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Voorwoord

“Er is nood aan een software project dat
de hardware in de wijk doet werken. “

2013 was alweer een belangrijk jaar voor de Europese wijk. Op het Jean Rey plein krijgt de Belviewtoren stilaan vorm, een belangrijk huisvestingsproject dat kan zorgen voor een heropleving van de
centrale Noord-Zuid as die de Etterbeeksesteenweg vormt, maar ook andere huisvestingsprojecten
werden aangekondigd.
Zowel promotoren als de overheid nemen initiatieven om via huisvestingsprojecten de wijk terug
aantrekkelijk te maken voor de burgers. Het Fonds
Europese wijk neemt daarin een centrale plaats in
door alle actoren samen te brengen rond de voornaamste thema’s.
Mobiliteit is daar een voorbeeld van. Hugues
Duchateau gaf eerder dit jaar aan onze leden een
uiteenzetting van de verschillende mobiliteitsopties
en B. de Meeûs, CEO van de MIVB, lichtte later op
het jaar toe welke investeringen mogen verwacht
worden om mensen meer comfort te geven en om
een verbeterd aanbod aan openbaar vervoer te realiseren.

de parken en pleinen in de Europese wijk moeten
opnieuw aantrekkelijke plaatsen worden die via hun
comfort en hun aanbod aan activiteiten de mensen
kunnen overtuigen om er hun tijd door te brengen.
Die ambitie werd dit jaar vertaald onder de noemer
EQuAMA of European Quarter Area Management
Association. EQuAMA is de versbakken VZW die
door het Fonds Europese Wijk werd gepiloteerd
en ondersteund om de animatie, het beheer en de
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in de wijk
te verhogen. De VZW wil zich profileren als de software die nodig is om de hardware of de infrastructuur van de wijk te laten werken.
De eerste realisaties zoals stadsmeubilair en welgekozen evenementen kan u in 2014 verwachten,
maar ook het Fonds zal zich aan de hardware-zijde
tonen met studies, debatten en overlegvergaderingen over thema’s zoals duurzaamheid, mixiteit, mobiliteit en dergelijke. Wij wensen iedereen een uitstekend 2014 toe! Afspraak in de Europese wijk!

Datzelfde comfort en diezelfde service verwachten
bewoners en bezoekers ook in de openbare ruimte:

Alain Deneef		
> Executive Officer		

voorwoord

Bernard Cardon
> President

Overlegcomités

April - Hugues Duchâteau

Maart - Charles Picqué
De Minister-President schetst de acties die
genomen zijn rond het Stadsproject Wet (SPW)
sinds de definiëring van de ambities in het
Richtschema van de Europese wijk (2008). De
Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening vormt het juridisch kader
voor de verdere ontwikkeling van de wetstraat.
De leidraad van alle acties is het principe van
“open straat” ter vervanging van het gangeffect van de Wetstraat. De overgang van een
‘corridor’ naar een open en levendige straat,
zal gepaard gaan met de vermindering van het
aantal rijstroken voor het autoverkeer, de aanleg van voetgangersdoorgangen die aansluiten
op de naburige wijken, naast elkaar liggende
benedenverdiepingen met handelszaken en
voorzieningen, en de aanleg van ‘pocket
parks’.

Sept. - Geoffroy Coomans
Tijdens het overlegcomité licht de schepen zijn
aanbevelingen toe die hij aan het schepencollege gedaan heeft met betrekking tot de perimeter buiten de wetstraat. De studies Belliard,
Science en Montoyer liggen aan de basis van
deze aanbevelingen. Een belangrijke maatregel is het voornemen van de schepen om via
het mechanisme van “publieke bevak” eigendommen te verwerven. Verder laat de schepen
weten dat verschillende BBP’s in ontwikkeling
zijn: BBP ‘Archimedes’ wordt gefinaliseerd, BBP
‘St-Quentin’, ‘Veronèse’ en ‘Toulouse - Pascale’
zijn in ontwikkeling.

Het Fonds zal de verschillende bouwprojecten blijven
opvolgen en zal ook de realisatie van de geplande
wooneenheden monitoren: Trebel - Europa - Trier
100 enz.

Hugues Duchâteau, directeur van Stratec, geeft een
uiteenzetting over de mobiliteitsstudie voor de Europese Wijk. De verschillende scenerio’s en opties
worden voorgesteld.
In het licht van de einddoelstelling om het rondpunt
Schuman te sluiten, schuift Stratec een scenario
naar voren, waarbij het rondpunt Schuman wordt
gesloten voor het autoverkeer tegen 2020 en het
aantal rijstroken op Wet en Belliard met telkens 1
verminderen.
In functie van de vermindering van de impact voor de
omgeving moet de realisatie gefaseerd gebeuren:
eerst de verlenging van de Kortenbergh-tunnel,
nadien een sluiting van het rondpunt Schuman
op voorwaarde dat het autoverkeer is gedaald tot op
het niveau van 2009 (via stadstol). Pas dan kan een
vermindering van het aantal rijstroken op Wet
en Belliard worden doorgevoerd, opnieuw onder de
voorwaarde dat de doelstellingen van IRIS II bereikt
zijn.
In een tweede sessie worden de principes, voor-en
nadelen en voorwaarden van een stadstol voorgesteld.

Dec- Brieuc de Meeûs
Brieuc de Meeûs schetst de uitdagingen waar de
MIVB voor staat de komende jaren. Een totaal van
4,8 miljard EURO investeringen moeten de demografische toename opvangen.
Blikvangers zijn de automatisatie van metrolijnen 1
en 5, wat een verdubbeling van de capaciteit moet
opleveren, de aanleg van een metrolijn naar het
noorden van Brussel en de vertramming van de
huidige buslijn 71.
Het accent wordt ook gelegd op het belang van
intermodale polen waar ook de integratie met de
Brusselse treinstations wordt ingepast.
Tot slot wordt ook het belang onderstreept van
nieuwe opslagplaatsen en een samenwerking met
de Lijn.

In december 2013 organiseerde het Fonds Europese
Wijk, in samenwerking met Stratec, 4 focusgroepen
met burgers over de aanvaardbaarheid van een
stadstol in het Brussels Gewest.

Overlegcomites

Scholenwedstrijd
3 scholen zijn gestart met de uitwerking van een
stedenbouwkundig plan voor een publieke ruimte.
-ISURU voor Square
de Meeûs – Een inleidende sessie werd
georganiseerd voor
de studenten zodat
ze op de hoogte zijn
van alle plannen en
projecten in de omgeving.

Feest van Europa
Ter gelegenheid van het Feest van Europa, heeft
het Fonds een brainstorm gehouden met het publiek over de herinrichting en de animatie op de
publieke ruimtes. De input diende als startmateriaal voor de uitwerking van de implementatiestrategie voor de verschillende Urban Lifestyle Points
(ULP). Het Fonds was eveneens betrokken als beheerder van het budget
voor het buurtfeest dat gehouden
werd op het rondpunt Schuman en
de kleine Wetstraat.
Wat is een Urban Lifestyle
Point (ULP)?
Een ULP impliceert een pulieke ruimte zo te beheren dat
ze “waarde” krijgt, ontstaan
door de fysieke omgeving,
door bepaalde diensten
die worden aangeboden
en hoofdzakelijk door een
gevoel van trots en door het
gevoel dat men bij deze ruimte
hoort.

-Erasmushogeschool
–
afdeling
stedenbouw:
Place Jean Rey en
omgeving: de studenten hebben een
rondleiding in de wijk
gekregen inclusief
een presentatie over
de lopende projecten in de wijk.
-Erasmushogeschool – afdeling landschaparchitectuur
– Maalbeektuinen: ook
hier zijn de studenten gestart met de
analyse-fase:
alle relevante
informatie over
het park is bezorgd.
In januari 2014 wordt de analyse-fase
voorgesteld, nadien volgt het stedenbouwkundig plan.

Projecten

Oproep “branding” via sociale media
Het Fonds Europese Wijk, lanceert een ideeënoproep rond de ‘branding’ van de Europese Wijk.
Met de ideeënoproep wil het Fonds Europese Wijk
het debat over Brussel als Europese hoofdstad en
de rol van de Europese wijk daarin, voeden. Via de
oproep wordt op zoek gegaan naar zowel imaginaire
aspecten zoals logo’s, slogans, symbolen, iconen
en verhalen maar eveneens ideeën voor concrete
realisaties (publieke kunst, evenementen, signalisatie, mobiliteit) om de Europese wijk op een positieve manier naar buiten te brengen en het grijze,
monofunctionele imago dat vandaag overheerst, te
verbreken.
Het Fonds Europese Wijk roept alle geïnteresseerden op om ideeën te geven via de website of
de sociale media rond de creatie van een unieke
identiteit voor de Europese wijk. Ideeën kunnen ingestuurd worden via de blogpagina of via Twitter (@
EuropeanQuarter - #EQbranding) en/of Facebook

(Tag @EuropeanQuarter). Op de homepagina van
de website wordt steeds een samenvatting getoond
van de meest in het oog springende ideeën en wordt
het debat eveneens gemodereerd.
In een tweede fase voorziet het Fonds de uitwerking van bepaalde ideeën via een wedstrijd gericht
op stedenbouwkundige bureaus, architecten, en andere professionelen.
Het Fonds Europese Wijk rekent op uw creatieve en
innovatieve bijdragen! De ideeënoproep zal begin
2014 op kruissnelheid komen.

Projecten

Meer info:

www.europeanquarter.eu
@EuropeanQuarter

Implementatie ULP
De Europese Wijk als experimenteel labo
2 urban designers zijn
in september gestart
met de ontwikkeling
van implementatiestrategieën voor de Urban
Lifestyle Points. Na een
eerste analysefase zijn 3
werkassen voorgesteld:
-Experimenteren
(ontwikkelen prototypes)
rond stadsmeubilair gericht op een aangename lunchbreak
-Handel : experimenteren rond nieuwe handelsvormen zoals pop-up store & food trucks (in samenwerking met Atrium)
-en de signalisatie in de wijk als laatste as.
De finale resultaten worden verwacht in februari
2014.

Cultureel parcours
Verschillende vitrines in de Europese wijk zorgen
vandaag voor een trieste aanblik, maar bieden
tevens veel potentieel voor animatie. Dit project
beoogt het tot stand brengen van een museum
waarvan de zalen (vitrines) verspreid zijn over de
hele wijk. Door artistieke interventies die regelmatig
andere thematische invullingen kunnen krijgen,
krijgen de vitrines een hogere visuele kwaliteit.
Samen met de leden van het Fonds Europese
Wijk worden de eigenaars van de vitrines aangemoedigd tot deelname. Begin 2014 wordt in
samenwerking met een artistiek coördinator en
in co-productie met lokale Brusselse culturele instellingen een artistiek project uitgewerkt. De geanimeerde vitrines moeten voor de zomer van 2014
in het straatbeeld te bewonderen zijn.

Maison Hastir
Maison Hastir kan, mits de nodige renovaties,
uitgroeien tot een ware Urban Lifestyle Point,
die mensen aantrekt met een café als conviviale
ontmoetingsplaats
en de concertzaal
(100-tal plaatsen) als
culturele pool. Het
bestuurscomité heeft
in 2013 ingestemd
met een financiële bijdrage van het Fonds
voor de renovatie
van de dringende
dakwerken. Op die
manier wordt het
Fonds Europese Wijk
lid van de Stichting
Hastir. Als bijdragend
lid kan het FEW de Stichting helpen om hen op de
kaart te zetten en advies te verlenen bij het opstellen van een lange termijnstrategie.
Daarbij kan onder andere gedacht worden aan de
promotie van het huis (1) door het op te nemen
in culturele gidsen, door het te linken aan andere
ateliers, zoals het atelier Wiertz (2) en het toekomstige artiestenatelier (3).

Connectiviteit
Op initiatief
van de VZW
Kunstberg,
neemt het
Fonds Europese Wijk
deel
aan
een werkgroep
die
zich buigt over voorstellen om de verbinding tussen de kunstwijk en de Europese wijk te verbeteren, voornamelijk voor voetgangers en fietsers.

Projecten

EQuAMA, European Quarter Area
Management Association
EQuAMA werd in 2012 opgericht als resultaat van een werkgroep die moest nadenken over de introductie van verschillende stadsfuncties zoals wonen, cultuur, handel enzovoort in de Europese wijk.
In 2013 ging de VZW operationeel aan de slag. De korte termijn doelstelling bestaat erin bezoekers aan te trekken naar levendige, geanimeerde publieke ruimtes terwijl op de lange termijn de wijk
kan uitgroeien tot een aantrekkelijke plek voor permanente huisvesting en commerciële ontwikkeling.
EQuAMA zal geleidelijkaan de publieke ruimte
de ruimte te herdenken en ze een duidelijke
er 16 ULP’s gedefinieerd (zie figuur).

omvormen tot Urban Lifestyle Point door
identiteit te geven. Momenteel zijn

EQuAMA zal eveneens handelen
nementen alsook optreden als
ment organisatoren door adminondersteuning te geven. Op
zich positioneren als een uniek
ging, organisatie of Europees
wil tonen in de Europese wijk.

als organisator van evefacilitator voor eveneistratieve en logistieke
die manier zal EQuAMA
loket voor elke vereniagentschap dat zich

Communicatie en promoeen aantrekklijke pool ver-

tie van de wijk als
volledigen de missie.

EQuAMA groepeert in haar
voornaamste actoren uit zowprivé wereld. Maar ook in de uitLifestyle Points en in de portfolio
evenementen, zal EQuAMA een parhanteren met burgers, verenigingen, handeZo zal ook de culturele sector een belangrijke
ling en culturele activiteiten hand in hand gaan.

Raad van Bestuur de
el de pu-blieke als de
werking van de Urban
van stadsinterventies en
ticipatieve, bottom-up aanpak
laars en andere relevante actoren.
plaats krijgen aangezien stadsontwikke-

in 2014 zal u kennis kunnen maken met de website van EQuAMA waar u een kalender zal terugvinden van evenementen en animaties die doorheen het jaar plaatsvinden in de Europese wijk. EQuAMA zal ook zelf zijn eerste evenementen organiseren in de openbare ruimte.
Maar ook de Urban Lifestyle Points zullen gradueel worden voorgesteld. In 2014 richten we ons tot het Luxemburgplein en de Squares: de Meeûs en Frère-Orban.
Het beheer en de opvatting van de publieke ruimte krijgt in 2014 een nieuwe dimensie!

EQuAMA

Wist je dat...

Human resources
> Sven Lenaerts wordt voorgesteld als nieuwe
projectverantwoordelijke van het Fonds Europese
Wijk. Hij begint aan zijn opdracht op 18 februari
2013.
> Yves Remy wordt bedankt voor zijn jarenlange
inzet voor het Fonds, in naam van alle leden van
het Bestuurscomité en Overlegcomité. Nogmaals
bedankt, Yves!
>4 nieuwe leden worden verwelkomd in het Overlegcomité.
-Serge Kempeneers - Directeur afdeling groene
ruimtes – Brussel Leefmilieu

Een vergunning is toegekend voor de bouw van
een constructie aan de zuidkant van de Esplanade van het Europees Parlement. Het paviljoen
kan evenementen ontvangen en kan dienst doen
voor de organisatie van animaties en initiatieven
van buurtcomités.

-Nicolas Bernard – Professor faculteit Rechten
Université Saint-Louis
-Thierry van Kan - Voorzitter van het Directiecomité Febiac
-Louis de Beauvoir - Architect et Stichter Habitat
et Humanisme

Diezelfde Esplanade krijgt een verlengstuk aan de
zuidkant onder de vorm van een voetgangers-en
fietserspad langs de spoorlijn.

Varia

