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1 Inleiding
De wijk waar de Europese instellingen gevestigd zijn, heeft een sterke regionale en supranationale
invloed. Als zenuwcentrum voor de besluitvorming trekken de Europese instellingen werknemers
uit de hele wereld aan. Het is het eerste internationale werkgelegenheidscentrum in Brussel. Dit
Europese karakter geeft haar een sterke identiteit, gekenmerkt door multiculturalisme.

Sinds de oprichting van de instellingen in 1950 is het district echter ook het voorwerp geweest van
voortdurende druk en speculatie. De behoefte aan kantoren heeft geleid tot de vernietiging van vele
kleinschalige woningen om plaats te maken voor hoge torens en heeft geleid tot het vertrek van
haar inwoners.  De vastgoeddruk op de wijk is zeer hoog en doet de huurprijzen stijgen op een
manier die voor potentiële bewoners moeilijk bij te benen is.

Deze evolutie zette zich tot op vandaag voort en was des te meer voelbaar door de aanhoudende
ontwikkeling  van  regionale  plannen  voor  een  nieuwe  stedelijke  vorm  van  de  Wetstraat  die
weliswaar  vandaag terug in vraag worden gesteld.  De vastgoedsector  kende hierdoor  een forse
vooruitgang in het ontwikkelen van nieuwe en hogere kantoorgebouwen, die ook buiten de zone
van de Wetstraat voelbaar is.  De Stad Brussel wenst te evolueren naar een gemengde wijk waar op
een aangename manier gewoond, gewerkt en verbleven kan worden.
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De perimeter
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1.1 Waarom richtlijnen en aanbevelingen
Dit document is een initiatief van de Stad Brussel in samenwerking met verschillende betrokken
instanties.  Het  document  is  bedoeld  als  intern  referentiedocument  maar  ook  als
communicatiemiddel met de bouwpromotoren.

De aanbevelingen vormen het beleidskader om tot een waardevol project te komen. Het bepaalt
samen met  de stedenbouwkundige verordeningen en plannen de krijtlijnen voor projecten in een
afgebakende perimeter.  Het is de leidraad die gevolgd zal worden om vergunningsaanvragen en
projecten in de Europese Wijk op een consequente manier te beoordelen. De aanbevelingen geeft de
potentiële projectontwikkelaar het kader waarbinnen een bouwproject moet worden uitgewerkt

Het is het doel dat er een breed draagvlak ontstaat zodat alle vergunning verlenende overheden
achter de aanbevelingen staan en deze toepassen. Daartoe was er in de loop van de opmaak van dit
document reeds overleg met urban op gewestelijk niveau.

De dynamiek die de plannen voor een nieuwe stedelijke vorm voor de Wetstraat op gang brachten is
merkbaar tot buiten de perimeter van deze plannen. In het Richtschema van 2008 voor de Europese
Wijk werden de eerste krijtlijnen uitgezet voor de stedelijke ontwikkeling rond de Wetstraat. Dit
proces liep tot op vandaag en moest resulteren in het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Wetstraat
en de bouwblokken ten Noorden en Zuiden van deze as.

De mogelijkheden die eigenaars hier zouden hebben gekregen zijn reeds zichtbaar in een aantal
recente gebouwen opgetrokken langs de Wetstraat. Deze bereiken hoogtes van om en bij de 100
meter. De invloed van deze evolutie is ook te merken in bouwblokken die niet gelegen zijn binnen de
perimeter van het RPA Wet. 

Aanvragen die nieuwe kantoorgebouwen en een hoge mate van verdichting voorstellen in de wijk
vormen vandaag een uitdaging voor alle betrokken partijen om hier tevens een kwalitatief project
voor de omgeving van te maken.

In aanleiding van het openbaar onderzoek over het RPA Wet heeft de Regering gevraagd om een
grondige  herziening  van  de  visie  voor  de  hele  omtrek  van  het  masterplan  met  betrekking  tot
klimaat-  en milieukwesties.  Net  als  de  richtsnoeren van het  verslag  van de expertencommissie
“Good Living” voor de hervorming van het GSV, moet deze visie sloop- en heropbouwprojecten en
een oververdichting van de wijk  beperken.  De huidige herzieningswerkzaamheden zouden over
enkele jaren voltooid moeten zijn en het lijkt derhalve dienstig nieuwe projecten zoveel mogelijk
met aanbevelingen te omkaderen.

De aanbevelingen zijn voor de Stad Brussel een logisch vervolg op de aanbevelingen die werden
goedgekeurd in 2013 naar aanleiding van de haalbaarheidsstudies die in de Europese wijk werden
uitgevoerd.

Op  planningsniveau  is  dus  het  ontwikkelen  van  een  gemeenschappelijke  visie   (tussen  de
verschillende vergunningverlenende instanties werkzaam op het terrein) op schaal van de hele wijk
al een tijdje een noodzaak. 

In 2013 keurde het College van Burgemeester en Schepenen een reeks aanbevelingen goed voor het
gebied buiten het Stadsproject Wet. Deze waren het gevolg van 3 haalbaarheidsstudies die werden
gemaakt voor zones in het gebied (bouwblok Wetenschap; bouwblok Montoyer; Belliardstraat).
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Aanbevelingen College 2013

 de uitbreiding van de kantoren te beperken
 nieuwe huisvestingsprojecten en de omzetting van kantoren in woningen aan te moedigen, met name voor

gebouwen met een woningtypologie, zonder de bouwprofielen te vergroten
 de inbruikname van de benedenverdieping door winkels of voorzieningen aan te moedigen, met name op de

hoeken van doorgangen die naar het binnenterrein van het woningblok leiden
 de eventuele stedenbouwkundige lasten aan gesubsidieerde huisvesting te besteden
 binnen elk project een diversiteit aan woninggroottes op te leggen en het aantal studio's per project te

beperken
 het orthogonale raster te respecteren en de uitlijning van de blokken te handhaven, met name op de hoeken

van de blokken; een terugwijking van de voorzijde van het gebouw kan slechts in uitzonderlijke gevallen
worden toegestaan, indien dit een coherente ontwikkeling van de openbare ruimte mogelijk maakt en het
binnenterrein van het blok niet schaadt

 de voorkeur te geven aan verbouwingsprojecten boven afbraak/verbouwing
 in geval van afbraak/verbouwing verschillende profielen toe te staan, met inachtneming van de bestaande

oppervlakken en het beschermde erfgoed, om de zonnestraling binnen het blok te verbeteren
 de  binnenterreinen  van  de  bouwblokken  zoveel  mogelijk  vrij  te  maken  en  te  beplanten,  om  de

doorlaatbaarheid van de bodem te verbeteren
 projecten  te  faciliteren  die  overdag  voetgangersoversteekplaatsen  door  de  binnenterreinen  van  de

huizenblokken tot stand brengen en zo een groen raster creëren dat het  orthogonale raster van wegen
aanvult

 huisvesting en voorzieningen op het binnenterrein van het woningblok mogelijk te maken die verenigbaar
zijn met de rust van het woningblok, wanneer de omvang van het blok dit toelaat

 zoveel mogelijk particuliere parkeerplaatsen te groeperen om het aantal opritten naar de openbare ruimte
te beperken en om het gebruik van de binnenterreinen van de bouwblokken te rationaliseren.

Vandaag  is  er  nood  aan  concretere  en  verdergaande  richtlijnen.  Gewoontegetrouw  wordt  er
gewerkt met bijzondere bestemmingsplannen die de toekomst voor (een deel van) een wijk vast
leggen.  Een bijzonder bestemmingsplan vormt een stevige juridische basis om de ontwikkeling van
(een deel van) de wijk op vlak van bestemmingen maar ook bouwhoogtes te sturen in de gewenste
richting. Echter blijkt dit instrument niet altijd even geëigend en weinig flexibel in de tijd door de
lange  proceduretijden.  Daarenboven is  dit  instrument  weinig  toepasbaar  op schaal  van grotere
territoria.  Ook  de  aspecten  stedenbouwkundige  en  architecturale  kwaliteit  ontbreken  in  deze
planningsinstrumenten, waarbij we in dit kader willen inzetten op een integrale verbetering van de
stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van toekomstige projecten.

Enkel het gewestelijk bestemmingsplan en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening zijn op
vandaag  van  toepassing  in  de  zone  van  de  Europese  wijk  waarop  deze  aanbevelingen  van
toepassing  zijn.  Dit  bestaande  juridisch  kader  bleek  niet  altijd  voldoende  om  de  gewenste
kwaliteiten in projecten naar boven te brengen. Zo is die zone in een soort vacuüm terechtgekomen
en  voelde  men  de  nood  op  vergunningsniveau  een  coherente  aanpak  te  ontwikkelen.  De
beoordeling  van  vergunningsaanvragen  mist  op  vandaag  een  coherent  en  duidelijk  kader  voor
zowel de overheid als de aanvragers.

1.2 Afbakening van de perimeter
Om de perimeter af te bakenen werden volgende grenzen /limieten gekozen.
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Momenteel  is   het  gebied  waarop  deze  aanbevelingen  van  toepassing  zijn  volledig  op  het
grondgebied van de Stad Brussel  gelegen.  De grens met gemeente Elsene is daarom een eerste
duidelijke grens in het Zuiden. Stedenbouwkundig loopt de wijk echter door op het grondgebied
van de gemeente Elsene en zou een uitbreiding van de reflectie op dit grondgebied leiden tot een
coherenter  verhaal.  Een  dialoog  met  naburige  gemeentes  kan  in  een  later  stadium  enkel
aangemoedigd worden.

Historisch  is  de  Europese  Wijk  ontstaan  als  eerste  uitbreiding  van  de  stad  buiten  de  tweede
stadsomwalling. De Kleine Ring (de vroegere stadsomwalling) is nog steeds een duidelijke grens
tussen het  historische centrum en de Europese Wijk.  Bijgevolg  is  de  Kleine Ring als  westelijke
afbakening een evidente keuze.

De Europese Wijk is een wijk die noordwaarts ongeveer tot aan de Hamerstraat loopt en oostwaarts
begrensd wordt door de Etterbeeksesteenweg. Het gebied waar deze visie van toepassing is, is net
iets kleiner en sluit enkele zones uit:

- Ten Noorden worden de bouwblokken tussen de Hamerstraat  en Jozef-II  straat  in twee
gedeeld  op  basis  van  de  perceelsgrootte  en  typologie  die  er  gedetecteerd  wordt.  De
kantoortypologie  op  grotere  percelen vormt de focus  van deze aanbevelingen.  Naar  het
Oosten loopt de  grens dan verder via de Stevinstraat.  Deze bouwblokken bevinden zich
binnen het BBP Marteau van 1993.

- In het Oosten sluit men aan op de Etterbeeksesteenweg tot aan de kruising met de Jacques
de  Lalaingstraat.  Verder  is  er  voor  gekozen  de  grens  te  trekken  met  het  BBP  Belliard-
Etterbeek van 2016. De Trierstraat wordt hier gevolgd als oostelijke grens.

- De oostelijke bouwblokken langs de Belliardstraat net voor het Leopoldspark zijn gelegen in
het BBP Leopold van 1989. De toekomst van dit BBP wordt momenteel onderzocht in het
kader van het nieuwe gemeentelijke ontwikkelingsplan.  Aangezien de drie bouwblokken
qua morfologie aansluiten bij de rest van de zone van deze visie is er gekozen om deze toch
te integreren in de perimeter.

1.3 Structuur en toepassingsgebied
Het document is gestructureerd in 3 delen:

Een eerste  deel  betreft  de  voorstelling  van  de  wijk.  Eerst  wordt  de  wijk  vanuit  een historisch
perspectief getoond en bekijken we wanneer en op welke manier de wijk is ontstaan. Daarna gaan
we  in  op  de  huidige  toestand  en  kijken  we  naar  de  kenmerken  op  architecturaal  en
stedenbouwkundig vlak, de functies van de gebouwen en de kenmerken rond mobiliteit en groen.

Het tweede deel omvat de visie voor de wijk. Er wordt een algemeen kader geschetst waarin de
ontwikkeling van de wijk op alle vlakken wordt beschreven. Alle ontwikkelingen in de wijk zijn bij
idealiter gebaseerd op de omschreven visie.

Het laatste en derde deel bevat dan de uitgeschreven aanbevelingen. Deze zijn van toepassing op
elke vergunningsaanvraag binnen de perimeter. Elles s’appliquent conformément au RRU. 
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2 De bestaande toestand

2.1 Geschiedenis van de wijk
2.1.1 Extra muros gebied

Sinds de 15e eeuw werd dit deel van het grondgebied bezet door grote landgoederen, waaronder
die van de hertogen van Bourgondië, de families Nassau en Croÿ en de kardinaal de Granvelle. Het
wordt doorkruist door een beek, de Maelbeek, die uitmondt in een vijver, de Hoeyvyver. Het land
wordt  ingenomen  door  weiden,  tuinderijen  en  waarschijnlijk  fruitkwekerijen,  wijngaarden  en
zandafgravingen. Langs de beek werden molens opgericht, waaraan de Maelbeek haar naam "de
maalstroom" te danken heeft.

Aan het einde van de 18e eeuw onderging de bovenstad een grondige en radicale
verandering. Er vond een verschuiving plaats naar planmatige stedenbouw, waarvan de
esthetiek, met haar formele en ruimtelijke kenmerken, contrasteerde met het bestaande
stadscentrum: klassieke ideaal, strenge orde, rationele perceelsorganisatie, enz. 

2.1.2 Eerste stadsuitbreiding

De  afbraak  van  de  wallen  van  de  tweede  vestingmuur  rond  1820-1840  bood  de  stad  nieuwe
uitbreidingsperspectieven, waarvan de aanleg van de Leopoldswijk een van de eerste was.  Deze
vastgoedontwikkeling  was  het  resultaat  van  een  privé-initiatief  van  de  “Société  Civile  pour
l'Agrandissement et l'Embellissement de la Capitale de la Belgique” (S.C.A.E.C.B.), opgericht in 1837.
Het project werd ook gesponsord door de koning, die zijn naam gaf aan de wijk. De Leopoldwijk was
bedoeld  om welgestelde  mensen te  huisvesten.  Het  succes ervan leidde tot  het  vertrek  van de
aristocratie en de grote bourgeoisie uit het historische centrum van de stad. De Leopoldwijk ligt in
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de onmiddellijke nabijheid van het Park van Brussel, dat na de herinrichting door architect Barnabé
Guimard in 1776 het zenuwcentrum van de stad werd en de belangrijkste politieke, financiële en
culturele  instellingen  van  de  wijk  samenbracht.  Het  globale  plan  voor  de  Leopoldwijk  werd
toevertrouwd aan de architect Tilman-François Suys (1783-1861). 

Figuur 11 Kaart uit artikel "Urban porosity: a chronicle of spatial inclusion in Matonge, Brussels" door Jeroen Stevens KU
Leuven

In 1838 ontwierp hij plannen voor een raster dat in het verlengde ligt van de hoofdaders van het
Park, het enige voorbeeld in Brussel van dit type neoklassieke stadsplanning. De samenstelling op
een orthogonaal raster garandeerde een snelle uitvoering van de werken.

De  Wetstraat,  de  Guimardstraat  en  de  Belliardstraat zijn  de  drie  grote  assen  van  het
schaakbord. De Rue Guimard, die langs de as van de Rue Zinner loopt, leidt naar het plein Frère-
Orban (voorheen Place de la Société Civile). De eerste verstedelijking vindt plaats tussen 1837 en
1840:

- verlenging van de Wetstraat, aanleg van de Luxemburgstraat en de Belliardstraat deze as is
het enige continue  verkeersas tussen het centrum van de stad en het platteland en wordt
een van de voornaamste assen van de wijk en van de stad.

- Aanleg van de Place de la Société Civile (nu Square Frère Orban) en de Place de l'Industrie
(nu Square de Mêeus).

- Aanleg van Jozef II straat en Troonstraat
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De nieuwe woonwijk moest ook een omvangrijk programma van voorzieningen omvatten, waarvan
uiteindelijk alleen de Sint-Jozefkerk werd gebouwd.

Meeste  gebouwen  zijn  bestemd  voor
huisvesting en zijn gericht  op de west-oost
assen  (Montoyer  Belliard,  Loi)  met  open
koeren in de haakse straten.

De  grote  herenhuizen  bezetten  de  grotere
percelen  langs  de  belangrijke  assen,  en  de
modestere  huizen   op  de  minder  diepe
percelen

Figuur 2 Plan Popp 1866

Deze eerste verstedelijking was het uitgangspunt voor de latere uitbreidingen van de Leopoldswijk,
die tussen 1840 en 1870 verder naar het oosten plaatsvonden en de drooglegging vereisten van
verschillende vijvers en moerassen die langs de Maelbeek lagen. Vanaf 1851 werden een dierentuin
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en een plantentuin aangelegd rond een vijver in de vallei van de Maelbeek. In 1853 wonen 3.212
inwoners in de wijk. In 1855 werd de spoorlijn van Brussel naar Luxemburg aangelegd op de grens
van de nieuwe tracés.

Figuur 3 Kaart uit « La morphologie spatiale des quartiers européens », Space Syntax

In  deze  dichtbebouwde  wijk  waren  de  twee
pleinen  populaire  ontmoetingsplaatsen  voor
de  gemeenschap  die  er  woonde.  Deze
omgeving,  die  een  grote  openheid  bood,
stimuleerde  de  bouw  van  prestigieuze
herenhuizen, wat de hang naar praalzucht van
de  bewoners  illustreerde.  Zich  bewust  van
deze  bijzondere  situatie,  tolereerde  de  Stad
Brussel grotere uitkragingen aan de gevel dan
toegestaan door de strenge bouwvoorschriften
van  die  tijd.  De  klassiek-eclectische  stijl,  in
zwang tijdens de aanleg van de Leopoldswijk,
werd kenmerkend voor de wijk. De nrs. 27 tot

31 in de Wetenschapsstraat zijn zeer representatief voor deze artistieke tendens, door het ritme van
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de  ophoging,  het  gebruik  en  de  toepassing  van  materialen  en  de  decoratieve  woordenschat
geïnspireerd op de Lodewijk XVI-stijl. 

Figuur 4 Paleis van de Markies van Assche (Bruciel)

Figuur  5 Luxemburgstraat  ter  hoogte  van  Sq.  de  Meeus
<1920 (Bruciel)

Figuur  6 Luxemburgstraat  ter  hoogte  van  Sq.  de  Meeus
<1920 (Bruciel)

Figuur 7 Résidence Albert et Léopold in 1990 (Bruciel)

Résidence Léopold et Albert
La  Résidence  Léopold  a  été  construite  en  1934-1937
d'après  les  plans  de  J.-J.  Eggericx  et  R.  Verwilghen.  Elle
s'adressait  à  la  bourgeoisie  du  quartier  Léopold.  Son
programme, complexe, visait à offrir à celle-ci un logement
moderne  mais  prestigieux,  bénéficiant  des  dernières
innovations  en  matière  de  confort.  La  Résidence  Albert,
occupée  dès  son  achèvement  en  1940  par  une
administration,  fut  conçue  par  les  mêmes  architectes.  A
l'époque,  Eggericx  et  Verwilghen  étaient  déjà  des
architectes reconnus du mouvement moderne.

2.1.3 Van woonwijk naar kantoorwijk

Pas in het interbellum en met name na de ontwikkeling van de verzorgingsstaat na de Tweede
Wereldoorlog  onderging  het  district  grote  veranderingen.  Door  de  nabijheid  van  de
overheidsinstellingen en de goede bereikbaarheid is de vraag naar kantoorruimte in de Leopoldwijk
sterk gestegen. Woongebouwen die niet altijd aan de eisen voor kantoorruimtes voldeden, werden
geleidelijk vervangen door nieuwe gebouwen. De verdichting van de bouwblokken, met name de
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binnengebieden, en de toename van het aantal kantoren hebben tot gevolg dat het woonklimaat in
de wijk beduidend verslechtert. Een aanzienlijk aantal bewoners trekt weg uit de wijk. Men ziet ook
nieuwe woonvormen met hoge appartementsgebouwen (Résidence palace, torens van Eggerickx en
Verwilghen).

Na  de  Tweede  Wereldoorlog  begonnen  verzekeringsmaatschappijen  te  investeren  in  de
Leopoldwijk, die dankzij het orthogonale raster en de verdeling van de blokken de hereniging van
percelen  en  de  vervanging  van  herenhuizen  door  meer  functionele  kantoorgebouwen  mogelijk
maakte. In het begin van de jaren 1950 werd een groot aantal gebouwen gesloopt en vervangen
door  nieuwbouw  met  sterk  ritmische  en  vereenvoudigde  gevels,  waarbij  de  hoogte  en  diepte
maximaal werden benut.

Hoewel de vele projectontwikkelaars van die tijd een maximaal rendement nastreefden, beperkten
bepaalde stedenbouwkundige voorschriften in de wijk de hoogte tot 10 verdiepingen om het zicht
op de triomfboog in het Jubelpark niet te belemmeren.

In 1958, na de voorlopige aanwijzing van Brussel als Europese hoofdstad, werd de Leopoldwijk
aangewezen als vestigingsplaats voor deze instellingen. Het voorlopige karakter van de aanwijzing
en  de  wens  van  de  Staat  om  door  zijn  Europese  partners  niet  te  worden  gezien  als  een
onrechtmatige toe-eigening van de titel van hoofdstad, bood de particuliere immobiliënsector de
gelegenheid om in te spelen op de grote vraag naar kantoren. De installatie van het Berlaymont-
gebouw aan het Schumanplein (arch. Lucien de Vestel,  1967-1970) en het Charlemagne-gebouw
zijn  voorbeelden  van  stedelijke  en  architectonische  mutaties.  Vanaf  de  jaren  zestig
verveelvoudigden de kantoorgebouwen zich en werden zij geconcentreerd in bepaalde delen van de
stad.  In  de  Leopoldwijk  werden  woningen  geleidelijk  vervangen  door  kantoren,  soms  zonder
verandering van het perceel of het uitzicht. Maar ook al wilde het gemeentebestuur de omvang van
de  gebouwen  beperken  tot  8  verdiepingen,  dan  nog  werd  het  gebouwde  erfgoed  van  de  wijk
daarmee niet doeltreffend beschermd. Slechts enkele herenhuizen lijken gespaard te zijn gebleven
van de projectontwikkelingen.

Figuur 8 Bd Charlemagne - Rue Joseph II 1962-1965 (Bruciel) – Bouw van het Berlaymont gebouw
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Figuur 9 Belliardstraat 1961 (Bruciel)

Na de regionalisering van België in 1989 heeft Brussel zijn ontwikkeling kunnen sturen, ook al is die
vrijheid sterk beperkt door economische, culturele en territoriale beperkingen (het hinterland van
Brussel reikt immers veel verder dan de administratieve grenzen van de 19 gemeenten die samen
het Gewest vormen).  Brussel wordt steeds meer een Europese hoofdstad: de uitbreiding van de
internationale administraties en aanverwante administratieve ruimtes, en de installatie van de TGV
zijn  hiervan  de  meest  zichtbare  tekenen.  En  als  de  bescherming  van  het  erfgoed  op  bepaalde
plaatsen sterk aanwezig is, leidt de sterke vastgoeddruk tot het nastreven van grote projecten die
min of meer destructief zijn.

In de jaren negentig ontstonden nieuwe trends, met name onder architecten die rond 1968 werden
opgeleid. De verscheidenheid aan uitdrukkingsvormen, het streven naar vernieuwing en aanpassing
van het architectonische antwoord aan de hedendaagse waarden, alsmede de herkwalificatie van de
stedelijke ruimte, verrijken het erfgoed en wekken de belangstelling van het publiek. De omvang en
de kwaliteit van hun werk komen tot uiting in het werk van de Groep Planning, Samyn & Associés,
A2RC en BOA, en in een postmodern jasje van Art Deco, dat in bepaalde kringen erg in de mode is, in
het werk van het Atelier d'Art Urbain.

Aanbevelingen 14



Figuur 10 luchtfoto van de wijk in 1953 en 2020 (Bruciel)

Figuur 11 Concert Noble - Groep Planning Figuur  12 Voetgangersbrug  Van  Maerlant  over  de
Belliardstraat

In België deed het  postmodernisme in de architectuur zijn intrede aan het einde van de jaren
zeventig, als reactie op de modernistische en functionalistische architectuur, met de bouw van het
gebouw "Stephanie 1" door het Atelier d'Architecture de Genval, opgericht door André Jacqmain.
Het domineerde de architectuur van alle kantoorgebouwen in de grote steden in de jaren tachtig,
negentig, 2000 en 2010.
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Figuur 13 Morgan Bank, André Jacqmain

Figuur 14 Trierstraat 92-98, André Jacqmain

Het  postmodernisme,  dat  kan  worden  omschreven  als  "neo-eclecticisme",  herontdekt  de
architectonische tradities uit het verleden waarmee het modernisme had willen breken, schrijft (in
navolging  van  Robert  Venturi  en  Charles  Jencks)  de  architectuur  opnieuw  in  de  algemene
geschiedenis van de kunststromingen in en wijdt de terugkeer van ornamentiek en decoratie in. De
postmoderne architectuur kent verschillende stijlvarianten, geïnspireerd door het neoclassicisme,
de Weense Secessie, de Art Deco en zelfs het functionalisme.

Verschillende factoren die specifiek zijn voor Brussel spelen een duidelijke rol in de ontwikkeling
van het postmodernisme in deze stad. Wat de Leopoldswijk betreft, is het de ontwikkeling van de
Europese instellingen die geleid heeft tot de bouw van de zetel van het Europees Parlement (het
vlaggenschip van het postmodernisme in België), de voetgangersbrug aan de Belliardstraat, de zetel
van het Europees Bureau voor fraudebestrijding, alsook de zetel van talrijke "directoraten-generaal"
zoals  het  DG  Werkgelegenheid,  het  DG  Informatiemaatschappij,  het  DG  Personeelszaken  en
algemeen beheer, het DG Begroting, enz.
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2.2 De wijk vandaag
2.2.1 Administratieve wijk

De  Leopoldwijk,  oorspronkelijk  een  woonwijk,  is  nu  bijna  volledig  gewijd  aan  zaken  en
administratie.  Het  aantal  woningen  in  de  wijk  is  beperkt,  maar  er  zijn  er  wel  te  vinden.  De
voorzieningen  zijn  er  schaars.  De  aanwezige  handelszaken  en  voorzieningen  zijn  hoofdzakelijk
gericht op werknemers, die ‘s avonds niet meer in de wijk aanwezig zijn. Het gebrek aan sociale
controle  door  de  bewoners of  de  winkeliers  leidt  tot  een gevoel  van onveiligheid.  Deze  mono-
functionaliteit belemmert de ontwikkeling van sociale cohesie en een aangenaam buurtleven.

Kantoren

In het Overzicht van het Kantorenpark nr. 391 werd er voor de Europese Wijk (let op de perimeter is
groter dan degene die wij  in dit document beschouwen) een toename 18.355 m² kantoren vast
gesteld om tot een totaal van 3.444.048 m² kantoren te komen.

In  het  algemeen  gaat  de  Nationale  Bank  van  België  uit  van  een  daling  met  22%  van  de
kantooroppervlakte in de komende vijf jaar als een rechtstreeks gevolg van de gezondheidscrisis.

Woningen

De bevolking binnen de perimeter telt eind juni 2021 654 huishoudens en 1071 bewoners. 

Productie  van  woning  is  verhoogd  tussen  2005  en  vandaag.  Het  gaat  meestal  over  luxe
accommodaties die voornamelijk door privé bedrijven worden ontwikkeld.  Er is een gebrek aan
diversiteit  in de aanbod aan woningen :  een oververtegenwoordiging van kleine wooneenheden
(éénkamerappartementen) en zeer weinig collectieve woningen voor ouderen of voor studenten
(alhoewel er veel Europese stagiaires aanwezig zijn). Men vind in de perimeter bijna geen publieke
huisvestingen. Nieuw woonprojecten zijn vooral afbraak/herbouwprojecten.

In de wijk vallen echter nog meerdere gebouwen op door hun typologie als woning (subjectieve
evaluatie op basis van de gevel aan de straatkant: aanwezigheid van balkons,  aanwezigheid van
borstweringen voor de ramen).  Centraal  in de perimeter is  de Montoyerstraat een zwaartepunt
waar  verschillende  woontypologieën over  gebleven zijn  /  nog bestaan.  Hierna volgt  een kleine
fotoreportage van dergelijke gebouwen. 

1 Overzicht van het Kantorenpark nr. 39 – Stand van zaken 2018, 2019 en 2020 / pipeline – Impact
van de sanitaire crisis op de kantoren, Perspective
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Aarlenstraat 31 Aarlenstraat 51 Aarlenstraat 78 Belliardstraat 19-23

Handesstraat 83-85 Handelsstraat 79 Montoyerstraat 6 Wetenschapsstraat 10

Trierstraat 66
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Voorzieningen

Deze studie gaat niet in detail in de gekwantificeerde benadering van de nood aan voorzieningen.
Aangezien de vraag zal  fluctueren in de tijd is  het interessanter dit  op schaal van het volledige
grondgebied van de Stad Brussel op te volgen. Een monitoring tool ,  de 10-minuten-stad, wordt
momenteel op poten gezet in het kader van de opmaak van het gemeentelijk ontwikkelingsplan. 

Dit hoofdstuk zal aangeven waar de grote hiaten zich vandaag de dag bevinden om een algemeen
beeld te schetsen. Dit is gebeurd op basis van verschillende bronnen2 en is louter informatief in het
kader van de diagnose.

 Kinderopvang:  Op  wijkniveau  is  de  dekkingsgraad  (d.w.z.  het  aantal  plaatsen/aantal
kinderen in de kinderopvangleeftijd) zeer hoog. Een belangrijk deel van het aanbod is echter
alleen toegankelijk voor kinderen van ouders die bij de Europese Commissie werken. Als we
dit aanbod schrappen, hebben we een dekkingsgraad die hoog blijft in vergelijking met de
rest van het grondgebied van de stad.

 Scholen: Als we kijken naar de schaal van het district, is het aantal plaatsen voldoende in
verhouding  tot  de  schoolgaande  bevolking.  Het  district  leeft  echter  niet  in  autarkie  en
kinderen uit andere gemeenten komen zeker naar school.

 Speelplaatsen: zeer beperkt aantal speelplaatsen in de perimeter
 Sportfaciliteiten in open lucht: er is geen sportinfrastructuur aanwezig binnen de perimeter.
 Openbare sportcentra: Er zijn geen gemeenschappelijke sportfaciliteiten in de wijk, noch

openbare zwembaden. De centra in de Vijfhoek liggen eerder in het westen, waardoor het
aanbod niet erg bevredigend is. In de buurt worden echter privaat uitbaatte sportfaciliteiten
geëxploiteerd die soms duur zijn en daarom niet voor iedereen toegankelijk. In Sint-Joost-
ten-Node  is  er  een  gemeenschappelijk  sportcentrum  (basketbal,  minivoetbal,  volleybal,
gymnastiek). 

 Medische centra: Er zijn geen medische centra in de Europese wijk. Er is één centrum voor
gezinsplanning. 1 enkele huisarts in de perimeter

 kinder-/jeugdcentra/thuiswerkscholen: Er  is  één  kinder-/jeugdcentrum  en  twee
huiswerkscholen in het district. Binnen de perimeter zijn er geen aanwezig.

 plaatselijke winkels: Er is een gebrek aan grotere winkelruimte voor de bewoners. Dit is
naar voren gekomen tijdens een workshop georganiseerd in de wijk in 2018 waarbij een
aantal bewoners dit gebrek aangaven.

 Nabijheidsvoorzieningen  : er bestaan weinig ontmoetingsruimten of voor sociale cohesie,
meeste voorzieningen hebben een supra-lokale uitstraling.

Animatie van het gelijkvloers en interactie met het openbaar domein

Een van de opvallende kenmerken van de wijk  is  de  schaarse  animatie  in het  publiek domein.
Doordat gevels veel opake oppervlakken bevatten is er weinig tot geen relatie tussen privaat en
publiek domein. Het in kaart brengen van dit aspect werd op volgende wijze uitgevoerd:

- De gevels van het gelijkvloers tot ca. 4 à 5 meter (meestal is het gelijkvloers dubbel hoog)
werden geobserveerd

2 Feedback van bewoners en gebruikers van de wijk tijdens het Atelier BBP Wetenschap juni 2018;
Diagnostic PCDD; première analyse avec le modèle Ville à 10 minutes réalisé par la Ville en 2021.
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- De gevels zichtbaar vanop het openbaar domein (stoep) werden geobserveerd
- Gevels  zonder  mogelijkheid  tot  inkijk  naar  binnen  toe  werden  genoteerd  als  ‘niet-

transparante gevel’.
- Gevels met de mogelijkheid tot inkijk naar binnen toe werden genoteerd als ‘transparante

gevel’.
- Een toegang tot een gebouw werd ook aangeduid.
- Een inrit van een garage of parking werd overgenomen van Urbis.

Op basis  van dit  veldonderzoek  is  duidelijk  dat  grote  delen  van de  bouwblokken een gesloten
karakter hebben naar het openbaar domein,  door ofwel een niet-transparante gevel  ofwel door
parking inritten. De toegangen komen over het algemeen overeen met de transparante gevels. Hier
was vaak, maar niet per definitie de aanwezigheid te zien van minimaal 1 persoon. Dit heeft een
grote impact op de beleving van de openbare ruimte.
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2.2.2 Bebouwde dichtheid en impact op de ondergrond

De hoge dichtheid van de Europese wijk is te
wijten aan de vastgoeddruk en de concentratie
van  verbindingswegen,  zowel  wat  betreft  de
bijna  volledig  volgebouwde  bouwblokken  als
wat betreft de ondergrond, die bezaaid is met
talrijke  netwerken  en  ondergrondse
constructies. Het resultaat is een hoge mate van
ondoordringbaarheid van de bodem, waardoor
overstromingsrisico's  ontstaan.  Bovendien
verhindert  de  extreme  verdichting  de
verbindingen  tussen  de  verschillende
aanwezige waterpunten en groene ruimten en
genereert zij problemen van oververhitting en
droogte.

Op  de  kaart  van  de
overstromingsrisico’s (geodata
environnement brussels 2019) is
te  zien  dat  het  zuidelijke  deel
van  de  Trierstraat  tot  aan  het
Luxemburgplein een kleine kans
tot  overstroming  heeft.  Groter
gevaar betreft zones die gelegen
zijn in de Maalbeekvallei.

De bouwblokken ten Westen van
de  Wetenschapsstraat  hebben
gemiddeld  een  hogere
grondinname  dan  de
bouwblokken  ten  Oosten  van
deze straat.
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De  ondergrond  wordt  voornamelijk  in  beslag  genomen  door  ondergrondse  parkings.  De
binnengebieden zijn hierdoor in grote mate bebouwd en gemineraliseerd. Dit leidt tot een slechte
waterdoorlaatbaarheid en verhoogt de kansen op overstroming in de Maalbeekvallei.
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Onderstaande  kaart  geeft  het  aantal  parkeerplaatsen  per  bouwblok.  De  grootste  ondergrondse
dichtheid zijn toe te schrijven aan het bouwblok tussen Trierstraat en Aarlenstraat en een aantal
kleinere  bouwbokken ten zuiden van de Belliardstraat.  Het  totaal  aantal  parkeerplaatsen in  de
perimeter op basis van deze kaart is ca. 24.000 plaatsen.
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2.2.3 Rijk en divers bebouwd patrimonium

Van  oorsprong  was  het  gebied  een  woonwijk,  een  geliefde  plek  voor  de  adel  en  de  hogere
middenklasse.  De neoklassieke gebouwen zijn hier de overblijfselen van. De wijk onderging een
ingrijpende  verandering  tijdens  het  interbellum  en nog  brutaler  toen  de  Europese  instellingen
werden  opgericht.  Neoklassieke  gebouwen  maakten  plaats  voor  moderne  en  postmoderne
architectuur,  waardoor het landschap radicaal veranderde en nieuwe visuele herkenningspunten
ontstonden.

De voor-oorlogse gebouwen

De neoklassieke overblijfselen uit  de vooroorlogse periode zijn grotendeels gedocumenteerd en
eventueel  beschermd  via  de  inventaris  van  bouwkundig  erfgoed  en  de  verschillende
beschermingsbesluiten.
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De na-oorlogse architectuur 

Naast  het  beschermd  erfgoed  is  er  een  groot  aantal  gebouwen  van  een  recentere  periode  dat
evenzeer merkwaardig en bijzonder is. De na-oorlogse architectuur kent in de Europese Wijk een
heel aantal voorbeelden.

Een exhaustieve inventaris en bespreking van naoorlogs erfgoed is in het kader van dit document
niet mogelijk. Er wordt gerekend op de opbouw van een inventaris van het naoorlogs erfgoed door
de bevoegde diensten en instanties. Op het einde van deze paragraaf worden een aantal gebouwen
uitgelicht die de aandacht trekken van erfgoedexperts bij een eerste analyse en kennismaking van
de gebouwen binnen de perimeter. Hierna worden een aantal assen of sequenties van gebouwen
bekeken om hieruit een aantal karakteristieken te distilleren. Dit kan een eerste leidraad zijn voor
ontwerpers om een bestaand gebouw te bekijken en analyseren in zijn context.

Een aantal karakteristieken van de gebouwen die naar boven kwamen in de onderzochte perimeter
zorgen voor een coherent geheel, een zekere uniformiteit, die een bepaalde uitstraling geeft aan de
wijk.  De  kenmerken  en  foto’s  van  gebouwen  hieronder  zijn  louter  illustratief  en  gelden  als
voorbeelden. Een uitgebreide erfgoed studie naar de verschillende gebouwen in de wijk is nodig om
dit ook te staven en verder te onderbouwen. Desalniettemin zijn het wel zaken die opvallen.

- Sobere maar nobele en duurzame materialen zijn toegepast in de Europese wijk. Hieronder
verstaan  we  onder  andere  steen,  al  dan  niet  gedetailleerd  beton,  metaal,  ….  Het
kleurenpallet dat gebruikt is, is een sober, natuurlijk pallet van beige- en bruintinten. Dit
maakt dat de verschillende gebouwen architecturaal erg verschillend kunnen zijn maar wel
bijdragen aan een uniformiteit door deze overeenkomsten. 
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- Reliëf en dieptewerking in de gevel wat voor een 3 dimensionaal effect zorgt versus strakke
en vlakke gevels.

VS.

- De  verticaliteit  in  de  gevelopbouw  is  erg  ritmerend.  De  verdiepingen  worden  visueel
verbonden en lijken dubbel  hoog.  De notie van de verdieping vervaagt ten opzichte van
gebouwen die een horizontale opdeling in de gevel hanteren.

- De duidelijke ritmiek op het gelijkvloers,  dat in de meeste gevallen ook een iets andere
afwerking krijg dan bovenliggende verdiepingen.

- De afwerking en detaillering van de kroonlijst
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Niet exhaustieve lijst van bijzonder en verder te onderzoeken na-oorlogs erfgoed

Adres : Belliard 8 / Handel 68
Architect : M. Van Raemdonck 
(Cooremans-Suy M. en Van Den 
Bergh J.)
Bouwjaar : 1983

Adres : Handelsstraat 79
Architect : 
Bouwjaar : 1952

Adres : Square De Meeus 26-
27
Architect : 
Bouwjaar : 1950

Adres : Square De Meeus 29
Architect : 
Bouwjaar :

Adres : Kunstlaan 35 (Morgan 
Bank)
Architect : Atelier d’Architecture 
de Genval (A. Jacqmain, P. Hof)
Bouwjaar :1974

Adres : Guimardstraat 10
Architect : Atelier 
Architecture Paul Caulier
Bouwjaar : 1972

Adres : Kunstlaan 55-56 – 
Handelsstrt 34 (Winterthur)
Architect : J. Vanden Bossche, 
P. Dumont
Bouwjaar : 1968

Adres : Montoyerstraat 3 
(Foncolin)
Architect : André Jacqmain
Bouwjaar : 1999
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Adres : Trierstraat 92-98
Architect : A. Jacqmain
Bouwjaar : 1987

Adres : Belliardstraat 28
Architect :
Bouwjaar :

Adres : Montoyerstraat 40
Architect : 
Bouwjaar : 1989

Adres : Montoyerstraat 70
Architect : 
Bouwjaar : 

2.2.4 Stadspoort voor het gemotoriseerd verkeer

Het grotere gebied ligt op het kruispunt van belangrijke autowegen en is een zeer drukke toegang
tot/ uitgang van de stad. Fietsers en voetgangers hebben moeite om hun plaats te vinden in grote
delen van de openbare ruimte, die wordt gedomineerd door het autoverkeer. 

De wijk is ook goed bereikbaar met andere vervoersmiddelen. Net buiten de perimeter ligt  het
station Kunst-Wet op het kruispunt van de twee belangrijkste metrolijnen (lijn 2/6 en 1/5),  de
stations Maelbeek en Schuman (beide op de lijnen 1 en 5) bevinden zicht  ten noorden van de
perimeter op de as Wetstraat. Het station Luxemburg en Schuman worden bediend door de NMBS.
Het  gebied  wordt  ook  bediend  door  verschillende  buslijnen,  waarvoor  de  belangrijkste  as  de
Luxemburgstraat is.

Het verzadigde autoverkeer heeft ook in andere opzichten een sterke invloed op de buurt: overlast
in termen van luchtkwaliteit, maar ook in termen van geluidskwaliteit. De Belliardstraat blijft een
belangrijke poort voor uitgaand verkeer.

De recente aanleg van bredere fietspaden langs de Belliardstraat en de Wetstraat toont aan dat vele
Brusselaars deze als belangrijke fietsassen gebruiken en toont het belang om deze fietsassen nog te
verbeteren door meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers en zo de conflictsituaties verder
te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Het  gewestelijke  mobiliteitsplan  Good  Move  voorziet  in  een  hierarchie  van  de  wegen  voor
verschillende gebruikers. In het fietsactieplan voorziet de stad ook om de gewestelijke fietsroute op
de Trierstraat te verbeteren.
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Voetgangers:  Luxemburgstraat  is  een  hoofdas  (plus)  voor  voetgangersverkeer  in  GoodMove.
Wetenschapsstraat een secundaire as (comfort).
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Fietsers:  Belliardstraat,  Wetenschapsstraat  en  Trierstraat  zijn  secundaire  assen  (comfort),
Troonstraat is een PLUS as voor fietsers

In  het  fietsactieplan  van  de
stad  Brussel  worden  de
prioriteiten  voor  de
herinrichting  voor  fietsers
uiteengezet.
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Openbaar vervoer: Luxemburgstraat is een  PLUS as voor het openbaar vervoer.
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Auto: Belliardstraat is hoofdas voor autoverkeer (plus). Troonstraat is secundaire as (comfort). Het
gewestelijk  mobliteitsplan  Good Move  bepaalt  dat  in  de  mazen omringd  door  de  auto  plus  en
comfortassen het transitverkeer maximaal moet beperkt worden. 

Aanbevelingen 32



Parkeren. De auto krijgt veel plaats in het openbaar domein. Veel straten hebben parkeerplaatsen
aan beide zijden van de straat.  Veel parkeerplaatsen zijn voorbehouden. De parkeerstroken zijn
echter niet verzadigd. 

Aanbevelingen 33

Het nieuwe parkeerreglement van de stad Brussel
treed in voege vanaf  1 mei  2022 en voorziet  een
grijze zon waar er veel ondergrondse parkings zijn.
Op  deze  manier  wordt  het  parkeren  buiten  de
openbare  weg  aangemoedigd  en  vermindert  de
parkeerdruk in de publieke ruimte.  



2.2.5 Morfologie

Qua morfologie wordt de Leopoldwijk gekenmerkt door het orthogonaal stratenpatroon, erfenis uit
het verleden als eerste stadsuitbreiding en verlenging van de assen in de Parkwijk.

Deze rooilijnen werden en worden gerespecteerd, een aantal uitzonderingen daar gelaten:

 Belliardstraat 40: vergunning van 2014

Het hoogste volume werd verder op het perceel ingeplant. Een lager volume zoekt de rooilijn terug
op om aansluiting te vinden met het Goethe Instituut op het naburige perceel. 
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 Aarlenstraat 53, SECO gebouw : vergunning van 1965

Het gebouw heeft in grondplan een S-vorm waarvan 1 uiteinde gelegen is aan de Trierstraat en het
andere aan de Aarlenstraat.  Deze twee zijn verbonden door een gebouw dat het perceel schuin
doorsteekt. Hierdoor ontstaan 2 buitenruimtes in de oksels van het S-gebouw. De 2 ruimtes zijn
semi-publiek en toegankelijk vanaf het openbaar domein. Ze geven toegang tot de entree van het
gebouw. 

Figuur 15 Belliard 40 Figuur 16 Aarlenstraat 53

Kleinere afwijkingen bevinden zich ter hoogte van volgende adressen:

Figuur  17 Belliardstraat  24-30  terugsprong  op  het
gelijkvloers en gaanderij

Figuur 18 Belliardstraat 51
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Figuur 19 Belliardstraat 80 en Trierstraat 21

Figuur 20 Ingang van het gebouw Montoyer 34
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2.3 Interactie met de grotere schaal
De aandacht voor de Europese Wijk groeit. Dit betekent dat verschillende initiateven en plannen het
daglicht zien. In dit deel maken we de link met deze plannen die vaak betrekking hebben op een
gebied buiten de perimeter of een groter gebied waar deze perimeter deel van uitmaakt.

1. Opmaak van een visie voor de Europese Wijk (Brusselse Regering)

De Brusselse Regering doet definitief afstand van het RPA Wet, opgemaakt voor de bouwblokken
rond  de  Wetstraat.  Perspective.brussels  kreeg  de  opdracht  om  in  het  najaar  van  2021  nieuwe
studies te lanceren die de relevantie van het stadsproject Wetstraat evalueren en het eventueel
bijsturen in het licht van recente evoluties op het vlak van telewerk. Daarbij zal rekening worden
gehouden met de opmerkingen en adviezen die tijdens het openbaar onderzoek werden voorgelegd.

2. Vergroening Brussel – Masterplan Europese wijk (Stad Brussel)

Op 30 maart  2022 heeft  het  College van Burgemeester  en Schepenen van de Stad Brussel  het
masterplan  voor  de  vergroening  van  de  Europese  wijk  goedgekeurd.  Dit  plan  bepaalt  voor  de
openbare ruimte van de wijk hoe bepaalde straten moeten worden heringericht om een maximum
aan vegetatie in de wijk te introduceren. Het stelt herinrichtingsoplossingen voor die zijn aangepast
aan de verschillende behoeften en realiteiten van het gebied.Gemeentelijk plan voor duurzame
ontwikkeling (GPDO)Stad Brussel (in opmaak)In de GPDO (in opmaak) worden de belangrijkste
strategieën voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2050 uiteengezet.Het definieert een reeks
ambities  die  worden  vertaald  in  doelstellingen  die  moeten  worden  verwezenlijkt  door  de
tenuitvoerlegging van een reeks lokale of transversale acties.  

Sommige prioritaire interventiegebieden, “Nexus” genaamd, bevinden zich op het kruispunt van
verschillende  doelstellingen en zijn  het  voorwerp van meer  uitgewerkte  projecten op beperkte
schaal. Het gebied waarop deze studie betrekking heeft, overlapt met dat van het Nexus "Europese
wijk", waarvan het hoofddoel is de wijk te vernieuwen door de integratie van een functionele mix en
de herwaardering van de openbare ruimte. Het GDPO heeft een strategische en niet-regelgevende
roeping.

3. Fietspaden Kleine Ring (Brussel Mobiliteit)

Dit project van Brussel Mobiliteit is momenteel in uitvoering (einddatum 31/01/2022)

De  Kleine  Ring  omcirkelt  het  centrum  van  Brussel.  Op  deze  ring  liggen  heel  wat
ontmoetingsplaatsen, drukbezochte metrostations, handelskernen en groene zones. Het Brusselse
Gewest wil hier een aangename omgeving van maken, met een nieuw park aan de Ninoofsepoort,
ruimte  voor  voetgangers  en  fietsers  langs  het  kanaal,  terrasjes  op  het  Rogierplein.  Er  zijn
verschillende  projecten  aan  de  gang,  zoals  de  herwaardering  van  de  Zuidwijk,  de  volledige
herinrichting van de openbare ruimte op de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan tussen Louiza en
de Naamsepoort.

Om al deze plekken met elkaar te verbinden, wordt er gewerkt aan brede stoepen en afgescheiden
en veilige fietspaden. In totaal gaat het om acht verschillende zones die heringericht worden. Zo
moet de levenskwaliteit van de bewoners en het gebruiksgemak van bezoekers er op vooruit gaan.

Aanbevelingen 37



Afbeelding van zone 5 ‘van Madou tot de Naamsepoort’ van de website van Brussel Mobiliteit
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3 Visie

De  Europese  wijk  zal  evolueren  naar  een  duurzame,  gemengde  wijk  waar  op  een
aangename manier gewoond, gewerkt en verbleven kan worden.

De visie vormt het ruimere kader waarbinnen de aanbevelingen in deel 3 kaderen. De Stad Brussel
engageert zich met name op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte om deze visie te
verwezenlijken.  In  alle  vergunningsaanvragen  moet  zoveel  mogelijk  gestreefd  worden  naar  het
respecteren van de richtlijnen beschreven in dit deel.

3.1 Een gemengde wijk
3.1.1 Functionele vermenging

Het  monofunctionele  karakter  van  de  wijk  leidt  tot  een  gebrek  aan  levendigheid  en
aantrekkelijkheid. Hoewel het belangrijk is dat het district zijn rol als belangrijk werkcentrum in de
regio behoudt, is de invoering van een functionele mix een prioritaire ontwikkelingsstrategie. 

Het introduceren van meer woningen in de wijk is op dit vlak de belangrijkste prioriteit. Er wordt
gestreefd naar een minimum van 50% woningen in onder andere de assen Wetenschapsstraat en
Nijverheidsstraat. 

Het  gaat  echter  niet  enkel  om  het  introduceren  van  woningen,  maar  ook  om  voorzieningen,
openbare ruimten en winkels om de wijk nieuw leven in te blazen vanuit het oogpunt van een lokale
stad. Globaal dient er gestreefd te worden naar het concept van chrono-urbanisme, waarbij er een
continue functionele intensiteit over de dag heerst. Dit is zeker een prioritiet op de assen Belliard,
Wet en Montoyer.

Hiervoor grijpen we ook naar het concept “10-minuten-stad” dat ontwikkeld wordt in het kader van
het  gemeentelijk  duurzaam  ontwikkelingsplan.  Zoals  in  andere  steden  is  hier  het  doel  om  als
bewoner alle noodzakelijke voorzieningen op wandelafstand te vinden vanaf je woonplaats.

Een te grote vermenging binnen in één gebouw is echter niet altijd wenselijk. Het impliceert het
ontdubbelen van circulatiestromen indien woningen worden gecombineerd met andere functies in
eenzelfde gebouw, wat het project soms complex maakt. Anderzijds blijven woningen die zich in een
gebouw  met  andere  functies  bevinden  vaak  huurwoningen.  Dit  systeem  zorgt  dus  niet  voor
bewoners die langer in de wijk blijven wonen en de keuze maken een woning te kopen.

De Guimardstraat is een brede rustige straat met bewoning op de hoek grenzend aan de Orban
square.  Onder  andere  deze  straat  kan  ontwikkeld  worden  tot  woonstraat  met  bijhorende
buitenruimte door parkeerplaatsen op te heffen.

3.1.2 Herbestemmingen

Algemeen is het doel om de kantoorfunctie niet te laten toenemen. Daarnaast is er een kentering
ontstaan van de notie ‘werkplek’ naar aanleiding van de pandemie. De algemene aanvaarding van
het telewerk zal een afname van de kantooroppervlaktes inluiden.

De kantoorgebouwen die niet meer gebruikt worden, wachten dan ook op een nieuwe bestemming.
Een herbestemming naar woningen is voor de Stad de prioriteit.
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Een  variatie  aan  woningtypes  en  groottes  dient  ontwikkeld  te  worden:  gezinswoningen,
geconventioneerde  woningen,  gesubsidieerde  woningen,  sociale  woningen,  studio’s,  …  Om
kwalitatieve wooneenheden te realiseren is het mogelijk het volume van het gebouw te herbekijken
in functie van een optimale bezonning van de woningen, kwalitatieve ruimtes enz.

  

Ook de grote oppervlaktes ondergrondse parkings zouden in aanmerking kunnen komen voor een
herbestemming (indien ze niet meer als parking gebruikt worden en de afbraak onmogelijk is) en
zo nieuwe functies te introduceren in de wijk: productieve functies, handel, …

3.2 Een aangename wijk
3.2.1 Vergroening in de openbare ruimte

In de openbare ruimte gaat het erom locaties met hoog potentieel te selecteren waar de heraanleg
of herbestemming een grote impact zal hebben. De plaatsen met hoog potentieel in de Europese
Wijk werden geselecteerd in het masterplan ‘Vergroening van de publieke ruimte’.

Het openbaar domein wordt vergroend door het aanplanten van bomenrijen en groenzones.  De
Wetenschapsstraat en de Nijverheidsstraat vormen hierin prioritaire assen. Op grotere schaal zijn
deze assen een verbinding tussen het handelsgebeuren in de Luxemburgstraat en dat rond het Sint
Joostplein. Lokaal verbinden de straten de twee squares (de Meeus en Frère Orban). De inrichting
van de publieke ruimte dient aangepast te worden opdat actieve modi meer plaats krijgen en de
groene as kunnen gebruiken als verplaatsingsroute.

Het verkeer (in de Wetenschapsstraat en de Nijverheidsstraat en langsheen de twee squares) wordt
maximaal beperkt en enkel toegelaten in functie van de bereikbaarheid van de private parkings. 

Bovengrondse parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk omgevormd tot ruimte voor actieve modi
en ruimte voor horecazaken of kleinere gemeenschapsvoorzieningen, in de vorm van onder andere
‘parklets’. De doelstelling om bovengrondse parking af te schaffen of te vermineren, moet gepaard
gaan  met  de  doelstelling  om  de  parkeerbehoeften  uitsluitend  op  te  vangen  in  bestaande
ondergrondse  parkeergarages.  Daartoe  zullen  maatregelen  moeten  worden  genomen  die  de
omvorming tot buurtparking van bestaande parkeerterreinen mogelijk maken.

De parklets dienen een specifieke functie voor de wijk te vervullen: speeltuin (leeftijd gebonden),
zitplaats,  terras  voor  horeca,  fietsenstalling,  …  .  De  lokalisatie  van  de  parklet  dient  gekozen  te
worden op basis van de functie die het zal vervullen. Een terras of speeltuin wordt bij voorkeur op
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de noordzijde  van een straat  ingeplant  die  het  meeste  zon vangt.  Een fietsenstalling  is  minder
gevoelig en kan aan de schaduwzijde van de straat worden voorzien. Op sommige gedeelten kan het
parkeren volledig worden verwijderd en kan de straat worden verbreed voor recreatieve, sportieve,
artistieke of commerciële voorzieningen.  Gezien de wens om het aantal  woningen in de wijk te
verhogen, moet worden voorzien in een uitbreiding van het aantal openbare toiletten die aan elk
geslacht zijn aangepast en voor iedereen toegankelijk zijn.

  

3.2.2 Animatie van de sokkels van de gebouwen

De  functies  op  de  gelijkvloerse  verdiepingen  spelen  een cruciale  rol  voor  de  kwaliteit  van het
openbaar domein. De publieke ruimte waar mogelijk aanpassen dat er plaats wordt gecreëerd voor
nieuwe  activiteiten  in  deze  publieke  ruimte  maar  ook  aanleiding  geeft  dat  activatie  van  de
aanpalende private functies op het gelijkvloers. De publieke ruimte is vandaag vooral ingericht als
doorgangsruimte maar niet als verblijfsruimte. Door de verblijfskwaliteit te verhogen kan de straat
herleven.        

In de Montoyerstraat kan met beperkte middelen kleine groen- en speelzones of zelfs terrassen
voor horecazaken ingericht worden mits het opheffen van parkeerplaatsen, die vandaag aan beide
zijden  van  de  straat  zijn  aangelegd.  Het  omvormen  van  het  publiek  domein  is  mogelijks  een
incentive voor het aantrekken van woningen, voorzieningen en horeca.

3.2.3 Plaats geven aan de actieve weggebruikers

De auto minder aantrekken zodat een aangenamere publieke ruimte en verblijfsruimte ontstaat
voor actieve weggebruikers. In de publieke ruimte geeft dit aanleiding tot het uitbreiden van de
ruimte voor actieve weggebruikers en de kwaliteit ervan op te krikken.

Het uitbreiden van de ruimte voor voetgangers kan gepaard gaan met de animatie van de sokkel van
gebouwen, maar kan anderzijds ook een ingreep zijn om de kruispunten van de Belliardstraat en de
Wetstraat aangenamer te maken voor voetgangers en bij uitbreiding fietsers.

De Belliardstraat en de Wetstraat zijn twee drukke verkeersassen met verschillende rijstroken voor
gemotoriseerd verkeer. De verschillende initiatieven om het aantal rijbanen te verminderen zullen
ervoor  zorgen dat  de  actieve modi  meer  plaats  kunnen innemen in deze  oost-west-stroom.  De
barrière die de twee straten vormen in de Noord-Zuid bewegingen, verdient ook aandacht. Doel is
om de kruispunten met deze straten comfortabeler in te richten voor actieve modi zodat het gevoel
van barrière wegvalt.

De ontwikkeling van de actieve modi gebeurt in parallel met het concept van de “10-minuten-stad”
waarbij  ingezet  wordt  op  de  nabijheid  op  wandelafstand  van  de  nodige  voorzieningen  in  het
dagelijkse leven van een bewoner. Functionele gemengdheid en een kentering in de mobiliteit gaan

Aanbevelingen 41



hier  hand  in  hand.  De  nabijheid  van  de  dagdagelijkse  voorzieningen  zorgt  ervoor  dat  de  auto
overbodig wordt.

3.2.4 Leesbaarheid

De rooilijn vormt een duidelijke structuur die de Europese Wijk haar karakter geeft. Het behoud van
deze rooilijn is daarom een basisprincipe. Het verhoogt de leesbaarheid van de wijk.

Variatie in straten kan aangebracht worden door de aanleg van het publiek domein en de animatie
van de sokkel. 

3.3 Een duurzame wijk
De stad wil, in overeenstemming met de Europese en regionale doelstellingen, tegen 2050 op haar
grondgebied koolstofneutraliteit bereiken. In dit perspectief moeten de projecten in de wijk waar de
Europese instellingen zijn gehuisvest, in deze voorbeeldige richting gaan. 

3.3.1 Renovatie in plaats van nieuwbouw

Het  intelligent  behoud  van  elk  gebouw  vormt  het  uitgangspunt  van  de  overheid.  Er  dient
onderzocht te worden wat het potentieel is van het bestaande gebouw alvorens een afbraak voor te
stellen.  Zoals  in  paragraaf  3.1.2 vermeld,  is  er  een  zekere  flexibiliteit  mogelijk  betreffende  de
wijzigingen aan een bestaand gebouw indien het gebouw omgevormd wordt tot een woongebouw.

Gebouwen  dienen  ontwerpen  te  worden  zodat  ze  aanpasbaar  zijn  in  de  tijd  en  mogelijks  van
functie/ gebruik kunnen veranderen.

3.3.2 Erfgoed

De  Europese  Wijk  is  een  wijk  met  een  rijk  patrimonium  waarin  verschillende
architectuurstromingen samen komen.

Het is niet de opzet om alle gebouwen te behouden, maar wel de huidige architectuur te waarderen,
interessante kenmerken mee te nemen in het ontwerp, en een goede inpassing te zoeken met de
overige bestaande gebouwen waarop het project aansluit.

De  na-oorlogse  gebouwen  bezitten  een  zekere  kwaliteit  waar  een  openheid  van  geest  voor
ontwikkeld moet worden. Zowel een alleenstaand gebouw als de inpassing van een gebouw in het
groter geheel is vaak uitermate goed uitgewerkt. Hiervoor is een geïnteresseerde blik nodig die de
dieptewerking in de gevels,  de overwegende verticaliteit,  de ritmering van de gevels,  de nobele
maar ook sobere materialen, het natuurlijk kleurenpalet en andere kenmerken kan herkennen en
waarderen en mee verwerken in een nieuw ontwerp.

3.3.3 Ontharden en vergroening van de binnengebieden

De focus voor de binnengebieden van de bouwblokken is het ontharden en het ontpitten om het
aandeel verharde oppervlakken terug te dringen en om de waterdoordringbaarheid van de bodem
te verhogen. De ondergrondse constructies (parkings) moeten beperkt worden. 

In tweede instantie is de vergroening van de binnengebieden een aandachtspunt. Vergroening kan
in geval dat ontharding moeilijk is ook op andere manieren: groendaken in geval van ongewijzigde
volumes, verticaal groen of gevelgroen voor blinde gevels die uitgeven op binnengebieden.  Het is
opportuun om wanneer mogelijk in te zetten op groene daken. Zo heeft het dak een koelend effect
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op het hitte-eiland effect, wordt regenwater vastgehouden in de aardlaag en de planten en heeft het
een positieve rol voor de biodiversiteit. De stad voert momenteel een studie uit naar het hitte-eiland
effect,  waarvan  de  resultaten  kunnen  worden  gebruikt  om  stedenbouwkundige  projecten  en
beslissingen te onderbouwen.

In grote bouwblokken zoals deze tussen de Trierstraat en de Wetenschapsstraat (ten Noorden van
de Belliardstraat) ligt een groot potentieel voor het uitbreiden van de groene en waterdoorlaatbare
oppervlakte.

Ontharden kan ook toegepast worden op de bovengrondse constructie. Volumeaanpassingen ten
voordele van de verbetering van de kwaliteit van het binnengebied kunnen overwogen worden in
het ontwerpproces.  Het geldende juridische kader voor de gabarieten blijft  wel  de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening.

    

Projecten moeten worden ontworpen zodat er ruimte is om op natuurlijke wijze al het regenwater
op  het  perceel  te  infiltreren en geen regenwater  wordt  afgevoerd  naar  de  riolering.  Nadat  het
regenwater  gebufferd  is,  kan  het  de  grond  insijpelen  of  gebruikt  worden.  Het  gemeentelijk
waterplan, in opmaak door de Stad Brussel, zal als referentie en inspiratiebron dienen voor nieuwe
projecten in de wijk.
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4 Aanbevelingen

4.1 Toepassingsgebied
De aanbevelingen zijn van toepassing op alle projecten in de perimeter die volgens de BWRO een
stedenbouwkundige vergunning nodig hebben.

4.2 Functionele vermenging
4.2.1 Algemeen

Er  dienen  terrassen  of  tuinen  voor  alle  woongebouwen,  kantoren  en  andere  voorzieningen  te
worden voorzien (uit rapport van de experts over het project GSV).

4.2.2 Wonen

 Huisvestingsprojecten worden aangemoedigd. Woningen kunnen overal ingeplant worden,
mits  rekening  te  houden  met  de  lokale  context.  Dit  gebeurt  bij  voorkeur  door  de
herbestemming van kantoorgebouwen naar woningen, met name voor gebouwen met een
woningtypologie.

 Woningen worden niet enkel op de hoogste verdiepingen voorzien, maar kunnen op alle
verdiepingen, inclusief het gelijkvloers, worden voorzien.

 Een minimale vrije plafondhoogte in nieuwbouw woningen van 2,70m is aanbevolen (uit
rapport van de experts over het project GSV).

 Meergezinswoningen omvatten een inkomhal die onafhankelijk is van de functies op het
gelijkvloers.  De inkomhal moet worden beschouwd als bewoonbare ruimte en voldoen aan
dezelfde voorwaarden inzake hoogte, oppervlakte en lichtinval als elk ander bewoonbaar
lokaal.

 Er  dient  een  mix  te  ontstaan  van  woning  types  (groottes)  aangepast  aan  verschillende
gezinssituaties. Dit betekent dat een diversiteit aan woninggroottes binnen elk project moet
gerealiseerd worden.

 Gesubsidieerde en sociale  huisvesting in de wijk wordt  aangemoedigd en kan mogelijks
gefinancierd worden met stedenbouwkundige lasten van andere bouwprojecten in de wijk.

 Straten  zoals  bijvoorbeeld  de  Montoyer-,  Guimard-,  Trier-,  Handels-,  Nijverheids-  en
Aarlenstraat  vormen  de  hoofdassen  voor  de  introductie  van  woningen  en  bewoners-
gerelateerde  diensten  en  voorzieningen.  Dit  uit  zich  zowel  in  de  bestemmingen  van  de
gebouwen als de inrichting van de publieke ruimte.

 Alternatieve/innoverende  woontypologieën  ontwikkelen  :  collectieve  woningen  voor
stagiaires  in  bestaande  gebouwen  die  ongeschikt  zijn  voor  gezinswoningen,
intergenerationeel met een aanbod aan sociale of gezondheid voorzieningen.

 Ontwikkelen  van  een  aangename  leefomgeving,  een  levendige  buurt  met
buurtvoorzieningen  en  collectieve  ruimten  of  ruimtes  in  de  woongebouwen  (collectief
terras,  wasplaats,  collectieve  wasserij,  logeerkamer,  vuilnisbak/containers,  etc.)  om
gezinnen aan te trekken en te stabiliseren.  Realiseren van gemengde projecten,  met een
combinatie van woningen en voorzieningen op de begane grond, maar ook op de daken. 

 Alle  nieuwe woningbouw dient  ten minste  één privé-buitenruimte per programmatische
eenheid  te  bevatten.  De  gecumuleerde  oppervlakte  van  de  verschillende  buitenruimtes
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(privatief  en  collectief)  komt  overeen  met  een  verhouding  van  10%  van  de
woonoppervlakte.  De  minimumoppervlakte  van  een  privé-buitenruimte  die  rechtstreeks
met de woning is verbonden, bedraagt 4 m2, vermeerderd met 2 m2 per kamer na de eerste
kamer, met een minimumdiepte (niet voor het gelijkvloers) van 1,50 m (uit rapport van de
experts over het project GSV).

 Vanaf 10 woningen is het aangeraden een gedeelde buitenruimte te voorzien (uit rapport
van de experts over het project GSV)

 Voor  woningbouw  gerealiseerd  in  bestaande  gebouwen  dient  de  privé  buitenruimte
geïntegreerd te worden in het bestaande volume.

4.2.3 Voorzieningen

 Het aanbod aan voorzieningen dient in te spelen op de nood van de bewoners en kan een
hefboom zijn om bewoners aan te trekken. Het type voorziening waar vraag naar is, dient
voort te komen uit de tool “10-minuten stad”.

 Een voorziening kan ingeplant worden in eender welk gebouw
 Gebouwen in het binnengebied van een bouwblok kunnen herbestemd worden naar een

voorziening, mits de rust van het binnengebied niet in het gedrang komt (bijvoorbeeld enkel
een voorziening die tijdens de kantooruren geopend / toegankelijk is).

 De platte daken van de gebouwen kunnen gebruikt worden voor collectieve voorzieningen
indien de rust van het binnengebied hierdoor niet in het gedrang komt. Volgende functies
kunnen  hiervoor  in  aanmerking  komen  mits  voorgaande  gerespecteerd  wordt:
sportfaciliteiten (zie 10 minuten stad), collectief terras, …

 Een kantoorgebouw dient ontworpen te worden zodat polyvalent gebruik van het gebouw
mogelijk  is  voor  een waaier  aan gebruikers.  Bijvoorbeeld  de toegankelijkheid  van grote
ruimtes zoals conferentiezalen, eetruimtes enz. door derden buiten de kantooruren.

 Leegstaande kantoorgebouwen in afwachting van een project kunnen tijdelijk in gebruik
gesteld worden.

4.2.4 Animatie van de sokkel van gebouwen

 Publiek  toegankelijke  functies  op  het  gelijkvloers  worden  aangemoedigd.  Dit  zijn:
horecazaken, gemeenschapsvoorzieningen toegankelijk voor het publiek, handel.

 Administratieve gebouwen dienen ruimtes die bijdragen aan de animatie van de sokkel te
voorzien op het gelijkvloers. Dit zijn: lobbyruimtes, co-workingruimtes, …

 Minimumhoogte van het gelijkvloers in nieuwbouwprojecten bevindt zich op 4 m boven
straatniveau en 7m voor gebouwen hoger dan 50m (uit rapport van de experts  over het
project GSV). Het gelijkvloers dient hoger te zijn dan de bovenliggende verdiepen. Dit maakt
een polyvalent gebruik van het gelijkvloers mogelijk.

 Parkinginritten en garagedeuren zijn niet toegestaan op gevels van minder dan 8m breed
(uit rapport van de experts over het project GSV).

 Over de breedte van het gelijkvloers dient minimaal 1/3e van de breedte geactiveerd te zijn
en minimaal 2/3e van de breedte transparant te zijn en dit over de volledige hoogte van het
gelijkvloers.  Een  transparante  gevel  is  doorschijnend,  niet  opaak  (niet  bedekt  met
elementen die inkijk tegengaan bv.  stickers) en laat een rechtstreekse visuele relatie toe
tussen het publiek domein en de aangrenzende ruimte in het gebouw. 
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 De breedte van de gevels op het gelijkvloers langsheen de Belliardstraat en de Wetstraat
dienen voor minimaal de helft van de breedte uit actieve gevels te bestaan.

 In de Wetenschapsstraat en de Nijverheidsstraat wordt voorrang gegeven aan functies op
het  gelijkvloers  die  bijdragen  tot  de  animatie  van  de  autoluwe  (voetgangers)straat  en
gelinkt zijn aan het wonen dat voorrang krijgt op deze assen.

4.3 Duurzaamheids- en levenscyclus-aspecten
4.3.1 Algemeen

 Verbouwingsprojecten  en  hergebruik  zijn  de  standaard.  Het  intelligent  behoud  van  het
bestaande gebouw vormt het  uitgangspunt  voor  elk  project.  Hierbij  wordt  voornamelijk
gedacht aan kantoorgebouwen die verbouwd worden om er een andere functie in onder te
brengen.

 Projecten en met name nieuwbouwprojecten,  dienen in te  zetten op flexibiliteit  van het
gebouw.  Het  ontwerp  dient  rekening  te  houden  met  de  mogelijkheid  om  gebouwen  te
renoveren, te herbestemmen en te hergebruiken. Gebouwen die niet herbestemd kunnen
worden dienen ontwerpen te zijn opdat het ontmantelen en hergebruiken van structurele
elementen en materialen mogelijk is.

 De gebruikte materialen en bouwtechnieken laten toe om de gebruikte gevelmaterialen te
ontmantelen en te hergebruiken. 

 Vanaf een oppervlakte van 20m² is een groendak verplicht (uit rapport van de experts over
project GSV) 

 Als een groendak niet haalbaar is, moet men gebruik maken van materialen met een hoog
albedo vermogen zodat zonnestralen en warmte gereflecteerd worden.  

 Alle projecten dienen maximaal in te zetten op het doorlaatbaarder maken van de bodem.
Zie hiervoor ook de aanbevelingen in paragraaf 3.4.1

4.3.2 Herbestemming / Verbouwing

 Afbraak van een bestaand gebouw om vervolgens een nieuwbouw te realiseren kan enkel
indien aangetoond kan worden dat de verbouwing onmogelijk of nefast is. Hiertoe dienen
verschillende  criteria  in  overweging  te  worden  genomen.  De  criteria  omvatten
stedenbouwkundige, erfgoedkundige en ecologische belangen.

 De ruimtelijke en technische potenties zijn van het gebouw en de uitrusting van het gebouw
worden  onderzocht  in  het  licht  van  volgende  aspecten  om  het  hergebruik-  en
verbouwingspotentieel te bepalen:

o Structurele analyse: vaststelling van de stabiliteit, onderscheid tussen dragende en
niet-dragende elementen in kaart brengen, eventuele schade en problemen met de
structuur van het gebouw inventariseren (scheurvorming, betonrot, beschadigingen,
roestschade,  metaalmoeheid,  brandschade,  …),  draagkracht  van  de  verschillende
onderdelen van de structuur m.b.t. vaste, variabele en andere belastingen bepalen
om  te  evalueren  of  herstel,  renovatie  of  onderhoud  van  de  structuur  nodig  en
haalbaar is.

o Infrastructurele analyse:  de  staat  van  de  verschillende  technische  installaties
aanwezig in het gebouw opmaken om te evalueren of hergebruik in de toekomst
mogelijk is.

Aanbevelingen 46



o Materiaaltechnische inventarisatie:  de  gebruikte  materialen  van  de  verschillende
bouwdelen  inventariseren  inclusief  eventuele  vastgestelde  probleempunten  met
deze  materialen  (vocht,  schimmelvorming,  …),  isolatiewaarde,  luchtdichtheid,
akoestische  waarde  van  de  gebouwschil  in  kaart  brengen  om  te  bepalen  welke
materialen, gebouwdelen of gebouwschillen mogelijk zijn.

o Geometrische  analyse:  nuttige  hoogte  van  alle  verdiepingen,  gebouwdiepte,
dimensionering van de verschillende onderdelen van de circulatie (liften, schachten,
trappen, gangen, opritten, wegen, …), bepalen van de bouwperiode van elk bouwdeel
om  te  bepalen  of  het  gebouw  gerenoveerd  kan  worden  om  te  voldoen  aan  de
hedendaagse normen (GSV, toegankelijkheid, …)

 Een aantal richtlijnen voortvloeiend uit bovenstaande aspecten:
o Een lage vrije plafondhoogte geeft geen bijkomende rechten naar vloeroppervlakte.

Indien  het  nodig  is  de  plafondhoogte  per  verdieping  op  te  trekken,  dient  het
bouwprofiel binnen de bestaande enveloppe te blijven en kan er geen aanspraak
gemaakt worden op het behoud van de bestaande totale vloeroppervlakte.

o Indien  een  renovatie  wordt  verworpen  en  er  tot  afbraak  en  nieuwbouw  wordt
overgegaan,  dient  de  aanpasbaarheid  van  het  nieuwe  gebouw  te  worden
aangetoond.  Een  maximale  diepte  van  17m  is  van  toepassing  voor  nieuwbouw
projecten die worden ingeplant op de rooilijn (dit omvat de buitenruimten op de
bovenverdiepingen). (uit rapport van de experts over project GSV)

4.4 Evenwichtige dichtheid
Het project vertoont een evenwichtige densiteit in verhouding tot de relevante omringende context
(hetgeen  betekent  dat  deze  niet  altijd  vergelijkbaar  hoeft  te  zijn),  de  toegankelijkheid  van  het
terrein en de beschikbaarheid van voorzieningen en groene ruimtes. (uit rapport van de experts
over project GSV)

4.4.1 Inplanting

 Elk project wordt ingeplant op de rooilijn. 
 Inplanting van de gebouwen in de Jacques de Lalaingstraat dienen de achteruitbouwstrook

te respecteren. Deze dient ingericht te worden als groene zone. De zone loodrecht voor de
toegang(en) kan verhard worden.

 In  het  binnengebied  wordt  ingezet  op  het  bouwvrij  maken  van  het  perceel.  Er  wordt
gestreefd naar een herstel van het evenwicht zoals voorgeschreven in de RRU: minimum
30% van het bovengrondse terrein blijft onbebouwd. Afhankelijk van de grootte en de vorm
van  het  perceel  kan  men  ambitieuzer  zijn.  Deze  ruimte  dient  ingericht  te  worden  als
tuinzone of groenzone.

 In  grote  bouwblokken (zoals  de  bouwblokken ten noorden van de  Belliardstraat  tussen
Wetenschaps- en Trierstraat) is de aanbeveling om minimum 45% niet bebouwde ruimte te
voorzien.  De aaneensluiting van groene ruimtes in het binnengebied dient gerealiseerd te
worden om een continuïteit van het groene netwerk te bekomen.

 In  de  niet  bebouwde  zone  dient  er  gestreefd  te  worden  naar  een  zo  groot  mogelijke
bodempermeabiliteit  zodat  waterinfiltratie  op  een  natuurlijke  manier  kan  geschieden.

Aanbevelingen 47



Projecten die leiden tot een toename van de waterondoorlaatbaarheid van binnengebieden
worden niet toegelaten.

4.4.2 Bouwprofiel / gabarieten

 Verhogingen  van  het  bouwprofiel  zijn  conform  aan  de  gewestelijke  stedenbouwkundige
verordening.

 In geval van verbouwing met wijziging van volume en/of (gedeeltelijke) afbraak kunnen
verschillende  bouwhoogtes  gecombineerd  worden  in  tegenstelling  tot  de  homogene
bouwhoogte (25-35m) die vandaag vastgesteld wordt.

 Het gabariet  van het  gebouw wordt gebaseerd op de  omringende  stedelijke  context.  Er
wordt  hierbij  rekening  gehouden  met  de  breedte  van  de  tegenoverliggende  openbare
ruimte,  de  dialoog  met  andere  gebouwen  in  de  nabije  context,  de  typo-morfologische
eenheid waarin het project is gesitueerd, de positionering in de stedelijke scenografie, …
(geïnspireerd op rapport van de experts over project GSV)

4.5 Erfgoed
 De  Administratie  behoudt  zich  het  recht  voor  aanvullende  informatie  te  vragen

(fotoreportage,  archief,  enz.)  om  een  gefundeerd  beeld  te  krijgen  van  de  ingrepen  die
bedoeld zijn om gebouwen te verfraaien en/of voor hedendaags gebruik om te vormen.

 Bij aanvang van elk project is het belangrijk de bestaande toestand goed te documenteren,
zodat elementen met erfgoedwaarde in een vroeg stadium gedetecteerd kunnen worden.
Algemeen  geldt  dat  volgende  zaken  gedocumenteerd  dienen  te  worden  via  plannen  en
foto’s:
o Architect en bouwjaar van het bestaande gebouw worden vermeld
o Materiaal- en kleurgebruik in de gevel, maar ook in het interieur
o Gevelritmiek
o Dieptewerking in de gevel
o Hoogte gelijkvloers
o Kroonlijsthoogte
o Hoe verhoud het gebouw zich tot de omliggende gebouwen in de straat (aangrenzende

gebouwen,  maar  ook  buren  van  de  aangrenzende  gebouwen  en  tegenoverliggende
gebouwen)

 Elke ingreep in een onroerend goed dat deel uitmaakt van een architecturaal geheel moet
worden  uitgevoerd  in  samenhang  met  de  groep  waartoe  het  behoort,  teneinde  de
leesbaarheid en de identiteit ervan te behouden.

 De  gedeeltelijke  of  volledige  isolatie  van  de  straatgevels  van  buitenaf  moet  als  laatste
redmiddel worden gebruikt, indien geen andere oplossing mogelijk is.

 Voor  kantoorgebouwen die  niet  beschermd zijn  noch  op de  inventaris  van  bouwkundig
erfgoed opgenomen zijn geldt:

o De  gevels  (ook  deze  niet  zichtbaar  vanop  het  openbaar  domein),  de
gemeenschappelijke  ruimten  (hal,  cafetaria,  enz.)  en  de  verkeersruimten  zullen
vooraf  worden gedocumenteerd (plannen,  foto’s,  materiaal  gebruik,  kleurgebruik,
…) om een inventaris op te maken van de bestaande situatie en kunnen, afhankelijk
van hun bewezen erfgoedwaarde, in rekening worden gebracht in nieuwe projecten.
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o Prestigieuze lokalen die bestemd zijn voor de hiërarchie en voor de ontvangst van
externe personen (b.v.  directiekantoor,  directiekamer,  enz.)  zullen vooraf  worden
gedocumenteerd  om  een  inventaris  op  te  maken  van  de  bestaande  situatie  en
kunnen, afhankelijk van hun bewezen erfgoedwaarde, in rekening worden gebracht
in nieuwe projecten.

 Voor  gebouwen  met  woontypologie  (appartementsgebouwen,  woongebouwen)  die  niet
beschermd zijn noch op de inventaris van bouwkundig erfgoed opgenomen zijn geldt:

o De  vestibule,  de  inkomhal  en  de  circulatieruimten  zullen  vooraf  worden
gedocumenteerd, zowel hun structuur als wat hun afwerking betreft (trappenhuis,
opmerkelijke lift, enz.).

o De  elementen  die  de  compositie  markeren  (lijstwerk,  koordlijsten,  banden,
raamkozijnen, enz.) worden gedocumenteerd.

 Si la réfection totale des façades s’impose, les nouvelles façades  s’intègrent dans la rue qui
les entoure (non seulement les bâtiments voisins) et respectent les matérialités existantes,
les rythmes de façades prédominants et les rapports d’échelles.

4.6 Geïntegreerde mobiliteitsvoorzieningen
 Het  aantal  inritten  tot  parkings  dient  gerationaliseerd  te  worden  en  zoveel  mogelijk

gegroepeerd te worden.
 De goede toegankelijkheid en het grote aanbod aan publieke parkings en buurtparkings

heeft  tot  gevolg  dat  de  constructie  van  nieuwe  ondergrondse  parkings  niet  wordt
toegelaten.

 In elk project waarbij ondergrondse parkeergarages hun functie als parking verliezen, dient
een alternatieve functie of gebruik van deze ruimtes voorgesteld te worden.

 Het  inrichten/  aanpassen  van  bestaande  parkings  naar  buurtparkings  wordt  sterk
aangemoedigd zodat ondergrondse parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor het publiek en
een  alternatief  bieden  voor  de  parkeerplaatsen  in  het  openbaar  domein.  Uitbaters  van
publieke parkings worden aangemoedigd een bewonerstarief te voorzien.

 Doorheen bouwblokken met een lengte > 150m dient een voetgangersverbinding door het
binnengebied  geïntegreerd  te  worden.  Een  voetgangersverbinding  dient  geactiveerd  te
worden door publieke functies (voorzieningen, horeca, …) op de randen van het bouwblok.

 In gebouwen dient een voldoende ruim fietslokaal te worden voorzien. De toegang voor en
het  manoeuvreren met  een  (cargo-)fiets  moet  mogelijk  zijn  in  het  fietslokaal  en  op  de
toegangsweg naar het fietslokaal.
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