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Steunend op deze fundamenten, 
stelde de groepering tijdens de 
consultatie-etappe een project 
voor dat werd bekrachtigd door 
de overheid en is opgebouwd rond 
het begrip 'Supervlakte', dat wil 
zeggen een openbare ruimte van 
een nieuw type, ingericht op een 
deel van de asfaltruimte van de E40, 
die openstaat voor tal van nieuwe 
openbare gebruiksdoeleinden.
 De inrichting van deze Supervlakte 
herconfigureert de snelweg zonder 
ze al te veel te herstructureren. De 
Supervlakte doet dienst als interface 
met de stad en vormt het startpunt 
van de mutatie van de aangrenzende 
percelen.

Parallel daarmee stelde de 
groepering voor om een specifieke 
projectbenadering te hanteren. Die 
benadering is de scenariovorming, 
een soepele methode die de tijd 
gebruikt als structurerend gegeven 
in de vorm van een opeenvolging 
van seizoenen.Ze stelt voor om het 
project collaboratief aan te pakken, 
via een aantal themaworkshops.

→ Groepering TVK-Karbon’-OLM-Egis-Idea 
Consult-Elioth, "Scénariser le destin de l’E40", 
Note Vision, Offerte ingediend voor consultatie 
Parkway van Brussel, juni 2014

openstaat voor nieuwe openbare 
gebruiksdoeleinden. De snelweg 
recycleren, haar een nieuw statuut 
geven, is een manier om de kijk op 
deze infrastructuur te vernieuwen 
en de interacties met de omliggende 
weefsels te vergroten.

. "Omgevingsnetwerk" wil de 
kracht van het groene landschap 
rond de E40 vrijwaren en 
herwaarderen, door er het centrale 
element van te maken voor een 
ruimere netwerkvorming die het 
gebied structureert en nieuwe 
milieutroeven geeft.

.	 "Profiel	in	dienst	van	de	stad"	
veronderstelt dat de fundamentele 
en ruimtelijke kwaliteiten van de 
E40 worden erkend en dat deze 
infrastructuur door haar essentie 
zelf - een robuuste en continue 
minerale ruimte, een grote 
stedelijke leegte, beplante bermen, 
enz. - wordt beschouwd als een 
voorziening die zich ter beschikking 
en in dienst kan stellen van de stad, 
in plaats van enkel dienst te doen 
als verkeersweg zoals vandaag het 
geval is.

. "Dringende voorrang aan het 
openbaar vervoer" benadrukt hoe 
een beter openbaar vervoer een 
hefboom kan zijn voor de goede 
werking en aantrekkelijkheid van 
deze sector die volop evolueert en 
diversifieert.

Het Masterplan Parkway van Brussel 
heeft betrekking op een gebied van 
bijna 80 hectare met een lengte van 
2,5 km, gelegen in het oosten van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Zijn operationele perimeter omvat 
de E40 vanaf de Middenring en tot 
aan de oostgrens van het BHG, 
de omliggende ruimten van deze 
infrastructuur en een deel van de 
Reyerslaan. 
Het onderzoekt hoe dit 
snelweggebied kan worden 
getransformeerd in aansluiting 
met een interventie aan de 
snelweg zelf, om te beantwoorden 
aan de volgende doelstellingen 
van het Gewest: herwaardering 
van de invalsweg in het BHG; 
stedelijke integratie van de E40 en 
versterking van de verbindingen 
tussen de wijken; bijdragen tot de 
vermindering van het autoverkeer 
en tot de modal shift; mutatie 
van de naaste omgeving en 
evenwichtige verdichting; een 
stap naar duurzaamheid die tot 
voorbeeld strekt; integratie van de 
intergewestelijke dimensie.

Na de validatie van de diagnose 
(fase 1) op 24 juni 2015, bekrachtigt 
dit rapport de fasen 2 en 3 van de 
uitwerking van het Masterplan. 
Hiermee wordt het eerste luik van 
het stadsproject Parkway van 
Brussel, waarin het kader en de 
grote lijnen van de mutatie van het 
E40-gebied voor de komende 5 tot 10 
jaar werden vastgelegd, afgesloten 
en kunnen we ons toespitsen op 
meer specifieke taken betreffende 
de uitvoering van het project (luik 2). 
Het rapport is dus een strategisch 
referentiedocument dat de ambities, 
coherentieassen en richtlijnen 
bepaalt die moeten worden gevolgd, 
met een inclusieve bezinning die 
de integratie van de toekomstige 

projecten bevordert.

Het is ook het eindpunt van een 
ontwerpproces dat begon in de 
consultatie-etappe (mei-juni 2014). 
Alle bezinningen en studies van 
de voorbije twee jaar worden erin 
samengevat, op elkaar afgestemd, 
gekruist en geconvergeerd. 
Uit de verschillende etappes 
die eraan vooraf zijn gegaan, 
weerhoudt het Masterplan een 
aantal verworvenheden en vaste 
elementen.

In de consultatie-etappe, baseerde 
het voorstel van de Groepering TVK-
Karbon’-OLM-Egis-Idea Consult-
Elioth het project op 5 fundamentele 
principes.

. "Economie van middelen en lichte 
operaties" veronderstelt dat de 
transformatie van het gebied en 
van de E40 geen grote technische 
en	financiële	middelen	mag	
vereisen, kwestie van de capaciteit 
te verzekeren om deze mutaties 
uit te voeren. Bedoeling is om de 
complexiteit en zwaarte van de 
interventies, de bouwwerken en de 
nieuwe constructies te beperken en 
bijgevolg ook de transformatiekosten 
van de E40, om een lichte 
projecteconomie aan te moedigen en 
de uitvoering te vergemakkelijken;  

. "Recyclage en omkeerbaarheid" 
beantwoordt aan de eerste 
vereiste door de troeven van het 
gebied te gebruiken als hefbomen 
voor de mutatie. Allereerst moet 
de onderbenutte ruimte van 
de E40 worden gebruikt voor 
nieuwe gebruiksdoeleinden, 
zonder echter de capaciteit af te 
remmen om te evolueren naar een 
onvervreemdbare, onbebouwde 
en ambitieuze open ruimte die 
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Bij dit grafisch document hoort dus dit Eindrapport van het Masterplan, dat 
de verschillende aspecten en dimensies van het project beschrijft in vier 
opeenvolgende hoofdstukken:

workshops waren gewijd aan het 
project in zijn geheel.
Het Masterplan, zoals het geleidelijk 
aan werd uitgewerkt in deze 
periode, vat al deze bezinningen 
samen, stemt ze op elkaar af en 
concretiseert ze in het verlengde van 
de oorspronkelijke fundamenten van 
het project.

Bij de diagnose werden de 
hypothesen geformuleerd tijdens de 
consultatie-etappe gecontroleerd 
en geconsolideerd, waarna drie 
transversale werkassen werden 
geïdentificeerd. Die combineren 
studies en projectaanzetten en 
kwalificeren, verduidelijken en 
contextualiseren de evoluties 
van het gebied in het licht van de 
statuutswijziging en transformatie 
van de E40: "profiel	in	dienst	van	de	
stad", "bundelend landschap" en 
"verbindingslandschap".

De diagnose benadrukt ook een 
aantal uitdagingen die we verder 
in het project zullen moeten 
behandelen.
. coherentie op een grotere schaal, 
continuïteit van de openbare 
ruimten, creëren van banden en 
verbindingen;
. stedelijke diversificatie, zowel in 
het gebruik en de programma's als in 
de verplaatsingswijzen;
. noodzakelijke benutting van de 
bestaande toestand;
. duurzaamheid (in de eerste 
betekenis van het woord), door een 
project te creëren dat openstaat voor 
tal van toekomstige ontwikkelingen;
. het tijdsaspect van het project.

In het voor- en najaar van 2015 
werden een aantal themaworkshops 
georganiseerd met het doel het 
project en de componenten ervan 
verder uit te werken op basis van 
de feedback en ideeën van de 
uitgenodigde overheidsinstanties. 
Hierbij werd specifiek aandacht 
besteed aan de sectoren West 
(Diamant – Smaragd – Mars) en 
Oost (Gulledelle – Gemeenschappen 
– Mercedes), aan de Supervlakte 
(inrichting, mobiliteit, 
programmering, temporaliteit) en 
aan het mobiliteitsthema. Andere 

Inleiding

Zo neemt het de vorm aan van een gescenariseerd Masterplan, een grafisch 
document op groot formaat dat het plan van de bestaande toestand (seizoen 
0) en dat van de drie projectseizoenen naast elkaar legt. 
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Leidraden 

bepaalt de troeven en verregaande 
ambities van het project Elke 
leidraad benadrukt zijn constantes 
en grote structurerende logica's, 
en presenteert zich als een ideale 
toestand van het project waarnaar 
we moeten convergeren.

Projectstrategieën 

stippelt het parcours, de globale aanpak 

en de instrumenten van het project uit.

Scenarisering 

schetst, seizoen per seizoen, de 
concretisering en het tijds- en 
operationele verloop van het project. 
Dit deel geeft een lezing van het 
gescenariseerde Masterplan.

Focus 

preciseert en verdiept bepaalde 
thematische of gesitueerde 
aspecten van het project.

SEIZOEN 
0

Bestaande 
toestand 

SEIZOEN 
1

2016-2019

SEIZOEN 
2

2019-2022

SEIZOEN 
3

après 2022
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Uit de diagnose bleek het grote 
herprogrammeringspotentieel van 
het gebied van de E40. Door zijn 
ligging in het hart van de Brusselse 
grootstad, zijn ruimtelijke kwaliteiten 
- een grote leegte van 35ha met 
een breedte van 100 meter - en zijn 
materialiteit - een combinatie van 
asfalt (15 ha) en doorlaatbare en 
beplante bodem (20 ha) - komt dit 
gebied naar voor als een belangrijke 
en kostbare stadsvoorziening in 
een dichte context die steeds meer 
bewoond wordt en volop wordt 
hertekend.

In dit opzicht koestert het 

Masterplan Parkway van Brussel 

de ambitie om deze kwaliteiten 

te benutten als hefboom voor 

een nieuwe bestemming van de 

snelweg, in een evenwichtig en 

gediversificeerd	programma.	Het	
komt erop aan om de manier en de 

voorwaarden waaronder de E40 kan 

bijdragen tot zijn naaste context, 

maar ook tot de grootstad in haar 

geheel, opnieuw uit te denken.

Het Masterplan schuift de E40 
naar voor als een onvervreemdbare 
openbare ruimte die haar 
fundamentele eigenschappen - de 
grote leegte van de snelweg, de 
beschikbaarheid van asfalt, de 
structurerende aanwezigheid van de 
beplante bermen - moet behouden. 
Ook de E40 zelf biedt ruime 
herprogrammeringsmogelijkheden. 
Gerecycleerd rond het project van 
de Supervlakte, kan hij tal van 
nieuwe stadsfuncties ontvangen 
en genereren: actieve mobiliteit, 
evenementen, democratische of 
recreatieve culturele, educatieve 
en sportfuncties. De Supervlakte 
biedt de eigenschap dat al deze 
verschillende stadsfuncties er naast 
elkaar kunnen bestaan, elkaar 
kunnen opvolgen of afwisselen 
en nog verder kunnen worden 
uitgebouwd. Zo wordt ze een plaats 
met een bijzonder statuut, een 
plaats die veel meer is dan een 
gewone openbare ruimte.

Bovendien verdedigt het Masterplan 
de idee om de Supervlakte in te 
schrijven in haar programmatorische 

1.1. PROFIEL IN DIENST VAN DE STAD

1. Leidraden

De Supervlakte en haar 
toegangen: een ruimte 
die nieuwe stedelijke 
gebruiksdoeleinden 
ondersteunt

Polariteiten
Belangrijkste openbare 
programma's

Bestemmingswijzigingen, 
diversificatie in de 
programma's

Fiets-GEN

GFR
Openbaarvervoerslijnen 
(metro/tram)

Openbaarvervoersstations

1 : de complementariteit 
tussen twee verschillende 
ruimtelijke kwaliteiten: de 

vlakke, verharde ruimte en 
de beplante berm /  2: de 

bewoonde omgeving van de 
E40 / 3. de grote distributie, 

een belangrijk element van de 
pool Gemeenschappen. 21

3

omgeving. Ze wordt dus geen 
autonoom element dat geen enkel 
effect zou hebben op de wijk. De 
aanleg van deze nieuwe openbare 
ruimte, en in het kielzog daarvan 
de nieuwe aantrekkelijkheid en de 
stromen die erdoor gegenereerd 
worden, geven een extra uitstraling 
aan het hele gebied. Er kunnen 
openbare programma's (kleine 
handelszaken, voorzieningen) 
worden verenigd in verschillende 
lokale polariteiten.
Voor sterkere polariteiten is er 
ruimte aan elk uiteinde van de 
Supervlakte – in de sectoren 
Diamant en Gemeenschappen - rond 
bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer en convergentie van 
openbare programma's. 
De vorming van meer lokale 
polariteiten wordt ook voorgesteld 
op de Supervlakte zelf, rond 
de belangrijkste toegangen 
en aansluitend op de grote 
verkeerswegen die de E40 
oversteken: de Marslaan, de 
Grosjeanlaan en de Georges de 
Lombaerdestraat.
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De diagnose benadrukte de 
dominantie van de leegte van de 
snelweg en de open ruimten, die 
het zeer karakteristieke stedelijke 
landschap creëren van een brede 
bundel rond de E40 en van de 
modernistische inrichtingen in 
de omgeving (VRT-RTBF-site, 
Andromedewijk). Ze identificeerde 
de waarde, de kwaliteiten, de 
vegetale diversiteit en de troeven 
van dit landschap, zowel op het 
vlak van milieu als op het vlak van 
schoonheid.

Het	Masterplan	Parkway	van	
Brussel benut deze onmiskenbare 

hefboom om rond de E40 een ruim 

vegetaal systeem te structureren 

dat een toegevoegde waarde biedt 

voor de wijk en er de bundelende 

kracht van wordt, dat de partijen 

bij elkaar brengt en de coherentie 

garandeert van een stedelijk 

patchwork dat vandaag erg 

verspreid ligt.

De ambitie van deze netwerkvorming 
veronderstelt zowel een behandeling 
van de bouwvormen als van de 

landschappen.

Om het landschappelijke karakter 
van de snelwegbundel van de E40 
te versterken, als ruggengraat van 
een veel ruimer systeem, moeten 
de snelwegbermen en de beplante 
perken worden behouden die deze 
Brusselse invalsweg bijzonder 
verfraaien.
Het doortrekken van dit landschap 
langs de autosnelweg en binnen 
de percelen, vraagt ook om open, 
toegankelijke stadsvormen waarvan 
de gebouwen, die terugwijkend staan 
ten opzichte van de perceelgrenzen, 
multigeoriënteerd zijn en uitzicht 
bieden op het landschap.
Op deze percelen moet het creëren 
van een open landschap gepaard 
gaan met een strategie om de 
bodems te beplanten en weer 
doorlaatbaar te maken, zodat de 
aanwezigheid van de natuur in de 
stad kan worden geaccentueerd 
en de ecologische werking van de 
randen van de E40 kan worden 
versterkt (infiltratie van regenwater, 
beperking van warmte-eilanden, 
ontwikkeling van de biodiversiteit…).

1.2. Bundelend landschap

1. Leidraden

Het landschap van de 
E40, beplante bermen en 
middeneilanden
Landschappelijke infiltratie 
langs de E40

Beplante en doorlaatbare 
percelen

Supervlakte
Openbare ruimten die 
toegang bieden tot de 
Supervlakte

Beplanting van de 
structurerende wegen 

Andere beplante wegen

Parken, tuinen en open 
ruimten

Private groene ruimten

1 : de landschappelijke troef 
van de 'E40: een ruimte op 

zich, bezoomd door planten 
/ 2 : het landschap van de 

snelwegbermen / 3 : het 
landschap van de straten: 

bomenrijen en beplante 
perken 1 2 3

Ook het wegennet van de wijk 
en het netwerk van openbare 
ruimten en parken, dragen bij tot 
de landschappelijke structuur 
van een ruimer gebied. Om dit 
verbindingssysteem te intensiveren 
en de bundel van de E40 beter te 
laten aansluiten op het globale 
groene en milieunetwerk, wordt in 
het Masterplan het principe van 
vegetale versterking van de meest 
structurerende wegen ontwikkeld, 
met zowel hoge als lage planten.
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programma's en de grote polen, en 
dit netwerk van actieve openbare 
ruimten aanvullen.
Meer algemeen moeten de 
inspanningen om de fysieke banden 
te versterken gepaard gaan met 
een algemene ontlasting van het 
wegensysteem en een regulering 
van de grote verkeersaders. Dit 
bevordert een opvatting waarin 
de weg niet wordt gezien als een 
ruimte die bijna exclusief bestemd is 
voor het autoverkeer, maar als een 
openbare ruimte waar verschillende 
verkeerswijzen en stedelijke 
gebruiksdoeleinden naast elkaar 
bestaan.

Dat wordt geconcretiseerd door 
lichte aanpassingen aan bepaalde 
wegen om meer comfort te 
bieden voor bussen en actieve 
verplaatsingswijzen en om 
makkelijker en veiliger doorgangen 
en oversteekplaatsen naar de 
verschillende centraliteiten 
van het gebied te garanderen. 
Die centraliteiten zijn de 
verkeerspolen Diamant Meiser 
en Gemeenschappen die moeten 

Bij de diagnose onderzochten we de 
breuklijnen die doorheen het gebied 
lopen, of ze nu van infrastructurele, 
topografische aard zijn of meer 
algemeen verbonden aan de werking 
van dit stadsdeel dat te sterk gericht 
is op het autoverkeer en aan de 
constructiewijze met onafhankelijke 
sectoren.

Als antwoord daarop stelt het 

Masterplan Parkway van Brussel 

zich tot doel om de wijk een 

radicale transformatie te laten 

ondergaan en de werkingswijze 

weer in evenwicht te brengen, 

kwestie van de continuïteit 

te herstellen en de actieve 

verplaatsingswijzen en het 

openbaar vervoer te bevorderen.

De inschakeling van de E40 in 
het stadsweefsel is een eerste 
belangrijke uitdaging: wat vandaag 
een afstand creëert van meer 
dan 70 meter, moet morgen de 
omliggende stadsweefsels dichter 
bij elkaar brengen en verbinden. 
Betere mogelijkheden om de 

snelweg over te steken, zullen de 
noord-zuidverbinding tussen de 
wijken vergemakkelijken. De hertoe-
eigening van de naaste omgeving 
van de E40, door de aanleg van de 
Supervlakte in het noorden en van 
zachte wegen in het zuiden, zal deze 
verschillende oversteekplaatsen 
bovendien met elkaar verbinden 
en hun bereikbaarheid 
vergemakkelijken, terwijl het 
geheel van de snelwegbundel 
verankerd wordt in het al bestaande 
stadssysteem.
Meer in het bijzonder moet de 
Supervlakte, het deel van de 
snelwegruimte dat bestemd is voor 
alternatieve gebruiksdoeleinden 
en zachte verplaatsingswijzen, 
zich sterk integreren in het 
stadsnet. Daarvoor moet ze worden 
opengesteld voor fietsroutes – GFR 
en toekomstig fiets-GEN - en er een 
verlengde van vormen, maar ook 
op verschillende punten worden 
verbonden met het netwerk van 
openbare ruimten. Comfortabele en 
duidelijk leesbare toegangen moeten 
worden geopend in aansluiting 
met de structurerende assen, de 

1.3. Verbindingsruimte

1. Leidraden

Supervlakte

Openbare ruimten

Potentiële uitbreidingen

Toegangen tot de 
Supervlakte

Nieuwe of 
geherkwalificeerde 
oversteekplaatsen van 
infrastructuren
Oversteekplaatsen van 
grote wegen
Ingangen van het 
Mediapark

Zachte wegen
Fiets-GEN aan de rand van 
de E40

Belangrijkste 
openbaarvervoers-
knooppunten
Belangrijkste 
openbaarvervoerslijnen

Structurerend primair 
netwerk

Secundair netwerk

1 : de strategische punten voor 
het oversteken van de E40,  / 2 
: ondervertegenwoordiging van 
de actieve verplaatsingswijzen 

/ 3 :gebrek aan comfort 
voor de voetgangers op een 

wegensysteem dat vooral 
gericht is op het wegverkeer 1 2 3

worden geherwaardeerd om te 
voldoen aan de mobiliteitsbehoeften 
van morgen, maar ook het 
grootstedelijke project MediaPark.

Het wordt ook geconcretiseerd 
door een zwaardere herconfiguratie 
van de Reyerslaan, vanaf de 
Vergotesquare tot aan het 
Meiserplein. De herkwalificering 
van dit deel, dat in de diagnose 
werd geïdentificeerd als een bijna 
even grote stadsbreuk als die van 
de snelwegbundel E40, lijkt van 
strategisch belang, zowel om de 
ontwikkeling van de alternatieve 
mobiliteit mogelijk te maken 
(befietsbaarheid van de Middenring, 
tramtunnel onder het Meiserplein 
om te kunnen evolueren naar 
een aanbod van het type metro, 
verbetering van de bereikbaarheid 
vanaf de Plaskywijk…) als om te 
komen tot een coherent netwerk van 
kwaliteitsvolle openbare ruimten.

1910

1953

2013
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Het grondbeginsel dat centraal 
staat bij de aanleg van de 
Supervlakte, is de vorming van een 
nieuwe openbare ruimte binnen 
de snelwegbundel van de E40. Die 
kan worden gerealiseerd door de 
ruimte bestemd voor de auto te 
optimaliseren, zonder te raken 
aan de snelwegcapaciteit. De 
geleidelijke transformatie van de 
infrastructuur gaat gepaard met 
verschillende types fundamentele 
acties:

- vermindering van het aantal 
rijstroken en van de breedte ervan 
- anders gezegd, de condensatie 
van de autostroom - om ruimte te 
besparen;
- snelheidsbeperking tot 50 
km/u om het binnenrijdende 
verkeer in de stad te reguleren 
en de richtingsveranderingen te 
vergemakkelijken;
- vaststelling van een nieuwe grens 
tussen rijbaan en openbare ruimte, 
om op deze laatste het comfort en de 
veiligheid te verhogen.

Deze evolutie van de mobiliteit 
garandeert een langwerpige ruimte, 
geschikt voor nieuwe functies 
en gebruiksdoeleinden, die een 
deel van het grondgebied van de 
infrastructuur recycleert en de 
belangrijkste kenmerken ervan 
vrijwaart.

Hoewel het project van de 
Supervlakte veel belang hecht 
aan erfgoed, in de vorm van de 
inrichtingen van de E40, en vooral 
aan de suggestieve kracht en 
markante identiteit, is het toch 
niet eenzijdig gericht op vrijwaring. 
Integendeel, het wil de intrinsieke 
kenmerken van deze erfenis van 
de 'Trente Glorieuses' - de dertig 
gouden jaren van na de oorlog - 
mobiliseren om een specifiek type 
openbare ruimte en specifieke 

2.1. Supervlakte

2.	Projectstrategieën

gebruiksdoeleinden te ontwikkelen.
Overigens is de Supervlakte niet 
alleen de ruimte die resulteert uit 
de condensatie van de autostroom, 
maar kenmerkt ze zich ook door 
een geheel van eigen intenties 
en eigenschappen die haar heel 
bijzonder maken. Deze intenties en 
eigenschappen zijn vaste elementen, 
constante eigenschappen waarop 
alle projectseizoenen gebaseerd zijn.

- een laterale ruimte die zich 
vasthecht aan de noordelijke rand 
van de E40 : georiënteerd naar 
het zuiden, geniet ze uitstekende 
bezonningsvoorwaarden; ze sluit ook 
aan bij de muteerbare huizenblokken 
van de Kolonel Bourgstraat waarvan 
ze een hefboom kan zijn voor 
vernieuwing.

- een originele en niet-
gebanaliseerde ruimte:  een 
nieuw type ruimte in de Brusselse 
grootstad, een specifiek aanbod 
verbonden aan op zichzelf bijzondere 
voorwaarden. De Supervlakte 
lijkt op geen enkele ruimte die we 
vandaag kennen. Het is geen plein 
of voetpad, maar biedt een eigen 
originaliteit die zich leent voor 
nieuwe gebruiksdoeleinden. Deze 
bijzonderheid dankt ze met name 
aan de ruimtelijke eigenschappen 
van de snelweg: een uitgestrekte, 
lege ruimte met beboste grenzen, 
een "groene kamer" die bijna een 
wereld op zich is.

- een ruimte die sterk verbonden 
is met de stad:  deze bijzonderheid 
van de Supervlakte belet haar echter 
niet om te worden ontworpen in 
verhouding tot de stad en om op 
verschillende manieren te worden 
verbonden met haar omgeving. Ze 
moet reageren op de evolutie van 
de wijk en zich eraan aanpassen, 
zowel aan de bebouwing als aan de 
programmering.

- een evolutieve bodem 
met tal van mogelijkheden:  
domdat ze verschillende 
gebruiksdoeleinden zal opvangen, 
van zachte verplaatsingswijzen tot 
drukbezochte evenementen, zal de 
Supervlakte de asfaltbedekking 
van de snelweg behouden. Die biedt 
immers de kwaliteiten die van een 
dergelijke openbare ruimte mogen 
worden verwacht: ze is stevig, 
polyvalent en evolutief Daarnaast 
zijn er de beplante bermen en 
grenzen die voor schaduw zorgen en 
de ruimte verfrissen.
- een ruimte geprogrammeerd 
zonder zware bebouwing of 
bestendige bezetting:  om deze 
ruimte te activeren, moeten een 
aantal programma's en evenementen 
worden geprogrammeerd. Die 
vragen inrichtingen en constructies 
die voorzien in het nodige comfort 
voor de verschillende gebruikers 
(beschutting, opslagruimte, 
zitruimte, afbakeningen, 
zichtbaarheid, ...). Fundamentele 
voorwaarde van de Supervlakte 
is dat ze een onvervreemdbare en 
duurzame ruimte wordt die kan 
voldoen aan toekomstige behoeften 
die nu nog niet vaststaan. Daarom 
moet het behoud van de bestaande 
leegte primeren. De evolutiviteit van 
de Supervlakte moet dus worden 
gegarandeerd. Dat betekent kiezen 
voor omkeerbare bebouwingen en 
inrichtingen en het vermogen van 
de ruimte om zich te vernieuwen 
en nieuwe gebruiksdoeleinden te 
ontvangen vrijwaren.

De inrichting van de Supervlakte 
impliceert een verandering van de 
stedelijke voorwaarden voor de 
omliggende wijken en percelen en 
kan de aanzet zijn voor een aantal 
aanpassingen.

- De vermindering van de hinder 
(luchtvervuiling en geluidsoverlast) 
dankzij snelheidsbeperking en 
condensatie van het verkeer naar het 
zuiden, bevordert een herwaardering 
van de percelen tussen de E40 en de 
Kolonel Bourgstraat.

- Deze ruimte, die ook plaats biedt 
voor de zachte verplaatsingswijzen, 
induceert nieuwe doorgangen en 
een makkelijker toegang tot de 
oversteekplaatsen van de snelweg. 
Ze verhoogt dus de capaciteit om de 
infrastructuur te verbinden met en te 
integreren in het stadsweefsel.

- De originaliteit van deze nieuw 
gecreëerde ruimte zal afstralen 
op de aangrenzende percelen 
die in zekere mate zullen worden 
gereactiveerd: geleidelijk aan zullen 
in de Kolonel Bourgstraat actieve 
programma's en animatie kunnen 
worden aangeboden.
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2.	Projectstrategieën

2.2. Toegangen

Om de aanhechting van de 
Supervlakte bij de stad te 
bevorderen, moeten er bevoorrechte 
toegangszones worden bepaald. 
Die situeren zich op delen van 
de muteerbare percelen in de 
Kolonel Bourgstraat, ter hoogte 
van de structurerende stedelijke 
continuïteiten en verbonden 
met de oversteekplaatsen van 
de E40 (tunnels en toekomstige 
brug Georges de Lombaerde-
Lynxbinnenhof), dwz rechtstreeks 
verbonden met de belangrijkste 
verkeersstromen van de wijk en met 
de belangrijkste toegangswegen. 

De toegangen zullen geleidelijk aan 
worden gerealiseerd, naargelang 
de verschillende fasen van het 
project en de mogelijkheden die 
zich aandienen. In hun definitieve 
vorm zullen ze beantwoorden aan 
de verschillende uitdagingen en 
verschillende inrichtingen bieden.
- De hoofdtoegangen (type 1), 
zeer toegankelijk en zichtbaar 
aan de kruising tussen twee grote 
verkeersaders of parcours, krijgen 
de vorm van een comfortabele, 
duidelijk leesbare openbare 
ruimte,  toegankelijk voor personen 
met verminderde mobiliteit en 
voor fietsers. Zij vragen van de 
overheid een grotere investering in 
grondbeheersing en hoogstaande 
inrichtingen. Dit worden de 
drukste toegangswegen tot de 
Supervlakte. Ze moeten de minimale 
bereikbaarheidsvoorwaarden 
garanderen van deze ruimte en zo 
vlug mogelijk worden gerealiseerd.
- De bijkomende toegangen (type 2) 
vervolmaken de lokale porositeiten 
en wegen en kunnen op langere 
termijn worden gerealiseerd. Ze 
kunnen de vorm aannemen van 
hetzij echte openbare ruimten, 
hetzij privédoorgangen met een 

erfdienstbaarheid van doorgang.
Er worden 6 hoofdtoegangen (type 
1) voorzien:

1 . Toegang Smaragd:  continuïteit 
tussen de toegang Diamant van het 
Mediapark en de Supervlakte tussen 
de huidige operatie van de BGHM en 
de toekomstige ontwikkeling van de 
percelen Smaragd.

2. Toegang Maart:  aan het 
oostelijke uiteinde van het federale 
perceel, verbonden met zowel een 
ingang van het Mediapark als een 
oversteektunnel van de E40, met 
toegang tot de Maartlaan en de 
wijken ten zuiden van de snelweg

3. Toegang Georgin: op het perceel 
KB 105b in het verlengde van de 
Georginlaan en de zuidoostelijke 
toegang tot het Mediapark.

4. Toegang Grosjean halverwege 
tussen de beide uiteinden van 
de Supervlakte. Hij situeert zich 
ten oosten van het perceel KB 
115 en is zowel verbonden met de 
Grosjeanlaan als met de tweede 
snelwegtunnel, voor de verbinding 
met de Sterrebeeldenlaan ten zuiden 
van de E40.

5. Toegang Lombaerde voorzien 
aan het oostelijke uiteinde van het 
perceel KB 155. Verbonden met 
de toekomstige brug tussen de 
Georges de Lombaerdestraat en de 
Tweehuizenweg.

6. Toegang Gemeenschappen aan 
de oostelijke rand van het domein 
van het Sportpark van de gemeente 
Sint-Joost-ten-Noode. Gelegen 
aan het oostelijke uiteinde van de 
Supervlakte opent en signaleert hij 
deze ter hoogte van het kruispunt 
Gemeenschappen noord, en doet 
hij dienst als voorplein voor de 
sportvoorzieningen.

Hoofdtoegangen in de vorm 
van openbare ruimten

Bijkomende toegangen

Supervlakte

1
2

3

4

5

6

Het systeem van de 
hoofdtoegangen wordt aangevuld 
met bijkomende toegangen  (type 
2) op verschillende welbepaalde 
plaatsen:
- ter hoogte van het nog 
onbebouwde, federale domein 
waarvan de stadsvorm een  
verhoogde bereikbaarheid kan 
bevorderen tussen de Kolonel 
Bourgstraat en de Supervlakte. 
Tussen het huizenblok BGHM en het 
federale terrein komt een openbare 
doorgang.
- ter hoogte van de percelen KB 133 
en/of 135-139 om een continuïteit 
te garanderen vanaf de zuidelijke 
toegangen tot het Mandelapark. 

Aanvullend krijgen de 
projectontwikkelaars van alle 
percelen de mogelijkheid om een 
privétoegang tot de Supervlakte 
te creëren. De inrichting van de 
toegang en de integratie ervan in het 
landschap van de openbare beboste 
berm, moet worden besproken in 
het kader van de opvolging van de 
projecten.

→ Focus B1 - Aanbevelingen voor de stedelijke 
inrichting van de Kolonel Bourgstraat
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De snelwegbermen zijn een centraal 
onderdeel dat mee de identiteit van 
het gebied van de E40 zal bepalen. 
Ze vormen de ruggengraat van het 
landschappelijk systeem dat moet 
worden	gecreëerd,	en	een	element	
dat moet worden overbrugd om het 
contact tussen de Supervlakte en 
de stad te bevorderen.

Vanwege deze dubbele uitdaging, 
dringen zich drie maatregelen op.

- Behoud van de meeste 
snelwegbermen die onderdeel 
blijven van het openbaar domein. 
De verschillende kwaliteiten van 
deze gul beboste ruimten moeten 
worden behouden: de leefbaarheid 
(kwalificatie van de bewoonde 
omgeving), de milieukwaliteit 
(infiltratie, bestrijding van warmte-
eilanden, biodiversiteit, CO2-fixatie 
...), de landschappelijke coherentie 
van de E40 en de continuïteit met het 
groene systeem van het Mediapark, 
de bescherming tegen de hinder 
van de snelweg (geluidsoverlast, 
vervuiling), de kwalificatie 
van de Supervlakte en van de 
asfaltbedekking.

- Punctuele onderbreking voor de 
aanleg van de toegangen.

- Herwaardering (verdichting van 
de beplanting, onderhoud) en 
uitbreiding tot de aangrenzende 
percelen in het kader van de 
vastgoedmutaties.

- Aanleg, op de zuidelijke 
snelwegberm van de E40, van een 
voetgangerspromenade in het 
verlengde van een al bestaand stuk. 
Bedoeling is om deze ruimte te 
herwaarderen en haar al bestaande 
kwaliteiten te benutten om voor de 
wijk een wandelplaats te creëren 
die het bestaande netwerk aanvult 

2.3. Snelwegbermen

*
*

*
*

*

Behouden en 
gediversifieerde 
snelwegberm
Uitbreiding van het 
landschap van de 
snelwegbermen naar de 
percelen

Supervlakte
Hoofdtoegangen in de vorm 
van openbare ruimten

Bijkomende toegangen
Lokalisatie van de 
activerende programma's
Voetgangerspromenade op 
de zuidelijke snelwegberm

Bestaande parken

en de verplaatsingen rond de E40 
vergemakkelijkt.

Om de intensiteit van de 
Supervlakte te stimuleren, 
voorziet het project bovendien 
in de installatie van een aantal 
activerende programma's die 
perfect geschikt zijn voor deze 
nieuwe openbare ruimte. Om 
hun werking te bevorderen en 
de beboste bermen te vrijwaren, 
worden deze uitsluitend 
gesitueerd aan de toegangen tot de 
Supervlakte (achter de strategische 
percelen die zullen worden bepaald 
in het volgende punt).

→ Focus B3 - Bebouwbaarheid achter de 
strategische percelen

*
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La De lokalisatie van de toegangen 
tot de Supervlakte bepaalt 
een aantal percelen die van 
bijzonder belang zijn vanwege hun 
positionering en de bijzondere rol 
die ze vervullen in het netwerk, de 
verbinding tussen de Supervlakte 
en het al bestaande weefsel en de 
animatie van de wijk.

Deze strategische percelen 
ondergaan de invloed van de 
realisatie van een openbare toegang 
en staan centraal in het project. 

Deze bestemming heeft een aantal 
gevolgen. 
- Enerzijds moeten mechanismen 
van retrocessie, gebruiksrecht, 
erfdienstbaarheden, enz. worden 
voorzien om de bestendigheid 
van deze openbare ruimten te 
garanderen. 
- Anderzijds, omdat ze 
overeenstemmen met een 
bijzonder intense en zichtbare 
doorgangsruimte, moet hun 
transformatie ronduit voorbeeldig 
zijn. Dat betreft de bebouwing zelf 
- emblematisch, hedendaags en 
bijzonder verzorgd, maar ook de 
programmering op de gelijkvloerse 
verdiepingen met actieve en open 
programma's die aansluiten bij 
de nieuwe openbare ruimte. De 
gelijkvloerse verdiepingen kunnen 
zich rechtstreeks wenden tot de 
nieuwe openbare ruimte, door bij 
te dragen tot de activering die we 
hiervoor al beschreven.

In ruil kunnen deze strategische 
percelen hun voordeel doen 
met de openheid van de nieuwe 
openbare ruimte. Er kan hoger 
worden gebouwd, zonder echter de 
zonvoorwaarden voor de omliggende 
gebouwen in het gedrang te brengen.

2.4. Strategische percelen

Hoofdtoegangen in de vorm 
van openbare ruimten

Bijkomende toegangen 
Strategische percelen die 
zijn betrokken bij de aanleg 
van openbare toegangen
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→  Focus B1 - Aanbevelingen voor de 
stedelijke inrichting van de Kolonel 
Bourgstraat
→ Focus B2 - Ontwerp van charter over de 
kwaliteit van de bebouwing in de Kolonel 
Bourgstraat

De andere percelen die zijn 
betrokken bij de aanleg van een 
aanvullende verbinding, moeten 
op hun terrein tussen de Kolonel 
Bourgstraat en de Supervlakte 
minstens een geschikte doorgang 
creëren die overdag wordt 
opengesteld voor het publiek 
(erfdienstbaarheid van doorgang). 
Een aantal verbindingen kunnen 
echter ook de vorm aannemen van 
een openbare ruimte (retrocessie).  
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Als de omgeving van het 
grondgebied van de E40 een 
transformatie ondergaat 
(snelheidsbeperking tot 50km/u 
op de E40 en aanleg van de 
Supervlakte) en de alternatieve 
verplaatsingswijzen zullen worden 
verbeterd, biedt de site een 
algemeen verdichtingspotentieel. 
Het Masterplan verdedigt een 
gecontroleerde verdichting van 
het gebied waarbij een aantal 
kwaliteiten van het stedelijk leven 
worden behouden en bevorderd. 
Het project wil een systeem van 
open stadsvormen promoten dat 
de vorming van een bundelend 
landschap bestendigt en versterkt 
en de kwaliteiten van dit landschap 
weet te benutten.

Daarom worden een aantal 
richtlijnen aangegeven om de 
evoluties van zowel het private 
als openbare gebouwenpark te 
begeleiden.

- In een algemeen perspectief 
van hergebruik van de bestaande 
structuren en middelenbesparing, 
wordt voorrang verleend aan 
operaties die de bestaande 
gebouwen omschakelen en 
verhogen als dat bijdraagt tot het 
bereiken van de doelstellingen van 
landschappelijke porositeit en de 
installatie van programma's in goede 
omstandigheden mogelijk maakt.

- Als het behoud van de 
bebouwing niet bijdraagt tot de 
kwaliteitsdoelstellingen van het 
Masterplan (gunstige oriëntatie 
van de woningen, bereikbaarheid, 
verbinding met de Supervlakte), 
kunnen nieuwe gebouwen worden 
opgetrokken (afbraak-wederopbouw) 
voor zover er aan bepaalde 
bijzondere voorwaarden wordt 

2.5. Bebouwingsstrategie

voldaan. De nieuwe gebouwen 
worden bij voorrang geplaatst in 
de vorm van aparte volumetrieën 
op voldoende afstand van elkaar. 
Onderbrekingen en open ruimten 
genieten de voorkeur boven 
doorlopende stadsfronten. Door het 
kenmerkende stedelijke systeem 
van het snelweglandschap, dat met 
name aanwezig is in de Kolonel 
Bourgstraat, door te trekken, zullen 
de constructies de vorm aannemen 
van compacte, multi-georiënteerde 
gebouwen die in interactie treden 
met het landschap en meervoudige 
uitzichten bieden langs alle gevels.

- De stadsvormen stellen zich tot 
doel om zoveel mogelijke visuele 
permeabiliteit en landschappelijke 
openheid te voorzien, met name 
tussen de percelen.

- De buitenruimten van de 
percelen vormen een bevoorrechte 
landschappelijke ruimte en 
een belangrijke schakel in de 
samenstelling van het bundelend 
landschap. Deze ruimten moeten 
maximaal worden beplant en de 
doorlaatbaarheid van hun bodems 
moet worden gegarandeerd.

- De projecten moeten, 
ongeacht hun aard, streven naar 
voorbeeldigheid op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, zowel 
bij de keuze van de materialen 
(met lage grijze energie) als van 
de gebruikte technieken (BBC, 
bioklimaat) en voldoen aan de 
principes van regenwateropvang, 
bodemdoorlaatbaarheid, enz.

Opdat ze kunnen worden toegepast 
in de verschillende projecten, 
moeten deze richtlijnen op 
verschillende manieren worden 
geconcretiseerd:

- opstelling van basisregels voor 
de stadsvormen in de Kolonel 
Bourgstraat;
→ Focus B1 - stadsvormen Kolonel 
Bourgstraat

- uitwerking van een charter over 
de architecturale, stedelijke en 
landschappelijke kwaliteit van de 
projecten in de Kolonel Bourgstraat, 
dat een gezamenlijke visie vertaalt 
van de spelers in deze belangrijke 
sector.
 → Focus B2 - Ontwerp van charter over de 
bebouwing in de Kolonel Bourgstraat

- opstelling van kavelfiches van 
enkele specifieke en belangrijke 
sites van het project (percelen 
Smaragd, Gulledelle, uitbreiding 
operatie BGHM, federaal terrein, 
enz.) die deze richtlijnen aanpassen 
aan en specifiek richten op de 
kleinere schaal van het perceel.

→ Focus B - Stadsvormen 
→ Focus D - Milieunota -   
3.Percelen en bouwvormen
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De programmering van de 
Supervlakte en van de omliggende 
ruimten moet in dienst staan van 
de ambitie om de lineaire openbare 
ruimte te activeren, een dialoog 
te	creëren	met	de	wijken	en	de	
aansluiting bij het Mediapark te 
garanderen.

De Supervlakte zelf is een lineaire 
openbare ruimte die zich leent 
voor geanticipeerde of spontane 
gebruiksdoeleinden en kan evolueren 
in de tijd. 
- Van in het eerste seizoen 
worden verschillende installaties 
vooropgesteld. Waar hun definitie/
functie/voorwerp nog niet vaststaat 
en onze werkzaamheden slechts 
mogelijkheden aanreiken, is hun 
omkeerbaarheid een absolute 
voorwaarde. Een strategie 
van coproductie of eerder co-
programmering van deze bijzondere 
ruimte wordt verdedigd als middel 
om de dynamische en creatieve 
krachten van het gebied erbij te 
betrekken. Naar het voorbeeld van 
Parckdesign, waarbij een curator 
garant staat voor de coherentie van 
het geheel van de voorstellen en voor 
een sterke coproductieve dynamiek, 
zou het wenselijk zijn om door middel 
van een projectoproep ontwerpers-
ambachtslieden te selecteren die 
drager zijn van een participatieve 
aanpak. 
- De eventdimensie van het 
programma, vooral in dit eerste 
seizoen, kan een articulatie zijn van 
specifieke events in het kader van 
de projectoproep en onderhavige 
studie (openingsfeest, filmvertoning, 
sporttornooi, buitencafé op zondag 
...) en al bestaande events die 
gedurende een avond of een week 
de ruimte bezetten en animatie 
aanbieden. De animatie kan 
bestaan uit privé-initiatieven (roller 
parade, aperitieven in de stad,…) 

2.6. Programmering

Structurerende openbare 
ruimten De Supervlakte en 
de pool van het  MediaPark

Tussenliggende pool
Bewoonde rand

of worden georganiseerd door de 
overheid (milieufeest, muziekfeest, 
enz.). Daarvoor moeten de nodige 
contacten worden gelegd en de 
planning en onderhandelingen 
worden voorzien.
- Het bestaan van de Supervlakte 
roept de vraag op naar hoe ze zal 
worden beheerd:
1. Beheer van een openbare ruimte 
die zowel plein als straat als park 
is: traditioneel beheerd door de 
gemeenten, Leefmilieu Brussel 
of Net Brussel, maar hierover is 
vandaag nog niets beslist.
2. Een openbare ruimte die 24u/24 
bereikbaar is: toegangsbeperking 
op bepaalde tijdstippen lijkt 
ingewikkeld, met name vanwege de 
mandeligheid met de aangrenzende 
open eigendommen. Activerende 
programma's die het contact met de 
openbare ruimte verzekeren, zorgen 
evenwel voor continue aanwezigheid 
van mensen en sociale controle in 
deze ruimte.
3. Dagelijks beheer van de 
voorzieningen: voorzieningen 
bouwen en een aantal evenementen 
voorzien is één zaak, maar hoe 
organiseren we de dagelijkse 
opening van sportvoorzieningen, 
dansruimten, enz.? Het team hecht 
belang aan middelenbesparing en 
gebruiksvrijheid. Daarom kunnen 
infrastructuren worden voorzien 
die zelfbeheer aanmoedigen. Een 
belangrijke rol kan bovendien worden 
vervuld door de gemeenschaps- 
en straathoekwerkers van de 
gemeenten.. Ook kunnen concessies 
worden onderhandeld met de 
beheerders: zelfbeheer en een 
oproep tot concessiehouders 
kunnen worden verbonden aan de 
projectoproep.
4. Toegang voor de wagens van 
hulpdiensten en leveranciers: moet 
worden geïntegreerd ten dienste van 
de volledige programmering van deze 

ruimte, die uitzonderlijk en beperkt 
berijdbaar moet blijven voor deze 
voertuigen.
De vastgoedprogramma's langs de 
Supervlakte begeleiden ten volle 
de realisatie ervan, met name ten 
aanzien van de toegangen.
- Verschillende supralokale 
polen die worden gedragen door 
de overheid: het BHG voor het 
Mediahuis, de gemeenten, de 
Federatie Wallonië-Brussel of de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
voor de onderwijspolen in 
Gulledelle en, op het "federale 
terrein", een gewestelijke 
huisvestingsmaatschappij 
(waarschijnlijk de BGHM) achter 
de sociale woningen in de Kolonel 
Bourgstraat, de gemeente 

Sint-Joost-ten-Noode en de 
subsidiërende overheid voor de 
opknapping van het sportpark. 
Vanaf seizoen 2 ten slotte, kan het 
vaste karakter van de noordelijke 
snelwegbermen worden onderbroken 
voor de bouw van paviljoenen voor 
bepaalde diensten en voorzieningen 
van de Supervlakte die tot die tijd 
worden gehuisvest in zeer tijdelijke 
of mobiele infrastructuren. In 
dit stadium is (of kan) daarvoor 
nog geen projectdrager (worden) 
geïdentificeerd.
→ Focus B3 - Bebouwbaarheid achter de 

strategische percelen

- Vandaag zijn al tal van 
privéprojecten bekend, 
aangetrokken door de verwachte 
omschakeling naar huisvesting 

gezien de achteruitgang van de 
tertiaire markt in deze wijken. 
Het is echter niet wenselijk om 
de ene monofunctionaliteit 
te vervangen door de andere. 
Daarom wordt aangemoedigd om 
op de gelijkvloerse verdiepingen 
kantoorruimten of ruimten voor 
vrije beroepen te handhaven. Op 
verschillende strategische percelen 
die rechtstreeks zijn verbonden 
met de Supervlakte, worden 
tegelijk ook meer open functies 
aangemoedigd (handelszaken, 
horeca, openbare voorzieningen), 
in het verlengde van de benadering 
die al enkele maanden geleden 
werd gestart via kwaliteitskamers. 
Enerzijds onderhandelen ze de 
inschrijving van de projecten in 

de logica van de Supervlakte (met 
name wat de toegangen betreft) 
en de stedenbouwkundige en 
architecturale kwaliteit van de 
projecten, en anderzijds vertalen ze 
een standpunt over de wenselijke 
programma's en verstrekken ze 
nuttige informatie, zodat er geen 
concurrerende of redundante 
programma's naast elkaar zullen 
worden ontwikkeld. 
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De aanleg van de Supervlakte 
moet de aanzet zijn voor een 
transformatie op schaal van de 
wijk. Om de infrastructuur van de 
E40 te integreren en in te schrijven 
in een ruimer systeem, rondom de 
Supervlakte, wil het project het 
omliggende wegennet structureren 
en een meer globale coherentie tot 
stand brengen.

Met het oog op middelenbesparing, 
laat deze strategie toe om de 
omvang van de herinrichtingswerken 
te beperken en lichte ingrepen te 
garanderen.
Naast de globale heraanleg van 
de Reyerslaan, stelt het project 
daarom voor om de wegen deel 
per deel aan te pakken. Dit laat 
toe om zich te concentreren op de 
sites die interventie nodig hebben, 
met name in het verlengde van de 
toegangen tot de Supervlakte, om 
de inrichtingen aan te passen aan 
de bijzondere situaties en om de 
temporaliteit van deze inrichtingen 
te bepalen naargelang de context. Bij 
dit alles moet worden gestreefd naar 
een coherente werking op termijn.
De interventies in de openbare 
ruimten en op de wegen kunnen 
bovendien worden aangegrepen om 
tegelijk verschillende hefbomen te 
realiseren.
- zachte wegen: om de voorwaarden 
rond de Supervlakte te verbeteren 
en de toegang voor voetgangers 
en fietsers te garanderen, moeten 
de zachte wegen ernaartoe 
comfortabeler en beter bereikbaar 
worden gemaakt. Daarvoor moet de 
wegruimte worden herverdeeld en 
worden gestreefd naar continuïteit.
- mobiliteit: er moet een nieuw 
evenwicht worden gecreëerd 
in het mobiliteitssysteem, ten 
gunste van het openbaar vervoer 
en de actieve vervoerwijzen, maar 
ook moet de werking worden 

2.7. Gecombineerde strategie openbare ruimte - 

landschap - mobiliteit

geperfectioneerd waar er problemen 
zijn (stadsbreuken tussen actieve 
verplaatsingswijzen op de E40 en 
de Reyerslaan, verkeerswerking op 
de kruispunten Maart - Roodebeek, 
Diamant, Meiserplein ...).
- landschap: bedoeling is om elke 
herstructurering van wegen aan te 
grijpen om het groene netwerk aan 
te vullen op stedelijke schaal en om 
bij te dragen tot de totstandkoming 
van een bundelend landschap. Het 
systeem tussen het noorden en het 
zuiden van de E40 moet opnieuw in 
evenwicht worden gebracht om het 
breukeffect te verzachten, maar 
ook om de plaats van de natuur in 
het straatlandschap te bevestigen 
door hoogstammen en laag groen te 
combineren waar mogelijk.
- parkeren: de reorganisatie 
van de parkeerplaatsen op de 
openbare weg om de straatruimte 
beter te verdelen en ruimte te 
creëren voor andere functies 
(voetgangers, fietsers, landschap) 
waar parkeerplaatsen te veel ruimte 
beslaan. Op sommige plaatsen wordt 
het aantal parkeerplaatsen op de 
openbare weg verminderd, maar een 
minimumaanbod blijft behouden en 
er wordt voorzien in een aanvullend 
parkeeraanbod buiten de openbare 
weg.

De veelheid van openbare 
plaatsen die worden gecreëerd of 
gerecycleerd, beantwoordt aan 
de vele gebruiksdoeleinden en 
functies en vult het huidige aanbod 
in de sector aan. In plaats van 
monofunctionaliteit, moeten deze 
ruimten polyvalentie nastreven.
- gebruik van de Supervlakte voor 
recreatie, sport en cultuur (zie plan 
nr. 16)
- gebruik van actieve 
verplaatsingswijzen en 
wandelmogelijkheden op de 
Supervlakte (16), de toegangen (15) 

Aanleg van de Kolonel 

Bourgstraat:

deel Smaragd/Maart 
deel Maart/Georgin
deel Georgin/Grosjean
deel Grosjean/Lombaerde

De dwarsstraten: Georginstraat 
en Lombaerdestraat
De tunnels: Maart en Grosjean
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Aanleg van de doorgangen op 

de zuidelijke snelwegberm

deel Roodebeek/Maart
deel Maart/Grosjean
deel Grosjean/Lynxbinnenhof
deel Lynxbinnenhof/Tweehuizen
Aankomst van de brug 
Lombaerde-Tweehuizen

Andere openbare ruimten:

passerelle Lombaerde-Deux 
Maisons
multi-modale pool Emeraude
balkon Diamant
toegang Supervlakte
Supervlakte
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en de verschillende wegen
- gebruik van promenades en de 
Supervlakte (16) op de zuidelijke 
snelwegberm.
- gebruik van oversteekplaatsen en 
verbindingsruimten voor de brug 
Lombaerde-Tweehuizen (12), de 
toegangen tot de Supervlakte (15) en 
Smaragd (13)
- gebruik van uitwisseling en 
intermodale verbinding ter hoogte 
van Smaragd (13)
- gebruik van uitzichtpunten op het 
balkon Diamant (14) en van de brug 
Lombaerde-Tweehuizen (12)

→ Focus A - Openbare ruimten
→ Focus E – Mobiliteit
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De uitvoering van het Masterplan 
zal worden gespreid over 
verschillende seizoenen om de 
tijd en de middelen coherent te 
verdelen tussen de ambities van 
het project en de toenemende 
behoeften van het gebied. Omdat 
deze ambities en behoeften in de 
loop der tijd kunnen evolueren, 
zal bij de scenarisering van het 
project worden gestreefd naar 
aanpasbaarheid.

Vandaag worden drie seizoenen 
voorgesteld:
• Seizoen 1, op zeer korte termijn, 
waarin de voorgestelde maatregelen 
slechts lichte operaties vergen en 
een probleemloze projectuitvoering 
gegarandeerd is;
• Seizoen 2, op middelkorte termijn, 
waarin de voorgestelde maatregelen 
iets grotere inspanningen vragen, 
vooral voor het verkrijgen van de 
vergunningen en vanwege de duur 
van de werken;
• En ten slotte seizoen 3, op 
middellange termijn, dat alle 
inrichtingen omvat die enkel 
op langere termijn en/of met 
latere budgetten kunnen worden 
gerealiseerd.

Op het vlak van mobiliteit 
beantwoordt deze opsplitsing in 
seizoenen ook aan de vereiste 
om het globale vervoersaanbod 
aan te passen aan de 
verplaatsingsbehoeften van de 
huidige en toekomstige bevolking:
• In seizoen 1 wordt de start gegeven 
van het stadsproject: inrichtingen om 
de alternatieve verplaatsingswijzen, 
vooral de actieve modi, te bevorderen 
en het individuele autogebruik te 
verminderen. Het beantwoordt aan 
een vraag naar verplaatsingen die 
nagenoeg stabiel is ten opzichte van 
de bestaande toestand;
• Seizoen 2 stemt overeen met 

2.8. Tijdsstrategie en coherentie van de projectseizoenen

een eerste fase van ontwikkeling 
en stedelijke verdichting van 
de wijk. Om te beantwoorden 
aan de toenemende vraag naar 
verplaatsingen, steunt het behalve 
op actieve vervoerswijzen ook op 
de herwaardering van het openbaar 
wegvervoer (bussen);
• Seizoen 3 ten slotte stemt overeen 
met de tweede fase van ontwikkeling 
en stedelijke verdichting van de wijk, 
met in het bijzonder de verwachte 
oplevering van de volledige 
programmering van het Mediapark-
project. Om te beantwoorden aan 
de verplaatsingsbehoeften van de 
duizenden nieuwe gebruikers van het 
gebied, zullen de hefbomen actieve 
verplaatsingswijzen en bussen 
niet meer volstaan. De oplossingen 
moeten daarom worden gevonden in 
het zware openbaarvervoersaanbod: 
ontwikkeling van het GEN-aanbod 
in het station Meiser, evolutie van 
het tramaanbod op de Middenring 
naar een metro-aanbod, aanleg van 
een rocadetramlijn op de nieuwe 
verkeersader Gemeenschappen in 
de richting van metrostation Bordet 
...

De horizons waartegen deze 
zware openbaarvervoersprojecten 
moeten worden gerealiseerd 
lijken momenteel nog heel vaag 
of onzeker. We kunnen ons zelfs 
afvragen of ze wel haalbaar zijn in 
een seizoen 3 waarvan de andere 
programmacomponenten veel 
zekerder zijn.

Toch lijkt het ons in het kader 
van de projectstrategie van 
het Masterplan Parkway E40 
noodzakelijk om ze te plannen voor 
seizoen 3. De projecten hebben 
immers een aanzienlijke impact 
op de verplaatsingsbehoeften 
en kunnen daar in uitstekende 

omstandigheden aan voldoen.
De realisatie van zware 
openbaarvervoersoplossingen is 
geen optie maar een noodzaak, en 
hoe minder tijd er verstrijkt tussen 
de voltooiing van het MediaPark en 
de voltooiing van deze oplossingen, 
hoe beter.
De periode waarin de 
verplaatsingsbehoeften 
maximaal zullen zijn maar het 
mobiliteitsaanbod nog ontoereikend 
om eraan te beantwoorden, zal 
aanzienlijke moeilijkheden met 
zich meebrengen en een impact 
op zowel de werking van het 
gebied als de aantrekkelijkheid 
ervan (commercialisering van de 
programma's ...). Daarom moet die 
periode zo kort mogelijk worden 
gehouden.

In mindere mate stelt het Masterplan 
in seizoen 2 voor om ter hoogte van 
de Sector Smaragd een buurtparking 
te voorzien om te beantwoorden 
aan de huidige behoeften van 
de gebruikers van de wijk. In 
deze fase van het project lijkt de 
verwezenlijking van deze parking 
complex, met name vanwege de 
problematiek van beschikbare 
gronden.
Toch lijkt de realisatie van deze 
buurtparking in het kader van 
de globale projectstrategie 
noodzakelijk. Ze zal immers niet 
alleen beantwoorden aan de 
behoeften van de gebruikers, 
maar ook garant staan voor een 
kwaliteitsvolle herinrichting van de 
openbare ruimten die zullen worden 
verlost van de parkeerdruk.
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Binnen een zeer kort tijdsbestek 

(2016-2017), zullen in seizoen 1 

de eerste projecten, installaties 

en lichte inrichtingen worden 

gerealiseerd die binnen 

afzienbare tijd en tegen een 

zeer kleine investering de 

transformatiedynamiek op gang 

zullen brengen. Deze projecten zijn 

de voorbode van meer diepgaande 

evoluties in de volgende seizoenen. 

Door experimentele programma's, 

tijdelijke gebruiksdoeleinden en 

alternatieve verplaatsingswijzen te 

installeren, kunnen er tests worden 

uitgevoerd om uiteindelijk de 

komende projecten te bepalen.

Supervlakte

Tijdens de testfase op de E40 
kan al heel snel, vanaf 2016, een 
eerste mutatie van het gebied 
worden doorgevoerd. Als er twee 
rijstroken worden opgegeven, zal de 
Supervlakte in seizoen 1 beschikken 
over een geasfalteerde oppervlakte 
van 1,4 ha. De breedte van het 
centrale deel zal over een afstand 
van ongeveer 600 m variëren tussen 
10 en 15 meter. 
Op basis van een tijdelijke inrichting 
die, zonder zware transformatie van 
de infrastructuur, de Supervlakte 
op een lichte en omkeerbare manier 
beveiligt, uitrust en toegankelijk 
maakt, kan een voorproject 
worden gestart. Het komt er 
daarbij op aan om de energieën 
en initiatieven te bundelen, een 
eerste testlaboratorium van 
gebruiksdoeleinden en praktijken 
te creëren, inventieve projecten te 
lanceren enz. die het potentieel van 
deze ruimte benutten en helpen om 
de volgende seizoenen te definiëren.

3.1. Seizoen 1  - 2016-2019

3. Scenarisering / Seizoen 1

Openbare ruimte

Supervlakte/Toegangen 

Supervlakte

Wegennet

Wijzigingen van het 
wegennet
1. Voorlopige heraanleg van de 
Reyerslaan
2. Heraanleg van het kruispunt 
Maart-Rooedbeek

Landschap

Beplantingen

Toegangen

Vanaf seizoen 1, nog voordat de 
percelen in de Kolonel Bourgstraat 
hun transformatie ondergaan, 
zullen vijf eerste toegangen de 
bereikbaarheid van de Supervlakte 
garanderen vanaf de uiteinden, maar 
ook op drie punten vanuit de Kolonel 
Bourgstraat. Ze worden gerealiseerd 
met lichte constructiewijzen (hout, 
roosters, modulaire constructies, 
lichte wegbedekking, enz.), binnen 
een beperkte termijn, en maken het 
mogelijk om de hoogteverschillen in 
de bermen te overbruggen zonder 
zware ingrepen. De bestaande 
elementen (trappen, tunnels, goten, 
enz.) worden benut en langs de 
Supervlakte worden verschillende 
bevoorrechte intensiteits- en 
programmeringspunten ingericht.

Weginrichtingen

De eerste punctuele herinrichtingen 
vinden plaats op de wegen. Dat is 
het geval aan het kruispunt Maart-
Roodebeek, maar ook aan het 
kruispunt Diamant en aan de afrit 
van de E40. De inrichting van het 
kruispunt Diamant in seizoen 1, 
zal in het kader van de voorlopige 
heraanleg van de Reyerslaan worden 
afgestemd op de toekomstige 
inrichting van de sector Smaragd in 
de seizoenen 2 en 3.
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Toegang Maart

De toegang Maart wordt ingericht achter het federale terrein. Dankzij een 
bestaand waterafvoersysteem kan daar een doorgang met een beperkt 
hoogteverschil worden gerealiseerd met een eenvoudige constructie (rooster) 
die wordt verbonden met het oostelijke voetpad van de Maartlaan en de beide 
zijden van de E40 bereikbaar maakt via de Maarttunnel.
Deze inrichtingen zullen ook worden behouden in de seizoenen 2 en 3 en 
worden geïntegreerd in het vastgoedproject op het federale terrein.

Toegang Grosjean

Aan de Grosjeantunnel moet een groter hoogteverschil worden overbrugd. De 
snelweg ligt er immers hoger dan de stad. Aan de oostkant wordt de toegang 
gevormd door een voor fietsers berijdbaar platform in de berm achter perceel 
123-125 en aan de westkant door een bestaande trap achter perceel 115 die 
zal worden versterkt en beveiligd.
Het befietsbare platform zal later worden behouden. De trap van zijn kant 
vormt een lichte inrichting die bij de inrichting van een grotere openbare 
ruimte in seizoen 2 mee zal worden getransformeerd.

3. Scenarisering / Seizoen 1

Toegangen
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Toegang Lombaerde

Ter hoogte van de Georges de Lombaerdestraat, ligt de snelweg dan weer 
lager dan de doodlopende weg. Via een trap in de snelwegberm kan het 
hoogteverschil worden overbrugd.
Deze lichte en tijdelijke inrichting zal in seizoen 2, bij de bouw van perceel 
149-155, worden getransformeerd.

Toegang Gemeenschappen

Aan het oostelijke uiteinde kan met behulp van een platformsysteem de weg 
worden doorgetrokken tot aan de Gemeenschapslaan.
Dit tijdelijke systeem zal bij de herinrichting van het Sportpark en de 
transformatie van de afrit in seizoen 2 mee evolueren.

3. Scenarisering / Seizoen 1

Toegangen
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Gebruiks-

mogelijkheden van de 

Supervlakte

Naarmate de concrete elementen 
worden gerealiseerd in seizoen 1, 
zal de Supervlakte zich profileren 
als een plaats, een openbare 
ruimte waar volop kan worden 
geëxperimenteerd.

Voor dit eerste seizoen worden een 
aantal bezettingen gesuggereerd. 
Het zijn eerder illustraties van wat 
mogelijk is dan echte voorstellen:
- Een experimentele boomkwekerij;
- Een plaats voorbehouden voor 
alternatieve mobiliteit, met een 
fietsatelier en een mobitheek;
- Een vrije ruimte voor 
evenementen en meer spontane 
gebruiksdoeleinden;
- Een speelterrein;
- Een plaats van gezelligheid en 
ontspanning in de vorm van een 
buitencafé;
- Een structuur voor glijsporten;
- Een plaats voor balsporten en 
balspelen;
- Een plaats voor projecties en 
voorstellingen;
- Een ruimte voor loopwedstrijden;

Deze mogelijkheden zullen nader 
worden uitgewerkt via de lancering 
van projectoproepen.

De uitdaging bestaat erin om de 
toe-eigening van de Supervlakte te 
garanderen en daarbij ook ruimte te 
laten voor spontane initiatieven. In 
de ruimte kunnen demonteerbare 
infrastructuurelementen worden 
geplaatst die de bewoners van 
de omliggende wijken dagelijks 
kunnen gebruiken. Vooral in 
dit eerste seizoen, lijkt een 
eigen evenementsprogramma, 

gecombineerd met de organisatie 
van evenementen op de Supervlakte, 
overigens opportuun om deze 
bijzondere ruimte te verankeren in de 
geest van de Brusselaars. 
De Supervlakte zal als 
grootstedelijke openbare ruimte 
het startpunt zijn van coherentie 
tussen de ruimte zelf en de geplande 
en bestaande programma's aan 
weerszijden van de snelweg. Het 
bestaan ervan rechtvaardigt een 
specifieke houding bij de geplande 
ontwikkelingen, met name in de 
Kolonel Bourgstraat. Dit eerste 
seizoen is uitermate geschikt voor 
een dialoog (en stedenbouwkundige 
procedures) rond de eerste projecten 
en rond de kwaliteiten die men ze wil 
geven. 

Bijkomend moet ook de gelegenheid 
worden aangegrepen om de verlaten 
politiepost aan het station Diamant 
om te schakelen en open te stellen 
voor het publiek. Door zijn positie, 
met zowel een weids uitzicht 
over de E40 als een uitstekende 
verbinding met de stad, kan dit 
kleine gebouw ter hoogte van 
Diamant een link vormen met het 
project als het wordt omgevormd tot 
uitkijkpunt, tentoonstellingsruimte, 
ontmoetingsruimte en projecthuis.

Kantoren

Activiteiten

Handelszaken

Openbare voorzieningen

Media

Woningen

Vooral huisvesting

Specifieke huisvesting

1. Hotels

2. Seniorenresidenties

Omdat seizoen 1 geen 

programmawijziging inluidt in de 

bebouwde omgeving van het project, 

geeft dit plan de bestaande elementen 

aan in het gebied.

existant

en partie basse

nouveau

Voorstel van gebruik in seizoen 1: een "mobitheek" waar 
alternatieve vervoermiddelen kunnen worden geleend en 
fietsen kunnen worden hersteld.

Voorstel van gebruik in seizoen 1: een buffet, ludotheek, 
ontmoetingsruimte met uitzicht op de stad ter hoogte van de 
Grosjeantunnel

Voorstel van gebruik in seizoen 1: een eventruimte geschikt voor 
punctuele evenementen en activiteiten (kermis, concert, markt, 
beurs, picknick ...)

Voorstel van gebruik in seizoen 1: een "sporttunnel" beveiligd 
met een net voor balsporten en balspelen.
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Programmering
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Versmalling van de E40 van Vlaanderen richting Brussel tot 

3+1 rijstroken zodat de Supervlakte kan worden ingericht

snelheidsverlaging + radarsysteem

Realisatie van een continuïteit voor actieve 

vervoerswijzen, van de Supervlakte naar 

Diamant

De toegang tot de parking E40 is verplaatst naar
de kant van de Kolonel Bourgstraat

Inrichting van het  

verkeersknooppunt Roodebeek #Maart

Rotonde om de verkeersdoorstroming
te vergemakkelijken (terug naar de E40)

Inrichting van de nodige toegangen 

om de 

1ste Supervlakte tot leven te 

wekken:

Smaragd
Maart

Grosjean
Lombaerde

3. Scenarisering / Seizoen 1

Mobiliteit

Het ontstaan van de Supervlakte, de start van het 
stadsproject
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3. Scenarisering / Seizoen 1

Mobiliteit

E40 / Supervlakte

Tijdens de eerste fase van uitvoering 
van de Supervlakte zullen 2 van 
de 6 bestaande rijstroken in de 
richting Vlaanderen-Brussel worden 
herveroverd, evenals de niet-
bereden berm en de eerste bundel 
rijbaanscheidingen. Zo wordt een 
breedte verkregen van maximaal 
15,00 m die de aanzet vormt van 
de nieuwe openbare ruimte en kan 
worden gebruikt voor de actieve 
mobiliteit (fiets, te voet, rollers, 
skateboard, enz.). 
Deze herinrichting kan gebeuren 
zonder zware werken aan de 
infrastructuur (alleen de bestaande 
rijbaanscheidingen moeten licht 
worden gewijzigd bij het naderen 
van de afrit Smaragd, zodat er 4 
doorlopende stroken kunnen worden 
ingericht). 
Van de 4 resterende rijstroken 
op de bundel van de E40 bij het 
binnenrijden van de stad, zal de 
meest noordelijke worden bestemd 
voor het beheer van de oprit naar 
de E40 vanaf de verkeerswisselaar 
Gemeenschappen en van de afrit van 
de E40 naar de sector Smaragd; de 3 
andere rijstroken beantwoorden dan 
aan de doorstromingsbehoeften van 
de 3 tunnels Meiser, Montgomery en 
Schuman richting stadscentrum. 

→ Focus E1 - Verkeer Supervlakte Seizoen 1.

Eveneens om de overgang van de 
verkeersruimte naar het grondgebied 
van de stad te markeren, zal de 
toegelaten snelheid er vanaf de 
gewestgrens geleidelijk aan worden 
verlaagd om zo vroeg mogelijk 50 
km/u te bereiken. Een ontradend 
systeem type radar zal noodzakelijk 
zijn om erop toe te zien dat de nieuwe 
regelgeving wordt gerespecteerd. 
De snelwegbundel bij het verlaten 

van Brussel zal tijdens dit 1ste 
seizoen niet worden gewijzigd.

Verbindingen van de 

Supervlakte

De openbare ruimte Supervlakte 
die zo ontstaat, zal met de wijken 
worden verbonden dankzij 
de inrichting van de eerste 
oversteekplaatsen die nodig zijn 
om de gebruikers aan te trekken. 
De toegangen die tijdens Seizoen 1 
prioritair zullen worden aangelegd, 
beantwoorden aan de vereiste van 
snelle en lichte operaties, terwijl 
voor de inrichting een maximale 
zichtbaarheid is gegarandeerd. Het 
betreft:
- De trappen en toegangsplatforms 
verbonden met de Maart- en de 
Grosjeanstraat, die de wijken ten 
noorden en ten zuiden van de E40 
verbinden;
- De trappen verbonden met de 
Lombaerdestraat en de inrichting 
van een doorgang langs het 
Sportpark van Sint-Joost-ten-Noode, 
om de Supervlakte te verbinden met 
de Gemeenschappenlaan en de wijk 
Gulledelle Marcel Thiry;
- De westelijke verlenging van de 
openbare ruimte Supervlakte zo 
dicht mogelijk bij de Middenring en 
het knooppunt Diamant.

Deze laatste verbinding, via de site 
Smaragd, lijkt de belangrijkste om 
de Supervlakte te verankeren in de 
kern van het systeem van openbare 
ruimten en mobiliteit. Daarom wordt 
gekozen voor een verlenging van de 
doorgang die ten noorden van de 
afslag Smaragd wordt aangelegd 
tot aan de Reyerslaan. Mogelijke 
conflicten met de toegang tot de 
buurtparking bij het verlaten van 
de E40 en met de afrit op de E40 

richting Kolonel Bourgstraat, zullen 
worden vermeden door de betrokken 
verkeersstromen te verplaatsen naar 
het ondergeschikte kruispunt Reyers 
# Kolonel Bourg.
De afrit van de E40 behoudt haar 
huidige werking op één rijstrook. 
De noordelijke rijstrook wordt voor 
de inrichting van de testfase van de 
Supervlakte immers gerecupereerd 
voor het verkeer van de actieve 
verplaatsingswijzen.
Ter hoogte van de verbinding met de 
Reyerslaan zal een nieuwe inrichting 
als voorbereiding op seizoen 2 een 
rechts- en een linksafslagstrook 
bieden, terwijl in het zuiden een 
ruimte overblijft voor de aanzet van 
de Supervlakte ter hoogte van het 
"balkon Diamant".

Kruispunt Diamant

In het kader van de 1ste fase van 
de herinrichting van het kruispunt 
Diamant na de afbraak van het 
viaduct, zal de werking van het 
knooppunt slechts licht gewijzigd 
zijn ten opzichte van de bestaande 
toestand. De rijstroken van het 
kunstwerk worden immers hersteld 
op de begane grond en het systeem 
van parallelwegen blijft behouden. 
Toch zal de situatie erop verbeterd 
zijn: de oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fietsers worden 
duidelijker en er zal een punctuele 
voorrangsregeling zijn voor bussen. 
Vooral als het autoverkeer vanaf 
sector Smaragd weer naar links 
kan richting Middenring Zuid naar 
Montgomery (zoals het geval was 
met het viaduct), zal de sluiting 
van de afrit naar Diamant het 
transitverkeer in de woonwijken dat 
het knooppunt Meiser wil vermijden 
beperken.

Kruispunt Maart-

Roodebeek

Een laatste actie die is gepland 
voor Seizoen 1 ten slotte, is de 
herinrichting van het kruispunt 
Maart # Roodebeek tot een rotonde. 
De leesbaarheid en werking 
van dit kruispunt zal worden 
verbeterd en die efficiëntie zal een 
rechtstreekse impact hebben op de 
verkeersstromen die terugkeren naar 
de E40.

Bereikbaarheid van de 

RTBF-VRT-site

In seizoen 1 zal de aanleg van de 
Supervlakte de verkeersstromen die 
de E40 verlaten met bestemming 
sector Kolonel Bourgstraat, 
verplaatsen naar de bestaande 
rechtsafslagstrook ter hoogte van 
de Reyerslaan. Deze beweging biedt 
vandaag geen capaciteitsprobleem 
en de omvang van de verplaatste 
verkeersstromen zal dit probleem 
ook niet genereren. Naast deze 
punctuele wijziging, zal de 
bestaande bereikbaarheid van de 
RTBF-VRT-site behouden blijven.
Na dit eerste seizoen van het 

stadsproject, zal de organisatie 

van de verschillende mobiliteiten 

nog niet drastisch veranderd zijn. 

De eerste stappen in de aanleg van 

de openbare ruimte Supervlakte 

zullen echter de aanzet geven 

tot de verwezenlijking van de 

ambities om de ruimten tussen 

de verschillende categorieën van 

weggebruikers beter te verdelen. 

De herverdeling van de eerste 

snelwegruimten heeft niet alleen 

een sterke symbolische betekenis, 

maar maakt ook de weg vrij voor 

een virtueuze cirkel waarin de stad 

op een kwaliteitsvolle manier wordt 

herveroverd

Axonometrische projectie en planaanzicht van de verbinding  Smaragd in seizoen 1
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3. Scenarisering / Seizoen 1

Mobiliteit

Themakaart Organisatie van het wegennet

Seizoen 1 geeft de aanzet tot het globale 
stadsproject. Via een eerste transformatie 
van de E40, wordt de aanleg van de openbare 
ruimte Supervlakte gestart.

In deze eerste fase zal enkel de bundel van 
de E40 in de richting Vlaanderen-Brussel een 
impact ondergaan, zonder zware wijzigingen.
De autostromen worden gereorganiseerd op 
4 rijstroken: één rijstrook voor elk van de 3 
tunnels voor het verlaten van de ’E40 richting 
Meiser, Montgomery en Schuman, plus een 
4de strook om op een bevredigende manier 
de invoeging van de afrit Gemeenschappen en 
het verlaten van de strook Smaragd/Diamant 
te beheren.

Het bijgevoegde schema illustreert de 
afbakeningsprincipes op basis van de 
bestaande portieken. Eenmaal voorbij 
het strategische beslissingspunt 2, 
zullen uitwisselingen tussen de bundels 
Meiser+Smaragd en Schuman+Montgomery 
om veiligheidsredenen niet meer toegelaten 
zijn.
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Openbare ruimte en landschap
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Voorlopige 

inrichtingen

Voor de Supervlakte en omgeving 
zullen een aantal projectoproepen 
worden gelanceerd om een aantal 
landschappelijke en artistieke 
inrichtingen te bepalen die passen 
bij de nieuwe gebruiksdoelen. 

Een tijdelijke boomkwekerij zal het 
verkeer op de E40 scheiden van de 
Supervlakte. Ze garandeert een 
visueel en akoestisch comfort voor  
de nieuwe openbare ruimte, terwijl 
de bomen die in seizoen 2 zullen 
worden aangeplant op de nieuwe 
bermen van de E40 rustig zullen 
kunnen groeien.

Het	landschap	van	de	
E40

In seizoen 1 zal het bestaande 
landschap van de E40 nog niet 
worden gewijzigd. Het feit dat de 
Supervlakte wordt opengesteld 
voor fietsers en voetgangers, zal er 
echter wel voor zorgen dat men dit 
bundelende landschap anders zal 
gaan bekijken en al een idee geven 
van de toekomstige transformaties 
in seizoen 2 en 3. 
Voor de aanleg van de toegangen 
tot de Supervlakte zullen hier en 
daar enkele bomen moeten worden 
gesnoeid of geveld.

Inrichtingen rond de 

E40

Bij de oplevering van de nieuwe 
woningen van de BGHM, zal 
het eerste deel van de Kolonel 
Bourgstraat getransformeerd zijn 
en voorzien van bomen en lage 
plantengroei. 

Parken en behouden 
bermen
Parken en 
getransformeerde bermen
Bestaande bomenrijen

Aangevulde bomenrijen

De Supervlakte in dit 
seizoen
Gecreëerde of 
getransformeerde zachte 
wegen in dit seizoen
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PKB_Bruxelles

version du 15/12/2015

VERSION DE TRAVAIL
SAISON 1
ESPACES PUBLICS Quantité PRIX Unitaire UNITE TOTAL
sécurisation / limites temporaires GBA et barrière de réhausse 1500 180 € ml 270 000 €

végétalisation des limites 1 78 000 € forfait 78 000 €
signalétique communication 15000 10 € m² 150 000 €

sécurisation automobiles pm pm
accès supersurface Emeraude 1 215 000 € UNITE 185 000 €

Mars 1 170 000 € UNITE 120 000 €
Grosjean 1 90 000 € UNITE 73 000 €
Lombaerde 1 60 000 € UNITE 40 000 €
Communautés 1 30 000 € UNITE 36 000 €

éclairage au niveau des accès 20 pm UNITE pm
SOUS-TOTAL 952 000 €

IMMOBILIER Quantité PRIX Unitaire UNITE TOTAL

SOUS-TOTAL 0 €

3. Scenarisering / Seizoen 1

Financiële balans

De tabel hiernaast toont de overheidskosten voor het eerste 
seizoen; het betreft een raming van de kosten voor de inrichting 
van de Supervlakte in de "testfase". Deze raming geldt enkel 
als aanwijzing (bij gebrek aan technische documentatie over de 
bodem, de netwerken en de bestaande kunstwerken heerst nog 
onzekerheid over de werkelijke kosten).

De kosten voor de  herconfiguratie van de openbare ruimte, 
over de 3 seizoenen, worden globaal berekend. Deze 
berekening moet nog worden verfijnd naarmate er opties 
worden weerhouden in de verschillende seizoenen, de 
vastgoedprojecten vorm krijgen en de grote projecten in de 
omgeving van de site (Reyerslaan, Mediapark, ...) vorderen. 
Het is de bedoeling dat de openbare ruimten worden ingericht 
naarmate zich mogelijkheden aandienen (een deel van de 
openbare ruimte aanpakken als een ingreep aan een netwerk 
nodig is, een vastgoedproject aangrijpen om een nieuwe 
toegang tot de Supervlakte aan te leggen ...).
Centraal in onze benadering staat het hergebruiken van 
bestaande elementen. Waar mogelijk zullen de acties van deze 
eerste fase later behouden blijven. Daarom werden er solide en 
bestendige inrichtingen berekend, echter zonder gebruik van 
"nobele" materialen. 

Ook dient opgemerkt dat deze kostenraming van de werken 
moet worden vermeerderd met de erelonen van de ontwerpers 
van de inrichtingen van de Supervlakte in de testfase.
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50

Rekening houdend met de 

studietermijnen en de tijd nodig 

om de vergunningen te verkrijgen 

en de werken uit te voeren, zal 

seizoen 2 overeenstemmen 

met de eerste opleveringen 

van de gestarte projecten en 

de bestendiging van de eerste 

openbare	inrichtingen.	Het	staat	
voor een eerste concretisering van 

het project, waarbij de vastgoed- 

en ontwikkelingsprojecten en 

de inrichtingen van de openbare 

ruimte convergeren tot één 

coherent en integraal schema, 

het begin van een uitvoering 

conform de grote ambities van het 

stadsproject.  

Supervlakte

Na de testfase van seizoen 1, zal 
de inrichting van de Supervlakte 
worden bestendigd. Deze werken 
zullen ongeveer 18 maanden duren. 
Ditmaal zullen de interventies 
aan de hele snelwegbundel en de 
optimalisering van de rijstroken een 
ruimte vrijmaken met een breedte 
van een dertigtal meter. Dat zal 
de gelegenheid zijn om een aantal 
gebruiksdoelen, die in seizoen 1 
werden getest, te bestendigen 
en uit te breiden of om nieuwe 
gebruiksdoelen te ontwikkelen die nu 
mogelijk zijn dankzij de uitbreiding 
van de openbare ruimte. 
De werken aan de E40 zullen een 
aantal inrichtingen bestendigen. 
Dat is het geval voor de beplante 
grenzen van de Supervlakte die, 
in volle grond, aan kwaliteit zullen 
winnen en sterker aanwezig zullen 
zijn. Aansluitend bij de toegangen, 
zullen kleine constructies op de 
snelwegberm de mogelijkheid 
bieden om de programmering aan 
te vullen terwijl er op de eigenlijke, 
geasfalteerde Supervlakte meer 
openbare ruimte vrijkomt.

Toegangen en 

projecten Kolonel 

Bourgstraat

De transformaties van de percelen 
in de Kolonel Bourgstraat, die 
worden gedragen door privé-
initiatieven, zullen in seizoen 2 
worden geconcretiseerd en een 
nieuwe verhouding tot de E40 
creëren. Op een aantal strategische 
percelen (waaronder de openbare 
percelen Smaragd en het Sportpark 
van Sint-Joost-ten-Noode), 
zullen nieuwe toegangen kunnen 
worden gerealiseerd in de vorm 
van nieuwe openbare ruimten die 
de projectontwikkelaars zullen 
integreren in hun project. Dit zal 
een invloed hebben op hun verdere 
inplantingen en programmeringen. 

Herinrichting	
van openbare 

ruimten en nieuw 

verkeersschema

Parallel zal het wegennet verder 
worden geherconfigureerd om de 
verbinding van de Supervlakte met 
de toegangen te bevorderen. De 
eerste etappe van de transformatie 
van het wegsysteem in seizoen 
2, zal de definitieve herinrichting 
in seizoen 3 voorbereiden terwijl 
nog niet alle voorwaarden voor de 
volledige uitvoering zijn verenigd. Er 
zal een eerste mobiliteitsschema 
worden gerealiseerd dat verenigbaar 
is met de definitieve herinrichting. 
Seizoen 3 zal daardoor enkel nog een 
aanvulling zijn.
In de Kolonel Bourgstraat, de 
Georges de Lombaerdestraat en 
de Jacques Georginlaan zullen de 

3.2. Seizoen  2 - 2019-2022

3. Scenarisering / Seizoen 2

Openbare ruimte

Supervlakte/Toegangen 
Supervlakte
Weginrichtingen

1. Herinrichting van de Kolonel 

Bourgstraat, deel  Reyers - 

Maart

2. Herinrichting van de Kolonel 

Bourgstraat, deel  Maart-

Georgin

3. Herinrichting van de Kolonel 

Bourgstraat, deel  Grosjean-

Lombaerde

4. Herinrichting van de 

Jacques Georginlaan

5. Herinrichting van de 

Georges de Lombaerdestraat

Wegen voor actieve 
verplaatsingswijzen 
(voetgangers, fietsers, ...)

Vastgoedprojecten

Sites in mutatie 
(binnen de perimeter/
buiten de perimeter)
6. Project Smaragd - 

Mediahuis

7. Zetels van de omroepen VRT 

en RTBF

8. Vlan-project

9. Herinrichting van het 

Sportpark van Sint-Joost-ten-

Noode

10. BIM
Nieuwe constructies
(binnen de perimeter/
buiten de perimeter)

Verbouwingen

Landschap

Beplantingen
Anrichting van de 
snelwegberm

eerste delen licht worden gewijzigd 
om de werking van het openbaar 
vervoer te optimaliseren en het 
comfort en de veiligheid van de 
actieve verplaatsingswijzen te 
verbeteren.

Zachte wegen

Om de Supervlakte te installeren 

in een ruimer systeem, zullen in de 
buurt van de snelweg zachte wegen 
worden aangelegd. Dat is het geval 
ten noorden van de E40 tussen 
de Gemeenschappenlaan en de 
Tollaan, waar met behulp van een 
bijkomende schakel voor fietsers 
en voetgangers de Supervlakte 
zal worden verbonden met een al 
bestaande continuïteit aan de rand 
van de snelweg langs de kant van het 

Vlaams Gewest.
De zuidelijke snelwegberm zal 
het voorwerp uitmaken van een 
eenvoudige landschappelijke 
inrichting om voor de voetgangers 
een continuïteit te creëren 
tussen de Roodebeeklaan en de 
Gemeenschappenlaan.
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3. Scenarisering / Seizoen 2

Toegangen

+80.60

+82.50
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Toegang Georgin

In het verlengde van de Georginlaan, zal de transformatie van het perceel 
105b Kolonel Bourg* het mogelijk maken om een nieuwe openbare ruimte 
te creëren: een doorgang op de begane grond die eindigt in een trap en, 
parallel, een platform voor PVM en fietsers. De actieve programma's op het 
gelijkvloers van het vastgoedproject begeleiden deze nieuwe doorgang..

Toegang Grosjean

Aan de zuidwestelijke hoek van de Grosjeanlaan en de Kolonel Bourgstraat 
en ter hoogte van de Grosjeantunnel, wordt een hoofdtoegang tot de 
Supervlakte aangelegd. Omdat die halverwege de beide uiteinden ligt, kan 
hij zich richten tot de beide kanten van de snelweg. Bij de herinrichting van 
perceel 115 Kolonel Bourg*, maakt een nieuwe plein met een zachte helling 
het mogelijk om op een natuurlijke manier het niveau van de E40 te bereiken, 
zonder scheiding van de verplaatsingswijzen (voetgangers, fietsen, PVM ...). 
Schuine treden leiden naar het niveau van de tunnel en vergemakkelijken de 
toegang voor voetgangers afkomstig van het zuiden van de snelweg.

R+17

RUE 
CO

LO
N

EL
 B

OURG

+77,70
+74,60

+80.00
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3. Scenarisering / Seizoen 2

Toegangen

+80,25

+80,56

+79,05

+75,45

+75,83

+80,6

4%

RUE 
COLONEL BOURG

E-40

PARC SPORTIF SAINT JOSSE

Toegang Lombaerde

Ter hoogte van deze doodlopende straat zal in seizoen 2 een brug voor actieve 
verplaatsingswijzen worden gebouwd, tegelijk met de transformatie van 
perceel 149-155*. De nieuwe openbare toegangsruimte moet de verbinding 
maken tussen drie verschillende richtingen: bovenaan de ruimten van de 
Georges de Lombaerde en de Kolonel Bourgstraat in het noorden en de 
brug in het zuiden, en onderaan de Supervlakte. Dat gebeurt enerzijds 
door een opeenvolging van brede en duidelijke treden die geleidelijk 
afdalen naar de Supervlakte, begeleid door de publieke programma's van 
het vastgoedproject. Anderzijds wordt in de snelwegberm een platform 
geïnstalleerd om de verbinding te creëren voor fietsers en PVM..

* *de voorgestelde documenten beschrijven de principes van 
openbare ruimten en hun activering. De stadsvormen worden enkel als 
aanwijzing afgebeeld en houden geen voorschriften in voor de werkelijk 
gerealiseerde projecten.
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→ Focus C3 - Sportpark Sint-Joost-ten-Noode

Smaragd

De site "Smaragd", de toegangspoort 
tot de Supervlakte en het 
Mediapark, zal in het kader van een 
cofinanciering van EFRO onderdak 
bieden aan het Mediahuis, een 
openbare voorziening die gestalte 
geeft aan de Brusselse mediasector. 
Hoewel het programma van deze 
voorziening nog niet helemaal 
vastligt, zal er een innovatief 
platform worden gebouwd met een 
bedrijvencentrum, een bedrijfshotel, 
een FabLab voor audiovisuele 
beroepen en productie- en 
uitzendvoorzieningen zoals een 
opnamestudio, een auditorium, een 
datacenter. Ook de mogelijkheid 
om op het perceel andere 
mediaprogramma's in te planten, 
met name BX1 - Télé Bruxelles, wordt 
onderzocht.  .  

→ Focus C1 - Smaragd

In het eerste seizoen zullen de 
eerste fasen van de uitvoering van 
het project Mediapark worden 
gerealiseerd, met de bouw van de 
zetels van de nationale tv-omroepen. 
Op termijn zullen er ook 2500 
woningen worden voorzien. 

handelszaak, gemengd programma. 
Uit onze financiële tests blijkt 
dat projecten georiënteerd 
op huisvesting een evenwicht 
vinden vanaf 20.000 m². Een 
schoolprogramma is interessant 
vanwege de kwaliteiten van de 
bestaande gebouwen (met name 
aanwezigheid van een zaal die 
makkelijk kan worden omgebouwd 
tot sporthal, kantoren die kunnen 
worden omgevormd tot leszalen, 
enz.). Onze diagnose heeft echter 
geen behoefte aan scholen 
geïdentificeerd in de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe en 
momenteel bestaat ook geen 
samenwerking met het vrije net. De 
combinatie tussen de schaarste 
aan openbare voorzieningen, 
ook binnen de perimeter van het 
project, en de bevoorrechte positie 
van het Parkwayproject aan de 
zuidoostelijke kant, spreekt in het 
voordeel van een openbare polariteit 
op deze plaats. 

→ Focus C4 - Gulledelle

Sportpark Sint-Joost-

ten-Noode

Het sportpark van Sint-Joost-
ten-Noode zou worden voorzien 
van een nieuwe tribune met 
1500 plaatsen en een nieuwe 
binnenkantine. In een nieuw 
gebouw zullen studiefaciliteiten 
worden aangeboden die de 
sportactiviteiten aanvullen. Een 
bouwheerschapsteam is momenteel 
bezig met de uitwerking van een 
project. Deze mutatie moet coherent 
zijn met de uitdagingen van het 
Masterplan Parkway van Brussel 
die worden voorgesteld in het deel 
Focus;

3. Scenarisering / Seizoen 2

Programmering

vooral belangrijk met het 
handelsprogramma van het 
Mediapark en de bestaande 
handelszaken aan de 
Leuvensesteenweg - in de Kolonel 
Bourgstraat wordt slechts een 
beperkt handelsprogramma voorzien 
dat de facto geen concurrentie 
betekent. Ook moet men trachten te 
vermijden dat de bestaande handel 
wordt aangetast, vooral de polariteit 
"Van den Borre – Smets enz.". Dat 
kan door verschillende gamma's 
aan te bieden, de kritieke massa te 
respecteren, enz.

Vanaf seizoen 2 zullen er op 
de snelwegberm tegenover de 
strategische percelen constructies 
worden opgericht. De idee bestaat 
erin om hier functies van de 
Supervlakte te bestendigen die tot 
dan waren ondergebracht in tijdelijke 
structuren: een horeca-aanbod, 
diensten voor zachte mobiliteit en 
openbare voorzieningen van het type 
wijkzaal, ludotheek, ...

Gulledelle

Gulledelle, de voormalige zetel 
van Leefmilieu Brussel, is een 
co-eigendom van de Staat en de 
drie gewesten. De komende jaren 
zal deze site een transformatie 
ondergaan. Momenteel zijn er nog 
een bijkantoor van het Koninklijk 
Instituut voor Natuurwetenschappen 
gevestigd en een tijdelijk 
opvangcentrum voor gezinnen dat 
wordt beheerd door Samu-social.  

In het kader van het Masterplan 
werden verschillende 
programmavoorstellen 
uitgewerkt: school, woningen 
en studentenwoningen, kantoor, 

In seizoen 2 zullen verschillende 
projecten worden gerealiseerd van 
verschillende aard en intensiteit. 

Projecten Kolonel 

Bourgstraat

Binnen de projectperimeter in 
de Kolonel Bourgstraat, zullen 
verschillende gebouwen worden 
omgeschakeld tot hoofdzakelijk 
woongebouwen. Ook de twee 
afbraak- en wederopbouwprojecten 
die vandaag geïdentificeerd zijn, 
zullen woningen bevatten. De 5 
aangekondigde projecten zullen bijna 
45.000m² reserveren voor woningen, 
waarvan ¾ nieuwe woningen. 
Voor de bereikbaarheid van deze 
woningen vervult de omschakeling 
een belangrijke rol. 
Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de gelijkvloerse verdiepingen 
van de gebouwen aan de toegangen 
tot de Supervlakte. Zij worden bij 
voorrang geactiveerd en zullen 
handelszaken en voorzieningen 
ontvangen.  Rekening houdend met 
de handelspolariteit die is voorzien in 
het Mediapark, wordt voor de Kolonel 
Bourgstraat een handelszaak van 
het type hypermarkt-buurtwinkel 
of horeca voorzien waar zowel de 
buurtbewoners, de werknemers als 
de gebruikers van de Supervlakte 
gebruik van kunnen maken. De 
dialoog rond de projecten betreft ook 
het streven naar complementariteit, 
om bijvoorbeeld te vermijden dat 
twee voedingszaken naast elkaar 
worden geplaatst. Het gelijkvloers 
van 115 is een van de meest 
strategische locaties aangezien 
het ook is verbonden met de 
rechteroever aan de kant van Sint-
Lambrechts-Woluwe. 

Complementariteit is 

existant

en partie basse

nouveau

Kantoren

Activiteiten

Handelszaken

Openbare voorzieningen

1. School

2. Crèche

Médias

3. RTBF
4. VRT
5. Média +

Woningen

Vooral huisvesting

Specifieke huisvesting
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3. Scenarisering / Seizoen 2

Mobiliteit

Het stadsproject aangrijpen om van bij de eerste 
nieuwe verplaatsingsbehoeften een duurzame 
mobiliteit te bevorderen

Kwalitatieve herinrichting 

van Georgin, Kolonel-Bourg en Lombaerde

- Alternerende eigen busbanen & detectiesystemen
- befietsbare continuïteit

- comfortabele voetpaden in een landschappelijke omgeving
- Aanpassing van het parkeeraanbod aan de reële behoeften 
(vermindering in Kolonel Bourg en Georgin, reorganisatie met 

eenrichtingsverkeer in Lombaerde)

Verlenging	van	het	fiets-GEN	tot	aan	de	Supervlakte	via	de	
openbare ruimten in de buurt van het park van Sint-Joost

Inplanting van een nieuwe gereguleerde oversteekplaats stroomafwaarts van 
de rotonde van de verkeerswisselaar, eventueel gekoppeld aan een nieuwe 

openbaarvervoershalte.in Lombaerde)

Volledige	herinrichting	van	het	deel	E40	om	de	Supervlakte	
haar maximale omvang te geven en de wegruimte tot het strikt 

noodzakelijke te beperken:

 
 3 + 1 rijstroken naar Brussel/4 rijstroken naar Vlaanderen

Beperking van de tunnels tot  1 rijstrook per rijrichting, minstens 
door markering

Inrichting van kwalitatieve en duidelijke toegangen om de 
Supervlakte te versterken in haar rol als ruggengraat van het 

netwerk van openbare ruimten in de wijk

Bouw van een brug voor de actieve 

verplaatsingswijzen

Om de openbare ruimten te openen naar het 
zuiden van de E40

Mogelijkheid om een bestaande bushalte te 
verplaatsen om de penetratie van het OW in de 

huidige doodlopende straat te versterken

… En van de geherwaardeerde openbare ruimten gebruik maken om het 

huidige aanbod van gedeelde mobiliteit verder te ontwikkelen Villo!, 

plaatsen voor Cambio, oplaadpalen voor elektrische voertuigen ...

Ontwikkeling van de sector Smaragd:

-Continuïteit van de Supervlakte tot Diamant
- Noodzakelijke aanleg van een buurtparking in de 

buurt van de OW-pool, met minstens 300 plaatsen om 
de verdwenen parkeerplaatsen (viaduct,E40 en Kolonel 

Bourg) te compenseren.
- Omvorming van de afrit van de E40 tot een straat

- Inrichting van twee kruispunten met verkeerslichten 
Smaragd #E40#Reyers en Smaragd#Kolonel 

Bourg#Mediapark
- Integratie van de voorrangsregeling voor bussen op de 

knooppunten Smaragd en Diamant-Reyers

Uitbreiding van het 
busaanbod

1ste ontwikkelingsfase 
Mediapark: verhuis van de zetels 

van de tv-omroepen, beperkte 
bijkomende verplaatsingen

Herinrichting	van	het		
knooppunt Diamant

Compacter kruispunt, makkelijker over 
te steken

 voor de actieve verplaatsingswijzen
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3. Scenarisering / Seizoen 2

Mobiliteit

Supervlakte

In seizoen 2 zal, na de testuitvoering 
van de openbare ruimte Supervlakte 
in seizoen 1, de snelwegbundel 
globaal worden ingericht. 
Het bestaande systeem van 
rijbaanscheidingen wordt opgeheven 
om de dubbele wegenbundel 
zoveel mogelijk naar het zuiden te 
verplaatsen:
• In de richting Vlaanderen-Brussel 
wordt opnieuw het principe van 
4 rijstroken gehanteerd, zoals in 
seizoen 1. Bij het binnenrijden van 
de stad zal het aantal rijstroken in 
de tunnels op de E40 richting Meiser 
en Montgomery worden verminderd 
van 2 tot 1 rijstrook. De Meisertunnel 
zal daarvoor ook fysiek worden 
gewijzigd. In de Montgomerytunnel 
zal deze vermindering eerst worden 
aangeduid met grondmarkeringen, 
zodat de tweede rijstrook opnieuw 
kan worden geopend tijdens 
Europese tops. Het verkeer van en 
naar de Schumanwijk wordt dan 
immers afgeleid naar het zuidelijke 
deel van de Middenring. 
• In de richting Brussel-Vlaanderen 
zal het aantal rijstroken worden 
verminderd van 6 tot 4 (plus een 
pechstrook die ook handig is voor 
de vlotte invoeging van de afrit 
Roodebeek). Deze 4 rijstroken zijn 
coherent met de breedte van de 3 
tunnels bij het buitenrijden van de 
stad. De tunnels vanaf Meiser en 
Montgomery richting E40 worden 
fysiek verkleind van 2 tot 1 rijstrook.

→ Focus E2 – Verkeer Supervlakte Seizoen 2 

De Supervlakte zal zo kunnen 
beschikken over een nuttige breedte 
van maximaal 30,00m en dus ten 
volle haar functie kunnen vervullen 
van zowel openbare ruimte als 
structurerende as voor de actieve 
mobiliteit.

Verbindingen van de 

Supervlakte

 De verschillende verbindingen met 
de wijken zullen worden versterkt:
• Een brug voor voetgangers en 
fietsers zal worden gebouwd in het 
verlengde van de Lombaerdestraat. 
Samen met het residentiële 
project 155 Kolonel Bourg en de 
aangrenzende nieuwe openbare 
ruimten, zal deze brug het 
kwalitatieve noord-zuidnetwerk 
versterken door nieuwe doorgangen 
te openen naar de zuidelijke berm 
van de E40 en de sector Gulledelle.

→  Focus E3 – Brug Georges de Lombaerde 

• De noordelijke verbinding met 
de Gemeenschappenlaan zal 
eveneens worden geherwaardeerd, 
in samenhang met het 
ontwikkelingsproject van het 
Sportpark van Sint-Joost-ten-Noode, 
terwijl vanaf de gewestgrens het 
fietspad van het fiets-GEN langs de 
afrit van de E40 zal worden verlengd 
tot aan de Gemeenschappenlaan. 
Via een nieuwe beveiligde 
oversteekplaats met verkeerslichten, 
zullen de fietsers efficiënt de 
Supervlakte kunnen bereiken.

→ Focus E4 – Verbinding Fiets-GEN - 

Gemeenschappen

• Nieuwe porositeiten tussen 
de Supervlakte en de Kolonel 
Bourgstraat zullen worden ingericht 
naargelang er zich mogelijkheden 
aandienen voor de mutatie van de 
percelen. Ter hoogte van de percelen 
133 en 135-139 Kolonel Bourg en 
het Mandelapark zal een zachte 
continuïteit worden gecreëerd met 
de woonwijk Paduwa, terwijl in het 
kader van de ontwikkeling van het 
perceel 105b Kolonel Bourg een 
rechtstreekse actieve verbinding 
wordt voorzien met de Georginstraat. 
Deze laatste zal een uitgesproken 
residentiële mutatie ondergaan, met 
name in het kader van het project 
Mediapark.

• Voor de openheid van de 
Supervlakte ten aanzien van he 
stadscentrum ten slotte, zal gebruik 
worden gemaakt van de mogelijkheid 
die wordt geboden door de 1ste fase 
van de vastgoedontwikkeling van de 
sector Smaragd en van het project 
Mediapark. Ze zal daardoor een ware 
grootstedelijke omvang aannemen:

- De afrit op de E40 zal een deel van 
de bestaande afrit hergebruiken. 
Ze zal zo dicht mogelijk bij de 
snelwegberm worden ingericht, 
zodat de openbare ruimte ter hoogte 
van de operatie BGHM zo breed 
mogelijk wordt.

- De straat zal worden verlengd tot 
aan de Reyerslaan en zich integreren 
in de fasering van het kruispunt 
Diamant die werd ingevoerd in 
seizoen 1, ter vervanging van de oude 
afrit. 
De verbinding van de sector 
Smaragd/Kolonel Bourg met de 
Middenring en het knooppunt 
Diamant wordt nog onderzocht 
en zal aansluiten bij het 
herinrichtingsproject van de 
Reyerslaan en het MediaPark. 

Er worden verschillende 
gegroepeerde oplossingen 
vooropgesteld die zullen worden 
opgenomen in de effectenstudie 
voor het project Reyerslaan. Deze 
oplossingen worden voorgesteld in 
focus E5.
- Ter hoogte van de sector Smaragd 
zullen met het oog op deze 
oplossingen twee ondergeschikte 
kruispunten worden aangelegd met 
driekleurige verkeerslichten. Die 
beveiligen de oversteekplaatsen voor 
de actieve verplaatsingswijzen en 
zijn een efficiënte hefboom om de 
autostromen te matigen:
o Een zuidelijk ondergeschikt 
kruispunt in T-vorm dat een 
strategische rol zal vervullen, 
namelijk het verdelen van 
de stromen tussen de E40, 
het kruispunt Diamant en de 
verbinding Kolonel Bourg/
Mediapark. Dit kruispunt zal ook 
de oversteekplaatsen voor actieve 
verplaatsingswijzen beveiligen ter 
hoogte van de Supervlakte richting 
balkon Diamant.
o Een noordelijk ondergeschikt 
kruispunt in kruisvorm, met in het 
oosten de as Kolonel Bourg en 
zijn eigen busbaan bij het oprijden 
van het kruispunt, in het zuiden 
de verbinding met het kruispunt 
Diamant # E40 (met verbinding met 
de eigen busbaan bij het verlaten van 
het kruispunt richting Reyerslaan), 
in het noorden de geherwaardeerde 
toegang tot het project MediaPark 
en in het westen een nieuw deel dat 
het project Mediahuis bedient en 
een parking, die deels kan worden 
gebruikt als buurtparking voor de 
wijk.

 → Focus E5–  Verbinding Reyers
→ Focus E6 –  Fasering kruispunten Smaragd
→ Focus A3 –  Verbinding Diamant (landschap)

Buurtparking

De aanleg van deze buurtparking, 
dichtbij de centraliteit Diamant, 
is noodzakelijk. Ze compenseert 
zowel het parkeeraanbod dat 
verdween bij de afbraak van het 
Reyersviaduct en bij de opheffing 
van de parking aan de afrit van de 
E40 voor de Supervlakte Seizoen 
2 (respectievelijk 100 en 80 
parkeerplaatsen gingen verloren) en 
maakt de kwalitatieve herinrichting 
van de Kolonel Bourgstraat mogelijk.
Met het oog op voetgangers- en 
fietspaden in een kwalitatieve en 
landschappelijke omgeving, met 
behoud van de mogelijkheid om op 
termijn voorrang te geven aan het 
openbaar wegvervoer, zullen er 
immers parkeerplaatsen worden 
verwijderd op de openbare weg. 
Aangezien die bijzonder nuttig zijn 
voor de bewoners, moeten ze worden 
gecompenseerd.

→ Focus E7 – Parkeren Smaragd

De inplanting van dit parkeeraanbod 
ter hoogte van de westelijke percelen 
van de sector Smaragd is de beste 
optie, ondanks de bijkomende 
operationele moeilijkheid die ze 
met zich meebrengt. Het is immers 
de enige oplossing die voldoende 
garanties biedt op het vlak van 
bereikbaarheid (nabijheid van het 
te compenseren aanbod, integratie 
in het noordelijke ondergeschikte 
kruispunt in kruisvorm voor een 
maximale bereikbaarheid vanuit de 
verschillende richtingen).

Herinrichting	Kolonel	
Bourgstraat

De kwalitatieve herinrichting van 
de Kolonel Bourgstraat zal deel per 
deel worden uitgevoerd, afhankelijk 
van de ontwikkelingsopportuniteiten 
en de mogelijkheden om de 
parkeerplaatsen die nu voor 
andere functies bestemd zijn te 
compenseren. 
• Het deel tussen Smaragd en de 
Maartlaan zal worden heraangelegd 
tot 2x1 rijstroken, met een 
alternerende eigen busbaan aan 
de zijkant, detectie van de bussen 
die het kruispunt oprijden en 
geregelde rotondes. In dit verband 
wordt ook voorgesteld om ter 
hoogte van het knooppunt Maart 
# Kolonel Bourg een overrijdbaar 
middeneiland te creëren voor het 
zwaar verkeer, evenals systemen om 
de verkeerslichten te regelen vanuit 
het openbaar vervoer.
Tegelijk zullen de doorgangen voor 
de actieve verplaatsingswijzen 
worden geherwaardeerd in een 
landschappelijk kader.
Op dit eerste deel zal de kwalitatieve 
manoeuvreermarge vooral afhangen 
van de capaciteit om de opheffing 
van de 80 parkeerplaatsen voor 
buurtbewoners te compenseren op 
de toekomstige buurtparking. 

• Het deel Kolonel Bourg tussen 
Maart en Georgin, en het zuidelijke 
deel van de Georginlaan samen 
met het project MediaPark, zullen 
volledig worden heringericht 
ten gunste van de actieve 
verplaatsingswijzen, maar ook ten 
gunste van de bussen waarvoor 
eigen alternerende busbanen 
worden voorzien. Deze eigen banen 
liggen in het verlengde van het 
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d – Om de dekking van de sector Kolonel 
Bourg-Lombaerde door de bussen te 
verbeteren wordt voorgesteld om een bushalte 
te verplaatsen of een nieuwe bushalte te 
creëren op een plaats zo dicht mogelijk bij het 
Lynxbinnenhof en het aankomstpunt van de 
nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de E40.

spreiding van de haltes blijkt dat deze 
wijziging geen nadelige gevolgen zou hebben 
voor de dienstregeling op de as Grosjean en in 
de Paduwawijk.
 

c – De bushalte "Mommaerts" zou ter hoogte 
van de Georginlaan worden verplaatst naar 
een plaats zo dicht mogelijk bij de verwachte 
vastgoedontwikkelingen. De dienstregeling 
van de lijnen 80 en 21 zou op dezelfde as 
worden toegespitst om de voorrangssystemen 
te genieten. Uit de analyse van de ruimtelijke 

 b –De bushalte "Kolonel Bourg" wordt 
bij voorkeur verplaatst naar een plaats 
dicht bij de oversteekplaats voor actieve 
vervoerswijzen naar de woonpolariteiten van 
het project MediaPark.
 

3. Scenarisering / Seizoen 2

Mobiliteit: openbaar vervoer

a – In seizoen 2 zal de voorrangsregeling 
voor bussen op het traject LeuvenGeorgin/
Kolonel-Bourg worden doorgetrokken tot 
aan de Reyerslaan. Daar zal een specifiek 
ondergeschikt kruispunt ervoor zorgen 
dat het openbaar vervoer vlot linksaf kan 
staan, zonder te worden gehinderd door het 
algemene verkeer.

Dienstregeling trams
Dienstregeling bussen 
(MIVB)
Dienstregeling bussen (De 
Lijn)

Eigen busbaan, één richting
Eigen busbaan, twee 
richtingen
Tramstation

Bushalte
Mogelijkheid van 
dienstregeling van de 
bussen in een lus

Supervlakte
Toegang MediaPark voor 
actieve verplaatsingswijzen

Ruimtelijke dekking 
bushaltes 250 m

Ruimtelijke dekking 
tramstation 500m

Sector zonder dekking door 
het OW
Sector zonder dekking door 
het OW als gevolg van de 
verplaatsing van een halte
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het busaanbod begeleiden om 

te voldoen aan de toenemende 

behoeften. De kwalitatieve 

herwaardering van deze 

herprofilering	zal	vooral	afhangen	
van de capaciteit om de verdwenen 

parkeerplaatsen op de openbare 

weg te compenseren. In die zin is 

de aanleg van een buurtparking zo 

dicht mogelijk bij het knooppunt 

Diamant/Smaragd (minstens 

300 plaatsen om te voldoen aan 

de huidige behoeften van de 

wijk, nieuwe programma's niet 

meegerekend) een grote uitdaging 

in seizoen 2.

Tijdens Europese tops ten slotte 

zal, op de heringerichte rijstroken 

van de E40, een aanbod van het 

type GEN-bus dat is verbonden 

met Vlaanderen volop kunnen 

worden getest (verbinding met een 

voorlopige P+R-parking). 

→ Focus E12 - Problematiek van de P+R

Seizoen 2 lijkt een tussenseizoen 

waarin een groot deel van 

de openbare ruimten en 

de eerste stappen in de 

vastgoedontwikkeling (Kolonel 

Bourg, Smaragd, Mediapark ...) 

zullen worden gerealiseerd, terwijl 

de langverwachte mutatie van 

de strategische sector van de 

Middenring nauwelijks een aanvang 

zal hebben genomen. 

In afwachting van transformaties 

waarbij op de Middenring een 

metrolijn zal worden aangelegd 

en van een herwaardering van 

het GEN-aanbod (Meiserstation), 

zullen in dit seizoen 2 lichte 

mobiliteitsoplossingen worden 

voorzien en zullen de actieve 

verplaatsingswijzen en het 

openbaar wegvervoer worden 

begunstigd.

De verdere ontwikkeling van de 

Supervlakte in haar functie van 

openbare mobiliteitsruimte en de 

versterkte verankering van deze 

ruimte in de wijken dankzij nieuwe 

kwalitatieve continuïteiten, zullen 

een aanzienlijk potentieel bieden 

voor	voetgangers	en	fietsers.	Zo	
wordt niet alleen voldaan aan 

de toenemende behoeften aan 

buurtmobiliteit, maar ook aan de 

dagelijkse mobiliteitsbehoeften op 

Brusselse schaal. 

In die zin lijkt de inschrijving van de 

nieuwe grootstedelijke openbare 

ruimte	als	verlenging	van	het	fiets-
GEN vanuit Vlaanderen tot aan 

de poorten van het stadscentrum 

strategisch, net als de verbetering 

van de zachte wegen naar de 

openbaarvervoerspolariteiten 

Diamant en Gemeenschappen.

De inrichting van 

voorrangssystemen voor bussen 

op het traject Georgin – Kolonel 

Bourg, die volledig aansluit bij 

de al bestaande inrichtingen, zal 

de noodzakelijke uitbreiding van 

voertuigen.

Fiets-GEN

Om de Supervlakte te verbinden 
met het fiets-GEN afkomstig uit 
Vlaanderen en er een belangrijke 
schakel van te maken in de 
befietsbare continuïteit van 
het project, wordt tussen de 
E40 en de Mercedessite een 
nieuw fietspad aangelegd dat de 
Gemeenschappenlaan verbindt met 
de Tollaan (en dus de grens met het 
Vlaams Gewest).

3. Scenarisering / Seizoen 2

Mobiliteit

noordelijke deel van de Georginlaan 
dat al werd aangelegd, en worden 
ter hoogte van de rotonde Kolonel 
Bourg #Georgin gecombineerd 
met een voorrangsregeling 
met verkeerslichten met 
drukknopaanvraag en de 
mogelijkheid om het middeneiland 
over te rijden. 
De impact van deze inrichtingen op 
het parkeren is beperkt: ter hoogte 
van het deel Kolonel Bourgstraat 
zullen 20 parkeerplaatsen 
verdwijnen.
→ Focus E8 – Overrijdbare rotondes  

• Het laatste deel van de Kolonel 
Bourgstraat vanaf Grosjean zal 
worden omgevormd tot zone 30, 
met reorganisatie tot aarvormige 
parkeerplaatsen zodat er 
kwalitatieve doorgangen voor actieve 
verplaatsingswijzen kunnen worden 
ingericht;
→ Focus A4 – Kolonel Bourgstraat

In de diagnose werd het bustraject 
Georgin-Kolonel Bourg tot 
aan het knooppunt Diamant 
geïdentificeerd als strategisch voor 
de herwaardering van het openbaar 
wegvervoer en de optimalisering van 
de buslijnen die de meest directe 
hefboom vormen om de toenemende 
verplaatsingsbehoeften op te 
vangen.
Vanaf seizoen 2 zal de 
voorrangsregeling op de buscorridor 
Georgin-Kolonel Bourg worden 
gerealiseerd tot aan het knooppunt 
Diamant, dankzij alternerende eigen 
banen en kruispuntregelingen.
Het bustraject in de tegengestelde 
richting, naar Roodebeek, zal worden 
behouden om het openbaar vervoer 
zoveel mogelijk faciliteiten te bieden 
(het behoud van de busstrook kan 
worden herbekeken in seizoen 3, 
als het zware openbaar vervoer 
versterkt is).

Herinrichting	van	
de Georges de 

Lombaerdestraat

De Georges de Lombaerdestraat ten 
slotte, die een zeer lokale functie 
krijgt vanwege de bouw van een 
school, zal worden omgevormd tot 
zone 30 met eenrichtingsverkeer 
in de richting Leuvensesteenweg-
Kolonel Bourg. Zo wordt de 
nodige ruimte vrijgemaakt voor 
comfortabele doorgangen voor 
voetgangers en fietsers, met behoud 
van het nodige parkeeraanbod voor 
de buurtbewoners.
Op het kruispunt van de Georges 
de Lombaerdestraat en de Kolonel 
Bourgstraat wordt voorgesteld om de 
herontwikkeling van het Sportpark 
van Sint-ten-Noode en de aanleg van 
een kwalitatieve openbare ruimte 
verbonden met de brug over de E40, 
aan te grijpen om een stedelijke 
minirotonde in te richten voor de 
terugrijdende voertuigen, die ook de 
achterkant van het sportcomplex 
bedient.

→ Focus A5 –De parallelwegen

Sector Gulledelle – 

Marcel Thiry

Ook in de sector Gulledelle – Marcel 
Thiry, die dankzij de brug over de 
E40 verbonden met de Supervlakte 
beter bereikbaar is voor voetgangers 
en fietsers, zal eveneens het 
openbaarvervoersaanbod worden 
verbeterd. Met name MIVB-lijn 45 
(voorbode van tram 94 in seizoen 3) 
zal worden versterkt.

De optie om op de E40 richting 
Vlaanderen een nieuwe oprit te 
creëren, achteraan de handelszone, 
werd in dit Masterplan niet 
weerhouden als aanbeveling. De 
efficiëntie van deze optie om het 
knooppunt Gemeenschappen te 
ontlasten is niet gegarandeerd, en 
de uitvoering van een dergelijke 
weginfrastructuur lijkt niet prioritair 
ten aanzien van andere keuzes die 
moeten worden gemaakt. Technisch 
gezien is de uitvoering van deze 
oprit niet onverenigbaar met het 
project, maar ze druist in tegen de 
stedelijke filosofie ervan: waar het 
project de infrastructuur tracht te 
integreren in het stadsweefsel, zou 
net het tegenovergestelde worden 
bereikt. Terwijl het Masterplan 
streeft naar lichte oplossingen 
en beperking van zware werken, 
zou ze bovendien kaderen in een 
tijdrovende infrastructurele logica 
die in een langetermijnvisie niet 
gerechtvaardigd is.

Gedeelde mobiliteit

Op globale schaal ten slotte zal het 
project heel doordacht inrichtingen 
omvatten ten gunste van gedeelde 
mobiliteit. Het Villo-aanbod dat al 
sterk aanwezig is in de wijken, zal 
in de nieuwe openbare ruimten die 
zijn verbonden met de Supervlakte 
mogelijkheden vinden om zich nog 
verder te ontwikkelen. Op het vlak 
van parkeren biedt de reorganisatie 
van het beschikbare aanbod, zowel 
op de openbare weg als binnen de 
nieuwe vastgoedprogramma's, een 
mogelijkheid om voorkeurplaatsen 
toe te kennen aan diensten 
voor autodelen (Cambio), naast 
oplaadpalen voor elektrische 
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3. Scenarisering / Seizoen 2

Mobiliteit:	fietsen

Fietsinrichting twee 

richtingen

Fietsinrichting één richting

Fietslogo's

Eindpunt van het fiets-GEN 
vanuit Vlaanderen

Verlenging van het fiets-
GEN

Zone 30

Supervlakte

Toegang MediaPark voor 

actieve verplaatsingswijzen

Tramstation

Bestaand Villo!-station

In te richten Villo!-station

Conflict tussen fiets- en 
autoverkeer geregeld 
door driekleurige 
verkeerslichtenautomobile
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3. Scenarisering / Seizoen 2

Mobiliteit: organisatie van het wegennet

Autowegennet

Grootstedelijk net

Hoofdwegennet

Interwijknet

Zone 30

Regeling door driekleurige 

verkeerslichten

Rotonde

Eenrichtingsweg
Weg voorbehouden voor 
plaatselijk verkeer

Buurtparking

Het principe van hiërarchisering 
van het wegennet betreft zowel de 
stroom van lichte voertuigen als de 
vrachtwagenstroom . 
De specifieke logistieke circuits kunnen 
pas in detail worden besproken zodra 
de programmering en werking van de 
stadsprojecten (Smaragd, MediaPark…) 
vastliggen.
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3. Scenarisering / Seizoen 2

Openbare ruimte en landschap
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en delen die nog moeten worden 
aangelegd.

→ Focus A7 - Zuidelijke snelwegberm

In het noorden vullen de delen 2 
en 4 van de Kolonel Bourgstraat 
het beboste netwerk aan, 
terwijl de Georginstraat en 
de Lombaerdestraat worden 
getransformeerd om de 
verkeerswijzigingen op te vangen.

Parken en behouden 
bermen
Parken en 
getransformeerde bermen

Bestaande bomenrijen

Aangevulde bomenrijen

Supervlakte en toegangen 
ingericht in dit seizoen

Supervlakte en toegangen 
ingericht in het vorige 
seizoen

Zachte wegen ingericht in 
dit seizoen

Zachte wegen ingericht in 
het vorige seizoen

Het	landschap	van	de	
E40

In seizoen 2 zal het landschap van 
de snelwegbermen van uitzicht 
veranderen. Na het snoeien van de 
bestaande bomen - om hun kruin 
op te trekken, licht door te laten en 
een uitzicht te creëren en ervoor 
te zorgen dat op de privépercelen 
de tuinen zoveel mogelijk naar de 
Supervlakte worden gericht, zal 
over de hele lengte van de berm 
lage plantengroei worden voorzien. 
Deze beplantingen scheiden de 
openbare ruimte van de privéruimte 
en zullen ook de biodiversiteit in dit 
bundelende landschap versterken. 

De bermen van de E40 zullen worden 
getransformeerd samen met het 
nieuwe profiel van de infrastructuur. 
Zij passen zich aan aan de nieuwe 
situatie, dragen bij tot de nieuwe 
gebruiksdoelen op de Supervlakte op 
doen dienst als afbakening tussen 
voetgangersruimte en rijbaan. 
Daarnaast kunnen ze worden 
gebruikt als buffergoten die het 
regenwater filtreren.

Wegen rond de E40

Door de transformatie van de 
snelwegbermen, worden de zachte 
wegen binnen de zuidelijke berm 
geopend. Voor de wijkbewoners 
betekenen ze een continuïteit in 
een aangename groene ruimte 
die al deels wordt benut. Deze 
continuïteit bestaat uit een deel 
dat al is opengesteld voor het 
publiek, delen die al zijn ingericht 
maar zijn voorbehouden voor de 
onderhoudsdiensten van de bermen 

3. Scenarisering / Seizoen 2

Openbare ruimte en landschap
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PKB_Bruxelles

version du 15/12/2015

VERSION DE TRAVAIL
ESPACES PUBLICS Quantité PRIX Unitaire UNITE TOTAL
limites pérennes suppression des glissières 2800 30 € ml 84 000 €

suppression des murs anti-bruit 1800 50 € ml 90 000 €

strate basse des talus nord et sud 37000 5 € m² 185 000 €
plantations d'arbres sur le talus existants (derrière 
parcelles 107B à 113) 15 300 € UNITE 4 500 €

élagage des arbres existants du talus nord 16500 10 € m² 165 000 €

végétalisation du terre-plein limite supersurface 1500 100 € ml 150 000 €

végétalisation du terre-plein central des voies 
automobiles 1500 40 € ml 60 000 €

chantier E40 et bretelles création de la nouvelle bretelle Communautés
1150 150 € ml 172 500 €

création de la nouvelle voie de sortie Emeraude 2375 150 € ml 356 250 €

création des nouvelles voies côté sud de l'E40
70000 80 € m² 5 600 000 €

réaménagement des voiries autour de l'E40
fonctionnement temporaire Emeraude

3600 350 € m² 1 260 000 €
travaux voirie complète

aménagement rue Georgin 560 50 € ml 28 000 € signalétique peinture + plantation d'arbres ts les 20m

aménagement rue Lombaerde 410 80 € ml 32 800 € signalétique peinture + plantation d'arbres ts les 11m

aménagement rue Colonel Bourg tronçon 1 6700 350 € m² 2 345 000 € travaux voirie complète

aménagement rue Colonel Bourg tronçon 2 260 200 € ml 52 000 €
signalétique peinture + transformation du stationnement en trottoir + 
transformation du trottoir en végétalisation

aménagement rue Colonel Bourg tronçon 4 515 180 € ml 92 700 € signalétique peinture + transformation du stationnement en végétalisation

nettoyage  et pré-ouverture du terrain fédéral 15000 15 € m² 225 000 €

cheminement talus sud (passage entre grosjean et 
clos du lynx)

260 150 € ml 39 000 €
création d'une plateforme et d'accès au-dessus de la canalisation EP 

accès supersurface définitifs Emeraude 3000 50 € m² 150 000 € création d'une limite plantée sur la bretelle du tunnel et d'un escalier dans le talus

Georgin 680 350 € m² 238 000 € accès sur remblais (uniquement minéral)

Grosjean 1800 250 € m² 450 000 € accès sur remblais (minéral et végétal)

Lombaerde 1700 350 € m² 595 000 € accès sur talus adapté (minéral)

passerelle Lombaerde/deux maisons 120 6 500 € ml 780 000 € infrastructure à créer (5m de large)

Communautés 1500 350 € m² 525 000 €
SOUS-TOTAL 13 679 750 €

IMMOBILIER Quantité PRIX Unitaire UNITE TOTAL

expropriation accès 105b 548 583+20000 m² 320 304 €
115 1376 583€ + 200000€ m² 1 002 208 €

149-151 374 583 € m² 218 042 €

SOUS-TOTAL 1 540 554 €

Maison des médias: analyse à part

Gulledelle: analyse à part

3. Scenarisering / Seizoen 2

Financiële balans

De tabel hiernaast bevat de overheidskosten voor de uitvoering 
van het project Parkway. Ze worden louter vermeld als 
aanwijzing (bij gebrek aan technische documenten over de 
bodems, de netwerken en de bestaande bouwwerken, heerst 
nog onzekerheid over de reële kosten). Er dient opgemerkt dat 
er ook wordt gerekend op inkomsten: de stedenbouwkundige 
lasten worden voor de bekende projecten in de Kolonel 
Bourgstraat geraamd op 1,15M€. Deze stedenbouwkundige 
lasten zijn vrij laag gezien het aantal lopende projecten en de 
oppervlakte die zij beogen. Dat wordt verklaard door het feit 
dat projecten die de omschakeling naar huisvesting realiseren 
ervan vrijgesteld zijn.  
De stedenbouwkundige lasten gegenereerd door alle 
vastgoedprojecten die grenzen aan de Supervlakte, zullen 
worden besteed aan de overheidsprojecten binnen de perimeter 
(brug Lombaerde, toegang Supervlakte, overheidsvoorzieningen 
type crèche, enz.).
Verder dient opgemerkt dat deze kostenraming van de 
bouwwerken moet worden vermeerderd met de erelonen voor 
het ontwerp en de geluidsstudies, die bij de inrichting van 
openbare ruimten zoals de Supervlakte eveneens moeten 
worden voorzien.
Het project omvat twee elkaar aanvullende opties die een 
impact zullen hebben op de financieringsmogelijkheden:
- Het behoud van al bestaande elementen in het openbare 
domein (snelwegbermen, verkeersruimte, federaal perceel, 
enz.).
- De economisch minimalistische omschakeling van de snelweg 
tot openbare ruimte.

De stedenbouwkundige lasten gegenereerd door de 
"privéprojecten op privépercelen" niet meegerekend, wordt de 
balans van de operatie volledig gedragen door overheidsspelers 
en meer bepaald door het Gewest. De stedenbouwkundige 
lasten zullen worden aangewend voor de realisatie van de 
openbare ruimte (Supervlakte, toegangen, brug, enz.) en de 
openbare voorzieningen binnen de perimeter. De site Gulledelle 
zal eventueel worden ontwikkeld door een privé-operator indien 
er woningen zouden worden toegelaten.
De belangrijkste spelers in het project zijn de gewestelijke 
spelers: Mobiel Brussel (budget wegen) en Leefmilieu Brussel 
(budget park - openbare ruimte / ParkDesign?), de BGHM 
(huisvestingsplan) en CityDev (middelgrote woningen). Gezien 
de omvang van het project, zou de mogelijkheid moeten worden 
overwogen om het op te nemen in de bijakte van Beliris in 
seizoen 2 (de tijdsspanne van seizoen 1 is te kort). Ook de 
EFRO-budgetten kunnen worden gemobiliseerd voor de een of 
andere openbare voorziening (crèche, school voor audiovisuele 
beroepen in as 4 van het operationele programma).
Ten slotte zijn ook de 3 gemeenten partner van het project in 
het kader van hun lokale beleid: herstelling van de lokale wegen, 
schoolvoorzieningen, enz.

1 : volledige wegenwerken / 2  geschilderde signaletiek + planten van bomen om de 20 meter / 3: geschilderde signaletiek + planten van bomen om de 11 meter / 4: geschilderde signaletiek + transformatie van 
parkeerplaatsen tot voetpad + transformatie van voetpad tot beplante zone / 5: geschilderde signaletiek + transformatie van parkeerplaatsen tot beplante zone / 6: inrichting van een platform en toegang over de 
regenwatergoot / 7: inrichting van een beplante grens op de afrit van de tunnel en van een trap in de snelwegberm / 8: toegang op aanvulling (enkel verhard) / 9: toegang op aanvulling (verhard en plantaardig) / 10: 
toegang op aangepaste snelwegberm (verhard) / 11 : te creëren infrastructuur (5 meter breed)

1

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11
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Openbare ruimte

Supervlakte/Toegangen 
Supervlakte

Weginrichtingen
1. Definitieve herinrichting 

van de Reyerslaan en het 

Meiserplein.

2. Herinrichting kruispunt 

Kolonel Bourg - Maart

3. Herinrichting van de Kolonel 

Bourgstraat, deel  Grosjean

Doorgangen voor actieve 
verplaatsingswijzen 
(voetgangers, fietsers, ...)

Vastgoedprojecten

Sites in mutatie 
(binnen de perimeter/
buiten de perimeter)

4. Aanvullende operatie 

Smaragd-site

5. Operatie BGHM zuid

6. Inrichting van het federaal 

terrein (school-gymnasium)

7. Voltooiing van het project 

MediaPark

8. Optimalisering van de 

Mercedessite

Nieuwe constructies
(binnen de perimeter/
buiten de perimeter)

Verbouwingen

Landschap

Beplantingen
Inrichting van de 
snelwegberm

In een latere fase (na 2022) 
zal in seizoen 3 niet alleen het 
stadsproject nog verder worden 
ontwikkeld, ook zullen enkele van 
de fundamentele logica's worden 
geïntensiveerd. Dit seizoen omvat 
de projecten van iets langere 
adem, de vrijmaking van bepaalde 
percelen en de mutatie van de 
minder actieve sites, aangedreven 
door de transformatiedynamiek 
die in de vorige seizoenen werd 
voorbereid. 
Parallel met de oplevering 
van een aanzienlijk aantal 
vastgoedprogramma's, zal 
in seizoen 3 coherent en 
evenwichtig worden gewerkt aan 
de ontwikkeling van het zware 
openbaar vervoer dat moet voldoen 
aan de verplaatsingsbehoeften van 
de nieuwe inwoners en werknemers 
in de sector.

Supervlakte

De Supervlakte zal in seizoen 
3 geen zware transformatie 
ondergaan. Wel zal ze zich blijven 
aanpassen aan de behoeften 
en zich verder ontwikkelen en 
diversifiëren om uit te groeien tot 
een grootstedelijke openbare ruimte 
die zich openstelt voor een ruim en 
verscheiden publiek. Voor latere 
seizoenen kan een uitbreiding van 
het Supervlakte-principe richting 
Vlaanderen worden vooropgesteld, 
afhankelijk van de evolutie van de 
mobiliteitsvoorwaarden.

Nieuwe sites en 

toegangen

Na de oplevering en 
commercialisering van 

de belangrijkste grote 
huisvestingsoperaties in 
het MediaPark en Josaphat, 
kunnen in seizoen 3 nieuwe 
huisvestingsprogramma's worden 
gestart zonder risico dat de 
vastgoedmarkt verzadigd geraakt. 
Ook nieuwe sites, die in de vorige 
seizoenen nog niet konden worden 
vrijgemaakt, kunnen worden 
opengesteld voor verstedelijking. Op 
het federale terrein zullen nieuwe 
voorzieningen worden gerealiseerd 
en een nieuwe openbare toegang tot 
de Supervlakte worden aangelegd 
op de hoek tussen de Kolonel 
Bourgstraat en de Maartlaan.

Weginrichtingen 

Naarmate er meer gronden 
vrijkomen, zal het wegschema dat 
in seizoen 2 werd gestart in de 
sector Kolonel Bourg / Smaragd en 
in seizoen 3 werd voortgezet op de 
Middenring,  worden voltooid met 
de definitieve herinrichting van de 
Reyerslaan tussen het kruispunt 
Diamant en het Meiserplein.

In de Kolonel Bourgstraat kan het 
deel Georgin-Grosjean worden 
heringericht zodra de technische 
controle verhuisd is.
Samen met de herinrichting van de 
kruispunten Kolonel Bourg - Maart 
en Kolonel Bourg - Grosjean, zullen 
de tunnels Maart en Grosjean 
licht worden aangepast om meer 
comfort te bieden voor de actieve 
verplaatsingswijzen.

3.3. Seizoen 3- na 2022
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een bestemmingswijziging 
en het industrieterrein wordt 
vernieuwd. Morgen zullen er weer 
andere projecten ontstaan die dit 
Masterplan nog niet kan voorspellen. 

Het huizenblok dat voor een groot 
deel eigendom is van Mercedes is 
daar een mooi voorbeeld van: de site 
biedt talrijke mutatiemogelijkheden, 
maar in het kader van onze studie 
konden wij daar niet op anticiperen. 
In theorie lijkt een verdichting, 
na de bestemmingswijziging tot 
ondernemingsgebied in een stedelijk 
milieu waardoor er ook huisvesting 
is toegelaten en gezien de zware 
druk die wordt verwacht op de 
gewestelijke grondreserves, mogelijk 
en ook wenselijk. Terwijl het bedrijf 
op de site een langetermijnstrategie 
ontwikkelt, waaronder de bouw van 
de nieuwe zetel in de Benelux, kan 
de huidige organisatie van de site 
die grotendeels wordt ingenomen 
door opslag- en parkeerplaatsen 
voor auto's, worden herzien en 
geïntensiveerd via met name 
siloparkings. Aan de kant van de 
Leuvensesteenweg zou een gevel 
worden gecreëerd die is gericht op 
huisvesting en handelszaken en dus 
de logica van de Leuvensesteenweg 
verlengt. Binnen de site en in dialoog 
met de Tollaan kunnen economische 
activiteiten worden ontwikkeld die 
verenigbaar zijn met de bestaande 
en die het aanbod van het naburige 
kmo-park aanvullen.

→ Focus C5 – Mercedes-site

3. Scenarisering / Seizoen 3

Programmering

Het derde seizoen zal in twee fasen 
verlopen.

Geprogrammeerde 

evoluties 

Van deze fase kunnen nu al de 
contouren worden geschetst. De 
projecten zijn immers vandaag al 
bekend.

- Dat is het geval voor het Mediapark, 
waar rond de gebouwen van de 
RTBF-VRT een ruime programmering 
is voorzien: ongeveer 130.000 m² 
zal er worden bestemd voor media 
(waarvan 95.000 m² voor de zetels), 
12.000m² voor handelszaken en 
22.000 m² voor voorzieningen. 
Daarnaast zullen er ook 2500 
woningen worden gebouwd.

- Smaragd zal in een tweede fase 
onderdak bieden aan Cinematek 
en vooral aan de archieven en het 
digitaliseringslaboratorium.

- Langs de Supervlakte zal een 
tweede fase van de bestaande 
huizenrij BGHM het huizenblok 
afsluiten. Op gewestelijke grond zal 
6 000 m² bijkomende oppervlakte 
voor openbare huisvesting worden 
voorzien.

- Op het federale terrein zullen 
een technische middelbare 
school gericht op audiovisuele 
beroepen worden gebouwd en 
een gemeentelijke sportpool. Het 
schoolproject wordt ook genoemd in 
het kader van het project MediaPark. 
Aangezien het federale terrein niet 
in het centrum van het project ligt, 
lijkt het zeer geschikt om deze 
functie te ontvangen. Die garandeert 
immers zowel een fysieke als een 

programmatorische verbinding 
tussen de twee gewestelijke 
projecten. Ook een gezamenlijk 
gebruik van de sportvoorziening, die 
buiten de schooluren kan worden 
verbonden aan de bezettingen en 
gebruiksdoelen van de Supervlakte, 
lijkt interessant. Omgekeerd kan de 
Supervlakte worden gebruikt als 
recreatiezone voor de leerlingen. De 
ligging in de buurt van Diamant is 
ideaal voor een middelbare school 
waarvan de uitstraling verder reikt 
dan de wijk. 
In het Masterplan wordt een 
algemene middelbare school 
voorgesteld, waar de gemeente 
Schaarbeek (en ook Evere) nood aan 
heeft, met een technische afdeling 
die gericht is op audiovisuele 
beroepen (respectievelijk 600 + 
120 leerlingen). Dit voorstel omvat 
sportvoorzieningen die buiten de 
lesuren ter beschikking kunnen 
worden gesteld van de wijk en biedt 
een potentieel van 4000m² woningen 
waarmee de BGHM-operatie kan 
worden verlengd. 

De duur van de ontwikkelingsfasen 
van deze verschillende sites wordt 
louter vermeld als aanwijzing, 
rekening houdend met de huidige 
kennis van de grondreserves 
en sanering. Vanwege de 
programmering van algemeen 
belang die op dit terrein is gepland, 
benadrukt het Masterplan de 
noodzaak om de mutatie zo snel 
mogelijk te starten (indien mogelijk 
vanaf seizoen 2).

De fase van het 

onbekende
 

De wijk is volop in mutatie, oude 
kantoorgebouwen ondergaan 

existant

en partie basse

nouveau

Kantoren

Activiteiten

Handelszaken

Openbare voorzieningen

1. School
2. Gymnasium

Media

3. Media +
4. IHECS

Woningen

Vooral huisvesting
Specifieke huisvesting
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3. Scenarisering / Seizoen 3

Mobiliteit

Afwerking van de interfaces tussen de 
stadsprojecten E40, Reyers en Mediapark om te 
beantwoorden aan de verwachte stijging van de 
verplaatsingsbehoeften.

Transformatie van de Reyers-interface van Meiser tot 

Diamant

- Vermindering van de verkeersruimte - herwaardering van de 
doorgangen voor actieve verplaatsingswijzen verbonden met 

de openbare ruimten en met name met de OV-polen (tram, 
GEN)

- Behoud van de ondergrondse tram om het aanbod te 
laten evolueren tot een metro-aanbod

Versterkte 
verbinding 

met het GEN 
Meiser

Naar een rocadetram
Stroomopwaarts van de R0,

P+R + Expressbus
 tijdens Europese tops

- 2de fase van de ontwikkeling van het 
Mediapark

 
- Inrichting van een nieuwe toegang 

Reyers # MediaPark in T-vorm
- Interne wegenpermeabiliteit in het 

MediaPark 
- Gezamenlijk gebruik van de toegangen & 

parkings

Herinrichting van het kruispunt Maart 
# CB tot kruispunt met verkeerslichten 
voor voorrangsregeling voor bussen en 
beheer van het oversteken voor actieve 

verplaatsingswijzen

Transformatie van het knooppunt 
Gemeenschappen tot 2 kruispunten met 

verkeerslichten, voorrangsregeling voor het 
OW en integratie rechtstreekse verbinding 

fiets-GEN

N
aa

r 
ee

n 
m

et
ro

 o
p 

de
 M

id
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nr
in

g

Vers un Tram
 de rocade

+ Het netwerk van openbare ruimten wordt verder ontwikkeld binnen de wijken
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3. Scenarisering / Seizoen 3

Mobiliteit

Herinrichting	van	de	
Reyerslaan

In seizoen 3 zal de Reyerslaan 
kwalitatief worden heringericht 
tussen het kruispunt Diamant en het 
Meiserplein:
• Dankzij de vermindering van het 
aantal rijstroken in de tunnels 
tussen de Middenring en de E40, die 
werd doorgevoerd in seizoen 2, kan in 
seizoen 3 de breedte van de tunnels 
ook fysiek worden verminderd. De 
heroverde ruimte zal worden benut 
om de voetpaden te verbreden 
en kwalitatieve befietsbare 
continuïteiten in te richten langs de 
parallelwegen;

• Ter hoogte van het kruispunt 
Diamant zal het laatste deel van de 
Diamantlaan worden voorbehouden 
voor het openbaar wegvervoer en 
voor de actieve verplaatsingswijzen 
(uitsluitend plaatselijk verkeer + 
aftakking van de lokale parallelweg 
afkomstig van het noordelijke deel 
van de Reyerslaan). De organisatie 
van het hoofdwegenknooppunt 
Diamant #Kerselaren # Roodebeek 
zal daardoor worden vereenvoudigd. 

Men wil komen tot een kruispunt 
in kruisvorm, met een noord-
zuidas Middenring en een west-
oostas Roodebeek-Kerselaren. 
Dit kruispunt zal worden beheerd 
met 2 hoofdfasen, afsluiting voor 
de absorptie van links afslaand 
verkeer en specifieke fasen voor de 
vrijmaking van de eigen busbanen 
(vanaf Diamant, Kerselaren en 
Roodebeek).
Deze vereenvoudiging van het 
hoofdknooppunt vertaalt zich in 
de mogelijkheid om de ruimte voor 
auto's op de Middenring te beperken 

tot 2 rijstroken per richting, plus een 
sorteerstrook voor de voertuigen die 
links afslaan. 
Parallelwegen vullen deze inrichting 
aan:
-  Ter hoogte van het zuidelijke deel 
van de Middenring, in het westen 
en oosten van de hoofdbundel om 
te voldoen aan de lokale behoeften 
(residentieel parkeren met toegang 
tot garages…).
- Ten noorden van het knooppunt 
Diamant, in het westen van de 
hoofdbundel, richting Meiser-
Diamant. 
Ook hier zal de lokale parallelweg 
voldoen aan de behoeften van de 
buurtbewoners en zorgt hij voor 
de verbinding met het interne 
weggennet van de Plaskywijk. 
De parallelweg wordt fysiek 
gescheiden van de hoofdwegen 
en zal enkel bereikbaar zijn bij het 
verlaten van het Meiserplein en 
vanaf de Plaskywijk. Het algemene 
verkeer kan hem niet gebruiken om 
naar het hoofdkruispunt Diamant 
te rijden aangezien hij vóór dit 
kruispunt wordt afgeleid naar de 
Diamantlaan. 
Een permeabiliteit met de 
hoofdwegenbundel zal iets vóór het 
ondergeschikte kruispunt Diamant 
# Smaragd worden ingericht, enkel 
in de richting parallelweg-centrale 
weg (beheer van het conflict door 
verticale voorrang op het eindpunt 
van de zijweg).
Deze parallelwegen worden 
geïntegreerd in de inrichting van 
de voetpaden en het verkeer zal er 
minder druk zijn, wat de cohabitatie 
van de actieve verplaatsingswijzen 
en de lokale bereikbaarheid aan 
verlaagde snelheid bevordert.

Het profiel van 2x2 rijstroken + 
linksafslagstrook + parallelweg 
noord-zuid zal worden aangehouden 
tot aan het ondergeschikte 

kruispunt Diamant # Smaragd, dat 
zal worden gecoördineerd met het 
hoofdkruispunt. 

→ Focus E9 – Diamant

• Ten noorden van het ondergeschikt 
kruispunt  Diamant-Smaragd zal een 
profiel worden ontwikkeld van 2x2 
centrale rijstroken, + de parallelweg 
noord>zuid aan de kant van Plasky 
+ een lokale parallelweg ten oosten 
van de tunnel op de E40 richting 
Meiser. De inrichting van deze zijweg 
is gerechtvaardigd. Hij bedient 
de gebouwen Diamant en Silver 
vanaf de Reyerslaan en beperkt de 
toegelaten afslagbewegingen ter 
hoogte van het nieuwe kruispunt 
dat toegang verleent tot het project 
MediaPark.

Om de globale bereikbaarheid van 
het project MediaPark te verbeteren 
en het stadsbreukeffect te 
verminderen dat wordt geïnduceerd 
door de Middenring tussen de 
Plaskywijk en de oostelijke oever van 
de laan, wordt voorgesteld om ter 
hoogte van de Emile Maxlaan een 
nieuw kruispunt in te richten. 
Vanwege de dichtheid van het 
autoverkeer en de nabijheid van de 
tunnels op de E40, zal dit nieuwe 
kruispunt niet alle bewegingen 
kunnen aanbieden:
- Om sluipverkeer in de Plaskywijk 
te vermijden, zal het T-vormige 
kruispunt worden beperkt tot de 
assen Mediapark/Middenring, 
zonder permeabiliteit naar Emile 
Max of de parallelweg aan de kant 
van Plasky;
- Om kruisingen te vermijden, zal 
rechts afslaan vanaf het zuidelijke 
deel van de Middenring in de 
richting van de rijstrook Mediapark 
enkel toegelaten zijn vanaf de 
bundel bestaande uit de afrit van 
de E40 en het aankomstpunt van 

de parallelweg vanuit Diamant. De 
voertuigen op de twee centrale 
rijstroken van de laan mogen niet 
rechtsaf slaan. Automobilisten die 
naar rechts willen, moeten eerder al 
de parallelweg oprijden.
- Ter hoogte van het noordelijke deel 
afkomstig van het Meiserplein, zal 
een sorteerstrook voor het linksaf 
slaande verkeer worden ingericht.
Binnen het gereorganiseerde 
wegensysteem, zullen comfortabele 
eilanden ervoor zorgen dat 
voetgangers en fietsers veilig 
kunnen oversteken en de verbinding 
maken tussen de openbare ruimten 
en de lokale parallelwegen aan 
weerszijden van de laan.

• Ten noorden van het knooppunt 
"Mediapark / Emile Max" tot 
aan het Meiserplein, zal een 
profiel worden ontwikkeld van 4 
rijstroken zuid>noord en 2 rijstroken 
noord>zuid (+ parallelweg).. 
De 4 rijstroken in noordelijke 
richting stemmen overeen met 
de samenvoeging van de bundels 
afkomstig van de centrale baan (2 
rijstroken) en de laterale baan (uitrit 
van de E40-tunnel + parallelweg), en 
enkel op dit noordelijke deel zullen 
alle kruisingen toegelaten zijn. 
Om het transitverkeer in de 
Evenepoelstraat te beperken, 
wordt voorgesteld om in het 
uiterste westen van de weg 
eenrichtingsverkeer in te voeren 
vanaf de Reyerslaan. De interne 
verkeerswegen van het MediaPark 
zullen de noordelijke toegangen 
"Karabiniers" en "Jules Lebrun" 
verbinden met de toegangen "Emile 
Max" en "Smaragd".
De inrichting van een dergelijke 
continuïteit tussen de uitvalswegen 
van het project Mediapark is een 
voorwaarde om de lokale wegen 
langs het project te ontlasten. 
Ze lijkt ook essentieel om de 

verkeerstromen in de beide 
richtingen rationeel te verdelen: 
zonder interne continuïteit zou een 
VRT-pool die uitsluitend gericht is op 
de uitvalswegen Evenepoel/Leuven, 
met name afgesloten zijn van de 
hoofdinvalsweg "E40 Vlaanderen-
Smaragd" …  
Uiteraard is deze interne continuïteit 
voor het autoverkeer, die bij voorkeur 
ondergronds wordt georganiseerd 
op een gezamenlijk gebruikte 
parking (VRT/RTBF/…), niet bedoeld 
om transitfuncties te vervullen en 
mag ze niet aanmoedigen tot het 
gebruik van de individuele wagen. 
Deze continuïteitsbehoefte moet 
worden gezien als een noodzakelijke 
functionele oplossing om de sterke 
ambities van het programma te 
realiseren.

→ Focus E10 – Mediapark

Op het volledige geherwaardeerde 
deel van de Reyerslaan zullen 
kwalitatieve fietspaden worden 
voorzien, zowel ter hoogte van de 
parallelwegen als die bestaan als 
door nieuwe paden aan te leggen ter 
hoogte van de lateralen openbare 
ruimten.

Herinrichting	van	het	
Meiserplein

Na de herinrichting van het 
noordelijke uiteinde van de Reyers-
interface, zal uiteindelijk ook het 
Meiserplein een transformatie 
ondergaan. 
Gelegen op de kruising van het 
gewestwegennet van de Middenring 
en de Leuvensesteenweg en de 
invalswegen verbonden aan het 
Brusselse stadscentrum, vervult 
dit plein een strategische rol in de 
verdeling van de verkeersstromen. 
Om zo goed mogelijk te voldoen aan 
de vraag van het autoverkeer, werd 
hiervoor een enorme ruimte voorzien, 
helaas ten koste van de kwaliteit van 
de omliggende openbare ruimten 
en van het comfort van de andere 
verplaatsingswijzen (vooral van 
voetgangers en fietsers, maar ook 
van bussen en trams). Dat is echter 
tevergeefs aangezien de individuele 
mobiliteit nog voortdurend toeneemt 
en tijdens de spitsuren lange files 
genereert

In het verlengde van de afbraak 
van het Reyersviaduct, werden 
denkoefeningen gestart om na 
te gaan hoe de verschillende 
mobiliteiten op dit strategische 
knooppunt kunnen worden 
verbeterd.
De optie om in de as van de 
Middenring een wegtunnel 
te realiseren werd een tijdje 
weerhouden om de bovengrondse 
verkeersstromen te verlichten 
en een kwalitatieve herinrichting 
mogelijk te maken die de ruimte 
verdeelt tussen de verschillende 
types weggebruikers. Ze werd 
echter verworpen na een 
multicriteriumanalyse, die onder 
meer had uitgewezen dat ze de 
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aanbod zal de verwachte mutatie van de 
verkeersknooppunten tot kruispunten met 
verkeerslichten de oversteekplaatsen voor 
actieve verplaatsingswijzen veiliger maken en 
de penetratie van het OW-aanbod in de wijken 
Gulledelle en Paduwa vergemakkelijken;

c – De verlenging van een rocadetramaanbod 
richting metro Bordet maakt het mogelijk 
om een nieuw station in te richten in de 
buurt van het sportpark van Sint-Joost-ten-
Noode en de toegang tot de Supervlakte. 
Tegelijk met de uitbreiding van het OW-

Georgin/Kolonel Bourg aanvullen om een te 
komen tot een coherent en complementair 
OW-systeem. De organisatie van het busnet 
moet worden onderworpen aan een globale 
bezinning, zodat het aanbod zo goed mogelijk 
kan worden afgestemd op de vraag naar 
verplaatsingen.

en van de actieve verplaatsingswijzen ter 
hoogte van het Meiserplein de toegang tot het 
knooppunt vanuit de omliggende wijken een 
stuk comfortabeler maken.

b – Binnen het project MediaPark kunnen 
nieuwe bustrajecten de regeling op de assen 

3. Scenarisering / Seizoen 3

Mobiliteit: openbaar vervoer

a – In seizoen 3 zal de herinrichting van de 
Middenring, waarbij het aanbod van zwaar 
openbaar vervoer  ondergronds blijft, de 
weg openen voor een metrolijn die veel 
meer capaciteit en efficiëntie biedt dan het 
huidige aanbod. Meer in het bijzonder zal 
de herwaardering van de openbare ruimten 

d- Een expressbusaanbod dat werd uitgetest 
in seizoen 2 en is verbonden met een 
overstapparking in Vlaanderen (de site van de 
huidige parking voor autodelen in de buurt van 
de verkeerswisselaar van Sterebeek lijkt ons 
relevant) kan worden bestendigd in seizoen 
3. Dit nieuwe aanbod wordt vandaag voorzien 
op de rijstroken van de E40 voor de bediening 
met lus van de sector Diamant/Smaragd, 
maar de toekomst van de verkeerswisselaar 
Gemeenschappen kan nog andere 
mogelijkheden aan het licht brengen..

Dienstregeling metro

Dienstregeling trams
Dienstregeling bussen 
(MIVB)
Dienstregeling bussen (De 
Lijn)
Mogelijkheid van 
dienstregeling van de 
bussen in een lus
Eigen busbaan, één richting

Eigen busbaan, twee 
richtingen

Metrostation

Tramstation

Bushalte

Supervlakte

Toegang MediaPark voor 
actieve verplaatsingswijzen

Ruimtelijke dekking 
bushaltes 250 m
Ruimtelijke dekking 
tramstation 500m
Sector zonder dekking door 
het OW
Sector zonder dekking door 
het OW als gevolg van de 
verplaatsing van een halte
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echte P+R, ideaal stroomopwaarts 

van de R0. De herwaardering 

van het OW op de corridor van de 

Leuvensesteenweg, verbonden 

met deze P+R, kan een punctueel 

alternatief zijn voor het autoverkeer 

als het oversteken van de zwarte 

punten (verkeerswisselaar R0 – 

E40) voor bussen te penaliserend 

zou zijn.

De andere hefbomen die worden 

voorgesteld in het kader van het 

plan	IRIS	2,	waaronder	de	tolheffing	
en het veralgemeend parkeertarief, 

moeten eveneens worden 

geïntegreerd en zullen de autodruk 

binnen de studieperimeter kunnen 

verlichten. Ook de mutatie van 

het automodel - van autobezit 

naar autodelen - zal ervoor zorgen 

dat de auto minder verkeers- en 

parkeerruimte zal verbruiken. 

De impact daarvan is echter nog 

moeilijk in te schatten.

Tot besluit zal seizoen 3 dus de 

fase zijn waarin de ambities van 

het project, die eerst worden 

ontwikkeld op schaal van de 

operationele perimeter van onze 

opdracht, ten volle coherent 

zullen blijken in het kader van een 

voluntaristische  gewestelijke 

mobiliteitsstrategie.

In seizoen 3 zullen de inspanningen 

voor de kwalitatieve stedelijke 

continuïteiten en permeabiliteiten 

worden voortgezet en zal 

worden gestreefd naar "lichte" 

mobiliteitsoplossingen, actieve 

verplaatsingswijzen en busverkeer. 

Daarnaast zal ook het aanbod van 

zwaar openbaar vervoer worden 

versterkt, de enige hefboom 

om ten volle te voldoen aan de 

vraag die wordt geïnduceerd 

door grootstedelijke projecten 

(Mediapark…).

De transformatie van de 

Middenring ten gunste van de 

alternatieve mobiliteit, zal in 

die zin de belangrijkste actie 

worden, maar ook de verlenging 

van het rocadetramaanbod (T94) 

vanaf metrostation Roodebeek 

in de richting van metrostation 

Bordet, via de assen Marcel Thiry 

en Gemeenschappen, is een zeer 

waarschijnlijke evolutie.

Beide acties zullen worden 

geconfronteerd met een moeilijke 

problematiek: de herinrichting 

van het Meiserplein voor de 

eerste en het oversteken 

van de verkeerswisselaar 

Gemeenschappen door een zwaar 

openbaarvervoermiddel voor de 

tweede. 

Uiteraard bestaan er oplossingen 

voor deze problematieken en 

die worden voorgesteld in het 

Masterplan. Om deze strategische 

evoluties mogelijk te maken in de 

best mogelijke omstandigheden, 

zal in seizoen 3 samen met het 

Vlaamse Gewest moeten worden 

nagedacht over maatregelen om 

het wegverkeer te matigen ter 

hoogte van de corridor E40.

De tests met een GEN-busaanbod 

op de E40 tijdens Europese tops 

in de eerste seizoenen, kunnen 

resulteren in de realisatie van een 

3. Scenarisering / Seizoen 3

Mobiliteit

verkeersstromen nauwelijks 
zou kunnen verminderen en 
niet verenigbaar was met 
de stedenbouwkundige en 
programmatorische ambities voor de 
sector.

→ Focus E11 – Meiserplein

Het Masterplan stelt voor om 
in de as van de Middenring een 
tramtunnel te realiseren die aansluit 
bij de bestaande bouwwerken ter 
hoogte van het station Diamant. 
Als de trams ondergronds rijden, 
vereenvoudigt dat het beheer van 
het bovengrondse knooppunt en kan 
de evolutie van het aanbod naar een 
metroaanbod worden voorbereid. 
Aangezien de trams ter hoogte van 
de Wahislaan en de Rogierlaan 
een eigen bedding hebben, kunnen 
daar de nieuwe tunnels worden 
gerealiseerd.
Wat het bovengrondse kruispunt 
betreft, zal het principe van het 
dubbele beheer met verkeerslichten 
+ een rotonde worden behouden 
aangezien dat garanties biedt voor 
de absorptiecapaciteit en het beheer 
van een groot aantal aftakkingen. 
Toch wordt ook voorgesteld om 
het aantal mogelijke trajecten te 
beperken, door de Cambierlaan 
los te maken van het Meiserplein. 
Op het laatste deel daarvan kan 
eenrichtingsverkeer worden 
ingevoerd en het kan worden 
verbonden met de lokale parallelweg 
afkomstig van de Wahislaan.

De openbare ruimten en de 
doorgangen voor fietsers en 
voetgangers zullen worden verbeterd 
dankzij de herverdeling van de 
tramruimte en de verdichting van de 
wegenbundels. De grootste ingreep 
in die zin is de herleiding van het 
profiel van de Reyerslaan tot 2+4 
rijstroken. Een globale ruimtelijke 

herconfiguratie stelt zich tot doel om 
een nieuwe coherentie te verlenen 
aan deze stedelijke ruimte, en om de 
ruimten te verdelen met het oog op 
stad en landschappelijk.

De ruimte van het middeneiland van 
het plein kan worden gemobiliseerd 
voor verschillende functies. Die 
moeten worden ontwikkeld en 
grondig worden bestudeerd in 
het kader van de toekomstige 
ontwerpopdracht. De inrichting van 
een nieuwe buspolariteit in de as 
van de corridor van De Lijn op de 
Leuvensesteenweg en verbonden 
met het toekomstige ondergrondse 
tram-/metrostation, is een van de 
mogelijkheden. 

Dankzij de verschillende 
vereenvoudigingen, zal de 
voorgestelde inrichting tijdens 
de spitsuren kunnen voldoen aan 
dezelfde verkeersvraag als vandaag, 
terwijl ze toch minder ruimte 
verbruikt en de doorgangen voor de 
actieve verplaatsingswijzen meer 
comfortabel organiseert.
Gezien de ambities van het 
Gewest op het vlak van mobiliteit 
en duurzame ontwikkeling,  
stellen wij vast dat de huidige 
verkeersstromen het maximum zijn 
dat we aankunnen. In samenhang 
met de verschillende strategieën 
die worden gevoerd (vermindering 
van het aantal parkeerplaatsen in 
het hypercentrum, GEN-project ...) 
wordt bewust voorrang verleend 
aan kwaliteit en alternatieve 
verplaatsingswijzen, in plaats van 
een in alle opzichten dure over-
infrastructurering te starten om 
te trachten te voldoen aan een 
vraag van het autoverkeer waaraan 
we nooit helemaal zullen kunnen 
voldoen.

Voltooiing van de 

inrichting Diamant - 

Smaragd

Na de voltooiing van het programma 
MediaPark, zal in seizoen 3 de 
toegangscontrolezone verbonden 
met de mediapolariteiten binnen 
de site liggen; de wegaftakking ter 
hoogte van het ondergeschikte 
kruispunt Smaragd-Noord zal dus 
uitkomen op de barrière die de 
interne verdeling van het project 
organiseert. Het profiel kan daardoor 
worden verminderd tot 3 rijstroken 
(één rechtdoor, één rechtsaf en één 
linksaf naar de Kolonel Bourgstraat).

→ Focus E13 – Kolonel Bourg # Maart
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3. Scenarisering / Seizoen 3

Mobiliteit	:	fietsen

Fietsinrichting twee 
richtingen

Fietsinrichting één richting

Fietslogo's

Eindpunt van het fiets-GEN 
vanuit Vlaanderen

Verlenging van het fiets-
GEN

Zone 30

Supervlakte

Toegang MediaPark voor 
actieve verplaatsingswijzen

Metrostation

Tramstation

Bestaand Villo!-station

In te richten Villo!-station

Conflict tussen fiets- en 
autoverkeer geregeld door 
driekleurige verkeerslichten
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3. Scenarisering / Seizoen 3

Mobiliteit: organisatie van het wegennet

Autowegennet

Grootstedelijk net

Hoofdwegennet

Interwijknet

Zone 30

Regeling door driekleurige 
verkeerslichten

Rotonde

Eenrichtingsweg

Weg voorbehouden voor 

plaatselijk verkeer

Buurtparking

Overstapparking

Het principe van hiërarchisering 
van het wegennet betreft zowel de 
stroom van lichte voertuigen als de 
vrachtwagenstroom . 
De specifieke logistieke circuits kunnen 
pas in detail worden besproken zodra 
de programmering en werking van de 
stadsprojecten (Smaragd, MediaPark…) 
vastliggen.
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3. Scenarisering / Seizoen 3

Openbare ruimte en landschap
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Het	landschap	van	de	
E40

In seizoen 3 is het landschap van 
de E40 gestabiliseerd. De percelen 
rond de Supervlakte zullen blijven 
muteren en nieuwe toegangen 
blijven bieden, met name ter hoogte 
van de Maartlaan, wat de relatie 
tussen het voltooide Mediapark en 
de Supervlakte zal versterken.  

Parken, tuinen en 
behouden bermen
Parken en 
getransformeerde bermen

Bestaande bomenrijen

Aangevulde bomenrijen

Supervlakte en toegangen 
ingericht in dit seizoen

Supervlakte en toegangen 
ingericht in het vorige 
seizoen

Zachte wegen ingericht in 
dit seizoen

Zachte wegen ingericht in 
het vorige seizoen

3. Scenarisering / Seizoen 3

Openbare ruimte en landschap
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ESPACES PUBLICS Quantité PRIX Unitaire UNITE TOTAL
réaménagement des voiries autour de l'E40 fonctionnement définitif

Emeraude
2300 350 € m² 805 000 € travaux voirie complète suite à récupération de la

parcelle fédérale

aménagement rue Colonel
Bourg tronçon 3

300 200 € ml 60 000 €
signalétique peinture + transformation du
stationnement en trottoir + transformation du trottoir
en végétalisation

accès supersurface définitifs Mars 3000 350 € m² 1 050 000 €
accès définitif en lien avec l'opération immobilière du
terrain fédéral

SOUS‐TOTAL 1 915 000 €

IMMOBILIER Quantité PRIX Unitaire UNITE TOTAL

immobilier (ttc) logements 10 679 1 700 € m² brut 18 154 300 €
écoles 7 226 2 000 € m² brut 14 452 000 €
sport 1 050 2 000 € m² brut 2 100 000 €

sous total 34 706 300 €

foncier (ttc) acquisition 190 m²/bati 4 051 631 €

SOUS‐TOTAL 38 757 931 €

terrain fédéral

3. Scenarisering / Seizoen 3

Financiële balans

In de tabel hiernaast berekenen we opnieuw de 
overheidskosten verbonden aan de uitvoering van het project 
Parkway in seizoen 3: directe kosten voor de uitvoering van de 
Supervlakte in de ruime betekenis, maar ook voor de bijhorende 
openbare vastgoedprojecten en, in deze 3de fase, voor de 
ontwikkeling van het federale terrein in de Kolonel Bourgstraat.
Deze raming geldt enkel als aanwijzing (bij gebrek aan 
technische documentatie over de bodem, de netwerken en 
de bestaande kunstwerken heerst nog onzekerheid over de 
werkelijke kosten).

Voor de vastgoedkosten werden de brutokosten berekend van 
de ontwikkeling van de woningen (zonder rekening te houden 
met eventuele huurprijzen) en schoolvoorzieningen, en werden 
de kosten voor de aankoop van het terrein van de federale 
Grondregie geraamd op basis van de bouwrechten die er 
worden voorgesteld door het plan. Al deze kosten zijn inclusief 
belastingen (btw en registratierecht).

1: bijkomende wegenwerken / 2 : geschilderde signaletiek + transformatie van parkeerplaatsen tot voetpad + transformatie van voetpad tot beplante zone / 3: definitieve toegang verbonden met de 
vastgoedoperatie op het federale terrein

1

2

3
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Na afloop van seizoen 3 zijn de 
evoluties in de sector, tegen 2030, 
veel moeilijker te voorspellen. Ze 
hangen immers af van een context 
en conjunctuur die we vandaag nog 
niet kennen. Prospectief kunnen 
we echter al wel de lijnen schetsen 
van de latere evoluties en mogelijke 
openingen en verlengingen van de 
inrichtingen van het Masterplan 
vooropstellen. Die kunnen later het 
voorwerp uitmaken van een seizoen 
4 van het project.

Supervlakte, de 

roeping van versterkte 

openbare ruimte

Tegen het einde van seizoen 3 zullen 
de gewestelijke investeringen en de 
evolutiedynamiek van het privépark 
een openbare ruimte hebben 
bestendigd die van grote waarde is 
voor de sector. Ze is immers ideaal 
gelegen binnen een stedelijke ruimte 
en leent zich voor zeer flexibele 
gebruiksdoelen. De verwachte 
verdichting in de sector in seizoen 
3, zal de relevantie en het nut van 
een nieuwe openbare ruimte op deze 
plaats enkel bevestigen.
Waar over de bestendigheid van het 
statuut van onbebouwde openbare 
ruimte geen twijfel bestaat, ligt de 
echte uitdaging voor de toekomst 
wellicht in de verlenging en 
versterking van het systeem. De 
verlenging richting Vlaams Gewest, 
tot voorbij de verkeerswisselaar 
Gemeenschappen, zal aan 
weerszijden van de gewestgrens 
een stedelijke coherentie tot stand 
brengen die ten goede komt aan de 
woon- en activiteitenzones langs 
de E40 tot aan de Ring. De gronden 
kunnen daardoor optimaal worden 
benut en nieuwe ontwikkelingen 

in het oosten van de zone worden 
mogelijk gemaakt.
Omdat ze samen met de E40 zal 
evolueren, zal de Supervlakte beter 
kunnen worden verbonden met 
de zuidelijke wijken (gelijkvloerse 
oversteekplaats) en interfaces 
mogelijk maken met de noordelijke 
stroken van de E40 (bus/tramhaltes, 
kiss-and-ridezones, enz.).

E40, de infrastructuur 

wordt geïntegreerd in 

de stad

Op lokale en gewestelijke schaal, 
zal het aanbod van actieve 
verplaatsingswijzen en openbaar 
vervoer (metro, GEN, bus ...) 
verder worden ontwikkeld en 
uitzicht bieden op onder meer de 
aanleg van een overstapparking in 
Vlaanderen, stroomopwaarts van 
de Ring R0, en de realisatie van een 
regelmatige expressdienst op de 
E40 (bus met hoge dienstfrequentie, 
voorrangsregeling via verkeerslichten 
aan de verkeerswisselaars, tram, ...).
Parallel daarmee zal het huidige 
automodel evolueren naar een 
steeds autonomer systeem waarin 
autobezit zal plaats ruimen voor 
het gebruik van een autodienst. De 
grondbehoeften, zowel voor het 
wegverkeer als voor het parkeren 
van de voertuigen in de stad, zullen 
afnemen en daardoor talloze 
herontwikkelingsmogelijkheden 
genereren.
Binnen de perimeter van het 
Masterplan kan zich dat vertalen 
in de vermindering van het 
aantal rijstroken op de E40 en 
de mogelijkheid om gelijkvloerse 
kruispunten in te richten aan de 
kruising Maart-Grosjean.

3.4. Opening - na seizoen 3

3. Scenarisering / Opening

Vastgoed 

-ontwikkelingen, 

nieuwe voorwaarden 

in het oosten van de 

sector

Zodra de sector zal worden bediend 
door de rocadetram, kan in het 
oostelijke deel van de perimeter 
een nieuw dynamisme ontstaan. 
De stedelijke ruimte tussen de 
as Cicero-Gemeenschappen-
Marcel Thiry en de as Tol en Hof 
Ten Berg, kan dan van model en 
werking veranderen - minder 
gericht op bereikbaarheid voor 
auto's - en de weg openen 
naar een herwaarderings- en 
verdichtingsproces. Op de sites 
Cora, Mercedes en Mediamarkt, de 
kantoorprojecten Ariane-Marcel 
Thiry en het Business Park Planet 
1 zullen hybride projecten kunnen 
worden gerealiseerd. Ze zullen zich 
herstructureren en meer gemengde 
programma's aanbieden.

Naarmate het project vordert, zullen 
deze oriëntaties nader kunnen 
worden gepreciseerd of bijgesteld 
en, in het kader van een bijwerking 
van het Masterplan, het voorwerp 
uitmaken van een seizoen 4 van het 
stadsproject.
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FOCUS A 
Openbare ruimten en 

landschapsstructuren
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Seizoen 1, aanzet van de Supervlakte

10,8m 51,2m9,7m

105A

4. Focus / A1 - De snelwegbermen

Seizoen 0, bestaande toestand

62m9,7m

105A

Seizoen 2, versterking van de Supervlakte

17,8m 44m9,7mprivéperceel

privéperceel

privéperceel

105A
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bij elkaar laag groen en struiken 
worden aangeplant die de rol 
van grens zullen vervullen (hulst, 
vuurdoorn…). Uitzonderlijk kan een 
fysieke grens van het type barrière 
worden geplaatst ter hoogte van 
enkele privétoegangen die men op 
sommige percelen in de Kolonel 
Bourgstraat zou willen inrichten als 
rechtstreekse verbinding met de 
Supervlakte.

4. Focus / A1 - De snelwegbermen

Van 

landschapsperceptie 

tot echt landschap

De berm is de ruimte naast de E40 
waaraan deze haar landschappelijke 
kwaliteit ontleent. 
Dankzij de Supervlakte zal dit 
landschap, dat momenteel wordt 
gezien op schaal van de auto die 
tegen een snelheid van  70 km/u de 
2 km aflegt in 1 minuut tijd, worden 
omgevormd tot een landschap op 
schaal van de voetgangers die deze 
afstand aflegt in 17 minuten.

In seizoen 1 zal dit landschap niet 
worden gewijzigd, maar de nieuwe 
proximiteit die deze nieuwe openbare 
ruimte genereert, zal zorgen voor 
een nieuwe perceptie van deze 
beboomde grens. 

In seizoen 2 zal de snelwegberm 
worden verbreed om zowel 
voor de voetgangers als voor de 
automobilisten het landschap van 
de Parkway open te trekken: de 
geluidsmuren in het noorden zullen 
geleidelijk aan worden afgebroken, 
de rijbaan zal van de openbare 
ruimte worden gescheiden door laag 
groen, boomkruinen zullen worden 
opgetrokken om transparantie te 
creëren naar de omliggende percelen 
... Daar kunnen de tuinen worden 
uitgebreid en zo een verlengde 
vormen van het landschap van de 
Parkway.

De beplante snelwegberm vormt 
een plantaardige grens tussen 
de privépercelen en de openbare 
ruimten van de Supervlakte. Waar 
het niet mogelijk is om met behulp 
van muren een niet-overrijdbare 
fysieke grens te creëren, zullen dicht situatie 1: de berm komt op "perceelhoogte" situatie 2: de berm wordt tegengehouden door een steunmuur

bestaande snelwegberm referenties van kreupelhout
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Seizoen 1, aanzet van de Supervlakte

Seizoen 2, versterking van de Supervlakte

13,5m 50m10m

115

29m 34m10mprivéperceel

privéperceel

115
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In seizoen 1 wordt een tijdelijke 
grens gecreëerd tussen de 
Supervlakte en de rijstroken van de 
E40. Ze zal worden gevormd door 
GBAs, met daarboven hekken van 2m 
hoogte die gedeeltelijk zullen worden 
beplant. Deze hekken garanderen 
de veiligheid van de voetgangers en 
fietsers op de Supervlakte, maar 
bieden nog een kijk op de ruimten 
aan de andere kant van de grens.

Langs deze grens zullen bomen 
in bakken of zakken een tijdelijke 
boomkwekerij vormen. De bomen die 
in seizoen 2 zullen worden geplant 
op de bermen, zullen hier rustig 
kunnen groeien.

Aanpassing 

aan de nieuwe 

gebruiksdoeleinden 

van de Parkway

Door de transformatie van de 
rijstroken in seizoen 02, zullen de 
bermen van de E40 onvermijdelijk 
wijzigingen ondergaan.
Zij begeleiden het landschap van de 
Parkway en vanwege hun beplanting 
in sequenties, is de hele breedte van 
de infrastructuur goed te zien.

Elke situatie past zich aan aan de 
context:
- bermen die worden behouden op 
de Supervlakte: terrassen en bomen 
op gazon (1)
- bermen aan de grens van de 
Supervlakte: grens en filtering van 
het water van de E40, dichtere en 
gediversifieerde lage begroeiing, 
aanplanten van bomen in sequenties  
(2)
- bermen tussen de rijstroken: 
lage plantengroei die het water 
van de E40 filtreert en verspreide 
aanplanting van bomen (3) 

referentie bermen(1) referentie bermen (2) referentie bermen(3)

seizoen 1: de grens en de boomkwekerij seizoen 2: de grens en de beplante sequenties
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Seizoen 0, bestaande 

toestand 

Doordat de snelwegberm van de 
E40 het balkon Smaragd bereikt, is 
het landschap van de infrastructuur 
zichtbaar vanaf de Middenring.

84.5

86.5

80.5

82.0

4. Focus / A3 - Verbinding Diamant

ter hoogte van het "Balkon"
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Seizoen 1, geplande 

toestand

In seizoen 1 zal de Supervlakte een 
van de twee afritten van de E40 
naar Reyers beslaan, parallel met 
de doorgang naar de behouden 
buurtparking P+R die bereikbaar is 
vanaf de Kolonel Bourgstraat. 

Een voorlopig platform zal 
deze dubbele doorgang naar 
de Supervlakte aanvullen en 
herwaarderen. De snelwegberm 
Smaragd zal nog niet worden 
gewijzigd, er zullen enkel snoei- en 
reinigingswerken worden uitgevoerd. 
Met het oog op de latere werken, 
kunnen er tegelijk ook snoeiwerken 
worden uitgevoerd op het balkon 
Reyers. 

4. Focus / A3 - Verbinding Diamant

ter hoogte van het "Balkon"
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Seizoen 2, geplande 

toestand  

De snelwegberm Smaragd is over het 
hele deel langs het balkon Reyers 
en de aanzet van de Supervlakte 
toegankelijk gemaakt. We zien er 
twee landschappelijke sequenties: 
aan de kant van het balkon 
wordt het landschap aanzienlijk 
opengetrokken. Vanaf de E40 ziet 
men tussen de bomen door de 
programma's van de nieuwe percelen 
die worden bebouwd tussen Diamant 
en Mediapark, en omgekeerd is 
de Supervlakte te zien vanaf deze 
nieuwe openbare ruimten. Dit 
landschap is bereikbaar via een trap 
en treden zullen ervoor zorgen dat de 
wandelaars even kunnen rusten in 
deze geheel naar het zuiden gerichte 
ruimte.

Langs het afwateringssysteem 
wordt overigens een pad aangelegd 
langs waar de wandelaars het 
gevrijwaarde deel met bomen 
kunnen oversteken om vervolgens de 
Supervlakte te bereiken ter hoogte 
van de voetgangersweg naar het 
plein voor de BGHM-woningen. Op 
de heroverde rijstrook van de E40 
onderaan de snelwegberm, kan bij 
wijze van experiment een "crack 
garden" worden aangelegd om groen 
te brengen in het asfalt.

4. Focus / A3 - Verbinding Diamant

ter hoogte van het "Balkon"
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Seizoen 0, bestaande toestand
voetpad /parkeerplaats / fietsstrook / 2 rijstroken / fietsstrook / werfzone

Seizoen	1,	geplande	toestand	langs	het	BGHM-project
voetpad / bus- en fietsstrook / 2 rijstroken / fietsstrook / voetpad

14,9m2,6m

Seizoen 3, geplande toestand langs het bebouwde federale terrein
Een beplante strook voor de terugwijkende gebouwen 

12m2,75m 3m 5,3m

4. Focus / A4 - Kolonel Bourgstraat

 

Deel 1: Smaragd - Maart

In het eerste deel van de Kolonel Bourgstraat moet al meteen wegruimte worden herveroverd om 
een voetpad te kunnen aanleggen voor de nieuwe woningen. Die zullen in het voorjaar van 2016 
worden opgeleverd (foto 1). 
Dit deel is te smal om er de beplanting van de Kolonel Bourgstraat te starten. Daarom zullen 
wij deze beplanting voorzien op het federale terrein, wat mogelijk is omdat de toekomstige 
gebouwen op het federale terrein terugwijkend zullen worden geplaatst.

1

12m2,75m 3m
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Seizoen 0, bestaande toestand
voetpad + bomenrij / parkeerplaats / fietsstrook / 2 rijstroken / fietsstrook / parkeerplaats /voetpad + bomenrij / tuinen voor de kantoren

Seizoen 2, deel 2, geplande toestand van de beplanting
voetpad + bomenrij /fietsstrook / 2 rijstroken / bus + fietsstrook / voetpad / bomenrij + lage beplanting /tuinen voor de kantoren

15m2,75m 2,7m 4,9m

12m2,75m 3m 7,6m

Seizoen 3, deel 3, geplande toestand van de beplanting
zelfde principe als voor deel 2, aangepast aan de verschillende wegbreedtes 

11m4m 2,5m 7,6m

4. Focus / A4 - Kolonel Bourgstraat

Deel 2+3: Maart - Georgin + Georgin - Grosjean

De parkeerplaatsen worden geleidelijk aan weggenomen, naargelang de mutatie van de percelen 
(seizoen 2:  Maart-Georgin, seizoen 3: Georgin-Grosjean).

De verplaatsing van het zuidelijke voetpad naar de plaats van de voormalige parkeerplaats, 
laat toe om lage beplanting te voorzien onder de rij bestaande en behouden platanen (foto 1, 
referenties 2 en 3).

1 2 3
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4m2m 10m

Seizoen 2, geplande toestand van de beplanting
voetpad / parkeerplaats + bomenrij / 2 rijstroken / parkeerplaats / bomenrij + lage beplanting / voetpad

Seizoen 0, bestaande toestand
voetpad / parkeerplaats M bomenrij / 2 rijstroken / aarvormig parkeren + bomenrij / voetpad

2m 12m 2m

4. Focus / A4 - Kolonel Bourgstraat

Deel 4: Grosjean - Lombaerde

In dit meer residentiële deel blijven de parkeerplaatsen behouden, maar van schuin parkeren aan 
de zuidkant wordt overgeschakeld op lateraal parkeren (foto 1). Zo kan de bestrate breedte van 
de parkeerplaats worden gerecupereerd om er landschappelijke lage beplanting te voorzien die 
de beplanting in de Kolonel Bourgstraat verlengt en beëindigt (referenties 2 en 3).

1

2

3
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Seizoen 0, bestaande toestand
 voetpad + parkeerplaats PL +fietsstrook + 2 rijstroken + fietsstrook + parkeerplaats + voetpad

Seizoen 2 
voetpad + busstrook + 2 rijstroken + fietsstrook + parkeerplaats en bomenrij + voetpad

2m 8m 1,7m

1,7m2m 4,7m 1,5m 1,8m

1,7m 2m 2,8m2,9m 2,5m 1,8m 6m

2,9m 3,5m 6m 1,7m 2,2m 2,8m

4. Focus / A5 - De zijstraten 

Georges de Lombaerdestraat en Georginlaan

Naast de profielwijzigingen van de Lombaerdestraat (van één rijstrook in twee richtingen naar 
eenrichtingsverkeer) en de Georginstraat waar ook een busstrook wordt voorzien, wordt de 
bestaande bomenrij in de Grosjeanlaan en de Maartlaan aangevuld.

Georges de Lombaerdestraat 

Seizoen 2  
voetpad + parkeerplaats + 1 rijstrook + fietsstrook + parkeerplaats en 
bomenrij + voetpad

Seizoen 0, bestaande toestand
voetpad + parkeerplaats + 2 rijstroken + parkeerplaats + voetpad 
     

Georginlaan
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Om de doorgang voor fietsers te 
verbeteren in de twee tunnels 
onder de E40, volstaat het 
om grondmarkeringen aan te 
brengen die de fietspaden in de 
Maartlaan materialiseren (foto 1), 
en op de brede voetpaden voor de 
Grosjeantunnel (foto 3). Voor deze 
laatste zal de in- en uitrit van de 
tunnel moeten worden aangepast 
met een zachte helling, zodat de 
fietsers vanaf de fietsstrook het 
fietspad kunnen oprijden (in plaats 
van het huidige achter elkaar 
parkeren, dat in seizoen 2 wordt 
afgeschaft).  

In de tunnels zullen 
voetgangersdoorgangen worden 
versterkt of gecreëerd om de 
verschillende delen van de doorgang 
in de zuidelijke snelwegberm met 
elkaar te verbinden of met de 
toegangen tot de Supervlakte in het 
noorden.

Het visuele comfort in de tunnels 
kan worden verbeterd met behulp 
van verlichting die specifiek moet 
worden bestudeerd door een 
lichtontwerper. De verlichting moet 
worden verbeterd en er moeten 
geluidsabsorberende materialen 
worden gebruikt (foto's 2 en 4).

4. Focus / A6 - Behandeling van de tunnels

Maarttunnel

Seizoen 0, bestaande 

toestand
voetpad 1,7m / weg 9,5m / voetpad 1,7m

Seizoen 2, met 

fietspaden
voetpad 1,7m /fietspad 1,5m / weg 6,5m / 
fietspad 1,5m / voetpad 1,7m
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4. Focus / A6 - Behandeling van de tunnels

Grosjeantunnel

Seizoen 0, bestaande 

toestand
voetpad 3,4m / weg 5,8m / voetpad 3,2m

Seizoen 2, met 

fietspaden
voetpad 1,9m /fietspad 1,5m / weg 5,8m / 
fietspad 1,5m / voetpad 1,7m

NB: de parkeerplaatsen aan de uitrit van 
de tunnel kunnen worden afgeschaft om de 
verkeersveiligheid in deze zone met beperkte 
zichtbaarheid te verbeteren, evenals het 
comfort voor de actieve verplaatsingswijzen.

1

2

3

4
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4. Focus / A7 - Zuidelijke snelwegberm 

Deel Roodebeek – Maart

De doorgang in de zuidelijke 
snelwegberm begint in de 
Roodebeeklaan, aan het 
onderhouden grasveld met grote 
bomen tussen de toegang tot de E40 
en deze Maarttunnel. 
Door tegenover het perceel 
Roodebeeklaan 273 een eenvoudige 
voetgangersdoorgang te creëren, is 
deze onderhouden groene ruimte 
bereikbaar (foto van de bestaande 
toestand hieronder). 
Via een nieuw gecreëerde doorgang 
in stabilisé, kan ze vervolgens 
worden overgestoken tot aan het 
voetpad in de Maarttunnel. 

Nog te bepalen: 
- Zodra het verkeer op de E40 minder 
druk wordt, kan de geluidsmuur 
worden afgebroken. Dit biedt uitzicht 
op de Supervlakte en garandeert een 
beter begrip van de stadstoegang.

Seizoen 0, bestaande 

toestand

Seizoen 2, geplande 

toestand
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4. Focus / A7 - Zuidelijke snelwegberm

Deel Maart/Grosjean

Om de mutatie van de E40 te 
begeleiden, wordt voorgesteld om 
een parallelle doorgang richting 
Supervlakte aan de zuidkant. 
Tussen de Maarttunnel en de 
Grosjeantunnel, bestaat deze 
doorgang al (foto 1). Het volstaat dus 
om de bestaande poorten te openen 
(foto 2) en de doorgang te versterken 
met grind en stutten indien nodig. 

Nog te bepalen: 
- Zodra het verkeer op de E40 minder 
druk wordt, kan de geluidsmuur 
worden afgebroken om een uitzicht 
te creëren en de automobilisten 
duidelijk te maken dat ze door een 
woonzone rijden. 
- Indien gewenst kan deze doorgang 
ook toegankelijk worden gemaakt 
voor fietsers. In dat geval moet een 
comfortabeler grondbedekking 
worden voorzien (foto 3.).

Seizoen 0, bestaande 

toestand 

Seizoen 2, geplande 

toestand

1

2

3
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4. Focus / A7 -  Zuidelijke snelwegberm

Deel Grosjean - Tweehuizen

Tussen de Grosjeantunnel en het 
aankomstpunt van de toekomstige 
brug over de doodlopende 
Tweehuizenstraat, wordt een 
betonnen afwateringsgoot voor het 
regenwater behouden (foto 1). Die 
kan worden bedekt met een rooster 
van 1 m 50  (foto 2) breedte en 260 
m lengte, zodat doorgang achter 
Lynxbinnenhof (foto 3) kan worden 
bereikt over een platform dat in deze 
inrichting moet worden geïntegreerd. 

Nog te bepalen: 
- Helling en exacte tekening te 
controleren door een landmeter. 
- Wat het aankomstpunt van het 
platform achter het Lynxbinnenhof 
betreft, moet worden onderhandeld 
over een erfdienstbaarheid van 
doorgang, zodat de voetgangers de 
brug Lombaerde/Tweehuizen kunnen 
bereiken vanaf de Grosjeantunnel.
- Afbreken van de geluidsmuur zodra 
het verkeer op de E40 minder druk 
wordt.

Seizoen 0, bestaande 

toestand

Seizoen 2, geplande 

toestand

1

2

3
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4. Focus / A7 - Zuidelijke snelwegberm

Brug en doodlopende straat Tweehuizen

In seizoen maakt het aankomstpunt 
van de brug over de doodlopende 
Lombaerdestraat en de 
Tweehuizenweg het mogelijk om 
een ruime oversteekplaats te 
creëren voor voetgangers en 
fietsers, gescheiden van de 
oversteekplaatsen op de rotondes 
ter hoogte van de verkeerswisselaar 
Gemeenschappen (referenties 1 en 
2).
Het aankomstpunt van de 
voetgangers- en fietsersbrug wordt 
aan de kant van Woluwe begeleid 
door een eenvoudige inrichting 
waarbij de parkeerplaatsen 
op het doodlopende deel van 
de Tweehuizenweg, langs het 
perceel Gulledelle en langs het 
Lynxbinnenhof, worden afgeschaft. 
Zo kunnen de groene ruimten worden 
uitgebreid en porositeiten toelaten 
binnen de percelen, met name in 
het kader van de herstructurering 
van de site Gulledelle (→ Focus 
C4). Bovendien delen voetgangers 
en fietsers een rustige doorgang 
met enkele voertuigen die naar de 
parking achter het Lynxbinnenhof 
rijden.

Seizoen 0, bestaande 

toestand

Seizoen 2, geplande 

toestand

1

2

Brug van de Jardin des Grands Moulins - 

Abbé Pierre, Parijs 13e

Fietsbrug "The bicycle Snake", Kopenhagen
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FOCUS B 
Stadsvormen
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Aanbevelingen

1. Recyclage van de bestaande 

structuren

Zoals reeds gezegd in punt 2.5 
van onderhavig rapport wil het 
Masterplan in een algemeen 
perspectief van recyclage van 
de bestaande structuren en een 
streven naar duurzaamheid en 
middelenbesparing, voorrang 
verlenen aan reconversie/
transformatieprojecten (met inbegrip 
van eventuele verhogingen) van de 
bestaande gebouwen wanneer die de 
doelstellingen van landschappelijke 
porositeit dienen en de inplanting 
van nieuwe programma's in 
uitstekende omstandigheden 
mogelijk maken. 
Afbraak- en wederopbouwoperaties 
blijven echter mogelijk aan de 
volgende voorwaarden: 
- ze dragen bij tot het bereiken 
van de doelstellingen op het vlak 
van landschap, visuele porositeit 
en bodemdoorlaatbaarheid en 
versterken ze nog,
- de woningen zijn van betere 
kwaliteit dan wanneer ze zouden 
zijn ingeplant in de bestaande 
bebouwing;
- ze brengen de principes van een 
afgemeten verdichting, op schaal van 
het omgevende stadsweefsel niet 
in het gedrang (zie aanbevelingen 
betreffende de toelaatbare 
bouwvolumes),
- ze laten toe om de zichtbaarheid 
en leesbaarheid te ontwikkelen 
en versterken van de nieuwe 
zachte wegen en openbare 
ruimten die moeten worden 
georganiseerd tussen het bestaande 
stadsweefsel en de Supersurface 
(zie aanbevelingen betreffende de 
toelaatbare bouwvolumes op de 
strategische percelen).

2. Open bebouwing

De bebouwingsstrategie stelt zich 
bovendien tot doel om het open 
en vegetale karakter van het deel 
Kolonel Bourg/E40 te versterken, 
maar ook de levenskwaliteit in 
deze ruimten. In die zin moet bij 
de toekomstige herontwikkelingen 
zoveel mogelijk worden gekozen voor 
alleenstaande gebouwen, waarbij 
aan de 4 zijden van de gebouwen 
evenveel aandacht wordt besteed, 
en moeten ze worden ingeplant in 
een nieuwe landschappelijke figuur 
tussen de Kolonel Bourgstraat en de 
E40. 

Deze open bebouwing laat 
toe om zowel de groene en 
beboomde ruimten te valoriseren 
van dit stadsweefsel, ingericht 
in doorlaatbare groene 
ruimten, maar ook om de 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
de aangrenzende percelen te 
respecteren door de toekomstige 
gebouwen uitstekende kwaliteiten 
mee te geven op het vlak van 
bewoonbaarheid en bezonning. 
Bovendien impliceert ze dat alle 
onbebouwde ruimten binnen de 
percelen worden behandeld als 
stadstuinen, kwestie van het groene 
karakter van de wijk te versterken en 
de best mogelijke doorlaatbaarheid 
van de bodem te garanderen.

bijkomende toegangen te creëren tot 
de Supersurface. 

In het deel Kolonel Bourg/E40 heerst 
een aanzienlijke vastgoeddynamiek, 
vooral gedragen door de privésector 
(reconversieprojecten en 
verbouwingen of nieuwbouw). 
Al deze projecten (en andere 
toekomstige ontwikkelingen) 
zouden zich moeten inpassen in 
de ambities en kwaliteitsdoelen 
van het Masterplan E40. De hierna 
volgende aanbevelingen bieden de 
verschillende overheidsinstanties 
een kader om de ontvankelijkheid 
en relevantie van de projecten te 
beoordelen.

Context Kolonel 

Bourgstraat   

De specifieke bebouwingsstrategie 
die is ontwikkeld voor het gebied van 
de E40, wordt gerechtvaardigd door 
de typische eigenschappen van het 
gebied en de wil om die ten volle te 
nutten: voor het merendeel open of 
halfopen bebouwing, benutting van 
de groene omgeving van de snelweg 
die grote visuele permeabiliteiten 
biedt, enz.. 

De Kolonel Bourgstraat wordt 
overigens gekenmerkt door een 
specifieke herontwikkelingscontext: 
de meeste vastgoedoperaties 
die momenteel lopen, 
betreffen de omvorming van 
"klassieke" kantoorgebouwen 
tot woongebouwen. Vanwege 
de bijzonderheden van deze 
kantoorgebouwen (structuren 
in massief beton, diepte van de 
bebouwing die slechts beperkte 
natuurlijke verlichting impliceert, 
enz.) moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de kwaliteit en 
bewoonbaarheid van de geplande 
woningen. 

De bestaande typologieën tussen 
de Kolonel Bourgstraat en de 
Supersurface, op het eerste gezicht 
banale constructies van eind 20ste 
eeuw, bieden toch interessante 
mogelijkheden voor het Masterplan. 
Hun min of meer centrale inplanting 
op het perceel en de kleinere 
bouwvolumes, garanderen een vrij 
autonome ontwikkeling ten opzichte 
van de aangrenzende percelen. 
De open ruimten die resulteren 
uit deze 'minimale onderlinge 
onafhankelijkheid' laten enerzijds 
toe om het bundelend landschap 
te versterken en anderzijds om 

het beboste federale perceel op de 
hoek van de Maartlaan en de Kolonel 
Bourgstraat. 

Eigenaars die nieuwe projecten 
willen ontwikkelen binnen de 
perimeter van het Masterplan, 
worden dus verzocht om al deze 
principes en ambities te integreren in 
hun bezinningen over hun project.  

4. Focus / B1 - Aanbevelingen voor de stedelijke 

inrichting van de Kolonel Bourgstraat

Inleiding

In Focus B1 en B2 worden de 
aspecten "bebouwingsstrategie" 
(voorgesteld in punt 2.5 van dit 
eindrapport – pagina 20) en de 
milieuaspecten betreffende de 
percelen en bouwvromen (zie 
Focus D – Milieunota) aangevuld 
met een aantal aanbevelingen 
en kwaliteitsdoelstellingen 
op het vlak van verdichting en 
stadsvormen (bouwvolumes, te 
garanderen bezonningsvoorwaarden, 
bebouwbare oppervlakte, enz.), 
bewoonbaarheid van de woningen 
(kwaliteit van de binneninrichting, 
buitenruimten, oriëntatie, enz.), 
duurzaamheid (parkeren, gebruik 
van materialen met lage grijze 
energie, beheer van de watercyclus 
en doorlaatbaarheid van de bodem, 
versterking van het beboomde 
karakter binnen de perimeter, ...), 
enz.  

In dit stadium hebben Focus B1 
en B2 specifiek betrekking op de 
percelen in de Kolonel Bourgstraat 
die aan de E40 grenzen, tussen de 
Maartlaan en de Lombaerdestraat. 
Deze percelen zijn al volop in 
mutatie.

De principes en ambities van 
Focus B1 en B2 zijn, net als de 
aspecten "bebouwingsstrategie" 
die zijn ontwikkeld in punt 2.5 van 
het rapport of de aspecten van de 
Milieunota, kunnen echter worden 
toegepast op alle percelen binnen 
de perimeter van het Masterplan 
en worden vertaald op schaal 
van een perceel, een huizenblok 
of een sector, afhankelijk van de 
toekomstige ontwikkelingen. Hier 
hebben ze betrekking op de percelen 
langs de zuidkant van de E40, de 
percelen Smaragd, Gulledelle of 
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de snelwegberm komen niet in 
het gedrang: aan de rand van de 
snelwegberm worden slechts 
punctuele interventies gepland, 
over een korte afstand van de 
zuidelijke grens van het perceel, en 
voor zover relevante compensaties 
worden voorzien die de 
vegetalisatie van de percelen en de 
bodemdoorlaatbaarheid verbeteren;
- de nieuwe gebouwen of 
uitbreidingen staan voldoende ver 
verwijderd van de snelwegberm en 
de bestaande beplanting, zodat de 
binnenruimten van de gebouwen 
voldoende bezonning en daglicht 
genieten; 

c. Binnen het perceel: bebouwde 
oppervlakte 
. Bij renovatiewerken: om 
de doelstellingen op het vlak 
van visuele porositeit en 
bodemdoorlaatbaarheid te 
vrijwaren en te versterken, mag de 
huidige bebouwde oppervlakte niet 
worden verhoogd. In de bestaande 
buitenruimten moet bovendien een 
inspanning worden geleverd op het 
vlak van vegetalisatie (afschaffing 
van parkeerplaatsen, uitbreiding van 
de doorlaatbare grond, beplanting, 
...).

. Bij bovengrondse nieuwbouw: 
de bebouwde oppervlakte moet 
worden beperkt tot 40% van de 
perceeloppervlakte om het open en 
landschappelijke karakter van de 
wijk te versterken en het beheer van 
het regenwater op de percelen, die 
vandaag in grote mate verhard zijn, 
te verbeteren.

d. Binnen het perceel: maximale 
bebouwbaarheid 
Het Masterplan verdedigt de 
idee van beheerste verdichting 
van het gebied, op schaal van 
het bestaande stadsweefsel. Om 

een evenwicht te bereiken op het 
vlak van bebouwbaarheid binnen 
de verschillende percelen, stelt 
het Masterplan een maximale 
vloeroppervlakte (m²) voor die 
wordt bepaald door de omgeving 
van de bebouwbare zone op een 
bouwvolume van R+3. Dit voorschrift 
garandeert ook egale ontwikkelingen 
in het deel Kolonel Bourg / E40: 
percelen die vandaag minder dicht 
zijn, kunnen meer vloeroppervlakte 
ontwikkelen dan percelen waar 
vandaag al een aanzienlijke 
dichtheid heerst.

. Flexibiliteit: op de percelen 
die in het Masterplan zijn 
aangemerkt als strategisch 
kan, op voorwaarde dat aan de 
hand van projectstudies wordt 
aangetoond dat alle doelstellingen 
die door de verschillende bijzondere 
aanbevelingen worden nagestreefd 
gerespecteerd zijn en voor zover 
een programma met een grotere 
dichtheid gerechtvaardigd is, deze 
maximale vloeroppervlakte worden 
verhoogd. 

e. Binnen het perceel: bouwhoogten 
en bouwvolumes 
. Voor de niet-strategische percelen: 
het Masterplan bevestigt het 
principe van het gemiddelde van de 
bouwhoogten van de aanpalende 
gebouwen, zoals is voorgeschreven 
door de GSV. Op voorwaarde dat 
aan de hand van projectstudies 
en bijkomende schaduwstudies 
kan worden aangetoond dat de 
doelstelling van optimale bezonning 
voor de aangrenzende percelen 
ten volle wordt gerespecteerd, 
kan de bouwhoogte lichtjes 
worden opgetrokken, maar de 
maximumhoogte van de gebouwen 
mag niet meer bedragen dan R+7. 

. Voor de strategische percelen: 

langs de snelwegberm van de E40. 
- een achteruitbouw van 6 m moet 
worden gerespecteerd aan de oost- 
en westkant vanaf de mandelige 
grenzen; 

Met deze logica worden verschillende 
doelstellingen nagestreefd: een 
coherent totaalprofiel garanderen 
voor de Kolonel Bourgstraat, de open 
ruimten en de visuele porositeit 
tussen de Kolonel Bourgstraat en de 
Supervlakte vrijwaren en versterken, 
de groene snelwegberm van de 
E40 vrijwaren die samen met de 
Supervlakte de ruggengraat is van 
het stadsproject. 

Voor de strategische percelen 
volgens het Masterplan (zie pagina 
19 van het rapport): een van de 
bijzondere doelstellingen bij de 
ontwikkeling van de strategische 
percelen, is de realisatie van nieuwe 
verbindingen en continuïteiten 
tussen het bestaande stadsweefsel 
(aan de kant van de Kolonel 
Bourgstraat) en de Supervlakte. In 
die zin wordt de bebouwing op de 
strategische percelen geplaatst op 
de rooilijn van de nieuw gevormde 
openbare ruimte. De laterale 
achteruitbouwregel is in dit 
bijzondere geval niet van toepassing. 

. Flexibiliteit: op voorwaarde dat 
aan de hand van de projectstudies 
kan worden aangetoond dat de 
bijzondere doelstellingen op het 
vlak van vegetalisatie van de 
percelen en bodemdoorlaatbaarheid 
worden bereikt en versterkt, 
kan een zekere flexibiliteit ten 
aanzien van de zuidelijke en 
laterale achteruitbouwregels. De 
projectstudies moeten aantonen dat 
de beoogde handelingen en werken 
beantwoorden aan de volgende 
voorwaarden:
- de bestaande kwaliteiten van 

Bourgstraat.
- Om de relatie tussen de mandelige 
percelen aan de zuidkant van 
de Kolonel Bourgstraat (onpare 
nummers) te begeleiden, wordt 
vanaf een hoogte van 4 m een 
prospect van 45° toegepast vanaf 
de eigendomsgrens. Deze prospect 
van 45°+4 m garandeert niet alleen 
de bezonning van de aanpalende 
gebouwen, maar ook van de open 
ruimten die ze omgeven. Bij een 
verbouwingsproject, en voor zover 
de bestaande toestand niet conform 
dit principe van 45°+4m is, geldt de 
bestaande schaduwlijn als basis 
voor de berekening van een klassieke 
prospect van 45°. 

.Flexibiliteit: deze prospecten 
garanderen een optimale bezonning 
van alle percelen, zowel voor de 
bebouwing als voor de groene en 
openbare ruimten. Op voorwaarde 
dat projectstudies en bijkomende 
schaduwstudies kunnen aantonen 
dat de beoogde bezonning ten volle 
wordt gerespecteerd, mag worden 
afgeweken van de marge ten aanzien 
van deze prospectregels.   

b.Binnen het perceel: bebouwbare 
zone 
Voor de niet-strategische percelen 
van het Masterplan (zie pagina 19 
van het rapport): binnen de percelen 
wordt een bebouwbare zone bepaald 
volgens 3 achteruitbouwregels vanaf 
de eigendomsgrenzen: 
- een achteruitbouw van 5,5 m 
moet worden gerespecteerd aan 
de noordkant ten opzichte van 
de Kolonel Bourgstraat (deze 
achteruitbouw stemt overeen met 
de huidige rooilijn van de gebouwen 
ten opzichte van de straat), vanaf de 
eigendomsgrens.
- een achteruitbouw van 8 m moet 
worden gerespecteerd aan de 
zuidkant vanaf de eigendomsgrens 

beoordelen van de verschillende 
projecten in het deel van de Kolonel 
Bourgstraat dat is gelegen in 
administratiegebied volgens het GBP. 

In een politiek gedragen context 
van verdichting, streven deze 
aanbevelingen een welbepaald 
doel na, namelijk het behoud van 
de voorwaarden op het vlak van 
bezonning en natuurlijke verlichting 
voor elk van de percelen. Dat is 
een onmisbare voorwaarde om 
kwaliteitsvolle woningen te kunnen 
inplanten.

Deze aanbevelingen zijn van 
toepassing op zowel de relatie 
tussen de percelen als op het 
perceel zelf. Omdat ze elkaar 
aanvullen en onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, moet er 
steeds evenveel aandacht aan 
worden besteed. 

a. Relaties tussen de percelen: 
prospecten
Wat de relaties tussen de percelen 
betreft, laten twee richtprincipes, 
twee bijzondere prospecten toe om 
de verhouding tussen de gebouwen 
te beoordelen:
- zodra twee percelen worden 
gescheiden door een bestaande 
openbare ruimte (weg), moet een 
algemeen prospect van 45° worden 
gerespecteerd.
Deze prospect wordt berekend 
vanaf de kant tegenover de 
weg (voetpad niet inbegrepen), 
zodat de bezonning van de 
bestaande voetgangersruimten 
en de aangrenzende percelen 
gegarandeerd is. Het Masterplan 
vraagt om deze prospect tussen 
de beide straatkanten strikt te 
respecteren. In de bestaande 
toestand is dat overigens al 
het geval tussen de pare en de 
onpare nummers van de Kolonel 

3. Bouwvolumes, dichtheden, 

bebouwbare oppervlakten

De huidige Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Vergunning 
(GSV) is vrij kort over alleenstaande 
gebouwen. Ze omvat één voorschrift 
over de bouwhoogte en één 
voorschrift over de inplanting van 
alleenstaande gebouwen.
- Artikel 8 van titel 1 bepaalt de 
bouwhoogte: "De bouwwerken 
mogen niet hoger zijn dan de 
gemiddelde hoogte van de 
bouwwerken die zich bevinden op 
de terreinen rond het desbetreffend 
terrein, zelfs indien het geheel van 
deze terreinen door een of meerdere 
wegen doorkruist wordt. "
Volgens deze regel is de hoogte van 
de gebouwen op de percelen tussen 
de Kolonel Bourgstraat en de E40 de 
facto beperkt tot R+5.
- Artikel 7 van titel 1 bepaalt de 
plaatsing van de alleenstaande 
gebouwen: "Het bovengrondse 
bouwwerk wordt geplaatst op 
een gepaste afstand van de 
terreingrenzen, rekening houdend 
met de bouwhoogte van de 
omringende bouwwerken, met 
de eigen bouwhoogte, met de 
bestaande bouwlijn en met de 
vrijwaring van de bezonning van 
de naastliggende terreinen. De 
gepaste afstand wordt beoordeeld 
door de overheden die de 
stedenbouwkundige vergunning 
afleveren. Die beoordeling gebeurt 
op basis van criteria inzake de goede 
plaatselijke ordening. " 

De hierna volgende aanbevelingen 
stellen voor om deze voorschriften 
uit te diepen en met name om de 
criteria van "goede plaatselijke 
aanleg" te objectiveren die van 
toepassing zijn op dit specifieke 
gebied. Zo moeten ze toelaten om 
de inplanting en de kwaliteiten te 
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Statuut van deze 

aanbevelingen en 

werkprocedés

Deze aanbevelingen zijn richtlijnen 
en oriëntaties die de overheid voor 
deze perimeter wil bevoorrechten. Ze 
geven voor de projectontwikkelaars 
een aantal aandachtspunten aan die 
specifiek worden geanalyseerd bij 
de behandeling van de toekomstige 
vergunningsaanvragen;
De overheid wil deze aanbevelingen 
een verordenend statuut geven door 
een gepast verordenend kader goed 
te keuren (charter, omzendbrief, BBP, 
ZGSV, enz.)

Daartoe kunnen deze aanbevelingen 
worden verfijnd en voorgesteld in de 
vorm van een charter dat zal worden 
uitgewerkt bij een latere opdracht ter 
begeleiding van de uitvoering van het 
stadsproject.
→ Focus B2 - Ontwerp van charter voor de 

bebouwing in de Kolonel Bourgstraat.

Om de verschillende eigenaars 
en projectontwikkelaars bij te 
staan, heeft de overheid een 
kwaliteitskamer opgericht. Die is 
samengesteld uit de Brusselse 
bouwmeester (bMa), de gemachtigde 
ambtenaar van het Brussels Gewest, 
de stedenbouwkundige diensten 
van de betrokken gemeenten, 
de vertegenwoordiger van het 
Brussels Planningsbureau en van de 
studiebureaus die het Masterplan 
E40 hebben uitgewerkt. Ook 
politieke vertegenwoordigers van de 
gemeenten en het gewest wonen de 
vergaderingen bij. 

Elk project dat betrokken is 
bij of beïnvloed wordt door het 
Masterplan, moet worden voorgelegd 
aan de kwaliteitskamer die het zal 

evalueren. De belangrijkste opdracht 
van deze kwaliteitskamer bestaat 
erin om toe te zien op de globale 
coherentie van de ontwikkeling van 
het gebied en op de totaalkwaliteit 
van de projecten.

Aan de hand van alle nuttige 
projectdocumenten, moet de 
projectleider kunnen aantonen 
dat hij de voornoemde criteria en 
aanbevelingen in aanmerking heeft 
genomen.

zijn naar het noorden zijn niet 
toegelaten, behoudens bijzondere 
voorwaarden die moeten worden 
gerechtvaardigd en op voorwaarde 
dat specifieke maatregelen worden 
genomen om het gebrek aan licht te 
compenseren.
- Het gebruik van duurzame 
bouwmaterialen wordt bevoorrecht; 
Dit duurzaamheidscriterium betreft 
zowel de herkomst van de producten 
(bij voorkeur lokale materialen) als 
de grijze energie die ze tijdens hun 
levenscyclus verbruiken (productie, 
installatie-demontering, recyclage 
en onderhoud), de energieprestaties 
en de stevigheid en duurzaamheid in 
de tijd (criteria van lange levensduur: 
bij voorkeur geen materialen 
gebruiken die te snel verslijten).

Dit laatste geval wordt enkel 
gerechtvaardigd door de eventuele 
aanwezigheid van programma's (op 
de gelijkvloerse verdieping of in de 
gelijkvloerse tuin) die zich wenden 
tot het grote publiek (voorzieningen 
of diensten en buurtwinkels). 

6. Landschappelijke en 

architecturale behandeling

- De inrichting van de open 
ruimten moet een maximale 
vegetalisatie en doorlaatbaarheid 
van de bodems bevorderen. In die 
zin moet een landschappelijke 
behandeling (hagen, goten, enz.) 
van de perceelgrenzen worden 
gegarandeerd. 
- Bij nieuwbouw moet de parkinginrit 
worden geïntegreerd in de nieuwe 
bebouwing, zodat de buitenruimten 
zoveel mogelijk gespaard blijven 
van het gewone gemotoriseerde 
voertuigenverkeer (enkel de wagens 
van de hulpdiensten en eventueel 
leveranciers mogen nog toegang 
krijgen tot deze buitenruimten).
- Eenvoudige volumetrie en 
architecturale taal. Voor nieuwbouw 
wordt een uniforme behandeling 
van de gevels aanbevolen. 
Bi verbouwingswerken met 
verhoging van de gebouwen, 
kunnen de bestaande bebouwing 
en de ophoging gedifferentieerd 
worden behandeld. Eenvoudige 
bouwvolumes betekent ook dat 
decoupages, terugwijkingen en 
stapeleffecten tot een minimum 
worden beperkt.  
- De animatie van alle gevels met 
beglaasde openingen, balkons, 
loggia's, wintertuinen, enz. bevestigt 
de vele oriëntaties van het gebouw 
in de ruimte en verrijkt de relatie van 
het gebouw tot zijn buitenomgeving.
- Elke woning is bij voorkeur 
minstens dubbel georiënteerd. 
Woningen die enkel georiënteerd 

dan deze die is bepaald door de 
toepassing van de voornoemde 
principes aangaande het prospect. 

4. Verhouding tussen percelen en 

openbare ruimten

Een van de doelstellingen van het 
Masterplan bestaat erin om de 
functiemix binnen de perimeter, 
evenals de animatie en activering van 
de openbare ruimten, te versterken. 
De keuze van de programma's op 
de gelijkvloerse verdiepingen moet 
in die zin worden georiënteerd 
(voorzieningen en diensten of 
buurtwinkels, gemeenschappelijke 
ruimten of ruimten voor collectief 
gebruik). Deze programma's moeten 
duidelijk identificeerbaar zijn, 
georiënteerd naar de openbare 
ruimten en rechtstreeks toegankelijk 
vanaf deze ruimten.
Vanwege hun ligging op een plaats 
waar mensen passeren en elkaar 
kruisen, moet op de strategische 
percelen een behoorlijke animatie 
worden voorzien.      

5. Bereikbaarheid van en naar de 

Supervlakte

Buiten de strategische percelen, 
waar nieuwe verbindingen en 
continuïteiten voor voetgangers en 
fietsers moeten worden voorzien 
(ook toegankelijk voor personen met 
verminderde mobiliteit), kunnen 
de nieuwe ontwikkelingsprojecten 
directe relaties creëren tussen 
privépercelen en de Supervlakte.
Deze bijzondere verbindingen worden 
in het Masterplan niet gespecifieerd. 
De projectontwikkelaars en 
hun studiebureaus kunnen zelf 
beoordelen of ze relevant zijn. Het 
kan gaan om strikt privétoegangen 
die uitsluitend bestemd zijn voor 
de residenten, of om toegangen die 
toegankelijk zijn voor het publiek. 

4. Focus / B1 - Aanbevelingen voor de stedelijke 

inrichting van de Kolonel Bourgstraat

rekening houdend met de uitdaging 
verbonden aan deze percelen op het 
vlak van stedelijke continuïteit en 
verbindingen met de Supervlakte, 
stelt het Masterplan hier een 
gedifferentieerde behandeling 
voor: Voor zover de hierna volgende 
voorwaarden worden gerespecteerd, 
voorziet het Masterplan in de 
mogelijkheid om op deze percelen 
hogere gebouwen te plaatsen. 
Rekening houdend met de 
zichtbaarheid van deze hogere 
gebouwen, moet aan de volgende 
bijzondere voorwaarden worden 
voldaan om de bouwvolumes te 
vergroten:
- de mogelijkheid om binnen of op de 
grens van deze percelen duidelijke 
en leesbare openbare verbindingen 
te creëren tussen de Kolonel 
Bourgstraat en de Supervlakte, 
met doorgangen voor voetgangers 
en fietsers; deze nieuwe ruimten 
moeten perfect toegankelijk zijn 
voor personen met verminderde 
mobiliteit; deze nieuwe toegangen 
zijn uitsluitend voorbehouden 
voor voetgangers en fietsers, met 
uitsluiting van elk gemotoriseerd 
verkeer; 
- een hoge architecturale 
kwaliteit van het geheel (met 
name: kwaliteit van de articulatie 
bebouwing/openbare ruimte, 
actieve en open gelijkvloerse 
verdiepingen aan de openbare 
ruimten, behandeling van de 
gevels en keuze van de materialen, 
verhoogd comfort en kwaliteit van 
de huisvestingsprogramma's, hoge 
globale energieprestaties van de 
bebouwing, enz.);
Binnen deze strategische 
percelen worden de aanvaardbare 
bouwhoogtes en bouwvolumes 
geëvalueerd aan de hand van 
projectstudies en bijkomende 
schaduwstudies, zonder dat de 
maximumhoogte groter mag zijn 
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Kwaliteit van de woningen

- houding ten aanzien van hinder: geluidsinrichtingen, 
hinder die kwaliteit creëert (wintertuinen…)

- licht en uitzicht: beperking van tegenover elkaar 
liggende volumes, meerdere oriëntaties, opening naar 
het zuiden

- verlenging van de buitenomgeving: doel van één 
buitenverlenging per woning (balkon, loggia, wintertuin, 
terras, gelijkvloerse privétuin)

Milieu

- herwaardering van het dak als 5de gevel (beplanting, 
regenwateropslag, zonnepanelen, collectief gebruik...)

- geluidsinrichtingen

- herkomst en performance van de materialen

- energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie

(→ Focus D – Milieunota - 3. Percelen en bouwvormen)

Inleiding

- zichtbaarheid aan de ingang van de stad

- kaderen in een grote mutatiedynamiek: Supersurface, 
verandering van de voorwaarden en van de houding tot de 
infrastructuur, fasering van de transformaties

- de bewoonbaarheid van de site bevorderen (landschap, 
kwaliteit van de woningen…)

- specifieke uitdagingen voor de strategische percelen 
die verschillende stadsfuncties vervullen: verbinding, 
leesbaarheid van de toegangen, activering (programma's 
op het gelijkvloers), micropolariteit

Morfologie

- open vormen, visuele permeabiliteit, bezonning en 
uitzichten

- eenvoudige volumes

- verduidelijking van de domanialiteit, beperking van de 
residuele ruimten

> strategische percelen: identificeerbare en bijzonder 
verzorgde architectuur

Bebouwingsstrategie en 

materiaalkeuze

- verhouding tot de bestaande toestand: voorrang geven 
aan omschakeling, uitbreiding, verhoging van bestaande 
constructies

- middelenbesparing, soberheid, beperking van de 
materialen en de architecturale effecten, eenvoud en 
eenheid van register

- duurzaamheid van de materialen, verzorgde bebouwing

4. Focus / B2 - Aanzet tot kwaliteitscharter voor 

de gebouwen Kolonel Bourgstraat

Om de projectdragers in de Kolonel 
Bourgstraat aan te moedigen om 
een kwaliteit na te streven die 
strookt met de ambities van het 
Masterplan, zal de Groepering in 
het verlengde van dit Masterplan 
een kwaliteitscharter uitgeven. Dit 
charter zal geen strikt dwingende 
voorschriften, maar eerder een 
algemene visie vertalen op de 
evolutie van de percelen in de 
Kolonel Bourgstraat waarbij een 
aantal criteria moeten worden 
gerespecteerd. Het charter zal 
gezamenlijk worden ondertekend 
door de vertegenwoordigers van het 
Brussels Planningsbureau, Mobiel 
Brussel, de directie Stedenbouw, de 
gemeenten Evere en Schaarbeek en 
de bouwmeester.
De volgende criteria, die enkel 
als aanwijzing gelden, schetsen 
de verschillende onderwerpen 
en soorten aanbevelingen die 
zullen worden opgenomen in dit 
document.

Behandeling van de buitenruimten

- doorlaatbaarheid, beplanting van de percelen en 
afschaffing van buitenparkeerplaatsen

- een collectieve tuin per perceel

- bijdragen tot het landschap van de wijk: aandacht voor 
de beplanting

- behandeling van de schuttingen: groene schermen

- behandeling van de voortuinen

> strategische percelen: realisatie van een toegang tot de 
Supersurface

Benedenverdiepingen 

(gelijkvloerse verdieping + 

gelijkvloerse tuin)

- evolutiviteit

- toegangen, bereikbaarheid en zichtbaarheid

- bereikbaarheid voor auto's

- gezamenlijke programma's en voorzieningen

> strategische percelen: mogelijkheid om kleine 
handelszaken te openen

Parkeren

- verhouding te bepalen naargelang de afstand of 
nabijheid van de openbaarvervoerspolen Diamant en 
Gemeenschappen-Marcel Thiry

- gezamenlijk gebruik van de resterende plaatsen

- fietsenstallingen: toegankelijk fietslokaal op het 
gelijkvloers, beveiligd en voldoende ruim (minstens één 
fietsparkeerplaats per woning)
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4. Focus / B3 - Bebouwbaarheid achter de 

strategische percelen

Om de intensiteit van de 
Supersurface te stimuleren, 
voorziet het project in de installatie 
van een aantal activerende 
programma's die perfect 
geschikt zijn voor deze nieuwe 
openbare ruimte. Om hun werking 
te bevorderen en de beboste 
bermen te vrijwaren, worden deze 
uitsluitend gesitueerd aan de 
toegangen tot de Supersurface 
(achter de strategische percelen 
die zullen worden bepaald in het 
volgende punt). 

Ze kunnen verschillende vormen 
aannemen:

1- Ze integreren zich in de 
gelijkvloerse verdiepingen van de 
nieuwe gebouwen in de Kolonel 
Bourgstraat wanneer de vereniging 
van een perceel in de straat en een 
deel van de gewestelijke grond van 
de achterliggende snelwegberm de 
ontwikkeling mogelijk maakt van een 
globale operatie op een uitgebreid 
perceel, en bijgevolg de aansluiting 
van de gelijkvloerse verdieping 
van het nieuwe gebouw bij de 
Supersurface bevordert. 
Dit is ook mogelijk zonder 
grondevolutie, in het uitzonderlijke 
geval dat een nieuw gebouw op 
de zuidelijke perceelgrens wordt 
geplaatst (geval voor Kolonel Bourg 
155).

2. Ze nemen de vorm aan 
van nieuwe,	specifieke	en	
onafhankelijke constructies, 
paviljoenen of kiosken de enkel 
worden gebouwd binnen de 
snelwegberm. Ze moeten laag 
blijven en mogen slechts een 
beperkte oppervlakte beslaan 
om de gebouwen op de percelen 
in de Kolonel Bourgstraat niet te 
benadelen (bezonning, onderbreking 
van het uitzicht, enz.).
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De bestaande politiepost aan het 
station Diamant is eveneens een 
voorbeeld. Vanaf seizoen 1 van het 
project kan ze een belangrijk baken 
worden ter hoogte van Diamant en 
een uitzicht bieden op de E40 en de 
transformaties.

De bestemming, gebruiksdoelen 
en programmering van deze 
activerende installaties moeten 
worden bepaald volgens de 
feedback over een experiment dat 
zal worden opgezet tijdens een 
testfase van de Supersurface. In 
de installaties zullen een aantal 
programma's worden getest 
(mobiliteitsruimte, ludotheek, 
cafetaria, culturele ruimten, 
tentoonstellingsruimten, sport, ...). 
Op dezelfde manier en afhankelijk 
van de geformuleerde behoeften en 
weerhouden programma's, moeten 
de opzet en het bijzondere beheer 
van deze activerende installaties 
worden gepreciseerd. Dat kan 
gaan van concessie / verhuur aan 
privépersonen tot een openbare 
werking die lijkt op die van een 
voorziening.

Het is dus niet de bedoeling om 
de gewestelijke grond van de 
snelwegberm te gebruiken voor 
verstedelijking, maar om deze 
ruimte ter beschikking te stellen 
van een publiek en daarbij de 
beplanting te respecteren, het 
open en onbebouwde karakter 
te vrijwaren en een inrichting te 
garanderen die past bij de nieuwe 
openbare ruimte Supersurface. Er 
zullen enkel kleine constructies 
worden gebruikt, maar het is nog te 
vroeg om de precieze oppervlakte 
daarvan te bepalen.

Activerende installatie type 1: op het gelijkvloers
(geval van de toegang Lombaerde ter hoogte van 149-155*)

Activerende installatie type 2: 

specifiek	paviljoen
(geval van de toegang Georgin, ter hoogte van 105b*)

(geval van de toegang Grosjean, ter hoogte van 115*)

R+17

RUE 
CO

LO
N

EL
 B

OURG

+77,70
+74,60

+80.00

*de voorgestelde documenten beschrijven de principes betreffende 
openbare ruimten en hun activering. De stadsvormen worden enkel als 
aanwijzing afgebeeld en houden geen voorschriften in voor de werkelijk 
gerealiseerde projecten.
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of overschreden zijn, zijn de 
stedenbouwkundige lasten enkel 
verschuldigd voor de bijkomende m² 

Waarde van de verplichte 

stedenbouwkundige lasten:

- Kantoren/activiteiten voor de 
vervaardiging van immateriële 
goederen:125€/m² (tot 200€/m²)
- Parkings met commerciële 
doeleinden: 125€/m²
- Handels-/groothandelszaken: 
125€/m²
- Hotels: € 90/m²
- Woningen: € 50/m² 

Vrijstellingen

- De bestemmingswijziging van 
kantoren/activiteiten voor de 
vervaardiging van immateriële 
goederen tot woning of 
voorziening. Er dient opgemerkt 
dat de bijkomende m² niet worden 
vrijgesteld.
- Omkaderde of geconventioneerde 
woning
- Stedenbouwkundige vergunning 
die volgt op een al belaste 
verkavelingsvergunning
Onderstaande tabel geeft 
een raming van de verplichte 
stedenbouwkundige lasten die 
zijn verbonden aan de voor de 
Kolonel Bourgstraat aangekondigde 
projecten. 
We stellen vast dat de verbouwing 
van kantoren tot woningen niet wordt 
belast, enkel de uitbreidingen in 
geval van afbraak en wederopbouw. 

Raming

Rekening houdend met de vandaag 
geplande projecten, worden 
volgens een eerste raming  1.2M€ 
stedenbouwkundige lasten 
verwacht. Die kunnen worden 
bestemd voor verschillende 
openbare projecten binnen de 
studieperimeter: brug Lombaerde, 
toegang tot de Supersurface, bouw 

4. Focus / B4 - Stedenbouwkundige lasten

In september 2013 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
een nieuw besluit goedgekeurd 
betreffende de stedenbouwkundige 
lasten. Dat preciseert het bedrag 
van de stedenbouwkundige lasten 
die zijn verschuldigd naargelang de 
beoogde functie. Nieuw ten opzichte 
van de oude versie van de tekst is dat 
huisvestingsprojecten er voortaan 
van zijn vrijgesteld.

Hierna vatten we het besluit samen 
in enkele punten die betrekking 
hebben op de specificiteiten 
van het project en met name 
de omschakeling van tertiaire 
gebouwen. 

Principes

- Aard van de lasten: lasten die zich 
vertalen in de fysieke realisatie of 
een geldwaarde voor de financiering 
van de openbare ruimte, de openbare 
voorzieningen en gebouwen, de 
conventionering van huisvesting, 
wegen en groene ruimten.
- De aanvrager (van de 
stedenbouwkundige of 
verkavelingsvergunning) 
kan een voorstel formuleren 
voor de bestemming van zijn 
stedenbouwkundige last.
- Een voorstel voor de realisatie 
van een omkaderde of 
geconventioneerde woning ten zijne 
laste (15%) zal ambtshalve worden 
aanvaard. 

Verplicht belaste vergunningen

- Kantoren/activiteiten voor de 
vervaardiging van immateriële 
goederen > 500m²  *
- Parkings met commerciële 
doeleinden >24pl
- Handels-/groothandelszaken 
>2000m²
- Hotels > 20 kamers
- Woningen > 1000m²
- Wanneer de drempels al bereikt 

van paviljoenen en andere openbare 
voorzieningen.

* beschouwde oppervlakte: vloeroppervlakte 
zoals gedefinieerd in het glossarium van het 
GBP: 
Som  van de overdekte vloeren met een vrije 
hoogte van minstens 2,20 m in alle lokalen, 
met uitsluiting van de lokalen gelegen onder 
het terreinniveau die voor parkeerplaatsen, 
kelders, technische voorzieningen en 
opslagplaatsen bestemd zijn
De vloerafmetingen worden buitenwerks 
gemeten tussen de onbeklede buitenwanden 
van de gevelmuren, en de vloeren worden 
geacht door te lopen, zonder rekening te 
houden met de onderbreking ervan door 
scheidingswanden en binnenmuren, of door 
kokers, trappenhuizen en liftschachten.
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FOCUS C
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begin van de Supervlakte met een 
intense activiteit, de verbinding 
tussen het perceel en deze nieuwe 
openbare ruimte moet leesbaar en 
makkelijk zijn. 

- Beantwoorden aan het 
fileprobleem 
Tussen de Kolonel Bourgstraat, de 
afrit van de E40, de Reyerslaan en 
het kruispunt Diamant ligt een zwart 
mobiliteitspunt. Bij de herinrichting 
van het perceel Diamant moet een 
optimaal mobiliteitsschema worden 
uitgewerkt. 

4. Focus / C1 - Perceel Smaragd

Kenmerken

Aan de kruising van de Kolonel Bourgstraat en de Reyerslaan, is het perceel Smaragd 
een strategische site voor de toekomstige ontwikkeling van een "Mediahuis”. Er werd een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de realisatie van deze mediapool die 4 programma's omvat: 
BX1 (Télé BXL), innovatieplatform, projecthuis van Mediapark.brussels, conservatiecentrum van 
Cinematek. Al deze programma's, met uitzondering van de cinematek, worden gefinancierd door 
EFRO. 

Het studieperceel heeft 3 eigenaars: Het Gewest, de MSI en de federale staat.
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PARCELLE   SAF PARCELLE   
RÉGIONALE

PARCELLE   
RÉGIONALE

Bâtiment SILVER

Bâtiment DIAMANT

PARCELLE   FÉDÉRALE

PARCELLE   FÉDÉRALE

Aangezien het perceel Smaragd 
aan de kruising ligt tussen twee 
stadsprojecten, MediaPark en 
Parkway, is het belangrijk om de 
projectassen goed te begrijpen en dit 
perceel te linken aan de uitdagingen 
van elk van de projecten. 
De projecten op het perceel Smaragd 
zijn als volgt gedefinieerd:

- Een van de belangrijkste toegangen 
tot het MediaPark
Deze toegang herwaarderen. 

- Verbinding tussen metro Diamant 
en Mediapark
Dit perceel wordt momenteel 
gebruikt door talrijke gebruikers van 
de RTBF/VRT-site. 
Het is belangrijk dat deze verbinding 
wordt gevrijwaard en versterkt. 

- De verbinding met de Supervlakte
Het perceel Smaragd ligt aan het 



4. Focus / C1 - Perceel Smaragd

Hypothesen
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FEDERAAL
TERREIN

EFRO
PROJECTEN
+CINEMATEK / OVERIGE

EFRO
PROJECTEN

FEDERAAL
TERREIN

O
VE

R
IG

E EFRO
PROJECTEN
+CINEMATEK / OVERIGE

Hypothese	1A:	percelen	MSI	en	Régionaal_synergie	Télé	BXL/Plateforme
 
+  Synergie
+  Operationaliteit
+  Zichtbaarheid
+/-  Relatieve verdichting (huisvesting/kantoren)
-   Minimalisering van de functies op het gelijkvloers
-  Nabijheid van de entiteiten
-   Open ruimten om afstand te creëren
-   Onmogelijkheid om Cinematek te vestigen

Hypothese	1B:	percelen	MSI	en	Regionaal_synergie	Télé	BXL/Plateforme/
Cinématek

+  Synergie
+  Zichtbaarheid
+/ - Operationaliteit (verbintenis Cinematek)
+/-  Grootte perceel (rooilijn perceel Silver)
-   Relatieve verdichting (huisvesting/kantoren)
-   Geactiveerde openbare ruimte
-   Open ruimten om afstand te creëren

Hypothese	2:	percelen	MSI,	Regionaal	en	Federaal_	autonomie	van	de	3	
programma's

+  Synergie
+  Zichtbaarheid
-   Aanzienlijke verdichting (huisvesting/kantoren)
+  Geactiveerde en structurerende openbare ruimte
-   Aanzienlijke verdichting (huisvesting/kantoren)
+/ - Operationaliteit (activering federaal perceel)
+/-  Grootte perceel (rooilijn perceel Silver)



M
M

Perm
éabilités1

4

2

3

5

6 6

7
8

9

10

11

12

5

Project:

1 Uitbreiding van de 

operatie BGHM

2 Schoolvoorziening 

Gymnasium

4 Percelen Smaragd

Toegangen en samenstelling

5 5 meter terugwijkend

6 Toegang MediaPark

10 Toegang Supervlakte vanaf Diamant

11 Afrit E40

12 Toegang  Supervlakte Maartlaan

Bestaand

7 Groene ruimte in het 

GBP

8 Woningen BGHM

9 Kolonel Bourgstraat
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4. Focus / C2 - Federaal terrein

1 2 3 4
SLRB 2

EMERAUDE

Grondinname 

perceel

Netto 

oppervlakte

Aantal 

verdiepingen

Aantal

parkeerplaatsen

COS CES

BGHM 2 1900 m² 6380 m² R+6 70 plaatsen 3.3 0.69

Operatie

woningen

1218 m² 4300 m² R+4-R+8 45 plaatsen

(1 kelderverdieping)

3.5 0.66

Schoolvoorziening 9463 m² 7226 m² GV-R+2 0.76 0.36

Sportvoorziening 3948 m² 1050 m² GV (dubbele 

hoogte)

0.27 0.38

Openbare ruimten 5073m²

1

2

3

4

Het federale terrein in de Kolonel Bourgstraat en de voormalige 
overstapparking achter de operatie BGHM, vormen een grondreserve die in 
seizoen 3 zal worden bebouwd. De duur van de ontwikkelingsfasen van deze 
verschillende sites wordt louter vermeld als aanwijzing, rekening houdend 
met de huidige kennis van de grondreserves en sanering. Vanwege de 
programmering van algemeen belang die op dit terrein is gepland, benadrukt 
het Masterplan de noodzaak om de mutatie zo snel mogelijk te starten (indien 
mogelijk vanaf seizoen 2).
Het project voorziet in een gezamenlijke operatie dat verschillende 
programma's omvat.

In het verlengde van de bestaande operatie BGHM, wordt voorgesteld om 
nieuwe sociale woningen te bouwen (eveneens onder toezicht van de BGHM) 
die een coherent geheel kunnen vormen rond de al aangelegde collectieve 
tuin. Deze operatie wordt aangevuld met een woongebouw op het aanpalende 
federale terrein. Het huizenblok zal niet strikt worden afgesloten: de open 
stadsvormen moeten visuele permeabiliteiten, bezonningskwaliteiten op 
het binnenterrein van het huizenblok en een vrij uitzicht mogelijk maken 
vanuit de bestaande BGHM-woningen. Er worden volumetrieën van het type 
'paalwoning' voorgesteld, met dubbel georiënteerde woningen en een gelijke 
herwaardering van de vier gevels.

Op het federale terrein komen schoolvoorzieningen (algemeen secundair 
onderwijs en mediasector) en sportvoorzieningen (gymzaal en skatepark). De 
vooropgestelde stadsvormen bevorderen een porositeit naar de snelwegberm 
en de Supervlakte en bieden de mogelijkheid om toegangen en doorgangen 
te openen die de voorzieningen verbinden met de Supervlakte. In het uiterste 
oosten, aan de Maarttunnel, wordt een nieuwe openbare toegangsruimte 
tot de Supervlakte ingericht die ook dienst doet als voorplein voor de 
voorzieningen.

Beide operaties vormen twee afzonderlijke huizenblokken, gescheiden door 
een openbare ruimte. Vanwege de vele functies, moet dit een openbare 
ruimte worden die voor iedereen toegankelijk is: ze verbindt de Supervlakte 
met de Kolonel Bourgstraat en doet dienst als voorplein voor de school aan de 
oostkant.
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nouvelle entrée
commune ?

bâtiment 
reconstruit ?

Bestaande toegangen tot het Sportpark

Traversées par le parc de sports

Nieuwe toegangen tot het Sportpark en tot de Supervlakte

5,8 ha

4. Focus / C3 - Sportpark Sint-Joost-ten-Noode

Het Sportpark van de gemeente 
Sint-Joost-ten-Noode werd 
geïdentificeerd ais een van de 
strategische percelen. Het vervult 
immers een belangrijke rol in de 
bereikbaarheid van de Supervlakte 
aan de uiterste westkant.

Bijgevolg werden een aantal 
uitdagingen bepaald aangaande 
de verhouding van deze enclave 
met haar omgeving. Eerst en 
vooral is het wenselijk dat de site 
overdag kan worden doorkruist. 
Bovendien moeten in het kader 
van het herinrichtingsproject een 
gemeenschappelijk voorplein worden 
voorzien dat de nieuwe toegang 
tot de site herwaardeert, evenals 
een comfortabele toegang tot de 
Supervlakte.

Deze punten moeten samen met 
de gemeente Sint-Joost-ten-Noode 
worden behandeld, in het kader van 
haar herinrichtingsproject.
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4. Focus / C4 - Site Gulledelle

Kenmerken

Op de hoek van de Gemeenschappenbrug ligt de site Gulledelle, een openbare eigendom 
(federale staat, Brussels Gewest, Waals Gewest en Vlaams Gewest) waar recent een potentieel 
is vrijgekomen.  Het perceel strekt zich uit op een totale oppervlakte van 13980m2. De bebouwde 
oppervlakte beslaat in totaal 11 300m2 en is verdeeld over de 3 gebouwen. 
Gebouw A: 1 218m2 - Gebouw B:  6 170m2-Gebouw C:1 692m2 - Verbindingen tussen de 
gebouwen: 372m2
Bovengronds liggen 134 parkeerplaatsen, met een aanzienlijke ondoorlaatbaarheid van de 
site tot gevolg (82%).  De gebouwen verkeren globaal gezien in goede staat, maar de grote 
bouwvolumes zijn niet erg geschikt voor verbouwing tot woningen.
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Richtlijnen

- De doorlaatbare en beplante 
ruimten behouden (snelwegberm en 
bomen)

- Een niet-bebouwbare zone 
overlaten om de optimale bezonning 
te garanderen en volumes tegenover 
de aangrenzende percelen te 
beperken (regel van de 45°)

- Een gedeelde ruimte inrichten 
in het Lynxbinnenhof en de 
Gulledellestraat, met afschaffing van 
een deel van de parkeerplaatsen op 
de openbare weg.

- Een voetgangersdoorgang mogelijk 
maken vanaf de toekomstige brug op 
Gulledelle, via de snelwegberm.



4. Focus / C4 - Site Gulledelle

Tests
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Test 1 / VOORKEUROPTIE: Middelbare school voor 600 leerlingen + school gespecialiseerd in 

mediaberoepen

Renovatie van 9 250 m² bruto voor leszalen, cafetaria, sportzaal, administratiekantoren 

Test 3 : Renovatie en gedeeltelijke afbraak-wederopbouw - huisvesting

Renovatie van 6 170 m² tot studentenwoningen.
Nieuwbouw van 12 780 m² bruto.
Afbraak van de vleugels A en C: 3 282 m²

Test	2	-	Handelszaak	die	aansluit	bij	Cora,	ruimte	type	Brico	+	boetieks
Renovatie van 9250 m2 (vleugel A/B en C)
Afbraak van de gebouwde verbinding tussen A en B. 200m2

Test 4 : Volledige afbraak-wederopbouw -huisvesting

Nieuwbouw van 20 000 m² bruto.
Volledige afbraak



1944 1971 1996 2012

Parcelle
en friche

Parcelle
en friche

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
Shurgard 
Self-Storage 
Evere

Berca JBC GE

GE ?

Car-one SAShurgard 
Self-Storage 
Evere

Berca BJBBC GE

GE ?

Car-one SA

0.5ha

0.5ha

0.2ha

12 ha

3

4

5

1

2
1.6ha

6 Individuele woning

7-11 GE

8 Shurgard Self-Storage Evere

9 Berca

10 JBC

12 Car-One SA

E 40

Chausée de Louvain

Avenue Com
m

unautés

Tollaan

Continuité front de rue

Clôture

Clôture

Logement collectif

Logement individuel

Commerce-Activités

Parc sportif

Talus autoroute

Piste cyclable existante

Nouvelles connexions
cyclables

Programmering huizenblok

1 Site Mercedes

2 Activiteitengebied

3 Onderhouden leegstaand perceel

4-5 Braakliggend perceel

Programmering van de gebouwen

1 Megastore Woluwe / Concessiehouder 

tweedehandswagens

2 Magazijn Mercedes

3 Zetel Mercedes, kantoren

4 Mercedes Europa Concessiehouder 

nieuwe wagens

5 Leegstaand gebouw

Verhouding tot de omgeving

Collectieve huisvesting
Individuele huisvesting
Handelszaak-activiteiten
Sportpark Sint-Joost
Snelwegberm
Bestaand fietspad
Nieuwe befietsbare verbindingen

4. Focus / C5 - Site Mercedes

De Mercedessite biedt geen echte evolutieperspectieven op korte termijn, maar zou op langere 
termijn een verdichtingsproces kunnen ondergaan zonder de bestaande activiteit in het gedrang 
te brengen. Vandaag onderzoeken wij de mogelijke pistes en transformatiezones met de huidige 
kennis van de site en van het grondbeleid van de eigenaar.
Deze eerste pistes kunnen in de toekomst verder worden ontwikkeld en bijgesteld als het 
Masterplan wordt bijgewerkt (luik  2).
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Vers le logement ?

+ commerce ?

Optimisation du programme:

-	Accueil	de	nouvelles	activités	(diversification)
-	Augmentation	de	capacité	(intensification)

environ
2000 voitures

ZONE ZEMU

3

4

5

1

2

6

3

4

5

1

2

6

Exploiteerbare ruimten

1 Niet-overdekte parking Mercedes 7,5 h 

2 Niet-overdekte parking 0,5 ha

3 Onderhouden leegstaand perceel 0,5 ha

4 Braakliggend perceel 0,5 ha

5 Braakliggend perceel 0,5 ha

6 Niet-overdekte parking 0,2 ha

Potentiële transformatiesites

1 Niet-overdekte parking Mercedes 7,5 ha

2 Potentiële operatie (ongeveer 500 wagens)

3 Niet-overdekte parking 0,5 ha

4 Niet-overdekte parking 0,2 ha

5 Potentiële operatie (ongeveer 80 wagens)

6 Potentiële operatie (ongeveer 300 wagens)
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FOCUS D 
Milieunota
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cultuur van het eindresultaat.

Het milieuproject moet dus steunen 
op de eigenschappen van het 
gebied en van zijn samenstellende 
elementen. Er worden drie 
"structuren" van het gebied 
onderzocht en uitgedacht volgens 
een geïntegreerde benadering, 
gevoed door landschappelijke, 
architecturale, mobiliteits-, 
programmatorische, enz. 
overwegingen. Deze structuren zijn 
de E40, de groene structuur en de 
bebouwde structuur.
Al deze structuren worden tijdens 
de hele duur van het project op 
verschillende manieren bewerkt 
maar voeden een globale logica.

- De snelweg E40, die opnieuw moet 
worden uitgedacht, ondergaat een 
merkbare verandering in seizoen 
1 en een volledige herconfiguratie 
in seizoen 2. Deze structuur is de 
belangrijkste hefboom voor de 
transformatie van het gebied.

- De bestaande infrastructuur, die 
moet worden geherwaardeerd, 
wordt het middelpunt van het 
netwerk en van de landschappelijke 
structuur, via de snelwegbermen en 
de ecologische functionaliteiten die 
errond zullen worden ontwikkeld.

- De bebouwde structuur ten 
slotte, die onmiskenbaar de meest 
complexe is en moet leiden tot 
een omschakeling van de huidige 
bouwtendensen, gaat perfect 
samen met de dienende profielen 
van de Supervlakte en de lichte 
operationaliteit bij de uitvoering.
Het hele project wordt dus veel meer 
dan de som van de delen, met nieuwe 
kwaliteiten die zullen ontstaan in het 
geheel van het project en die zullen 
afstralen op de structuren waaruit 
het is samengesteld.

4. Focus / D - Milieunota

Inleiding

Uit de diagnose blijkt duidelijk dat de 
Parkway, ondanks de beperkingen 
die hij inhoudt, een gebied is met 
heel wat verborgen kwaliteiten in 
zijn drie grote lagen. Er moet dus 
zowel een globale strategie worden 
uitgewerkt als een specifieke 
strategie voor elke laag. Bedoeling 
is steeds om zachte transformaties 
te bevorderen die een duurzame 
toe-eigening van de projecten 
mogelijk maken en vooral bijdragen 
tot verbetering, hoe klein soms ook. 
Deze som van kleine verbeteringen 
streeft een globaal doel na en 
bevordert het vermogen om het 
gebied beter te beleven.

Het project E40 - Parkway moet 
ambities zoals duurzaamheid en 
voorbeeldigheid blijven koesteren. 
Alles begint bij de omschakeling 
van de snelweg, het symbool van de 
verandering van het paradigma van 
een uitgestrekt gebied. Deze mutatie 
wordt dan de motor en hefboom voor 
een meer diepgaande omschakeling 
die moet beantwoorden aan de 
symbolische waarde van deze 
transformatie.
 
In plaats van alles volledig te 
willen vervangen of vernieuwen, en 
elementen te verwijderen of weer op 
te bouwen die niet echt ecologische 
waarde hebben, wil het Masterplan 
hoge milieustandaards combineren 
met een lichte aanpak waarbij het 
bestaande wordt gerespecteerd. 
Meer nog, het is deze capaciteit om 
het gebied te regenereren op basis 
van zijn bestaande krachten en 
volgens een licht en energiezuinig 
transformatieproces, die het project 
een hoge ecologische waarde 
moet verlenen. In samenhang met 
de scenarisering, bevoorrecht de 
milieustrategie van het project zowel 
de cultuur van bereikbaarheid en 
dynamiek van het project als de 
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kunnen we anticiperen op het 
hoorbare geluidsniveau tijdens de 
verschillende seizoenen van het 
stadsproject. Het is echter geen 
echt voorspellend instrument 
dat rekening houdt met alle 
geluiddempingsfactoren. Ook de 
grote innovaties in de autosector, 
die steeds stillere voertuigen 
produceert, werd niet in aanmerking 
genomen.
Deze eerste schematische studie 
moet worden aangevuld door een 
veel vollediger studie van een 
geluidstechnicus. Tijdens de testfase 
in seizoen 1 kan het geluids- en 
vervuilingsniveau op de Supervlakte 
worden gemeten om na te gaan 
welke reële voordelen worden bereikt 
en maatregelen vast te stellen die 
moeten worden doorgevoerd bij de 
inrichtingen van seizoen 2.

In seizoen 1 zou, dankzij een 
verlaging van de gemiddelde 
snelheid (de snelheid op de 
noordelijke bundel wordt verlaagd 
tot 50 km/u, die op de zuidelijke 
bundel blijft 70 km/u) en een lichte 
inrichting en beplanting op de 
Supervlakte, het geluidsniveau 

4. Focus / D - Milieunota

Geluidsoverlast

CZoals reeds gezegd in de diagnose, 
hangt de globale sfeer van de wijk 
erg samen met de aanwezigheid van 
de snelweg. Die aanwezigheid stelt 
problemen die het project voor een 
deel zal oplossen. De geluidsoverlast 
veroorzaakt door de snelweg is 
vooral verbonden aan het aantal 
auto's die voorbijrijden en aan hun 
snelheid. 
  
Zoals we zien op deze schema's, het 
resultaat van een vereenvoudigd 
model van demping van het 
verkeersgeluid, hangt het geluid van 
de snelweg sterk af van de rijsnelheid 
en van het aantal voertuigen (al heeft 
een vermindering van dat aantal 
slechts een geringe impact). Vreemd 
genoeg heeft de vermindering 
van het aantal rijstroken zonder 
vermindering van het aantal 
auto's, geen enkele impact op het 
geluidsniveau ter hoogte van de 
snelweg. Op termijn, in seizoen 3, zal 
het geluidsniveau van de snelweg 
dus gedaald zijn dankzij in de 
eerste plaats de snelheidsverlaging 
(zonder vermindering van het 
aantal voertuigen) en zal het ook 
zijn verschoven naar het zuiden. 
De sfeer ten noorden van de E40 
zal dus aanzienlijk verbeterd zijn. 
Omdat er met name natuurlijke 
dempingsmiddelen zullen worden 
gecreëerd, zal het geluidsniveau 
op de Supervlakte eerder normale 
waarden bereiken dan waarden die 
doorgaans worden gemeten aan een 
snelweg.
 
Op basis van metingen ter plaatse, 
werd een vereenvoudigd prospectief 
geluidsmodel van de Parkway 
gerealiseerd om de geluidsimpact 
van het project te bestuderen. 
Dankzij dit theoretische model 

Seizoen 0, vereenvoudigde huidige toestand van de site op basis van 

geëxtrapoleerde geluidsmetingen. De zwarte streep is de geluidsmuur.

Projectie van het geluidsniveau van het gebied in seizoen 1

1. De omgeving van de E40

> 80 dB (belangrijke 
verkeersader)
74-80 dB (stadslaan)
68-74 dB (restaurant)
62-68 dB (pratende 
mensen)
56-62 dB (stadspark)

< 56 dB (rustig)

> 80 dB (belangrijke verkeersader)

74-80 dB (stadslaan)

68-74 dB (restaurant)

62-68 dB (pratende mensen)

56-62 dB (stadspark)

< 56 dB (rustig)
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snelweg hoog uitsteekt boven de rest 
van de stad.
De gebouwen mogen in het 
algemeen niet voorbijgaan aan 
een bezinning over en voorstellen 
voor de verbetering van het 
geluidscomfort voor de bewoners, 
vooral tegenover hun zuidelijke gevel. 
De voordelen van deze gevel op het 
vlak van bezonning kunnen worden 
gecombineerd met een efficiënte 
geluidsbescherming, bijvoorbeeld 
door akoestische zonweringen of 
geluidsabsorberende materialen 
te gebruiken aan de onderkant 
van de balkontegels. Tandvormige 
ornamenten aan de zuidkant kunnen 
best worden vermeden aangezien 
die makkelijk geluidsvallen kunnen 
worden. Op de noordelijke percelen 
kan een daling van het geluidsniveau 
worden gegenereerd aan de 
zuidelijke gevel, maar het onderwerp 
mag niet worden onderschat en moet 
proactief worden benaderd.
Het leven op de Supervlakte zal 
aanzienlijk worden verbeterd, 
vooral dankzij het meubilair, de 
installaties en de bestendige 
scheidingselementen. Het 
geluidsniveau zal er rond de 75 dB 
bedragen, niet meer dan langs een 
Haussmanniaanse laan in Parijs. 
In seizoen 3 zal als gevolg van de 
eventueel mindere frequentatie 
van de E40 het geluidsniveau nog 
verder dalen. Dat zal ook gebeuren 
als reëel het aantal voertuigen en de 
rijsnelheid zullen worden aangepakt. 
Ten noorden van de E40 zal een 
comfortabele sfeer heersen en 
echte acties om de geluidsoverlast 
aan te pakken zullen niet nodig zijn. 
Het gecumuleerde effect van het 
Parkwayproject en de inrichtingen, 
zullen de geluidsomgeving reëel 
veranderen. Van de sfeer langs 
een autosnelweg zal worden 
overgeschakeld op een sfeer langs 
een stadsweg.

aan de rand van deze ruimte met 
minstens 4 decibel worden verlaagd. 
De geluidsvoorwaarden zullen dus 
hoorbaar veranderen.
Ook de beplante grenzen, waarvan 
de louter fysieke akoestische rol vrij 
beperkt is, zal zorgen voor bijkomend 
comfort en de globale perceptie 
verbeteren door de geluidsbron 
visueel op afstand te houden.

Daarbij komt dat het model 
geen rekening houdt met de 
vele projectelementen die op de 
Supervlakte worden geïnstalleerd 
- paviljoenen, sportinrichtingen, 
eventinrichtingen. Deze elementen 
zullen de geluidsverspreiding 
tegengaan en dus de uiteindelijke 
balans verbeteren. In dit verband 
kan bij het ontwerp van de 
grenzen en elementen die worden 
geïnstalleerd op de Supervlakte 
rekening worden gehouden 
met de geluidsproblematiek 
(geluidsabsorberende elementen op 
de paviljoenen, speciaal meubilair, 
geluidspanelen die worden ingewerkt 
in de grenzen, enz.).

In seizoen 2 zal het aantal 
voertuigen licht gedaald zijn. De 
snelheidsverlaging (op de zuidelijke 
bundel tot 50km/h) en de grotere 
afstand tot de rijstroken zullen 
de kwaliteit ten noorden van de 
snelweg aanzienlijk verbeteren. 
De afbraak van de geluidsmuur 
zal weinig impact hebben op het 
geluidsniveau. Beschermingen bij 
de woningoperaties, zullen een 
geluidscomfort garanderen. Parallel 
betekent de vermindering van het 
aantal rijstroken dat het geluid 
wordt geconcentreerd in het zuiden 
en de geluidsimpact aan deze kant 
niet wezenlijk zal veranderen. In de 
huidige lineaire configuratie is het 
dus best om een geluidsmuur te 
behouden, namelijk daar waar de 

Projectie van het geluidsniveau in de wijk in seizoen 2

Projectie van het geluidsniveau in de wijk in seizoen 3

> 80 dB (belangrijke 
verkeersader)
74-80 dB (stadslaan)
68-74 dB (restaurant)
62-68 dB (pratende 
mensen)
56-62 dB (stadspark)

< 56 dB (rustig)

> 80 dB (belangrijke verkeersader)

74-80 dB (stadslaan)

68-74 dB (restaurant)

62-68 dB (pratende mensen)

56-62 dB (stadspark)

< 56 dB (rustig)

4. Focus / D - Milieunota

1.De snelwegomgeving
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hoogte van de Kolonel Bourgstraat 
en op de Supervlakte aanzienlijk 
terug te dringen. De geluidsmuur die 
zal worden afgebroken ten noorden 
van de snelweg, zal plaats moeten 
maken voor beplanting die de 
deeltjes tegenhoudt.
Hoge beplantingen (bomen ) kunnen 
dienst doen als deeltjesfilters. 
Lage beplantingen (gazon en de 
bijhorende dauw) zullen een groot 
deel van de stedelijke pollen die in 
de lokale luchtzweven, fixeren in de 
bodem.
In seizoen 1 moet de vervuiling 
worden tegengegaan met een 
gepaste inrichting. Daarbij mag men 
niet vergeten dat de deeltjes op 
termijn de akoestische prestaties 
van bepaalde materialen aantasten. 
Door proactief op te treden en gepast 
meubilair te voorzien, is het echter 
mogelijk om de hoeveelheid deeltjes 
op de Supervlakte te verminderen..
In seizoen 2 zal de luchtvervuiling 
veel makkelijker kunnen worden 
aangepakt omdat de Supervlakte 
dan veel breder zal zijn (en de 
mogelijke effecten van zowel 
beplanting als meubilair veel groter).
Op termijn zal de vervuiling in 
de Kolonel Bourgstraat geen 
probleem meer vormen en zal 
op de Supervlakte een normale 
waakzaamheid volstaan. De 
luchtkwaliteit zal vergelijkbaar of 
zelfs beter zijn dan in gelijk welke 
andere straat in Brussel. Door de 
vrijgekomen ruimte, de windrichting 
en de aanwezigheid van meubilair 
en van de landschapsstructuur, zal 
de luchtvervuiling kunnen worden 
gereguleerd.
Ten slotte zal men, net als bij de 
geluidsoverlast, op lange termijn 
ook kunnen rekenen op een mutatie 
van het autopark dat, vanwege de 
diversifiëring van de aandrijfbronnen 
en verbeterde technische prestaties, 
steeds minder vervuilend zal worden.

4. Focus / D - Milieunota

1.De snelwegomgeving

Luchtvervuiling

De luchtvervuiling in het gebied 
is, net als de geluidsoverlast, 
bijna uitsluitend het gevolg van 
de aanwezigheid van de snelweg. 
Geen enkele meting laat toe om de 
huidige toestand van de vervuiling 
op de site te kennen. We zullen 
geen complex simulatiemodel 
realiseren van de dispersie van 
de vervuilende stoffen, maar ons 
beperken tot een eenvoudige 
benadering (zonder beplanting of 
maskers) van het onderwerp en 
enkele grote richtlijnen aangeven. 
Door de configuratie van deze weg 
en de algemene windrichtingen, 
zou een vereenvoudigde kaart van 
de dispersie van de deeltjes uit 
uitlaatgassen, er ongeveer kunnen 
uitzien als de kaart hiernaast. We 
zien het effect van de geluidsmuur 
en de dispersie, waardoor de deeltjes 
zich zowel ten noorden van de 
Supervlakte als in deze ruimte zelf 
kunnen verspreiden.
Aangezien de hoeveelheid deeltjes 
die de voertuigen uitstoten nagenoeg 
recht evenredig is met de rijsnelheid, 
kan op basis van een typetest van 
de dispersie, waarbij de hoeveelheid 
deeltjes en de oorspronkelijke 
dispersiebreedte door twee worden 
gedeeld, kaart nummer 2 worden 
opgesteld. Deze kaart, dichtbij 
seizoen 3, toont de evolutie van deze 
dispersie. We zien het effect van 
deze oplossing, die de omvang van de 
dispersiezone aanzienlijk vermindert 
en toelaat dat ze de Supervlakte 
vermijdt.
Tegelijk heeft de beplanting 
hier wel een reële impact op de 
vervuiling. De verbetering van de 
landschappelijke structuren, zowel 
van de snelwegberm als van de 
ruimte tussen de Supervlakte en de 
E40, zal toelaten om de deeltjes ter 

Kaart 1: vereenvoudigde dispersie van de vervuilende stoffen in de huidige toestand.

Kaart 2: dispersie van de vervuilende stoffen na verlaging van de rijsnelheid en vermindering van het aantal rijstroken.

119
Parkway van Brussel – E40 : masterplan
19/12/2016

ADT/ATO   BM  BDU/BSO    TVK  KARBON’  OLM  EGIS  ELIOTH  IDEA Consult



Op die manier kan een nieuwe 
verhouding tot de natuur en haar 
hulpbronnen worden ontwikkeld, ook 
in een dicht stedelijk milieu;

- Seizoen 1 en de wijzigingen aan 
de groene structuur die worden 
doorgevoerd in de seizoenen 2 
en 3 (Diamant en op de site van 
het MediaPark), kunnen worden 
aangegrepen om initiatieven te 
starten zoals "MillionTreesNYC", 
waarbij verspreid over heel New York 
een miljoen nieuwe bomen werden 
geplant en onderhouden. Dit initiatief 
kadert in het Natuurplan van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
het platform "Bomen, Natuur en 
Landschap" , waarvan het doel van 
100 000 bomen tegen 2040 vooral 
moet aanzetten tot een bezinning 
over de juiste keuze van de soorten.

- Vanaf seizoen 1 moet een 
bomentelling worden georganiseerd 
om een nauwkeurige inventaris op te 
maken van de huidige beplanting en 
ervoor te zorgen dat gevelde bomen 
zoveel mogelijk worden vervangen 
door gelijkwaardige geplante bomen 
(minimumverhouding die kan worden 
verhoogd en los moet staan van de 
vorige actie).

- Men zou kunnen overwegen om 
een gezamenlijk fonds op te richten 
voor voorbeeldige operaties (bv: 
1€/m²SP voor de financiering van 
een participatief of voluntaristisch 
systeem);

- In het kader van seizoen 1 kan een 
stedelijke boomkwekerij worden 
ontwikkeld. Op de Supervlakte 
kunnen tijdelijk serres worden 
opgezet waar de planten voor 
seizoen 2 kunnen worden gekweekt. 
Zo blijft de CO2-balans van de 
producten beperkt. Er wordt immers 
een lokaal circuit gecreëerd dat de 
professionals kunnen gebruiken bij 
hun voorbereidingen van seizoen 
2. De bewoners kunnen daaraan 
meehelpen of er gewoon van 
genieten.

- In seizoen 2 moeten de soorten 
worden gediversifieerd en de 
haalbaarheid worden onderzocht 
om fruitbomen te planten. Hoe meer 
variëteiten er worden geplant, hoe 
groter de biodiversiteit. Fruitbomen 
zijn bovendien een bron van voedsel 
en schuilplaatsen voor heel wat 
soorten en men kan overwegen om 
oude variëteiten te behouden en te 
verspreiden. Ook al zou de lokale 
productie slechts minimaal zijn, 
fruitbomen bieden op het ritme 
van de seizoenen verschillende 
kwaliteiten: een opeenvolging van 
bloesems van maart tot eind mei en 
oogst van midden mei tot november. 

onderhoudscharter kunnen 
worden opgesteld. Het gebruik van 
chemische producten moet nog 
verder worden teruggedrongen en 
de soorten moeten voldoen aan de 
lokale voorwaarden en slechts weinig 
water en zorg nodig hebben.
- systeem voor de behandeling 
van watervervuilers: in seizoen 
2 wordt de afstand groter en 
kan een overgang tussen de 
Supervlakte en de snelweg worden 
geïntegreerd. Deze strook wordt 
de "filter" die een goed beheer van 
de vervuilende stoffen mogelijk 
maakt. Vanaf seizoen 1 moet 
samen met Leefmilieu Brussel 
en de onderzoekers (we denken 
aan IFSSTAR in Frankrijk) een 
bezinning worden gestart over de 
technische kant van dit beheer 
in seizoen 2. Momenteel denken 
we aan het gebruik van riet in een 
microgoot. Microgoten vertragen de 
waterabsorptie en riet behandelt de 
vervuilende stoffen.  

- Door de mobilisatie in seizoen 
1 kunnen projectontwikkelaars, 
bewoners en lokale verenigingen 
samen bomen planten, in hun 
tuin of straat, en ze onderhouden 
via een systeem van peterschap. 
Leefmilieu Brussel wil de bewoners 
en gebruikers van de parken en 
tuinen al betrekken bij het ontwerp, 
de vernieuwing en het onderhoud 
van de beplanting. Iedereen die 
deze ruimten gebruikt moet worden 
geïnformeerd en inspraak krijgen, 
om zo meer respect te creëren voor 
de inrichtingen en vandalisme te 
beperken. 

- In de sector Diamant en langsheen 
de hele Supervlakte kan een ludiek, 
pedagogisch en sensorisch parcours 
worden gecreëerd, met artistieke en 
wetenschappelijke voorwerpen of 
activiteiten.

van soorten en de vorm van de 
filtratiegoten, over de interactie met 
de Supervlakte en de geluidsmuren, 
zal helpen bij het plaatsen van 
filtrerende elementen. Deze studie 
voegt zich bij de ontwerp- en 
bouwheerschapsopdrachten voor 
het bepalen van de definitieve 
inrichting in seizoen 2

- Verbetering van de biodiversiteit 
en natuurlijke re-introductie van 
gevarieerde soorten (vlinders, 
vogels, reptielen, schimmels, ...) :  
Een landschapsstructuur is in feite 
een biotoop (fysieke kenmerken) en 
een biocenose (levende wezens), 
een complex geheel van interacties 
tussen plantensoorten, diersoorten 
en organismen zoals schimmels. 
Elk vervult zijn rol in de globale 
biodiversiteit van de stad. 

Deze landschappelijke structuur 
en dus de snelwegberm moet 
grotendeels worden bewaard. De 
oost-westelijke continuïteit ten 
noorden en ten zuiden van de E40 
moet behouden blijven en punctuele 
bebouwing en inrichting is nodig om 
het contact te bevorderen tussen 
de Supervlakte en de Kolonel 
Bourgstraat, tussen het noorden en 
het zuiden van de E40.

Voorstellen voor mogelijke acties:
- Leefmilieu Brussel organiseert 
al een gedifferentieerd beheer 
van de groene ruimten. Dat moet 
hier dus worden doorgetrokken en 
het onderhoud moet naargelang 
de ruimte verschillend worden 
aangepakt: de snelwegberm mag 
wat wilder blijven, de beplanting in 
de straten en groene ruimten van 
de Supervlakte moeten worden 
onderhouden. De pedagogische 
ruimten vragen om een matig 
onderhoud. Er zou een aangepast 

4. Focus / D -  Milieunota

- Een	betere	filtering	van	de	
luchtvervuilende stoffen: Bomen, 
struiken en hagen fixeren het 
atmosferische stof en de pollen. 
Deeltjes met een lage dichtheid 
worden gefixeerd in het substraat 
of voeden de bacteriën, planten en 
insecten die ze omhullen.

- Een	psychologische	geluidsfilter:	
Het is nagenoeg onmogelijk om 
met meer beplanting - isolatie - het 
geluidsniveau te verminderen op een 
snelwegberm. Lage beplanting over 
een grote breedte en de topografie 
van het talud, kunnen daarentegen 
wel de geluidsverspreiding enigszins 
tegenhouden. De subjectieve 
indruk van een geluidsomgeving 
is soms sterker dan de objectieve 
kwalificatie. In die zin kan meer 
plantengroei het stedelijke comfort 
verbeteren;

- Regulering van het regenwater: 
Door de landschappelijke structuur 
worden de waterstromen niet 
geconcentreerd en blijft het 
grondwater op een natuurlijke 
manier gevoed. Deze temporisatie 
of directe infiltratie ontlast het net, 
vermijdt de verzadiging van het 
zuiveringsstation, beperkt overlopen 
en directe lozingen bij regenweer en 
vermindert dus de vervuiling van de 
natuurlijke milieus.

- Behandelingssysteem van 
watervervuiling: Door de 
landschappelijke structuur wordt 
de vervuiling die wordt aangevoerd 
door het wegstromende water op 
de rijstroken, niet geconcentreerd. 
Een filtrerende lage beplanting 
aan de rand van de snelweg, 
beperkt bovendien de impact van 
de vervuiling die afkomstig is van 
de weg (koolwaterstof, olie). Een 
meer nauwkeurige technische 
studie over de juiste keuze 

Vandaag ontleent de E40 haar 
belangrijkste kwaliteit aan de 
bestaande landschappelijke 
structuur die doorloopt van het 
ene uiteinde naar het andere. De 
snelwegbermen garanderen een 
ecologische continuïteit die we 
maximaal moeten vrijwaren en 
nog meer multifunctioneel moeten 
maken. Deze structuur vervult de 
volgende functies:
- vector van levenskwaliteit
- landschappelijk element dat de 
landschappelijke coherentie van de 
E40 verzekert
- ecologisch belang en natuurlijke 
filter (klimaat, water, vervuiling, 
geluid)
- kwalificatie van de Supervlakte en 
diversifiëring van de gebruiksdoelen
- complementariteit met het 
MediaPark.

Ze is van ecologisch belang vanwege:
- de vermindering van het stedelijke 
warmte-eiland (UHI): Door een deel 
van de "donkere wegdekken" zoals 
asfalt lichter te maken met behulp 
van beplanting (zo kan het albedo, de 
zonreflectie-index minstens worden 
verdubbeld), en vooral met de 
combinatie met de evapotranspiratie 
van deze beplanting, kunnen de 
aanzienlijke temperatuurverschillen 
tussen een stadscentrum en 
landelijke ruimten in de zomer 
aanzienlijk worden verminderd. 
Tijdens warmtepieken kan dat 
verschil tot 10°C bedragen, wat 
comfort- en vervuilingsproblemen en 
gezondheidsrisico's teweegbrengt.

- CO2-stockering: Bomen zijn 
ware koolstofputten. Los van hun 
aantal, kunnen ze in het gebied 
een aanzienlijke hoeveelheid 
CO2 stockeren. Een boom kan 
bijvoorbeeld het equivalent 
stockeren van één bebouwde 
vierkante meter, dwz een ton CO2.

Plantenstrook voor de behandeling van de vervuilende stoffen

2. De landschappelijke structuren
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om de materialen te hergebruiken.

Het is niet de bedoeling om de 
verplichting op te leggen om alle 
afbraakmaterialen te hergebruiken 
of alleen maar verbouwingen te 
doen. Belangrijk is om elk project 
zoveel mogelijk in te schrijven in een 
globale recyclagebenadering en om 
eenvoudige compensaties voor te 
stellen.

• Verbouwingsprojecten moeten 
worden aangemoedigd en begeleid 
door te trachten bepaalde 
problematieken te minimaliseren 
(bijvoorbeeld de complexiteit van 
het dakbeheer of de toegang tot de 
Supervlakte).

• Bij afbraakprojecten moet 
men trachten om al het afval, of 
toch minstens een deel ervan, te 
recycleren.

• Bij een nieuwbouwproject moet 
zoveel mogelijk gebruik worden 
gemaakt van gerecycleerde of 
biologische producten die zo 
goed mogelijk moeten worden 
geïntegreerd in de omgeving.

• De opslag van herbruikbare 
materialen in het gebied moet 
worden aangemoedigd om een 
gedeelde ruimte te creëren. 
Oude deuren, scheidingswanden, 
geluiddempende materialen 
of isolatie kunnen worden 
gerecupereerd door de bewoners 
of voor meubilairprojecten op de 
Supervlakte. Meestal is het niet het 
materiaal op zich dat ontbreekt, 
maar de beschikbaarheid ervan op 
een bepaald moment.

• Als twee bouwprojecten 
tegelijkertijd plaatsvinden, 
kunnen de projectontwikkelaars 

4. Focus / D -  Milieunota

Recycling en ruime 

compensatie

Omdat er al een gebouwenpark 
bestaat dat, ondanks een relatieve 
veroudering, nog heel wat 
kwaliteiten biedt op het vlak van 
stevigheid, moet worden gestreefd 
naar zachte transformaties en zeker 
naar recycling. Deze termijn staat 
voor een globale benadering op een 
grotere tijds- en fysieke schaal dan 
die van het gebouw zelf.

Net als 'craddle to craddle', zet 
recycling aan tot een globale 
bezinning over omschakeling, 
bestemmingsverandering, 
opknapping/renovatie, recyclage op 
grote schaal, eenvoudige recyclage 
van de materialen en gezamenlijk 
gebruik.

Zoals werd verklaard in de diagnose, 
kan alleen al het hergebruik van 
de onderbouw van een gebouw 
naargelang het geval een besparing 
opleveren van 30 à 70% grijze 
energie. In het kader van recycling 
kan ook het geheel of een deel van 
de mantel van de gebouwen worden 
gebruikt. Die is op zich al goed voor 
30 à 50% van de grijze energie, die 
dus zo kan worden bespaard.

De projecten moeten worden 
bekeken met het oog op hun 
levenscyclus. Hierbij moeten we 
alle componenten van een gebouw 
beschouwen van 'craddle to grave' 
(van de wieg tot het graf, dus 
vanaf het moment dat het wordt 
vervaardigd tot het moment dat het 
wordt gestort). Vervolgens kunnen 
we oplossingen voorstellen voor een 
oriëntatie naar 'craddle to craddle', 
dwz nadenken over de beste manier 

De derde structuur van het project 
is de bebouwing. Deze structuur is 
heel belangrijk. Het is immers de 
bebouwing die energie verbruikt, 
die zelf makkelijk energie kan 
produceren, die een grote impact 
heeft op zeer lange termijn en die 
uiteindelijk zichzelf zal vernieuwen. 
De structuur is dus complex maar 
kan, dankzij de scenario's van de E40 
en dankzij de profielen in dienst van 
de stad, een lichte operationaliteit 
vrijwaren, die extra toets brengen 
die in het gebied een virtueuze 
cirkel op gang brengt van lage-
emissie architectuur en dus nieuwe 
levenswijzen kan aantrekken.
Omdat het project over te 
weinig gronden beschikt en 
te weinig middelen heeft om 
problematieken op te leggen aan 
projectontwikkelaars die zelf weinig 
middelen hebben, moeten we ons 
concentreren op de essentiële 
elementen van een positief project in 
de ruime betekenis (positief voor alle 
stedelijke systemen zoals energie, 
water of afval en over een lange 
termijn). De twee grote thema's die 
we hier moeten behandelen zijn de 
morfologie van de gebouwen en het 
energiebeheer door zoveel mogelijk 
de recyclingprincipes toe te passen.
De hierna volgende richtlijnen 
dienen de belangrijkste doelen en 
prioriteiten van het stadsproject. 
Ze moeten worden gedragen door 
een voorschriftencharter waar alle 
overheidsspelers zich in kunnen 
vinden. 

→ Focus B2 – Ontwerp van charter voor de 
projecten van de Kolonel Bourgstraat

3. Percelen en bouwvormen

bijvoorbeeld afspraken maken om 
bepaalde zaken samen aan te k open 
(bijvoorbeeld zonnepanelen).

 • We moeten praten met de spelers 
van recyclingbewegingen (Rotor, 
Recycling Design, Mathy by bols, 
Charles Kaisin, DesignPoint,….) en 
hen voorstellen om in seizoen 1 
een grote beweging op te zetten op 
schaal van het gebied.
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gereflecteerd. Deze waarde is 
afhankelijk van de golflengte van de 
invallende straling. De index is een 
waarde tussen 0 en 1.
Ook is het belangrijk om de 
kwaliteit van de binnenlucht van 
de gebouwen te beschouwen, met 
name ten aanzien van de vluchtige 
organische verbindingen (VOS). 
Voor elk gebouw zou een inventaris 
moeten worden opgemaakt van 
de gebruikte bouwproducten, met 
behulp van bijvoorbeeld de FDES-
fiches, de beschikbare informatie 
over de emissierisico's van vezels 
en deeltjes. De chemische emissies 
(vluchtige organische verbindingen 
en formaldehydes) moeten bekend 
zijn en de keuze oriënteren van alle 
vloerbekledingen, alle verven en alle 
warmte- en geluidsisolatie.
De gekozen materialen of producten 
moeten zo veel mogelijk gelabeld 
zijn: natureplus, DUBOkeur, Cradle 
to Cradle, enz., en de hoeveelheden 
VOS, formaldehyde, cancerogenen 1 
en 2 vermelden.

Het gebruik van hout als 
bouwmateriaal wordt aangemoedigd, 
vooral bij ophogingsprojecten, 
vanwege de lichtheid en het 
gebruiksgemak van dit materiaal:
• Hout gebruiken dat afkomstig is 
van een duurzaam bosbeheer: de 
voorkeur gaat uit naar lokaal hout 
met het PEFC-label. Het gebruikte 
hout moet minstens drager zijn 
van het label FSC, PEFC of een 
gelijkwaardig label dat een rationale 
benadering garandeert;
• Bij voorkeur hout gebruiken 
dat niet moet worden behandeld 
(klasse aangepast aan het 
gebruik). Als behandeling 
nodig is, de voorkeur geven 
aan natuurlijke behandelingen. 
Behandelingsproducten gebruiken 
die minstens drager zijn van 
het CTB-P+-certificaat. Dat 

bekleding…), en materialen 
vermijden uit zwakke bronnen 
(bijvoorbeeld: zink, tin).
- kiezen voor duurzame 
materialen die voldoen aan 
criteria inzake levenscyclus, 
vernieuwingsfrequentie, 
onderhoudsmodaliteiten, ... In 
die zin wordt het gebruik van PVC 
afgeraden.
- Materialen en producten gebruiken 
met een nationaal of Europees 
milieulabel
- Nadenken over de milieu-efficiëntie 
van het gebruikte materiaal 
(thermisch, akoestisch, ...)
- De duurzaamheid en 
aanpasbaarheid van het project 
optimaliseren
- Constructieve keuzes maken voor 
een makkelijk onderhoud van het 
bouwwerk
- Materialen met een beperkte 
impact op de gezondheid en het 
milieu
- Ten slotte, gedeelde 
materiaalruimten tussen 
verschillende operatoren om 
gezamenlijk gebruik te bevorderen.

Bij elk project wordt sterk 
aanbevolen om de BeGlobal-
benadering te volgen (http://
www.be-global.be) en een globale 
berekening voor te stellen voor 
het grijze energiegebruik van het 
gebouw.
Om stedelijke warmte-eilanden te 
bestrijden, moet bovendien een 
hoog albedo worden bevorderd 
van de grondbedekkingen in 
de buitenruimten en van de 
gevel- en dakbedekkingen, door 
de colorimetrie en de fysieke 
kenmerken van de gebruikte 
materialen te bepalen.
Het albedo van een materiaal 
(solar reflectance in het Engels) is 
het percentage invallende stralen 
(zonnestralen in dit geval) dat wordt 

met ter plaatse geproduceerde 
compost (zie paragraaf over afval).
• Voor het onderhoud van de groene 
ruimten: opmaken van een plan voor 
gedifferentieerd beheer;
• Gebruik van doordachte 
irrigatiesystemen en zuinige 
sproeisystemen;
• Maatregelen ten gunste van de 
biodiversiteit en het behoud van 
spontane planten.

Duurzame materialen 
QZowel voor verbouwings- als 
voor wederopbouwprojecten 
lijkt de doordachte keuze van de 
bouwmaterialen een belangrijke 
uitdaging, zowel om te voldoen 
aan de ambities op het vlak van 
bouwkwaliteit, stevigheid en 
duurzaamheid van de constructie als 
om de vervuiling en de geïnduceerde 
energiekosten te beheersen. 
Om het energieverbruik en de BKG-
emissies te verminderen tijdens de 
hele levenscyclus van het gebouw, 
moeten de materialen voldoen aan 
criteria inzake technische prestaties, 
impact op de gezondheid en 
besparing. Daarnaast moet ook hun 
milieu-impact worden onderzocht, 
vooral op het vlak van grijze energie. 
Innoverende voorstellen om deze 
problematiek te ontwikkelen 
op schaal van een of meerdere 
gebouwen, zijn bijvoorbeeld:
- kiezen voor materialen die zo weinig 
mogelijk grijze energie verbruiken, 
materialen van lokale herkomst, 
biologische materialen en materialen 
waarvoor bij de vervaardiging 
weinig water werd gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld houtstructuren.
- voorrang geven aan biologische, 
hernieuwbare, gerecycleerde of 
recycleerbare materialen (bv: hout 
voor het buitenschrijnwerk, parket 
of linoleum voor vloerbekledingen, 
cellulosewol, hennep, vlas voor 
isolatie, hout voor gebinten of 

Bodems die de 

plantengroei en het 

water reguleren
Op percelen die gelegen zijn langs 
de snelweg, of in niet-bebouwde 
buitenruimte op een belangrijke 
plaats, lijkt het belangrijk om zich 
te bezinnen over de bodem. Een 
doordacht bodemgebruik biedt 
een belangrijk potentieel om de 
milieuvoorwaarden te wijzigen.
Wat de doorlaatbaarheid van 
de bodems betreft, kunnen 
berekeningen worden voorgesteld 
van de oppervlakte in volle 
grond voor en na het project.. 
Deze coëfficiënt wordt bijna 
altijd verbeterd en als dat toch 
niet het geval is, dan kunnen er 
compenserende maatregelen 
worden toegepast. Eenzelfde 
bezinning moet worden gevoerd het 
aantal bomen op elk perceel. Dat 
mag na de voltooiing van het project 
nooit lager zijn dan vóór het project.
Met de privépartners moet een 
constructieve dialoog worden 
gevoerd over het ecologische beheer 
van de groene ruimten (openbare en 
privé). Niet-vervuilende praktijken 
die gunstig zijn voor de soorten 
en voor de interacties met hun 
omgeving, en die weinig water en 
energie verbouwen, moeten voorrang 
krijgen. 
Enkele voorbeelden van maatregelen 
zijn:
• Het aanplanten van inheemse 
soorten die zijn aangepast aan de 
milieuvoorwaarden en weinig water 
verbruiken;
• Verbod om kunstmatige 
meststoffen en fytofarmaceutische 
producten te gebruiken die niet 
kunnen worden gebruikt in de 
biologische landbouw;
• Verbetering van de bodemkwaliteit 
met stro of bodemverbeteraars en 
organische fertilisatie van de bodem 

4. Focus / D - Note environnementale
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zorgen dat de waterstromen 
niet worden geconcentreerd , 
de infiltraties temporiseren of, 
wat nog beter is, een reserve 
aanleggen voor de besproeiing van 
de buitenruimten. Regenwater dat 
afvloeit van de daken kan worden 
opgevangen en hergebruikt, zodat 
er minder drinkwater moet worden 
gebruikt voor gebruik buitenshuis 
(besproeiing van de groene ruimten 
en tuinen en reiniging van de 
verharde oppervlakken).
De duurzaamheid van een 
gevegetaliseerd dak en 
de optimalisering van de 
milieuvoordelen nemen nog toe 
naarmate het substraat dikker is 
en er gevarieerde en dichte planten 
worden gekweekt. 
Overigens dient opgemerkt 
dat zonnepanelen perfect 
kunnen worden geplaatst op 
een gevegetaliseerd dak en dat 
een dergelijke configuratie zelfs 
voordelen biedt: de afwisseling 
tussen schaduw en zon creëert 
verschillende microklimaten die 
de plantendiversiteit alleen maar 
bevorderen; bovendien zorgt 
schaduw ervoor dat de planten 
beter bestand zijn tegen droogte. 
Ten slotte verhoogt het lokale 
verfrissingseffect dat wordt 
geïnduceerd door de planten, de 
prestatie en de levensduur van de 
panelen.

Bebouwing met drie 

dimensies

De gebouwen moeten oplossingen 
bieden voor drie belangrijke thema's: 
actieve daken, regulerende bodems 
en duurzame materialen.

Actieve daken
De meeste bestaande gebouwen 
zijn voorzien van terrasdaken die 
vandaag niet worden benut, maar 
misschien een potentieel bieden dat 
we kunnen activeren. Het dak moet 
worden gezien als een echte gevel 
die een actieve rol kan vervullen, 
hetzij in het energiebeheer, hetzij - 
maar niet uitsluitend - als groene of 
blauwe gevel.
Het dak van de gebouwen moet:
• Energie produceren via zonne- of 
warmtepanelen
• Deelnemen aan de groene 
structuur met vegetalisatie
• Deelnemen aan de blauwe 
structuur door de recuperatie en/of 
opslag van regenwater
Het gebruik van het dak voor de 
energieproductie lijkt bijzonder 
relevant. Het dak is immers de ideale 
plaats om een maximaal rendement 
te garanderen tegen een lagere kost. 
Op het dak zijn er vrij weinig maskers 
en kan de positie van de panelen 
worden geoptimaliseerd om hun 
jaarlijkse rendement te verbeteren. 
Er is ook meer ruimte beschikbaar.
Vegetalisatie van daken moet de 
basisregel zijn, niet-vegetalisatie de 
uitzondering. Deze vegetalisatie kan 
bijdragen tot de landschappelijke 
structuur van het gebied en alle 
voordelen ervan verenigen (UCI, 
vervuilende stoffen, …).
Ten slotte kan het beheer van 
het regenwater, net als de 
landschappelijke structuur, het 
regenwater reguleren, ervoor 
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overal gebouwen met positieve 
energie op te trekken, is het wel 
haalbaar dat elk gebouw minstens 
één hernieuwbare energie ter 
plaatse produceert. Gezamenlijk 
gebruik van de productiemiddelen 
op globale schaal van de Parkway 
moet worden aangemoedigd. 
Zelfverbruik moet de regel worden 
en gerenoveerde gebouwen moeten 
een grotere manoeuvreermarge 
krijgen.
Kantoorgebouwen moeten streven 
naar een minimumproductie die 
het equivalent is van 50% van het 
reglementaire elektriciteitsverbruik 
van het gebouw. Ook woongebouwen 
moeten trachten die 50% te bereiken 
voor het verbruik van sanitair warm 
water, elektriciteit, bijverlichting, ...
In dit verband dient nog worden 
opgemerkt dat zonnepanelen, 
warmtepanelen en/of fotovoltaïsche 
panelen perfect kunnen worden 
geïntegreerd in gevegetaliseerde 
daken.

Bioklimatisme / 

Verminderde behoeften
Parallel met de bezinning 
over de stedelijke vorm van de 
gebouwen zoals compactheid, 
moet eerst en vooral de zoninval 
worden gevaloriseerd en een 
buitenzonwering worden voorzien 
die coherent is met het project. Bij 
elk project moet worden toegezien 
op een goede luchtdichtheid 
en dichtheid van de mantel. 
Penetraties moeten zoveel 
mogelijk worden vermeden met 
behulp van dichtingsproducten of 
dichtingssystemen.
Elk gebouw moet worden voorzien 
van passieve ventilatie en 
verfrissing.

Energie-efficiëntie	en	
efficiënte	systemen
Er moet worden gezorgd voor een 
energiezuinig ventilatiesysteem. 
Woongebouwen mogen niet worden 
uitgerust met klimaatregeling.  
In kantoorgebouwen worden 
bij voorkeur passieve 
ventilatieoplossingen gebruikt. 
Bijkomend comfort kan worden 
gegarandeerd met actieve systemen 
met een hoog rendement.

Hernieuwbare	
energieproductie
Overeenkomstig EPB 2015 moeten 
na 31 december 2018 alle nieuwe 
gebouwen die worden gebruikt door 
en eigendom zijn van de overheid 
nagenoeg geen energie verbruiken. 
Na 31 december 2020 geldt deze 
regel voor alle nieuwe gebouwen. Dat 
betekent dat er aanzienlijk gebruik 
moet worden gemaakt van energie 
zoals zon of wind.
Waar het moeilijk lijkt om altijd en 
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Lage energie-impact

De energie die de gebouwen 
verbruiken tijdens hun activiteit, 
vertegenwoordigt een zeer groot 
deel van het globale energieverbruik 
in het hele land. Aan dit onderwerp 
moet alle nodige aandacht worden 
besteed. Deels dankzij de Belgische 
wetgeving kan het echter eenvoudig 
en efficiënt worden benaderd.

De gebouwen moeten streven 
naar het ideaal van "zero-
energie", bijvoorbeeld door van 
EPB 2015 (lage-energiegebouw) 
over te schakelen naar de 
"passiefstandaard".
Het belang van recycling bij EPB 
2015 is dat gebouwen die een zware 
renovatie ondergaan (meer dan  
75% van de mantel gerenoveerd 
en technische installaties volledig 
vervangen) aan dezelfde vereisten 
worden onderworpen, maar dan 
versoepeld met 20%.

Een intelligente energiebenadering 
omvat drie grote etappes tijdens het 
bouwproject: 
1. Eerst en vooral moet worden 
nagedacht over de morfologie van 
het perceel en van de gebouwen, hun 
mantel en de uitvoering van passieve 
strategieën om de energiebehoeften 
tot een strikt minimum te beperken. 
Hier moeten de thema's van het 
bioklimatisme worden benadrukt; 
2. Vervolgens kan dankzij de keuze 
van hoogefficiënte technische 
systemen de nodige energie voor 
de residuele behoeften worden 
geproduceerd; 
3. En ten slotte kunnen fluxenergieën 
worden gebruikt om het primaire 
energieverbruik van de wijk te 
beperken of te compenseren.
 

bewijst de efficiëntie van de 
behandelingsproducten en hun 
veiligheid voor de menselijke 
gezondheid en voor het milieu. 

Gevel en akoestiek
De geluidsomgeving in de Kolonel 
Bourgstraat wordt beschermd 
door hetzij een "barrière-effect" in 
doorsnede en in planaanzicht, hetzij 
door een "geluidsvaleffect" dat het 
geluid absorbeert aan de gevel.
De bouw van schermgebouwen is 
niet verenigbaar met het behoud 
van de bestaande landschappelijke 
porositeiten. De inspanningen 
moeten dus worden gericht op het 
tweede criterium, met bijvoorbeeld 
het gebruik van absorberende 
materialen aan de onderkant van 
balkons of van diffracterende 
materialen aan de gevel. Op de 
hoeken van de gebouwen moet de 
rechtstreekse weerkaatsing van 
geluid op een andere gevel worden 
vermeden.
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FOCUS E
Mobiliteit
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4. Focus / E1 – Verkeer Supervlakte Seizoen 1

De twee schema's hiernaast illustreren 
de theoretische capaciteit van de delen 
van de E40 in de referentiesituatie 
seizoen 0, voor de ochtend- en 
avondpieken. Deze theoretische 
capaciteit werd geraamd op basis van de 
verkeersgegevens MUSTI 2011 , volgens 
een hypothese van 1500 voertuigen/uur/
rijstrook.

De twee volgende schema's illustreren de 
theoretische capaciteit van de delen van 
de E40 in seizoen 1, na de uitvoering van 
de testfase van de Supervlakte, op basis 
van constante verkeersvolumes.

We zien hoe de voorgestelde verkleining 
van het profiel van de E40 in de richting 
van het stadscentrum verenigbaar is 
met correcte functioneringsniveaus 
voor hyperpieken.  Alleen de verkleining 
van de E40-tunnel naar Montgomery 
van 2 naar 1 rijstrook lijkt punctuele 
problemen te kunnen veroorzaken. 
Daarom wordt voorgesteld om de fysieke 
verkleining van deze tunnel in seizoen 2 
van het project te temporiseren.
(Het gebrek aan theoretische capaciteit 
op het deel van de E40 tussen de 
afritten van het verkeersknooppunt 
Gemeenschappen moet worden 
gerelativeerd ten aanzien van de 
theoretische verzadiging van het 
stroomopwaartse deel vanaf seizoen 0 
en de absorptiemogelijkheden van het 
net).
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De twee volgende schema's illustreren 
de theoretische capaciteit van de 
heringerichte delen van de E40 in seizoen 
2, na de volledige uitvoering van de 
Supervlakte, op basis van constante 
verkeersvolumes.

De verkregen functioneringsniveaus 
blijven coherent met hyperpieksituaties.

In de richting Vlaanderen-Brussel zijn de 
resultaten identiek met die van seizoen 1 
aangezien het aantal rijstroken hetzelfde 
blijft. Ook hier lijken er problemen te 
kunnen ontstaan aan de E40-tunnel 
richting Montgomery. Aangezien de 
tunnelverkleining echter noodzakelijk is 
voor de herinrichting van de Middenring 
en tijdens Europese tops een alternatieve 
mobiliteitsoplossing zal worden voorzien, 
lijkt deze voluntaristische actie volledig 
coherent met de ambities van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de richting Brussel-Vlaanderen moet 
ook de theoretische overbelasting 
van het deel van de E40 tussen de 
afritten van het verkeersknooppunt 
Gemeenschappen worden gerelativeerd 
gezien de theoretische verzadiging van 
het stroomopwaartse deel vanaf seizoen 
0 van het project.

Parallel met deze theoretische tests, 
realiseerden de diensten van Mobiel 
Brussel statische simulaties met behulp 
van het MUSTI-model om de impact 
van de transformatie van de E40 op het 
globale autoverkeer te evalueren.

Deze simulaties brengen punctuele 
verschuivingen van het verkeer van 
de E40 naar andere routes aan het 
licht (Woluwelaan, Leuvensesteenweg, 
Bordetlaan…), maar de omvang van dit 
verschijnsel lijkt beperkt in volume en 
de bereikte verkeerslast op de betrokken 
delen brengen hun werking niet in het 
gedrang.

Ten slotte blijkt uit het MUST-model 
ook dat op schaal van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een deel van 
de automobilisten terugkeren naar 
hun "natuurlijke" invalswegen die ze 
eerder hadden verlaten vanwege de 
overefficiëntie van de E40 en zijn tunnels.

4. Focus / E1 – Verkeer Supervlakte Seizoen 1 127
Parkway van Brussel – E40 : masterplan
19/12/2016

ADT/ATO   BM  BDU/BSO    TVK  KARBON’  OLM  EGIS  ELIOTH  IDEA Consult



4. Focus / E3 – Brug  Georges de Lombaerde

Seizoen 2

Het principe van de realisatie van een brug om de verbinding tussen de sector Kolonel 
Bourg, de Supervlakte en de wijken ten zuiden van de E40 te versterken, roept de vraag 
op of het opportuun is om deze brug niet alleen open te stellen voor de gebruikers van 
de actieve verplaatsingswijzen, maar ook voor het openbaar vervoer.
Deze mogelijkheid werd om 2 redenen niet weerhouden:

- Ten eerste is het belang van een dergelijk bouwwerk vrij klein gezien de nieuwe 
mogelijkheden van een ruimtelijke dekking en bediening door bussen, zoals blijkt uit 
de 2 hierna volgende schema's.

- ten tweede is een dergelijk bouwwerk complex en is de kost ervan niet verenigbaar 
met een snelle uitvoering vanaf seizoen 2.
Het Masterplan stelt dus voor om een lichte brug voor voetgangers en fietsen te 
creëren die later kan evolueren naar een zwaardere brug als er nieuwe behoeften 
zouden ontstaan.

Potentieel voor het uitrollen van lijn 27 
(Andromede-Zuidstation, 5 bussen/uur/
richting) in de corridor Kolonel Bourg, of een 
in te richten dienst 

... maar uitrol ook mogelijk via Grosjean, 
zonder de kosten van een brug

Openbare ruimte op minder dan 250m van een 

bushalte (3 minuten aan 5 km/u)

Openbare ruimte op meer dan 250 m

Eigen busbaan, twee richtingen, axiaal

Eigen busbaan, één richting
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4. Focus / E4	-	Verbinding	fiets-GEN	-	
Gemeenschappen Seizoen 2

De verlenging van het fiets-GEN van 
de Tollaan tot de Supervlakte zou 
ideaal gebeuren via de bestaande 
oversteekplaats voor voetgangers 
op de noordelijke aftakking van de 
rotonde op het verkeersknooppunt 
Gemeenschappen, maar vanwege de 
zware verkeerslast daar tijdens de 
piekuren, lijkt het ingewikkeld om deze 
oversteekplaats reëel te beveiligen.
Daarom stelt het Masterplan voor om de 
oversteekplaats te verdubbelen door ook 
een lichtengeregelde oversteekplaats 
voor actieve vervoerswijzen te voorzien 
stroomafwaarts van de rotonde 
(herneming van het principe van 
bestaande verkeerslichten ter hoogte 
van Cora).
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percelen en MSI, met de Reyerslaan 
wordt verbonden.
Een groep B waarbij de hele 
wegenbundel (algemeen verkeer + 
busstroken) zo dicht mogelijk bij de E40 
wordt verbonden met het kruispunt 
Diamant.
Een groep C waarbij de hele 
wegenbundel (algemeen verkeer + 
busstroken) tussen de federale percelen 
en MSI, bijna in het verlengde van de 
Kolonel Bourgstraat, wordt verbonden 
met de Reyerslaan. 

Groep A laat toe om de huidige 
grondbeschikbaarheid en -beperkingen 
te regelen, terwijl groep B de organisatie 
en het beheer van de verschillende 
mobiliteitsstromen verbonden met het 
knooppunt Diamant vereenvoudigt. 
Groep C biedt het voordeel dat er ruime 
openbare ruimten worden voorzien voor 
de Supersurface en haar verbinding met 
Diamant ter hoogte van het balkon van 
de E40.

Hoe dan ook bestaan er globale 
regelingsoplossingen om zo goed 
mogelijk te beantwoorden aan de vraag 
(Groep A met de BUS-bundel van de 
Kolonel Bourgstraat tot de Reyerslaan 
die is gescheiden van het algemeen 
verkeer, impliceert dat een bijkomend 
ondergeschikt kruispunt moet worden 
voorzien, maar dankzij de microregeling 
kan dat perfect worden gecoördineerd 
met het globale systeem).

4. Focus / E5 – Verbinding Reyers

Rijstrook voor autoverkeer

Eigen busbaan

Fietspad, twee richtingen

Fietspad/fietsstrook één 
richtinge

Middenberm

In het kader van het Masterplan 
wordt voorgesteld om het kruispunt 
Diamant compacter in te richten en 
de secundaire takken Roodebeek en 
Kerselaren in dezelfde fase te regelen, 
met opstelruimte voor het links afslaand 
verkeer in het midden van het kruispunt.
Met dit regelingsprincipe zal het 
verkeerslicht langer op groen blijven 
staan, zowel voor de Middenring als voor 
de andere takken, wat met een gelijk 
aantal rijstroken hogere theoretische 
capaciteiten zal induceren.
In de basiscyclus zal een specifieke 
groenfase worden geïntegreerd om 
de invoeging van de bussen vanaf de 
verschillende eigen banen mogelijk te 
maken (Roodebeek, Diamant, Smaragd/
Kolonel Bourg).

De regeling van het ondergeschikte 
kruispunt Smaragd en van het 
toekomstige knooppunt dat toegang zal 
verlenen tot het MediaPark ter hoogte 
van de Emile Maxlaan, zal worden 
gecoördineerd met de cyclus van het 
hoofdknooppunt, om voldoende groentijd 
te kunnen bieden aan de secundaire 
takken en toch de nodige efficiëntie te 
vrijwaren op de grootstedelijke as van de 
Middenring.
Dankzij het veralgemeende gebruik van 
microregelingssystemen kunnen de 
fasetijden worden aangepast aan met 
name de belasting van de opstelsluizen 
tussen kruispunten.

Ter hoogte van de verbinding van de 
sector Smaragd/Kolonel Bourg met 
de Reyerslaan, zijn vandaag 3 groepen 
oplossingen mogelijk:
Een groep A waarbij de wegverbinding 
van de sector Smaragd met de 
Reyerslaan wordt ontdubbeld, met een 
bundel "algemeen verkeer" zo dicht 
mogelijk bij de E40 die wordt verbonden 
met het kruispunt Diamant, en een 
secundaire BUS-bundel die iets meer 
naar het noorden, tussen de federale 

Groep A
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4. Focus / E5 – Verbinding Reyers

Globale regelingsstrategie 

gecoördineerd met de  4 fasen op het 

hoofdkruispunt Diamant:

Fase 1: vrijgave van de stromen op de 
Reyerslaan
Fase 1bis: afsluiting voor evacuatie van 
het links afslaand verkeer & ontruiming 
van de sluizen verbonden met de 
secundaire kruispunten
Fase 2: vrijgave van de eigen busbanen
Fase 3: vrijgave van de secundaire takken

Deze strategie zal worden aangevuld 
en gedetailleerd in de latere fasen 
van het stadsproject, als met name 
de microregelingssystemen worden 
ingevoerd.
Ze kan worden toegepast voor de 3 
groepen oplossingen voor de verbinding 
Smaragd/Reyers.
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4. Focus / E5 – Verbinding Reyers

Rijstrook voor autoverkeer

Eigen busbaan

Fietspad, twee richtingen

Fietspad/fietsstrook één 
richtinge

Middenberm

Groep B
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4. Focus / E5 – Verbinding Reyers

Globale regelingsstrategie 

gecoördineerd met de  4 fasen op het 

hoofdkruispunt Diamant:

Fase 1: vrijgave van de stromen op de 
Reyerslaan
Fase 1bis: afsluiting voor evacuatie van 
het links afslaand verkeer & ontruiming 
van de sluizen verbonden met de 
secundaire kruispunten
Fase 2: vrijgave van de eigen busbanen
Fase 3: vrijgave van de secundaire takken

Deze strategie zal worden aangevuld 
en gedetailleerd in de latere fasen 
van het stadsproject, als met name 
de microregelingssystemen worden 
ingevoerd.
Ze kan worden toegepast voor de 3 
groepen oplossingen voor de verbinding 
Smaragd/Reyers.
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4. Focus / E5 –  Verbinding Reyers

Groep C

Deze oplossing voor de verbinding 
Smaragd / Reyers werd bedacht tijdens 
de ontwerpfasen. Deze oplossing, 
die hiernaast is voorgesteld, laat toe 
om aan de verbinding Supersurface/
Diamant heel wat  ruimte te besparen 
als de wegenbundel wordt verplaatst 
naar het punt waar vandaag de Kolonel 
Bourgstraat uitgeeft op de Middenring.
Bovendien biedt deze oplossing het 
voordeel dat het bustraject wordt 
vereenvoudigd en de wegbewegingen 
worden geconcentreerd op één kruispunt 
met verkeerslichten, namelijk "Smaragd".
Het conflict tussen de afrit van de E40 
en de Supersurface afkomstig van 
Gemeenschappen werd in deze oplossing 
geregeld door een lichtengeregeld 
kruispunt (waarvoor de capaciteitstests 
geen risico van files op de E40 aangaf).

In deze versie wordt voor de continuïteit 
van de Supersurface van de E40 tot 
Diamant continu gebruik gemaakt van de 
afgeschafte afrit, wat een leesbaarheid 
en een ruimtelijke continuïteit mogelijk 
maakt, in coherentie met datgene wat 
de identiteit van deze nieuwe openbare 
ruimte uitmaakt.

In deze versie kunnen twee delen worden 
ontkoppeld en indien nodig het voorwerp 
uitmaken van een latere bijstelling van 
het Masterplan:
- positionering van de verbinding met de 
Reyerslaan (westelijk deel) tussen het 
perceel MSI en het federale perceel in 
plaats van ten zuiden van het federale 
perceel zoals in de versie van het 
Masterplan: zo kan de zuidkant van dit 
perceel worden vrijgemaakt ten gunste 
van de Supersurface;
- positionering van de afrit van de E40 
aan de rand van de operatie BGHM 
(oostelijk deel), enkele meters meer 
naar het noorden ten opzichte van de 
versie van het Masterplan, waardoor de 
Supersurface kan worden verbonden met 
de snelwegberm die dan gerecupereerd 
is.

oversteekplaats ter hoogte 
van de afrit van de E40 (ook de 
mogelijkheid van een brug voor 
voetgangers en fietsers werd 
aangehaald)

Rijstrook voor autoverkeer

Eigen busbaan

Fietspad, twee richtingen

Fietspad/fietsstrook één 
richtinge

Middenberm

134
Parkway van Brussel – E40 : masterplan
19/12/2016

ADT/ATO   BM  BDU/BSO    TVK  KARBON’  OLM  EGIS  ELIOTH  IDEA Consult



4. Focus / E5 –  Verbinding Reyers

Globale regelingsstrategie 

gecoördineerd met de  4 fasen op het 

hoofdkruispunt Diamant:

Fase 1: vrijgave van de stromen op de 
Reyerslaan
Fase 1bis: afsluiting voor evacuatie van 
het links afslaand verkeer & ontruiming 
van de sluizen verbonden met de 
secundaire kruispunten
Fase 2: vrijgave van de eigen busbanen
Fase 3: vrijgave van de secundaire takken

Deze strategie zal worden aangevuld 
en gedetailleerd in de latere fasen 
van het stadsproject, als met name 
de microregelingssystemen worden 
ingevoerd.
Ze kan worden toegepast voor de 3 
groepen oplossingen voor de verbinding 
Smaragd/Reyers.
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4. Focus / E6 – Fasering kruispunten Smaragd

Controle van de geplande werking van het ondergeschikte kruispunt Noord, 
seizoenen	2/3	van	het	Masterplan,	op	basis	van	een	cyclus	van	60	seconden	in	2	
fasen + 15s fasetijd voor bussen per cyclus
(Tijdens AS moet het kruispunt worden afgesloten om het links afslaand verkeer dat 
de toegang "Mediapark" verlaat te laten doorstromen)
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4. Focus / E6 – Fasering kruispunten Smaragd

Controle	van	de	geplande	werking	van	het	ondergeschikte	kruispunt	Noord,	seizoenen	2/3	van	het	Masterplan,	op	basis	van	een	cyclus	van	60	seconden	in	2	fasen	+	15s	fasetijd	voor	bussen	per	cyclus
(Tijdens AS moet het kruispunt worden afgesloten om het links afslaand verkeer dat de toegang "Mediapark" verlaat te laten doorstromen)

Controle	van	de	geplande	werking	van	het	ondergeschikte	kruispunt	Zuid,	seizoenen	2/3	van	het	Masterplan,	op	basis	van	een	cyclus	van	60	seconden	in	2	fasen:
(de capaciteit van het ondergeschikte Zuid ondergaat geen rechtstreekse impact van de voorrangsregeling voor bussen)
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4. Focus / E7 – Parkeren Smaragd Seizoen 2

Dit schema geeft een samenvatting  van de afschaffing van 
parkeerplaatsen op de openbare weg zoals wordt voorgesteld 
in het kader van het Masterplan en belicht de noodzaak om een 
buurtparking aan te leggen om te voldoen aan de behoeften van 
de sector Smaragd.

→ Focus E4 - Kolonel Bourgstraat

Parkeeraanbod en -vraag in de sector Kolonel Bourg - balans 

van	de	enquête	uitgevoerd	in	maart	2015

Ter herinnering: dit schema illustreert dat het huidige 
parkeeraanbod in het westelijke deel van de corridor Kolonel 
Bourg veelvuldig wordt gebruikt vanwege de hoge residentiële 
druk (telling 17 maart 2015)

(Om 6 uur 's morgens waren de 193 plaatsen die destijds 
beschikbaar waren ten westen van de Georginstraat voor meer 
dan 75% bezet)

Parkeeraanbod per deel (in 
autoplaatsen)
Aantal bezette 
parkeerplaatsen tijdens 
de enquête om 6 uur 's 
morgens, per deel
Aantal bezette 
parkeerplaatsen tijdens 
de enquête om 11 uur 's 
morgens, per deel

XX

XX

XX
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4. Focus / E8 – Overrijdbare rotondes seizoen 2

De twee onderstaande schema's illustreren het werkingsprincipe van een rotonde met 
lichtenregeling na aanvraag van bussen. In de normale fase staan de verkeerslichten 
ter hoogte van de takken voor algemeen verkeer op oranje knipperlicht en primeert 
de klassieke werking van een rotonde. In de busdetectiefase worden de takken voor 
algemeen verkeer afgesloten zodat het OV met voorrang de rotonde kan oversteken 
(overrijdbare rotonde).

Vanwege de beperkte omvang van de beoogde kruispunten voor deze inrichting 
(knooppunten Maart #Kolonel Bourg, Georgin #Kolonel Bourg, Grosjean # Kolonel 
Bourg), lijkt het niet mogelijk om er verkeerslichten aan toe te voegen. De regeling 
moet dus, binnen de veiligheidstijd, een rode tijd integreren die de al op de rotonde 
aanwezige voertuigen toelaat om deze te verlaten.

139
Parkway van Brussel – E40 : masterplan
19/12/2016

ADT/ATO   BM  BDU/BSO    TVK  KARBON’  OLM  EGIS  ELIOTH  IDEA Consult



4. Focus / E10 – Mediapark Seizoen 3

Uit de diagnose bleek dat de manoeuvreermarges van het wegennet binnen de 
perimeter Masterplan E40 voor de absorptie van nieuwe verkeersstromen zeer 
beperkt zijn, of zelfs ontbreken in de piekperiodes. 
De sector, en meer specifiek de pool MediaPark, za dus enkel beter bereikbaar kunnen 
worden gemaakt voor de actieve verplaatsingswijzen en vooral voor het openbaar 
vervoer (in seizoen 2 ontwikkeling van het busaanbod en in seizoen 3 omschakeling 
van het tramaanbod op de Middenring tot metro + valorisatie van het GEN-aanbod 
Meiser).
Voor het autoverkeer worden de volgende toegangen tot het MediaPark verwacht:
• Een hoofdtoegang Diamant / E40
• Een secundaire toegang aan de kant van Evenepoel / Leuven
• Een 2de, te creëren secundaire toegang aan de kant van Reyers, ter hoogte 
van de Emile Maxlaan 
• Een lokale toegang aan de kant van Georgin, te verbinden met de toekomstige 
residentiële polariteiten.

Er wordt aanbevolen om tussen deze verschillende toegangen Diamant / 
Reyers / Evenepoel een continuïteit voor het autoverkeer te realiseren en de 
parkeermogelijkheden van de VRTB en de RTBF open te stellen voor gezamenlijk 
gebruik, om een zo goed mogelijke verdeling van de vraag te garanderen. Het is niet 
de bedoeling om het gebruik van de individuele auto aan te moedigen, maar het lijkt 
niet wenselijk om het gebruik van de toegangen met de grootste capaciteit voor te 
behouden voor slechts een deel van de gebruikers, terwijl andere toegangen die 
beperkter zijn in hun stedelijke integratie verplichte passagepunten zouden blijven. 
Een dergelijke organisatie zou de verkeersdruk in het lokale weefsel niet verlichten.
Vb1: Een werknemer van de VRT komt 's morgens met de wagen via de E40 en 
de toegang Diamant; 's avonds rijdt hij liever langs de Leuvensesteenweg om de 
problemen bij het oprijden van de E40 vanaf Maart/Roodebeek te vermijden 
Vbx2: Een werknemer van de VRT komt 's morgens vanuit het zuiden van de 
Middenring en rijdt de site binnen langs Evenepoel; 's avonds kan hij, in plaats van 
buiten te rijden langs Evenepoel en het knooppunt Meiser te moeten oversteken, naar 
de Middenring Zuid rijden vanaf het nieuwe kruispunt "Emile Max" of zelfs vanaf het 
kruispunt Diamant.)
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4. Focus / E11 –  Meiserplein Seizoen 3

In de huidige toestand wordt het Meiserplein gekenmerkt door een zeer hoge 
verkeersdruk en een grote complexiteit met 7 takken en tal van afslagbewegingen.

Een wegtunnel had de verkeersdruk van het transitverkeer in noord-zuidelijke 
richting kunnen verlichten, maar niets hebben veranderd aan de complexiteit van dit 
knooppunt.

141
Parkway van Brussel – E40 : masterplan
19/12/2016

ADT/ATO   BM  BDU/BSO    TVK  KARBON’  OLM  EGIS  ELIOTH  IDEA Consult



4. Focus / E11 – Meiserplein Seizoen 3

Bovendien bleek het bijzonder moeilijk om tussen het Meiserplein en de bestaande 
tunnels van de E40 nog nieuwe tunnels in te planten. Er werden verschillende 
configuraties vooropgesteld en de enige geloofwaardige oplossing bleek de 
toekomstige herinrichting van de Reyerslaan en de behandeling van de interface met 
het project MediaPark aanzienlijk te bemoeilijken. De afstand tussen de bestaande 
en de nieuwe tunnels bleef beperkt tot 200,00m, wat te kort is om op een behoorlijke 
manier alle verwachte kruisingen te beheren en onverenigbaar met de realisatie van 
een nieuwe toegang tot het project MediaPark ter hoogte van de Emile Maxlaan.
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4. Focus / E11 –  Meiserplein Seizoen 3

Niet alleen zouden de resultaten van zo'n omvangrijke maatregel onder de 
verwachtingen blijven, een nieuwe wegtunnel zou ook moeilijk verenigbaar zijn met 
de stedelijke ambities voor deze sector, zowel binnen de operationele perimeters van 
de twee Masterplannen E40 en MediaPark als op de ruimere schaal van de oostelijke 
toegang tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op basis van deze verschillende analyses werd de oplossing om een nieuwe wegtunnel 
te bouwen dus onverenigbaar geacht met de gewestelijke ambities voor de sector.
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4. Focus / E12 – P+R problematiek

De E40 is de belangrijkste toegangsweg 
tot Brussel Hoofdstad en diegene die 
via de tunnels het verst in de stad 
doordringt. Dagelijks worden op de E40 
ter hoogte van de gewestgrens bijna 110 
000 voertuigen geteld.
Volgens het gewestelijke mobiliteitsplan 
IRIS2 is de aanleg van een 
overstapparking (P+R), gecombineerd 
met een efficiënt openbaar vervoer, een 
van de belangrijkste hefbomen om het 
gebruik van de individuele auto terug te 
dringen. In die zin lijkt de realisatie van 
een P+R ter hoogte van de corridor E40 
legitiem. 

Geruime tijd werd de site Smaragd 
vooropgesteld als mogelijke locatie voor 
de P+R, maar de inschrijving daarvan 
aan de rand van het stadscentrum, in de 
onmiddellijke nabijheid van de tunnels, 
laat niet toe om op een geloofwaardige 
manier de autopendelaars te laten 
overstappen op het openbaar vervoer. Ze 
zijn dan immers bijna op hun plaats van 
bestemming en zullen de belangrijkste 
filepunten al voorbij zijn.
Een andere onderzochte locatie 
voor de realisatie van de P+R, is het 
verkeersknooppunt Gemeenschappen. 
Ook die werd echter opgegeven vanwege 
de moeilijke bereikbaarheid voor auto's 
(een P+R kan slechts aantrekkelijk 
zijn als hij makkelijk bereikbaar is, 
zowel bij het binnenrijden als bij het 
buitenrijden van de stad). De huidige 
configuratie van het verkeersknooppunt 
Gemeenschappen biedt onvoldoende 
capaciteit om deze bereikbaarheid in 
twee richtingen te garanderen).

In het kader van de bezinningen voor het 
Masterplan E40, lijkt het ons het best om 
de P+R E40 te realiseren in Vlaanderen, 
stroomopwaarts van de filezone op de 
Ring R0, in de buurt van een bestaande 
verkeerswisselaar.
Vanaf seizoen 2 zullen de periodes van 
Europese tops de gelegenheid bieden 
om een lichte parking + pendeldienst 
uit te testen. Die kan dan in seizoen 3 

worden bestendigd (inrichting van de 
parking, regelmatige exploitatie van 
de exprespendeldienst +studie van de 
voorrangsregeling). 
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4. Focus / E13 – Kolonel Bourg # Maart Seizoen 3

Verkeerslast Ochtendspits (OS en 
Avondspits (AS), basis EI Smaragd 
2008 in EVP/uur – Verdeling met 
weginrichtingen Seizoen 3 MasterPlan

Controle van de geplande werking van het kruispunt met verkeerslichten Kolonel Bourg # Maart, Seizoen 3 
MasterPlan, op basis van een cyclus in 2 fasen + afsluiting voor doorstroming van linksaf slaand verkeer
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4. Focus / E14 - Verkleining van de E40-tunnel 

naar Montgomery

Onderstaande schema's preciseren de mogelijke scenario's voor het beheer van de 
E40-tunnel naar Montgomery

Herinrichting van de E40-tunnel naar Montgomery - Voluntaristisch scenario Herinrichting van de E40-tunnel naar Montgomery - Alternatief scenario (tussenscenario)

Deze tunnel wordt 
fysiek ingekrimpt tot 
één rijstrook

In de configuratie 
"Europese Top" wordt 
de rijstrook van de E40 
naar Schuman afgeleid 
naar de ene rijstrook in 
de Montgomerytunnel 
die nog toegankelijk 
is. Een pendeldienst 
verbonden met 
Vlaanderen zal het 
globale vervoersaanbod 
aanvullen..

In de normale 
situatie is slechts 
één rijstrook van de 
Montgomerytunnel 
open voor het 
verkeer (maar de 
tunnelbreedte blijft 
2 rijstroken)

In de configuratie 
"Europese Top" wordt 
de rijstrook van de 
E40 naar Schuman 
afgeleid naar de 
tweede rijstrook in de 
Montgomerytunnel die 
tijdens de tops speciaal 
wordt heropend.
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