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30-01-2008 Marc Hooghe;

Wat de Brusselaars van de West-Vlamingen kunnen leren

De Eurometropool levert een fraai voorbeeld van hoe we met grenzen en verschillen kunnen omgaan in het eengemaakte Europa

Marc Hooghe ziet in de 'Eurometropool' oplossingen voor Brussel @5 INFO Opinie:Marc Hooghe doceert politieke 
wetenschappen aan de KU Leuven en de Université Lille 2@4 DROP 2 OPINIE:Kortrijk, Rijsel en Doornik zullen
voortaan hun krachten bundelen in een 'Eurometropool', over de grenzen van gewesten en landen heen. Dat 
initiatief is niet alleen belangrijk voor de inwoners van Zuidwest-Vlaanderen zelf. De drie steden tonen immers 
aan dat we ons in de 21ste eeuw niet langer blind mogen staren op fysieke grenzen. Er is geen enkele reden 
waarom werklozen uit Doornik of Roubaix niet zouden mogen werken in de goed draaiende West-Vlaamse 
bedrijven. En omgekeerd is er geen enkele reden waarom Kortrijkzanen niet eventjes vlug de grens zouden 
oversteken als ze willen profiteren van een goed museum of een toonaangevende opera. 

Een belangrijk kenmerk van die Eurometropool is dat niemand eraan denkt de grenzen te veranderen. Kortrijk 
blijft Vlaams, Doornik blijft Waals, en Rijsel blijft Frans. Maar juist de samenwerking over de grenzen heen zorgt 
ervoor dat alle drie de steden heel veel te winnen hebben, zowel op economisch, cultureel als logistiek vlak. De 
nieuwe Eurometropool levert daardoor een fraai voorbeeld van de manier waarop we met grenzen en met 
verschillen kunnen omgaan in het eengemaakte Europa. Die grenzen zijn er nu eenmaal, en ze zullen niet zo 
vlug veranderen. 

Er zijn echter altijd twee houdingen mogelijk ten opzichte van grenzen. Ofwel kan men er zich aan blijven 
ergeren dat 'de ander' niet helemaal dezelfde doelstellingen heeft. Net zoals in de hoogtijdagen van de 
negentiende-eeuwse romantiek droomt men dan van een eigen staatkundige entiteit, waarbij de grenzen van 
staat en natie samenvallen. Ofwel ziet men ook de voordelen in van een grenspositie, waarbij je het beste van 
twee verschillende culturen met elkaar kunt combineren.

We zullen de komende jaren nog moeten zien of Rijsel, Doornik en Kortrijk ook in de praktijk iets tot stand 
kunnen brengen via deze unieke vorm van samenwerking. Het Kortrijkse voorbeeld is echter nu al bijzonder 
relevant voor de toekomst van Brussel. De afgelopen maanden heeft een aantal Franstalige politici het idee 
geopperd dat het grondgebied van het Brussels Gewest moet worden uitgebreid en dan nog het liefst met 
Sint-Genesius-Rode. Op die manier ontstaat dan een keurige corridor tussen het Brusselse en het Waalse 
Gewest. Het is echter uitgesloten dat een dergelijke gebiedsuitbreiding er effectief komt: het argument van de 
'morzel gronds' slaat nog altijd aan bij de Vlaamse publieke opinie. Er is in Vlaanderen geen meerderheid om 
Vlaamse gemeenten over te hevelen naar het Brussels Gewest. 

Het idee van een 'corridor' is bovendien hopeloos achterhaald. Misschien is een corridor een goed idee voor de 
Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever, maar toch niet voor een Europa waarin we een vrij verkeer van 
goederen en personen kennen. De eventuele uitbreiding met enkele faciliteitengemeenten is bovendien zinloos: 
op die manier komen we geen stap dichter bij een oplossing voor de echte problemen van de Brusselse regio.

De Vlaamse partijen vergissen zich echter al evenzeer als ze blijven ontkennen dat er in de praktijk zoiets 
bestaat als een groot Brussels stadsgewest. De midden- en de hogere inkomens hebben de afgelopen decennia 
massaal Brussel verlaten, en ze hebben zich in een wijde boog rond de hoofdstad gevestigd. Daarbij trekken ze 
zich niets aan van de taalgrens. De rijkste gemeenten van ons land vinden we zowel in Waals-Brabant (Lasne, 
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Waterloo), in het eentalige gebied van Vlaams-Brabant (Tervuren) als in de faciliteitengemeenten 
(Sint-Genesius-Rode). Geld blijkt zich wat dat betreft weinig aan te trekken van de taalwetgeving.

De lasten en baten van dat feitelijke stadsgewest worden nu zeer ongelijk verdeeld. Brussel staat in voor alle 
lasten die verbonden zijn aan de centrumfunctie en het krijgt daarvoor een aalmoes van de federale overheid. 
Vlaams- en Waals-Brabant daarentegen strijken alle fiscale inkomsten op, terwijl ze anderzijds geconfronteerd 
worden met een bijzonder acuut mobiliteitsprobleem. Als we Brussel verder willen laten uitgroeien tot een 
aantrekkelijke grootstad hebben de drie gewesten er alle belang bij op een structurele manier samen te werken. 
De grenzen van de gewesten zijn daarbij niet echt het probleem. Rijsel en Kortrijk proberen immers ook niet om 
de staatsgrenzen te wijzigen die relatief willekeurig tot stand zijn gekomen na de veroveringstochten van 
Lodewijk XIV. Laten we zeggen dat de West-Vlamingen aantonen hoe je dat soort problemen op een moderne 
manier kunt aanpakken. Het is tegenwoordig gemakkelijker voor een Franse werkloze uit Roubaix om werk te 
vinden in Kortrijk dan voor een Brusselse werkloze om een job te vinden in Diegem of Zaventem.

Het is nog maar 25 jaar geleden dat Rijsel werd beschouwd als een ingedommeld en verlaten industriestadje, 
ergens in een uithoek van Frankrijk. Dankzij een goed uitgekiend investerings- en samenwerkingsbeleid wordt 
de centrumfunctie van de stad nu echter steeds belangrijker. Tijdens diezelfde kwarteeuw is de ontwikkeling van 
Brussel meer en meer gekortwiekt om politieke redenen, en men laat een enorm cultureel en economisch 
potentieel verkommeren. De stedelijke ontwikkeling in onze buurlanden gaat intussen rustig verder: Europa 
blijft heus niet lijdzaam wachten tot de Belgen al hun 19de-eeuwse grensconflicten hebben uitgevochten.
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