aan de 
concentraties van deze verontreinigende stoffen in eenzelfde mate 
verminderde.
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4.10. OMGEVINGSTRILLINGEN EN -GELUIDEN 
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Bruxelles Environnement - Division Energie, Air, Climat et Bruit
Leefmilieu Brussel - Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Geluid
Cartographie / Kartering : ACOUPHEN ENVIRONNEMENT - Dec 2008
Réalisé avec / Gerealiseerd met Brussels UrbIS®© - Distribution & Copyright CIRB / CIBG
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4.10.1. VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED
De effecten op het vlak van geluid beperken zich tot het projectgebied 
en de aansluitende bebouwing. 

4.10.2. BESTAANDE TOESTAND
Tot aan de implementatie van de verkeersmaatregelen kon de 
geluidsomgeving als lawaaierig worden bestempeld (Lden tussen 60 
en de 75 dB, wat als zeer lawaaierig wordt beschouwd). Dit drukte 
dan ook sterk op de verblijfskwaliteit van deze publieke ruimte. 
Met de implementatie van de verkeersmaatregelen is de verwachting 
dat de geluidsdruk drastisch zal verminderen en dat er een kalm 
geluidsklimaat zal ontstaan. 
Onder de Anspachlaan loopt de premetrolijn en, ter hoogte van de 
Bisschopsstraat, wordt de projectzone gekruist door een metrolijn. 
Dat leidt lokaal tot nauwelijks waarneembare trillingen. Hierover 
zijn er evenwel geen klachten bekend.

4.10.3. GEPLANDE TOESTAND
De huidige situatie en de vooropgestelde inrichting waarborgen 
een rustig geluidsklimaat in het projectgebied.

- De herinrichting verandert niets aan de verkeerssituatie in 
vergelijking met de verkeersmaatregelen. Ook vanuit die optiek 
verwachten ons hier bijgevolg aan een rustig geluidsklimaat, 
met uitzondering van de plaats waar de bestemmingslus het 
gebied kruist. 

- De verkeersmodellen tonen aan dat de verkeersdruk lokaal 
wel nog aanwezig blijft (voornamelijk Zespenningenstraat 
- Fontainas - Bogaerdenstraat en ter hoogte van de 
Wolvengrachtstraat/Augustijnenstraat), waardoor ook het 
verkeerslawaai hier lokaal aanwezig zal blijven. 

- Het met het nachtleven gepaard gaande lawaai zal daarnaast 
eveneens als belangrijker beschouwd worden, deels door het 
wegvallen van het omgevingslawaai. Een opvolgingsbeleid 
wordt dan ook aanbevolen. 

- Wat de trillingen door het ondergronds openbaar vervoer 
betreft, wijzigt de bestaande situatie 
niet. Zo zijn er geen bijkomende bronnen 
van trillingen.



b. BESCHRIJVING VAN DE SITE EN HET PROJECT

Het stuk van de Anspachlaan dat in een voetgangerszone 
veranderd werd, situeert zich tussen het De Brouckèreplein en het 
Anneessensplein. Het betreft hier een rechtlijnig stuk weg zonder 
noemenswaardige helling. Het geometrische profiel van de weg 
is	‘U’-vormig	met	een	bebouwing	van	3	à	4	verdiepingen	langs	
beide kanten van de weg. Vóór de herinrichting ervan speelde deze 
belangrijke verkeersader voor het centrum van de Vijfhoek de rol 
van	wijkverzamelweg	op	het	vlak	van	mobiliteit;	de	laan	telde	twee	
rijstroken in beide richtingen en een parkeerstrook langs beide 
kanten van de weg. 

c. OMSTANDIGHEDEN VAN DE METINGEN

De geluidswaarden werden in totaal op 6 punten gemeten, 
verspreid	over	de	site;	3	gelegen	in	het	centrale	gedeelte	van	de	
voetgangerszone, 1 aan elk uiteinde en 1 achter het Beursgebouw. 
Op elk punt werden 2 minuten lang de equivalente geluidsniveaus 
(LAeq,1sec) gemeten. Voor elke fase werden er meerdere 
geluidsmeetcampagnes ondernomen. 
Meetcampagnes ‘vóór’ (fase I):

- woensdag	06/05/2015	tussen	16u00	en	16u35	(1	circuit);
- donderdag	21/05/2015	tussen	16u00	en	17u00	(2	circuits);
- woensdag	03/06/2015	tussen	08u30	en	09u30	(2	circuits);
- donderdag 04/06/2015 tussen 16u00 en 16u30 (1 circuit).

Kortom, in totaal 6 meetcampagnes op elk punt. 
Meetcampagnes ‘na’ (fase II) (*):

- vrijdag	30/10/2015	tussen	8u30	en	9u40	(2	circuits);
- vrijdag 30/10/2015 tussen 15u30 en 16u30 (2 circuits). 

Kortom, in totaal 4 meetcampagnes op elk punt (in de loop van 
dezelfde dag). 

Verder preciseert Leefmilieu Brussel dat de weersomstandigheden 
tijdens deze meetperiodes (opgenomen bij punt 6.1 van het rapport 
dat door het Laboratorium Luchtkwaliteit werd opgesteld) quasi 
vergelijkbaar waren gedurende de verschillende campagnes met 
uitzondering van de windsnelheid die beduidend lager was overdag 
op vrijdag 30/10/2015.

(*): Op dat moment werden er ter hoogte van het De 
Brouckèreplein werken werden uitgevoerd aan de 
nutsvoorzieningen.
 

d. LIGGING VAN DE MEETPUNTEN

Bij elke meetcampagne werden de geluidsniveaus gemeten op 6 
punten die op het volgende plan aangegeven worden door middel 
van een rode stip. 
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4.10.4. EVALUATIE VAN DE TESTFASE

Voorafgaand aan de testperiode en na de implementatie van de 
verkeersmaatregelen verrichtte het BIM (Leefmilieu Brussel) 
een reeks tests op 6 punten van de voetgangerszone voor de 4 
gebruikte geluidsindices (LAeq,T, LA5, LA50 en LA90). 

Voor meer informatie ter zake verwijzen we naar hun hieronder 
hernomen onderzoek van februari 2016:

«EVALUATIE VAN DE GELUIDSIMPACT MET BETREKKING 
TOT DE INVOERING TIJDENS EEN TESTPERIODE VAN EEN 
VOETGANGERSZONE IN HET CENTRUM VAN BRUSSEL: 
Vergelijking van de Fases I (vóór de invoering van de 
voetgangerszone) en II (testfase van de voetgangerszone).»

a. INLEIDING

Dit rapport van Leefmilieu Brussel moet in combinatie met het 
technische rapport bekeken worden, dat door het Laboratorium 
Luchtkwaliteit van de afdeling Kwaliteit van het leefmilieu en 
natuurbeheer werd opgesteld. Samen zorgen ze voor een 
interessante evaluatie van de ecologische impact van de invoering 
van de voetgangerszone. 

De geluidsomgeving van wijken gelegen in een stedelijk kader is 
doorgaans erg afhankelijk van de stedenbouwkundige configuratie 
van de site en het wegverkeer dat er passeert. De geluidsomgeving 
van wijken zoals die waar de Anspachlaan doorheen loopt, 
wordt bijgevolg rechtstreeks beïnvloed door het wegverkeer. 
Een verandering van de verkeerssituatie op deze as door er een 
voetgangerszone te implementeren kan dan ook een aanzienlijke 
impact hebben op diezelfde geluidsomgeving. 

Teneinde deze impact te evalueren, werd er een geluidsstudie 
uitgevoerd door Leefmilieu Brussel op enkele representatieve 
punten van de site vóór en na de verandering van bestemming. De 
bedoeling van deze vergelijkende studie was daarbij om bepaalde 
informatie-elementen te ontwaren, waarmee de geluidsgevolgen 
van een dergelijke aanpassing gekwantificeerd zouden kunnen 
worden. Het gaat hier echter nog wel maar om een voorlopige 
studie, aangezien de voetgangerszone in kwestie in dit stadium 
louter door tijdelijke inrichtingen bewerkstelligd werd. 

Net zoals dat voor de luchtkwaliteit gold, zou het ook met betrekking 
tot dit aspect evenwel interessant zijn om een vergelijkende studie 
te maken met de situatie na de werken, kwestie van de effecten 
doorheen de tijd te kunnen vergelijken. 
 



e. GEBRUIKT MATERIAAL

De geluidsmetingen werden uitgevoerd door Leefmilieu Brussel 
met behulp van een dosimeter van het merk 01dB van het type 
Wed. Deze dosimeter werd gedragen door een operator die zich 
telkens 2 minuten lang op de verschillende meetpunten opstelde. 
Gedurende die tijd werden de geluidsniveaus continu geregistreerd 
in de vorm van elementaire niveaus LAeq,1s. De microfoon bevond 
zich daarbij op ca. 1,8 m van de grond (bevestigd bovenaan een 
metalen buis die uit een rugzak stak). Overeenkomstig de norm IEC 
805 was het gebruikte sonometrische materiaal van klasse 2 en 
werd het voorafgaand aan de metingen telkens geijkt. 

f. GEBRUIKTE GELUIDSINDICES

Op basis van de elementaire niveaus (LAeq,1s) werden er 
meerdere geluidsindices berekend teneinde het blootstellingsniveau 
aan geluid te kunnen karakteriseren:

- het equivalente niveau, LAeq,T, werd gebruikt om een 
fluctuerend niveau met één enkele waarde te karakteriseren. 
Het vertegenwoordigt dezelfde hoeveelheid energie als die 
welke er geproduceerd zou zijn door een niet-fluctuerend 
geluid	gedurende	dezelfde	periode	T;

- de fractielindex LA5 (kenmerkend voor het piekniveau) 
stemt	 overeen	 met	 het	 geluidsniveau	 dat	 5%	 van	 de	 tijd	
overschreden	wordt;

- de fractielindex LA50 stemt overeen met het geluidsniveau 
dat	50%	van	de	tijd	overschreden	wordt;

- de fractielindex LA90 (kenmerkend voor het 
achtergrondgeluidsniveau) stemt overeen met het 
geluidsniveau	dat	90%	van	de	tijd	overschreden	wordt;

Belangrijke opmerking: de geluidswaarden werden bepaald om 
de globale geluidsomgeving voor alle geluidsbronnen samen te 
karakteriseren. Er werd dus geen onderscheid gemaakt tussen het 
geluid dat van het wegverkeer afkomstig was en geluid van andere 
bronnen (lokaal geluid, conversatie van voorbijgangers, …). 

g. RESULTATEN

De resultaten werden samengevat in de vorm van kaarten

1. GELUIDSNIVEAUS

Waarden Fase I (vóór) / Fase II (na) op de verschi llende 
meetpunten van de 4 gebruikte geluidsindices (LAeq,T, LA5, LA50 
en LA90). 

2. GELUIDSWINSTEN

De geluidswinst is het berekende verschil ter hoogte van de 
meetpunten tussen fase II (na) en fase I (vóór) voor de 4 gebruikte 
geluidsindices (LAeq,T, LA5, LA50 en LA90). Zodoende stemt een 
negatieve waarde overeen met een daling en een positieve waarde 
met een stijging van het geluidsniveau. 

Nivo’s Nivo’s

Nivo’s  Nivo’s  
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h. CONCLUSIES (*)

Op basis van de gehanteerde methodologie die erin bestond om 
kortstondige geluidsmetingen te verrichten op 6 punten verspreid 
over de site tijdens de ochtend en ‘s namiddags en dat voor en na 
de invoering van de voetgangerszone op het respectieve deel van 
de Anspachlaan, werd het volgende vastgesteld: 

Qua globale omgeving:
- zowel voor de metingen van ‘Fase I’ als die van ‘Fase II’ blijkt 

het verschil tussen de geluidsindices LAeq,T, LA05, LA50 en 
LA90 relatief klein te zijn, wat kenmerkend is voor relatief 
gering	fluctuerend	omgevingslawaai;

- Voor wat de vergelijking vóór en na de voetgangerszone 
betreft:

- In Fase I blijkt de index LAeq,T (kenmerkend voor de globale 
geluidsomgeving) meer dan 65 dB(A) te bedragen. Deze 
drempel wordt gewoonlijk beschouwd als drempel waarboven 
de buurtbewoners een sterke hinder kunnen ervaren. In Fase 
II situeert de waarde zich daarentegen onder de 65 dB(A) 
voor de 4 meetpunten die het dichtste bij het centrum van de 
bestudeerde	zone	gelegen	zijn;

- In het midden van de voetgangerszone (3 meetpunten gelegen 
in het centrum van de respectieve zone) is de daling van de 
geluidsniveaus	aanzienlijk	te	noemen	en	bedraagt	deze	3	à	6	
dB(A)	voor	de	index	LAeq,T;

- Voor het meetpunt gelegen aan de achterkant van de 
Beurs stellen we vast dat er geen significante wijziging is 
qua achtergrondgeluid LA90, aangezien dit stuk al een 
voetgangerszone was. Het ‘LAeq,T’-niveau zakte daarentegen 
met	4	dB(A);

- En voor de meetpunten gelegen aan de uiteinden van de 
voetgangerszone (die wellicht beïnvloed worden door het 
geluid dat van de aangrenzende verkeersassen afkomstig is) 
stellen we voor alle geluidsindices een stijging vast langs de 
kant van het De Brouckèreplein en een lichte toename van de 
indices LAeq,T en LA05 langs de kant van het Anneessensplein.

Uit deze eerste waarneming blijkt alvast dat de verandering in 
voetgangerszone van dit stuk verkeersas een gunstige invloed 
heeft op de geluidsomgeving overdag en dat met name in het 
centrum van de betroffen zone. 

(*) los van het feit dat er ter hoogte van het De Brouckèreplein 
werken werden uitgevoerd door de nutsmaatschappijen.

Nivo’s  Nivo’s  

Nivo’s  Nivo’s  
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4.11.1. VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED

Het project heeft betrekking op de herinrichting van de publieke 
ruimte, lees: bestrating en bovengrondse installaties. Dat wil 
zeggen dat enkele de toplaag door de werken wordt beroerd. 
Op de zijstraten en enkele kleinere zones aan het Fontainas-, 
Beurs- en De Brouckèreplein na, gebeuren de werken voor 
het merendeel boven ondergrondse kunstwerken. De impact 
op het grondwaterpeil of de bodem is hierdoor nagenoeg 
verwaarloosbaar. 
Het geografisch gebied wordt dus vastgesteld op de 
projectperimeter.

4.11.2. BESTAANDE TOESTAND 

Het projectgebied bevindt zich in de benedenstad in de 
oude Zennevallei. De oorspronkelijke bodemsamenstelling is 
alluviaal, maar ingrijpende werken in de jaren 1860 (aanleg 
Zennecollectoren) en de jaren 1970 (aanleg premetrolijn) 
hebben de bodemgesteldheid grondig veranderd. Op en langs 
de ondergrondse kunstwerken en de talrijke concessies van de 
nutsmaatschappijen is er voornamelijk sprake van aangevoerde 
grond of zand. 

Er is een uitgebreide bevraging en inventaris gevoerd van 
de concessiehouders in de projectperimeter. Deze werd 
gecartografeerd. Daarbij dient echter wel gewezen te worden op 
de relatieve precisie van dit plan.

4.11. BODEM, GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER

4.11.3. GEPLANDE TOESTAND

 Het project zal geïmplementeerd worden na de werken die een 
renovatie van de dichtingen van de ondergrondse stations van 
Brussel Mobiliteit tot doel hebben en waarvoor de daken van de 
stations blootgelegd moeten worden.
Daarna behoeven de werken de volgende grondwerken: 
- Het creëren van langwerpige ondergrondse boombakken 
waarvoor de bestaande bodem wordt vervangen door een 
aangepast substraat voor planten en bomen. 
- Na het verwijderen van de huidige bestrating, het 
aanpassen van de onderfunderingen aan het nieuwe profiel van 
het wegdek.

Het volume aan grond dat aan- en afgevoerd moet worden, werd 
op ongeveer 15.000 m³ geraamd. 

De werken hebben geen significante impact op het grondwater 
of de afwatering naar de bodem, vermits de beginsituatie 
volledig verhard is en het regenwater afgevoerd wordt via 
het rioleringsnet. In de nieuwe configuratie blijft deze situatie 
onveranderd, behalve dan dat een deel van het afstromend 
regenwater wordt ingezet voor de groene ruimten (zie hoofdstuk 
4.12). 
De gebruikte materialen voor de onderfunderingen zijn inert en vrij 
van pollutie. 

Conclusie: er is geen significante impact op vlak van 
bodemgesteldheid en grondwater vanwege het project, aangezien 
de huidige situatie op deze vlakken niet substantieel gewijzigd 
wordt.

Het project voorziet in een vergroting van de zones met 
regenwaterrecuperatie in de beplantingen waardoor de afvoer van 
regenwater naar de riolering beperkt wordt.
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4.12. AFVALWATER, REGENWATER EN LEIDINGWATER 

4.12.1. VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED

Het waterbeheer heeft een lokale impact en een impact op een 
hoger schaalniveau. 
De lokale impact betreft het verzekeren van de waterveiligheid en 
de goede afvloeiing van regenwater over de verhardingen. 
De potentiële impact op een hoger schaalniveau wordt gemeten 
ten opzichte van de situatie stroomafwaarts. Concreet hebben 
we het hier dan over de collectoren van het afvalwater en hun 
overstorten, de waterzuiveringsinstallatie van ‘Brussel Noord’ 
en tot slot ook het Kanaal en de Zenne stroomafwaarts. Bij te 
grote piekdebieten treden er overstorten in werking, waardoor 
ongezuiverd water terechtkomt in het oppervlaktewater van de 
Zenne en het Kanaal. 

4.12.2. BESTAANDE TOESTAND

De bestaande gronddekking is nagenoeg volledig waterdicht. Al het 
regenwater moet dus worden opgevangen en afgevoerd. 
In de bestaande toestand wordt het afstromende regenwater 
opgevangen via klassieke straatgoten en straatkolken en naar 
de riolen geleid. Onder de Anspachlaan bevinden zich de 
hoofdcollectoren van de Brusselse benedenstad en dat aan 
weerszijden van de laan. Deze collectoren zijn uitgerust met 
overstortkleppen naar de tussenliggende collectoren van de Zenne. 
Deze collectoren worden onder normale omstandigheden niet 
gebruikt en doen dus dienst als stormbekkens. Bovendien is er ook 
onder het Beursplein een diep ondergronds stormbekken aanwezig. 
Na elk gebruik moeten deze bekkens leeggepompt en met 
mankracht gereinigd worden. 
Er zijn geen recente overstromingen gekend in de buurt. Wel is het 
zo dat na regenbuien, de voetpaden veelvuldig geplaagd worden 
door plasvorming. Het reliëf in het projectgebied is nagenoeg plat 
en de afstroming is dus een belangrijk aandachtspunt.

4.12.3. GEPLANDE TOESTAND

a. CENTRUMLANEN 
- - De centrumlanen liggen boven ondergrondse 

kunstwerken en zijn hierdoor nagenoeg volledig geïsoleerd 
van de ondergrond en het grondwater. 

- Het project betreft een centrumstedelijke publieke ruimte en 
wordt voorzien voor belangrijke voetgangersstromen in het 
voetgangersgebied en een beperkt gemotoriseerd verkeer. 
Hiervoor is een comfortabele verharding gepland. 

- De voor planten en bomen bestemde zones werden hier zo 
permeabel mogelijk opgevat, zodat het regenwater direct 
kan infiltreren en het groen van water kan voorzien. 

- Het regenwater dat op de verharding valt van de 
zogenaamde flaneerstrook en of verblijfstrook wordt 
opgevangen via een lijngoot en naar een zandvang- en 
decantatieput geleid. Na filtering wordt het regenwater 
dan via distributieleidingen naar het substraat voor 
de groene ruimten geleid. Zowel de lijngoten als de 
put met de filters kunnen vlot worden onderhouden. 
In de winter, wanneer de planten en bomen nauwelijks 
water nodig hebben, wordt met een eenvoudige klep het 
opvangsysteem uitgeschakeld om geen strooizout naar de 
plantenbakken te voeren. 

- Het regenwater dat van de omgevende daken via de 
voorgevel wordt afgevoerd via regenpijpen, zou eveneens 
op dit systeem aangesloten kunnen worden. 

- Bij grote debieten zullen de aangeplante zones het 
overtollige water langzaam naar de riolering laten 
vloeien. Hierdoor hebben ze ook een regulerende functie 
bij hevige regenval. 

- Bij droogte is een bijkomend systeem voorzien voor 
de bevloeiing van de bomen en planten en dat via een 
geautomatiseerde installatie. We hebben onderzocht of dit 
irrigatiesysteem ook met regenwater zou kunnen werken, 
maar de inplanting van de benodigde opslagcapaciteit 
zou in dat geval problematisch blijken. Dit automatische 
bevloeiingssysteem zou echter wel aangesloten worden 
op stadswater. 

- Bij de keuze van planten en bomen is ook rekening 
gehouden met hun waterconsumptie en resistentie tegen 
droogteperioden (zie het aspect groen).

- Hierdoor wordt uiteindelijk op een totale sectie van 28 
meter	breedte	het	regenwater	van	22	m	of	bijna	80%	
van het regenwater op de laan ingezet voor de groene 
ruimten. Het water wordt daarbij vastgehouden door 
het substraat en de opslagcapaciteit onderaan de 
plantenbakken en via capillariteit en transpiratie opnieuw 
aan de atmosfeer afgestaan. 

- De middenstrook of passagestrook kan niet op het 
recuperatiesysteem worden aangesloten, omdat daar 
onvoldoende diepte beschikbaar is tussen het wegdek en 
de ondergrondse kunstwerken om een gravitair systeem 
toe te laten. 
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dat op zich zowel rust als beweging uitstraalt en zowel voor 
groot als klein bestemd is. Deze belangrijke infrastructuur 
zal verder de mogelijkheid bieden om er even te verpozen en 
opnieuw het contact met het water op te zoeken. 

- De fontein wordt gevoed met stadswater dat daarna wordt 
opgevangen en na filtering en behandeling opnieuw in het 
circuit terechtkomt. Hiervoor wordt ondergronds  in een 
technische ruimte voor de nodige opvang en behandeling 
voorzien. Het regenwater dat afvloeit in de natte zones van 
de fontein, wordt mee opgenomen in het circuit en vult een 
deel van het water aan, dat via verdamping verdwijnt. 

- 

b. FONTAINASPLEIN  
- Het plein wordt een groene square In de verharding zullen 

er daartoe grote groenvlakken uitgespaard worden, waar 
het regenwater zal kunnen infiltreren. 

- In de zones naast de Zennecollectoren zullen deze 
groenvakken in verbinding staan met de ondergrond en het 
grondwater. 

c. BEURSPLEIN 
- Het Beursplein is een publiek plein waar nu reeds grote 

voetgangersstromen aanwezig zijn. Met de heraanleg zal 
dit niet verminderen, wel integendeel. Het pleindek is dan 
ook verhard voorzien. Het regenwater zal afvloeien via 
straatgoten en vloerroosters en zal zo verder naar de 
rioolcollectoren stromen. De bestaande toestand wordt dus, 
wat de waterhuishouding betreft, bestendigd. 

- Op het Beursplein en achteraan, in de Zuidstraat voorzien 
we telkens 1 boom in volle grond, uitgerust met een groot 
boomrooster (2,40 m x 2,40 m) waar lokaal het regenwater 
kan infiltreren.

d. DE BROUCKÈREPLEIN 
- Het De Brouckèreplein is een publiek plein waar nu reeds 

grote voetgangersstromen aanwezig zijn. Met de heraanleg 
zal dit niet verminderen, wel integendeel. Bovendien is dit 
een plein waar allerlei evenementen kunnen plaatsvinden. 
Het pleindek is dan ook verhard voorzien. Het regenwater 
zal afvloeien via straatgoten en zal zo verder naar de 
rioolcollectoren stromen. De bestaande toestand wordt dus, 
wat de waterhuishouding betreft, bestendigd.

- Op het De Brouckèreplein voorzien we zes bomen in volle 
grond, uitgerust met een groot boomrooster (2,40 m x 2,40 
m) waar lokaal het regenwater kan infiltreren.

- Verder zullen er op het De Brouckèreplein ook 
waterspuiters komen. Op die manier wordt het water als 
een landschappelijk en speels element gebruikt.

e. ZIJSTRATEN
- De verkeersfunctie en de functie als openbare ruimte 

domineert hier. De straten zijn volledig voorzien van 
verharding. Het regenwater wordt via de greppels en de 
slikkers in de straten afgevoerd naar de collectoren van 
de riolering. Het waterbeheer verandert niet, de huidige 
situatie blijft onveranderd. 

- In de Ortsstraat wordt een langwerpige, gelijkvloerse 
fontein voorzien, die op elk moment oversteekbaar zal zijn. 
In het oppervlak zullen waterspuiters geïntegreerd worden, 
waarmee	er	een	mist	gecreëerd	kan	worden;	anderzijds	
zullen ze ook gewoon als waterspuiters kunnen werken. 
Deze nieuwe fontein zorgt voor een aantrekkelijk element 

f. BESLUIT 
- Het project voorziet 3.250 m² aan groene ruimten waar 

het regenwater rechtstreeks zal kunnen infiltreren in de 
richting van de aangeplante zones op de Anspachlaan. In 
totaal zal het regenwater zo verzameld worden over 550 m x 
20 m = 11.000 m² in deze aangeplante zones. 

- En daar komt dan nog eens 1.290 m² aan groenvakken 
in het Fontainasplein bij, waar het regenwater eveneens 
rechtstreeks kan infiltreren. 

- Wat betreft de centrumlanen, bedraagt de totale oppervlakte 
49.356 m² (de vergunningsaanvraag voor het Beursplein 
en omgeving niet meegerekend). Van in totaal 12.290m² of 
25%	van	de	oppervlakte	zal	het	regenwater	gerecupereerd	
worden. 

- In de winterperiode zal dit echter minder zijn, kwestie 
van een toevoer van strooizout in het groensubstraat te 
vermijden. 

- Dit alles maakt dat een belangrijk deel van het regenwater 
in het projectgebied ingezet wordt, ook voor de planten 
en bomen. Bij piekdebieten werken deze plantenbakken/-
zones bovendien als buffers met een vertraagde afvoer. 
Dit zal bijdragen tot een duurzaam waterbeheer, door 
regenwater maximaal te recupereren of vertraagd af te 
voeren. Het verbruik van stadswater voor de bevloeiing van 
het groen wordt hierdoor beperkt en het systeem draagt 
bij tot een vermindering van de hoeveelheid regenwater in 
het afvalwatersysteem. Voorts helpt het ook het overstorten 
van vervuild water in de Zenne en overstromingsrisico’s 
stroomafwaarts te voorkomen. 

- Voor de overige oppervlakken is een verhard wegdek 
voorzien en wordt de huidige regenwaterafvoer via de 
afvalwatercollectoren gehandhaafd.



Principe van de waterelementen op het De Brouckèreplein

Inplanting van de waterelementen

Inplanting van het technisch lokaal in de oude trap naar het metrostation 
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4.13. AFVALBEHEER EN OPENBARE 
NETHEID

4.13.1. VASTGESTELD GEOGRAFISCH GEBIED

De effecten op vlak van afval beperken zich tot het projectgebied en 
de aansluitende bebouwing.

4.13.2. BESTAANDE TOESTAND

In het projectgebied staan talrijke vuilnisbakken opgesteld, die 
goed worden gebruikt en regelmatig worden leeggemaakt. Door de 
onoverzichtelijke inrichting van de publieke ruimte zijn er echter 
wel veel hoekjes en kantjes waar het vuil zich gemakkelijk kan 
accumuleren en die moeilijker te reinigen zijn. Het sluikstorten 
geldt veeleer als een beperkt probleem.

4.13.3. GEPLANDE TOESTAND

Meteen na de verandering van de centrumlanen in een 
voetgangerszone is een erg groot aantal personen, zowel 
bezoekers als bewoners, deze nieuwe plaatsen komen ontdekken. 
Tijdens de eerste weken van juli leidde deze toestroom tot enkele 
punten van zorg in verband met de openbare netheid. In augustus 
2015 werden er 80 extra vuilnisbakken langs de lanen geplaatst. 
Het	onderhoud	van	de	zone	werd	eveneens	gereorganiseerd;	er	
werd personeel en nieuw materiaal aan de zone toegewezen en 
er werd een extra dagelijkse ochtendlijke poetsbeurt voorzien om 
06u30.

Parallel hiermee werd er een sensibiliseringscampagne 
gelanceerd, die de bezoekers ertoe aanspoorde om hun gedrag aan 
te passen. Met dat doel voor ogen werden er affiches, doeken en 
infoterminals in de openbare ruimte geplaatst. Sinds de herfst van 
2015 behoren de netheidsproblemen tot het verleden en kunnen 
de Brusselaars profiteren van een propere openbare ruimte in het 
hart van hun stad.

In het project zijn er een groot aantal vuilnisbakken op regelmatige 
afstand voorzien. De duidelijke structuur van de publieke ruimte 
laat een efficiënte reiniging toe, met inzet van gemechaniseerde 
hulpmiddelen. 

De inplanting van glascontainers werd eveneens onderzocht. 
Omwille van de aanwezige ondergrondse kunstwerken en de vele 
nutsleidingen bleek het echter technisch gezien niet haalbaar 
om glascontainers te voorzien onder de laan en de pleinen. 
Daarentegen zijn er wel ondergrondse glascontainers gepland in 
de Zespenningenstraat en op de Kiekenmarkt.

4.14. INTERACTIES TUSSEN DEZE 
GEBIEDEN

- De verkeersmaatregelen zorgen voor een drastische 
verbetering van het leefklimaat binnen de projectperimeter 
op het vlak van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, 
geluidsoverlast, publieke ruimte, …

- De herinrichting maakt dat ook de inrichting is afgestemd 
op het statuut van een grotendeels autovrije zone. Hierdoor 
wordt het potentieel van de nieuwe verkeersituatie ten volle 
gerealiseerd. En in het centrum van de stad ontstaat er een 
kwalitatieve publieke ruimte voor passanten en bewoners. 

- We wijzen hier op enkele bijzondere effecten die worden 
verwacht:

- De inrichting van een kwalitatieve publieke ruimte verhoogt 
de aantrekkelijkheid van het stadscentrum als woonplaats, 
sociale ruimte, bestemming voor shoppers en toerisme, ... 

- De actieve verplaatsingen worden sterk aangemoedigd van 
en naar het stadscentrum. 

- Het wegvallen van de druk van het autoverkeer creëert 
ruimte voor heel wat nieuwe gewaarwordingen, gericht op 
de beleving door voetgangers en fietsers: bomen, planten, 
bloemen, ontspanning, waterelementen, ruimte voor 
spontaan spel, evenementen, …

- De herinrichting maakt het mogelijk om het erfgoed van de 
straat- en pleingevels op te waarderen. 

- Op vlak van het waterbeheer wordt in het bijzonder ingezet 
op de recuperatie van een groot deel van het regenwater 
om de planten en de bomen mee te besproeien. 

- 	Het	voetgangerscomfort	staat	centraal	bij	de	heraanleg;	
hierbij is ook zorg gedragen voor een universele 
toegankelijkheid. Hierdoor draagt het project bij tot een 
inclusieve stad.



5. EFFECTENBEOORDELING IN DE 
WERFFASE

De voorgestelde fasering verdeelt de perimeter van de gehele operatie in verschillende werfzones. Er 
worden drie grote fases voorzien. 

De fase De Brouckère duurt 2 jaar, de fase Fontainas 1 jaar en de fase beurs 1,25 jaar. Tijdens de 
werken in de zones met het Beursplein en het De Brouckèreplein worden ook de waterdichtingswerken 
van de metrostations aangepakt. 

De fasering wordt hieronder verduidelijkt:

Fontainas Bourse De Brouckère
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5.1. WERF/STEDENBOUW
De werf zal een impact hebben op het stedelijke landschap, 
aangezien het hier om belangrijke plekken gaat in de stad, zoals 
de Beurs of het De Brouckèreplein. Deze plekken zullen tijdelijk 
onbeschikbaar zijn en door de werf ingenomen worden. 
De bereikbaarheid en de belangrijke voetgangersconnecties zullen 
in aanmerking genomen worden bij het plannen van de werf, zodat 
de stedelijke verbindingen tussen stadswijken, attractiepolen en 
andere belangrijke bestemmingen gevrijwaard kunnen blijven.

5.2. WERF/ERFGOED 
De hele projectperimeter wordt opgebroken, alvorens de nieuwe 
verharding te plaatsen. De aannemer zal eraan worden gehouden 
de nodige beschermmaatregelen te nemen en/of de inzet van 
werkmiddelen aan te passen in de nabijheid van gevelornamenten 
en dat in het bijzonder bij belanghebbende gebouwen. De luifels 
moeten duidelijk worden gemarkeerd, om beschadigingen door de 
werfmachines te vermijden.
De bestaande, te behouden bomen worden met planken beschermd 
tegen beschadigingen tijdens de werf.

Bij het verdichten van de onderfundering zal de aannemer 
aangepaste werkmiddelen inzetten om de hinder te beperken. Nabij 
de gevels bestaat de koffer uitsluitend uit zand/cement, waarvoor 
er geen zware verdichtingsmiddelen nodig zijn.

Archeologische overblijfselen: op de centrumlanen werd de 
ondergrond volledig verstoord door de werken van de Zennekokers 
(jaren 1860) en de premetro (jaren 1970). In de overige zones 
omvatten de werkzaamheden in principe geen werken in de diepte 
en gaan de werken over het algemeen ook niet dieper dan de dikte 
van de huidige wegkoffer. De heraanlegwerken zullen hoe dan ook 
conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) 
en in samenspraak met de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest uitgevoerd worden. Verder zal de mogelijkheid voorzien 
worden dat het Gewest of de Stad voorafgaande of simultane 
opgravingen of sonderingen uitvoeren (§ 2 van artikel 245 van het 
BWRO).

5.3. WERF/FAUNA EN FLORA  
Het ecosysteem is slechts zeer miniem aanwezig in de bestaande 
toestand en beperkt zich tot de boombakken. Niettemin zal er bij 
het vellen van bomen rekening gehouden moeten worden met de 
ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.

5.4. WERF/BODEM 
Het grootste deel van de afgravingen en grondaanvullingen zijn 
afkomstig van de bestaande wegkoffer en de aanleg van de nieuwe 
koffer en verharding. Gezien de onmogelijkheid om ter plaatse 
een tijdelijke opslag van afgegraven grond te voorzien, zullen alle 
afgravingen afgevoerd worden per vrachtwagen en zullen deze dus 
niet direct opnieuw gebruikt kunnen worden op de werf. 
Er wordt geen verlaging van het grondwater voorzien in de werf, 
gezien de diepte van de grondwatertafel. 
De aannemer is gehouden om veiligheidsbassins te voorzien onder 
tanks in geval van eventuele lekken.
Tijdens de ontwerpfase van het project werden alle nutsbedrijven 
gecontacteerd. De werken in verband met de aanpassing van hun 
nutsvoorzieningen zijn volop aan de gang. 

5.5. WERF/SOCIAAL EN ECONOMISCH
Zoals gesignaleerd onder het punt Mobiliteit, is het van primordiaal 
belang om de bereikbaarheid van de verschillende functies (wonen, 
handel, scholen, toerisme, …) in de best mogelijke omstandigheden 
te verzekeren binnen de perimeter.

Gedurende de werken zal de toegang tot alle aanpalende functies 
dan ook verzekerd worden aan de hand van een gefaseerde 
uitvoering. De werf zal een zekere impact hebben op de 
economische activiteiten van de wijk, hoewel men dit zoveel mogelijk 
zal trachten te beperken door het maken van goede afspraken 
tussen de verschillende actoren en door permanent de toegang te 
verzekeren tot de verschillende functies (economische en sociale) 
tijdens de werkzaamheden. De maatregelen die hiertoe genomen 
dienen te worden, zullen beschreven worden in het bestek.

5.6. WERF/MOBILITEIT 
Impact van de werf op de bereikbaarheid en de 
parkeermogelijkheden:
Tijdens de werffase is het primordiaal om de bereikbaarheid van 
de verschillende functies (wonen, handel, scholen, toerisme, …) in 
de best mogelijke omstandigheden te kunnen garanderen binnen de 
werfperimeter.

Qua mobiliteit zullen de werkzaamheden maar een erg geringe 
impact hebben op de bereikbaarheid van de verschillende 
stadswijken en de parkeermogelijkheden, gezien het gebied 
grotendeels een voetgangerszone is. Het beperken van de periode 
van de werken en de mate waarin ze zich in de ruimte uitstrekken, 
moeten niettemin het allereerste streefdoel vormen.

Dat neemt echter niet weg dat het erg belangrijk is op het vlak 

van mobiliteit om de verplaatsingen van de bussen in goede 
omstandigheden en zonder groot verlies aan commerciële 
snelheid te vrijwaren. De bereikbaarheid voor voetgangers moet 
bovendien altijd gegarandeerd zijn voor wat de diverse bushaltes, 
de toegangen tot metro en premetro, de parkeerzones en de 
verschillende aantrekkingspolen (handelszaken, administraties, 
scholen) betreft en dat in de best mogelijke omstandigheden. 
Opgebroken voetpaden, bedekt met loopplanken of platen bieden 
voetgangers immers maar weinig comfort. Eventueel kunnen er 
wandeltrajecten door de wijken uitgestippeld worden, maar de 
toegang tot handel en diensten moet in elk geval vergemakkelijkt 
worden.
Voor de verschillende werffasen moeten er voorts ook tijdelijke 
verkeersmaatregelen getroffen worden, die de respectieve 
trajecten voor personenwagens, bussen en leveringen dienen 
te omvatten. Hierbij is er een goede communicatie noodzakelijk, 
gericht aan de lokale bevolking en de andere gebruikers van de 
openbare ruimte.

Aanbevelingen:
 -     Wat betreft de mobiliteit, kunnen niet alle mogelijke 

problemen in dit stadium worden voorzien. Zelfs nu er een 
eerste faseringsplan is vastgelegd, kunnen vooralsnog 
geen gedetailleerde werforganisatie bepaald worden.  
Bovendien zullen er naar alle waarschijnlijkheid een aantal 
andere werven gelijktijdig plaatsvinden (herinrichting 
van het metrostation De Brouckère over de oost-westas, 
herinrichting met fietsparkings van de premetrostations 
Beurs en De Brouckère met het oog op de opname 
van fietsparkings, herinrichting van het plein achter 
het Beursgebouw, …). Om de verschillende werffasen 
optimaal te coördineren en de hinder in haar intensiteit 
en duur maximaal te beperken voor de omwonenden, zal 
er bijgevolg regelmatig overleg georganiseerd moeten 
worden.

 - De overige aanbevelingen zijn slechts algemene 
aanbevelingen die verder op punt moeten worden gesteld 
door de betrokken overheden (stad, gewest):

 - Omwonenden	informeren	over	de	hinder	op	het	wegennet;
 - In samenwerking met de MIVB eventuele alternatieve 

routes en haltes bepalen voor die lijnen die verstoord 
zouden	kunnen	worden	door	de	werf;

 - Alle betrokken gebruikers in rekenschap nemen: 
privégebouwen,	handel,	publieke	gebouwen,	scholen,	…);	

 - Raming van het noodzakelijke wagenpark, reisroute van de 
motorvoertuigen,	toegankelijkheid	van	de	wijk;	Integratie	
van de bewegingsstromen van de werf in de bestaande 
verkeerssituatie;	

 - Eventuele ingelaste omleggingen van de verkeersstroom, 
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met inbegrip van de omleidingen voor voetgangers en 
fietsers;	

 - Eventueel tijdelijk schrappen van de parkeerplaatsen, 
alternatieven die worden voorzien, hierin begrepen de 
plaatsen	voor	PBM’s;	

 - Middelen die worden aangewend om de negatieve impact 
van de werf te beperken, zoals voor de continuïteit van de 
openbare dienstverlening (post, afvalophaling, MIVB, ...).

5.7.  WERF/WATER 
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om op elk 
moment van de werf het afstromende water op te vangen en het 
rioolnetwerk operationeel te houden.
Het modderwater van het wassen van de werfmachines, 
vrachtwagens, …, moet apart opgevangen worden en de zwevende 
deeltjes dient men eerst te laten bezinken, alvorens het water 
geloosd kan worden.
Gezien het type werken en de diepte van de grondwatertafel, 
worden er geen bijzondere aanbevelingen voorzien in verband met 
het infiltratiewater.

5.8. WERF/LUCHT
Impact van de werf:
Het opbreken van het wegdek en de voetpaden, de realisatie 
van de nieuwe wegkoffers, het aanbrengen van de beplantingen, 
enz., zijn stuk voor stuk tussenkomsten die men in de loop van 
de werkzaamheden verricht en die mogelijks veel stof kunnen 
genereren.
Droog weer verhoogt de kans op opwaaien, terwijl nat weer voor 
problemen met modder op de naburige wegen kan zorgen.

Aanbevelingen:
In het lastenboek voor de aannemers moeten de nodige 
maatregelen worden opgenomen, die toelaten de openbare ruimte 
en de omringende woningen maximaal te beschermen (bevochtigen 
bij droog weer, gebruik van dekzeil voor vrachtwagens bij 
vervoer van grond of afgegraven materiaal, schoonmaak van de 
vrachtwagens bij het verlaten van de werfzone bij nat weer en 
regelmatige reiniging van de werf en aanpalende straten met een 
borstelmachine tijdens de werkzaamheden).

5.9. WERF/LAWAAI
De werf zal zich moeten schikken naar het reglementaire kader 
inzake geluidshinder.

Aanbevelingen: 

 - Het is erg belangrijk dat de aannemers een goede relatie 
behouden met de omwonenden en de personen die in de 
buurt van de werf werken. Het respecteren van sociaal 
aanvaardbare uren is belangrijk. 

 - Er moet voor een goede communicatie gezorgd worden 
tussen de omwonenden en de aannemer via een 
‘verantwoordelijke’ contactpersoon. Het zou dan de taak 
zijn van deze ‘verantwoordelijke’ om de buurt over het 
verloop van de werken te informeren, alsook over de 
periodes gedurende welke er lawaaierige werkzaamheden 
uitgevoerd zouden moeten worden. Het wegnemen van de 
onzekerheid en de geruchten kan in sterke mate helpen 
zorgen voor een beperking van de reacties van de aan de 
geluidshinder blootgestelde personen.

 - Het personeel op de werf moet worden geïnformeerd 
dat zowel de geluidshinder zelfs als de mogelijke risico’s 
bij excessieve blootstelling aan geluid beperkt moeten 
worden. Een bijzondere aandacht zal daarbij uit dienen 
te gaan naar het gebruik en onderhoud van hulpmiddelen 
en machines. Het treffen van eenvoudige maatregelen 
kan hierbij al tot een beduidende vermindering van de 
door bepaalde werfmachines veroorzaakte geluidshinder 
zorgen.

5.10. WERF/DE MENS
De herinrichting van de publieke ruimte in het stadscentrum legt 
de aannemer een gefaseerde aanpak op om het aantal gelijktijdige 
interventiezones en daarmee ook de hinder te beperken. De zones 
waar er werken uitgevoerd zullen worden, zullen ook duidelijk 
zichtbaar afgebakend en afgesloten worden om de toegang voor 
onbevoegden te beletten. Dit geldt ook voor eventuele opslagzones 
en werfinstallaties. 

Het werfbeheer zal permanent rekening moeten houden met het 
feit dat we hier te maken hebben met een drukbezochte zone.
De aannemer zal voorts eveneens verplicht worden om de werf, 
de wegen, de voetpaden, enz., dagelijks te reinigen en dat om de 
netheid van de omgeving te kunnen waarborgen.

5.11. WERF/AFVAL
Afin de réduire la quantité de déchets, l’ensemble des matériaux 
Om de hoeveelheid afval te beperken, wordt het geheel aan 
materiaal dat hergebruikt kan worden, gerecupereerd door de stad 
Brussel of direct ter plaatse hergebruikt (toeristische signalisatie, 
kasseien en boordstenen in natuursteen, …).

Gezien de onmogelijkheid om materialen op de werf op te slaan, 
zal de aannemer een terrein in de buurt van de werf moeten 

voorzien voor de tijdelijke opslag van te hergebruiken materialen. 
Deze opslagzone dient de aannemer daarbij eventueel ook de 
mogelijkheid te bieden om de afgegraven aarde te behandelen 
teneinde de mechanische eigenschappen te verbeteren met het oog 
op een hergebruik ervan op de werf. 

Van de werf afkomstig afval moet gesorteerd en opgeslagen 
worden in gesloten containers in afwachting van de afvoer ervan.
De aannemer zal voorafgaand aan de start van de werken een 
plan voor de werfinstallatie moeten opmaken, waarop de aan 
afvalbeheer gewijde zones vermeld moeten worden.

5.12. WERF/ENERGIE
Pro memorie.
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6. NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING VAN HET EFFECTENVERSLAG  

Afgezien van de uitwerking van de maatregelen, maakt dit project 
het eveneens mogelijk om het nieuwe statuut qua verkeer te 
concretiseren in een inrichting. 

Maar het project beoogt meer en wil een transformatie realiseren 
van wat vandaag wordt gelezen als een moeilijk te overschrijden 
verkeersinfrastructuur, tot een gastvrije en aantrekkelijke, 
grootstedelijke publieke ruimte. 
Deze transformatie verandert drastisch de beleving van het 
stadscentrum, wat hieronder kort wordt geanalyseerd:

 - STEDENBOUW EN LANDSCHAP: de ervaring van het 
stadslandschap ondergaat een transformatie. De 
herinrichting maakt de creatie van grootstedelijke pleinen 
en pleintjes mogelijk, die met elkaar verbonden worden 
door een wandelboulevard. Wat zich vandaag laat lezen als 
een verkeersinfrastructuur, zal morgen een grootstedelijke 
publieke ruimte voor omwonenden en passanten worden. 

 - ERFGOED: de herinrichting valoriseert de negentiende-
eeuwse stadsvormen die aan de grondslag van de 
centrumlanen liggen. De pleinen worden opnieuw echte 
pleinen. De bijzondere confrontatie tussen het oudere 
stadsweefsel en de negentiende-eeuwse stadsmodellen 
van de École des Beaux-Arts wordt hierdoor versterkt als 
stedelijke beleving. En tot slot maakt de herinrichting het 
ook mogelijk om de straat- en pleingevels op te waarderen. 

 - HET SOCIALE EN ECONOMISCHE LUIK: op sociaal vlak 
herstelt de herinrichting de verbindingen tussen de 
stedelijke wijken in het westen en het oude stadscentrum. 
Het verrijkte aanbod aan publieke ruimte zal ook de sociale 
interactie versterken, lokaal en op grootstedelijke schaal. 
De hervonden attractiviteit van de centrumlanen zou ook 
het lokale handelsweefsel moeten versterken voor zowel 
winkels als horeca, op een moment dat randstedelijk 
nieuwe concurrerende projecten zich aandienen. 

 - MOBILITEIT: op het vlak van de mobiliteit kadert 
het project volledig binnen de door de Stad Brussel 
aangenomen verkeersmaatregelen voor de Vijfhoek. De 
herinrichting maakt dat de inrichting ook is afgestemd is 
op de vastgelegde verkeersfuncties.  Onder andere een 
drempelloze inrichting en voorzieningen voor blinden en 
slechtzienden introduceren het principe van universele 
toegankelijkheid. Minder auto’s = vaststelling.

 - DE MENS: het veiligheidsgevoel en de sociale controle 
nemen sterk toe door de herinrichting, aangezien de 
ruimte overzichtelijker wordt en er gekozen werd voor 
een inrichting die duidelijk overeenstemt met een gebruik 
door voetgangers en fietsers. Door het verkeersstatuut als 
grotendeels voetgangerszone is ook de verkeersveiligheid 

aanzienlijk verbeterd. Bovendien is de omgeving hierdoor 
gezonder, zonder verkeerslawaai en zonder luchtvervuiling. 
Er wordt verwacht dat het project zal aanzetten tot 
actieve verplaatsingen (te voet of met de fiets), wat de 
volksgezondheid ten goede zal komen.

 - FAUNA EN FLORA: de lanen krijgen een nieuw karakter 
waarbij de drukke stadssnelweg, waartoe de laan 
verworden was, omgevormd wordt tot een groene 
stadspromenade. Zo wordt aan beide zijden van de lanen, 
symmetrisch, een gevarieerde groenstrook voorzien van 
elk een 5 tot 6 m breed, met laanbomen, aangeplante zones 
met kleine meerstammige bomen, perken met hoge grassen 
en bloemen. De laanbomen zullen olmen zijn (Ulmus 
‘New Horizon’). Ook op de pleinen en in de zijstraten 
worden weloverwogen bomen ingeplant, die het groen 
nagenoeg overal aanwezig stellen. De als merkwaardig 
geïnventariseerde vijgenboom op het Beursplein wordt 
naar een locatie in de buurt van de Anspachlaan verplant. 

 - HET STEDELIJKE (MICRO)KLIMAAT: de effecten van 
de warmtekring/’urban heating’ tijdens warme dagen 
worden getemperd door de inplanting van groene ruimten 
en bomen. Ook de twee fonteinen zorgen lokaal voor 
verkoeling.

 - ENERGIE: dankzij de nieuwe armaturen zal er gesproken 
kunnen worden van een energievriendelijke verlichting. 
Het stimuleren van actieve verplaatsingen heeft daarnaast 
ook een energiebesparend effect door een verminderd 
motorverbruik. 

 - LUCHTKWALITEIT: de invoering van de 
verkeersmaatregelen voor de Vijfhoek door de Stad 
Brussel eind juni 2015 verbetert de luchtkwaliteit in het 
projectgebied aanzienlijk.

 - OMGEVINGSGELUIDEN EN -TRILLINGEN: er zijn geen 
bijkomende bronnen voor trillingen, buiten het reeds 
bestaande ondergrondse vervoer. Deze trillingen zijn 
nauwelijks waarneembaar. De diverse verkeersregelingen 
die er eind juni 2015 door de stad Brussel voor de Vijfhoek 
ingevoerd werden, nemen de bron van de geluidsdruk 
(erg lawaaierig) grotendeels weg. De herinrichting geeft 
geen aanleiding tot bijkomende geluidsbronnen, hoewel 
de impact van het nachtleven en evenementen op de 
omwonenden wel moet worden opgevolgd. 

 - BODEM, GROND- EN OPPERVLAKTEWATER: het 
projectgebied wordt voor het grootste deel van de 
ondergrond en het grondwaterpeil geïsoleerd door 
de ondergrondse kunstwerken (Zennecollectoren, 
premetrotunnels, ...). Het project heeft dus geen 
significante effecten op deze domeinen. 

 - AFVAL-, REGEN- EN LEIDINGWATER: in het project wordt 
25%	van	de	regenwater	gerecupereerd	voor	de	planten	en	
bomen. Dit is een bijzondere maatregel die een duurzame 
waterhuishouding installeert in het gebied. 

 - AFVAL: het project voorziet in voldoende vuilnisbakken 
voor de voorbijgangers. De inrichting van de ruimte 
vergemakkelijkt ook het onderhoud van de verharde 
zones met borstelmachines, enz. In twee zijstraten zijn 
ondergrondse glascontainers geplaatst. 

 - INTERACTIE TUSSEN DEZE ZONES: de verkeersdrukte 
wordt verlicht in de Vijfhoek als gevolg van de door de 
Stad getroffen maatregelen die door het project versterkt 
worden. Er wordt dus verwacht dat de herinrichting 
(landschappelijk concept, inrichtingsprincipes, 
opwaardering van het erfgoed, nobele materialen, groene 
ruimten en bomenconcept, water, verblijfskwaliteit, enz.) 
voor een integratie van de centrumlanen en de openbare 
ruimte in het hypercentrum van de stad zal zorgen. Het 
project moet ook drager worden van een hernieuwde 
beleving van het stadscentrum, waarin de natuur en water, 
het stadslandschap, kinderen en ouderen, omwonenden, 
klanten van winkels en toeristen elkaar ongestoord kunnen 
kruisen en ontmoeten. 

 - DE WERF: de werf brengt de gebruikelijke hinder 
met zich mee. De voorafgaandelijke invoering van de 
verkeersmaatregelen maakt het mogelijk om in een 
verkeersarme zone te werken, waardoor er sneller kan 
worden gewerkt en de werken kunnen worden gepland. 
Vooraf werd aan de nutsbedrijven gevraagd om de nodige 
ingrepen te verrichten ter hoogte van hun ondergrondse 
netwerken. Door de werf per zone uit te voeren, wordt 
de impact van de werf ook lokaal in tijd beperkt. De 
langste werven zijn die van de metrostations, waarvan 
de waterdichting tegelijk wordt vernieuwd door Brussel 
Mobiliteit. 

In het bestek worden enkele belangrijke maatregelen genomen om 
de werfhinder in het stadscentrum zo veel mogelijk te beperken. Zo 
mogen er geen grote volumes lokaal worden opgeslagen en moet 
de toegankelijkheid te allen tijde verzekerd zijn voor bewoners en 
handelaars. 
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De herinrichting maakt dat ook de inrichting is afgestemd als een 
grotendeels autovrije zone. Hierdoor wordt het potentieel van de 
nieuwe verkeersituatie ook ten volle gerealiseerd:

 - De inrichting van kwalitatieve publieke ruimte verhoogt de 
attractiviteit van het stadscentrum als woonplaats, sociale 
ruimte, bestemming voor shoppers en toerisme, … 

 - Het actief verplaatsen wordt sterk gestimuleerd van en 
naar het stadscentrum. 

 - Het wegvallen van de druk van het autoverkeer creëert 
ruimte voor heel wat nieuwe gewaarwordingen, die zich 
richten op de beleving door voetgangers en fietsers: 
bomen, planten, bloemen, ontspanning, waterelementen, 
ruimte voor spontaan spel, evenementen, …

 - De herinrichting maakt het mogelijk om het erfgoed van de 
straat- en pleingevels op te waarderen. 

 - Op vlak van het waterbeheer wordt in het bijzonder ingezet 
op de recuperatie van een groot deel van het regenwater 
om de planten en de bomen water te geven. 

Het comfort van de voetgangers speelt een centrale rol binnen 
de herinrichting. Op dit niveau spitst men zich ook toe op een 
universele toegankelijkheid. Hierdoor draagt het project bij tot een 
inclusieve stad.
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