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EXECUTIVE SUMMARY 

 

De term ‘Brussel’ is zowel onderbezet als overbezet. Overbezet door de talrijke betekenissen die Brussel 

oproept bij diverse instanties, bij diverse actoren, in verschillende vertogen. Onderbezet door het gebrek 

aan samenhang tussen deze betekenissen en door de eenzijdigheid ervan. Niet zelden wordt Brussel 

beschreven in termen van een tweespalt: Nederlandstaligen versus Franstaligen, allochtonen versus 

autochtonen, arm versus rijk, Brusselaar versus pendelaar, stad versus regio. Dergelijke zienswijzen 

leggen een zware hypotheek op de toekomst van Brussel. De Metaforum-werkgroep ‘Territorium, 

identiteit en conflict in Brussel’1 ontwikkelt in deze tekst een zienswijze over Brussel waarin de 

meervoudigheid van Brussel (op institutioneel, ruimtelijk en maatschappelijk gebied) wordt erkend en 

waarin de meerduidige beleving van diverse groepen van stadsbewoners en -gebruikers wordt 

gerespecteerd. We zoeken naar een zienswijze die niet onmiddellijk aanleiding geeft tot communautaire 

of territoriale claims.  

In het eerste deel van deze tekst argumenteren we dat een stedelijk territorium zoals Brussel niet op 

zichzelf bestaat, maar wordt verbeeld en geïnstitutionaliseerd aan de hand van ‘frames’. Frames zijn de 

sjablonen die een bepaalde groep spontaan hanteert om de werkelijkheid te interpreteren en erin te 

interveniëren. Deze groepsspecifieke referentieschema’s tonen zich niet als dusdanig, maar zorgen dat 

iets verschijnt als de werkelijkheid en waarheid zelf. Wel kunnen frames versleuteld of bijgesteld worden 

in functie van de interactie, de beschikbare informatie of de omstandigheden. In deze tekst reiken we 

componenten aan voor zo’n versleuteling, om zo tot een nieuw frame voor Brussel te komen dat 

accurater de problemen en kansen van Brussel in rekening brengt en waarmee mensen die op diverse 

manieren op Brussel betrokken zijn zich kunnen identificeren (‘frame voor een nieuwe 

gemeenschappelijkheid’).  

In het tweede deel van deze tekst maken we met een korte historische schets duidelijk hoe sterke 

frames vormgaven aan het Brussel van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw, en hoe 

deze frames verbrokkelden naarmate de maatschappelijke krachten die ze hanteerden door politieke en 

economische verschuivingen hun greep op de situatie verloren. Vandaag ontbreekt het Brussel aan een 

gemeenschappelijk frame om de maatschappelijke krachten die de ontwikkelingsdynamiek van het 

Brusselse territorium vormen aan elkaar vast te knopen.  

In het derde deel argumenteren we dat er in het publieke debat over Brussel minstens drie 

problematische ‘reducties’ werkzaam zijn die verhinderen dat er een breed gedragen frame tot stand 

komt. Die drie problematische reducties zijn de kadering van Brussel binnen de Belgische 

communautaire situatie, het eenzijdig territoriaal perspectief waarbinnen over Brussel gedacht wordt, 

en de voortdurende bespreking van Brussel in termen van problemen en veel minder in termen van haar 

                                                                    

1 Met medewerking van Peter Cabus, Tim Cassiers, Benjamin Dalle, Bruno De Meulder, Rémi van Durme en 

Marc Hooghe. De medewerking gebeurde in de vorm van de presentatie van onderzoeksresultaten en de 

communicatie van andere wetenschappelijke inzichten aan deze Metaforum-werkgroep. Medewerking impliceert 

op geen enkele manier dat de betreffende personen deze tekst onderschrijven. De auteurs behouden de 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze tekst. 
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hoofdstedelijke mogelijkheden. We duiden die reducties vanuit de sociale psychologie van 

groepsprocessen en wijzen op de manier waarop media en opiniemakers tot deze reducties bijdragen.  

In het vierde deel verruimen we de blik op Brussel en brengen we elementen aan voor een versleuteling 

van de bestaande frames. We proberen de problematische reducties op te heffen en Brussel opnieuw in 

al haar diversiteit en complexiteit te zien. We doen dit ten eerste aan de hand van een 

sociaaleconomische lezing van Brussel, waarbij we de aandacht vestigen op haar interne polarisatie, 

nationaal hinterland en internationale netwerking. Ten tweede brengen we een sociaal-culturele lezing 

van Brussel, met de kanaalzone als voorbeeld. Ten derde presenteren we een stedenbouwkundige lezing 

van Brussel, waarbij we inzoomen op de ring, het woud en het kanaal als structurerende elementen van 

de ruimtelijke ontwikkeling van Brussel. We sluiten dit vierde deel af met een politiekinstitutionele lezing 

van Brussel, waarin de complexiteit van bevoegdheden en financiering en de oorzaken daarvan kort 

belicht worden. 

In het vijfde deel ten slotte identificeren we in die hervonden diversiteit en complexiteit een viertal 

pistes die ons de weg kunnen wijzen naar een nieuw gedeeld frame dat het Brussel van morgen kan 

sturen in de richting van duurzame stedelijkheid. In een eerste piste sturen we aan op een versleuteling 

van de frames over taal en territorialiteit, waar het territorium niet langer de inzet van een politieke 

strijd maar een platform voor samenwerking wordt. In een tweede piste werken we een versleuteling 

van het Belgisch gekleurd frame op Brussel uit naar een Europees frame, waardoor de symbolische 

leegte geschapen door de uitholling van België ingenomen wordt door Europa en een aantal van haar 

principes. In een derde piste stellen we een versleuteling van het frame op de fysiekruimtelijke vorm van 

Brussel voor, door een nieuwe, meer aangepaste stedenbouwkundige figuur voor Brussel voor te stellen. 

In een vierde en laatste piste ontwikkelen we een nieuw contract tussen rijk en arm. 
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1. OVER BRUSSEL SPREKEN, EEN KWESTIE VAN FRAMING 

 

Het Brusselse territorium is al decennialang de inzet van een aanslepend politiek conflict dat een zware 

hypotheek legt op de werking van de stad en dat die stad verhindert de uitdagingen van haar toekomst 

ter harte te nemen. In elke nieuwe ronde van staatshervorming vormt de regio de gordiaanse knoop van 

de Belgische politiek. De breuklijnen van de opposities in dit conflict zijn meervoudig. Verschillende 

groepen zetten zich tegen elkaar af en geven elkaar de schuld van wat er verkeerd gaat. De geschillen 

berusten vaak op onbegrip en partijdige interpretaties, waardoor de breuklijnen zich verscherpen en 

verdiepen. Toch gaat het conflict in essentie niet over ‘wij die het bij het rechte eind hebben’ versus ‘zij 

die dit niet willen inzien’, maar over de identiteit van Brussel. 

Wat is Brussel? Afhankelijk van wie spreekt over en voor Brussel, krijgt die vraag een ander antwoord. 

Sommigen benadrukken dat Brussel een volwaardig derde gewest is of moet worden, terwijl anderen 

vooral wijzen op haar statuut als een hoofdstedelijke regio die gezamenlijk bestuurd wordt door de 

Nederlandstalige en Franstalige taalgemeenschappen. Voor sommigen is Brussel een put vol armoede en 

slecht beheer die steeds meer geld opslorpt. Voor anderen blijft ze een krachtig centrum van economie 

en besluitvorming. Velen brandmerken Brussel als de onveilige, vuile en dus te mijden grootstad, terwijl 

anderen haar bejubelen als de enige echte grootstad en dus the place to be. Vlaamse kringen zien 

Brussel als een steeds verder uitdijende olievlek die de taalkundige integriteit van het Vlaamse 

ommeland bedreigt en de ruimtelijke samenhang ervan aantast, terwijl hun Franstalige tegenhangers 

Brussel claimen als een onderdeel van het Franstalige territorium of zelfs dromen van een corridor 

tussen Brussel en Wallonië. Nog anderen benadrukken de internationalisering van Brussel en zien 

Brussel als een internationaal politiek centrum, als Europese hoofdstad of zelfs als een postnationale 

kosmopolitische stad. Daarnaast is Brussel vandaag gewoon ook nog de hoofdstad van de federale staat 

België en van Vlaanderen. 

Iedereen heeft zijn of haar manier om naar de complexe Brusselse realiteit te kijken. De manier waarop 

we ons een beeld vormen van een stad zoals Brussel wordt gestructureerd door het soort frame waarvan 

we spontaan gebruik maken. Frames zijn referentiekaders die bepalen hoe we een gegeven belichten, 

welke aspecten ervan we op de voorgrond plaatsen en welke we naar de achtergrond laten verdwijnen.2 

Frames dragen ertoe bij dat we sommige aspecten van een gegeven als problematisch ervaren terwijl we 

andere soms even bedenkelijke aspecten helemaal niet als problematisch beschouwen. Frames 

suggereren gewoonlijk ook wie voor mogelijke narigheid verantwoordelijk is en wie we als gedupeerden 

percipiëren. 

In de sfeer van de politieke communicatie en de journalistiek wordt de uitdrukking framen vaak gebruikt 

voor het door middel van metaforen doelbewust vertekenen van een perspectief op een situatie. Door 

bijvoorbeeld de Brusselse periferie te framen als ‘de groene rand’ verbloemt men de chaotische 

suburbanisatie van het gebied. In vertogen over Brussel is aan dergelijke metaforen geen gebrek: ‘de 

                                                                    

2 Het begrip frame werd door de socioloog Erving Goffman geïntroduceerd als een belangrijk concept binnen 

het ‘symbolisch interactionisme’. Goffman liet zien hoe de conceptuele duiding van een situatie, eerder dan de 

feitelijke realiteit, de interactie tussen actoren in die situatie structureert. 
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uitdijende olievlek’, ‘de tikkende tijdbom’, ‘de Vlaamse omsingeling’, ‘het Vlaamse complot’ tegen de 

Brusselse gemeenten, ‘de macht der baronieën’, ‘Molenbeek is de Bronx niet’ enzovoort.  

Het type frame waarop Goffman, die het begrip introduceerde, ons attent maakt, is echter niet 

noodzakelijk een bewust gekozen kader waarmee men een gebeurtenis doelbewust in een specifiek licht 

plaatst. Frames zijn in de eerste plaats de binnen een groep als vanzelfsprekend geachte 

referentieschema’s van waaruit men zich binnen die groep spontaan een beeld vormt van hoe een 

situatie moet worden ingeschat en wat er met betrekking tot die situatie moet ondernomen worden. In 

Goffmans perspectief zijn frames verstandhoudingsspecifiek. Ze coördineren niet alleen de manier 

waarop iets in een gegeven groep spontaan wordt waargenomen, maar ook de verwachtingen die men 

in die groep ten aanzien van elkaar heeft in die bepaalde situatie. Het frame coördineert de interactie. 

Een groepsspecifiek frame structureert in die zin niet alleen de wijze waarop men zich in een groep een 

beeld vormt van wat was en van wat is, maar ook van wat in de toekomst moet worden ondernomen. 

Het soort frame dat men respecteert ten aanzien van Brussel, bepaalt niet alleen hoe men het verleden 

van Brussel percipieert, maar ook wat men van haar verwacht, wat de kansen en wat de toekomst is van 

deze stad. Het frame bepaalt of men Brussel zal ervaren als een positief project waar men zich vanuit de 

eigen groep voor engageert, of als een hopeloze onderneming waarvan men zich als groep liever 

distantieert. 

De frames die in een gegeven gemeenschap als vanzelfsprekend worden beschouwd, hebben niet alleen 

betrekking op brede projecten zoals de ontwikkeling van een stad, maar ook op particuliere fenomenen. 

Zo bepalen de groepsgebonden stereotype denkbeelden bijvoorbeeld op welke manier een publieke 

figuur zal worden ervaren, hoe een specifieke gebeurtenis in de stad zal overkomen, voor wat voor soort 

stedelijke ruimteontwikkeling men gevoelig zal zijn, hoe men zelf best de eigen situatie verbetert. 

Voorbeelden te over: ‘de burgemeester van Molenbeek doet altijd alsof zijn neus bloedt’, ‘deze zware 

overval blijft een fait divers’, ‘dat bedrijf dat de buurt moet verlaten wegens onveiligheid heeft het zelf 

gezocht’, ‘de marathon van Brussel is iets van de Franstaligen’, ‘een aparte trambedding in onze straat is 

slecht voor de kleinhandel’, ‘met Nederlands te leren is men niets’ enzovoort. Frames kunnen mensen 

gevangen houden in stereotype denkpatronen: mensen zien wat er is in functie van de afbeeldingen in 

hun hoofd.3 Ze denken in termen van gedeelde vooronderstellingen. Dit heeft weinig te maken met 

kortzichtigheid. In principe fungeert elk concept of begrip als een stereotiep denkbeeld, omdat geen 

enkel kader van waaruit we een situatie inschatten volkomen recht kan doen aan wat zich in de praktijk 

voordoet en oeverloze complexiteit de boodschap vertroebelt. Frames fungeren als een sjabloon dat van 

buitenaf op de werkelijkheid wordt gelegd. Uiteraard presenteren frames zich niet als dusdanig; zij 

stellen de dingen voor alsof het om de werkelijkheid en waarheid zelf gaat. Anderzijds kunnen ze niet 

worden afgedaan als verzinsels. 

Gelukkig zijn individuen in staat om afstand te nemen van verstandhoudingsspecifieke frames, en 

kunnen ze zich een idee vormen van de manier waarop de realiteit wordt ervaren vanuit het perspectief 

van een andere groep. Mensen kunnen zich afvragen of het frame waarvan ze gebruik maken om een 

situatie te duiden, correct is, en als daar voldoende consensus over bestaat kan het gemeenschappelijke 

                                                                    

3 Lippmann (1922): ‘For the most part we do not first see, and then define, we define first and then see.’  
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uitgangspunt worden bijgesteld. Iemand uit Wallonië kan zich vanuit de perceptie die daarover in 

Vlaanderen bestaat, realiseren dat niet alle Vlamingen nationalisten zijn, en Vlamingen die het 

perspectief van Walen leren kennen zullen niet meer aannemen dat Walen weinig ondernemend zijn. In 

die zin kan bijkomende informatie een perceptie verfijnen en zelfs heroriënteren. Het is echter opnieuw 

afhankelijk van de groepsmentaliteit of dit soort kritisch onderzoek wordt getolereerd en of mensen het 

vanzelfsprekend zullen vinden om de gangbare frames in vraag te stellen. In sommige groepen wordt het 

gewaardeerd om met alternatieve gezichtspunten de zwakke plekken van vertrouwde frames zichtbaar 

te maken, in andere ervaart men dat als blijk geven van ontrouw of verraad. Wie begrip opbrengt voor 

de Franstalige eis dat een grootstad moet kunnen groeien, zou dan geen goede Vlaming zijn; een 

Franstalige die de eis van een corridor door het Zoniënwoud te dwaas vindt voor woorden, zou dan de 

Franstalige belangen schaden. 

Frames kunnen dus worden bijgesteld en opgegeven, maar omdat de naakte waarheid zich nooit 

onbemiddeld aandient, kan men geen abstractie maken van frames. Men kan een frame slechts inruilen 

voor een ander, in het beste geval subtieler en waarheidsgetrouwer frame. Goffman beschrijft hoe een 

frame kan worden bijgesteld in functie van de interactie, de beschikbare informatie of de 

omstandigheden. Zo kan wat men waarneemt als ‘een groepje luidruchtige jongeren’ worden 

waargenomen als ‘allochtone hangjongeren die uit zijn op herrie’ omdat dat het frame vormt waarmee 

men binnen een gegeven groepsverstandhouding dit soort primaire waarnemingen spontaan herframet. 

Een frame zal echter spontaan worden ingeruild voor een ander, wanneer op basis van bijkomende 

informatie een andere perceptie waarschijnlijker lijkt. Uit wat over de jongeren wordt gezegd of op basis 

van de omstandigheden zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat het gaat om ‘uitgelaten scholieren na een 

drukke schooldag’. Die nieuwe informatie fungeert dan als een sleutel die de toonaard van het 

oorspronkelijke frame wijzigt. Met de metafoor ‘sleutel’ verwijst Goffman naar het teken dat de 

toonaard van een muziekstuk aangeeft. Spontaan neemt men aan dat het versleuteld frame een ‘reëler’ 

of een werkbaarder beeld geeft van wat er zich voordoet, wat blijkt uit het feit dat het nieuwe kader het 

oude moeiteloos in de schaduw stelt.4 Het versleutelen van een frame kan verschillende vormen 

aannemen. Bijkomende informatie kan een perceptie verfijnen, maar kan de oorspronkelijke perceptie 

ook compleet heroriënteren. Bij deze frame-wijzigingen blijft de situatie identiek, terwijl de betekenis 

van wat zich voordoet radicaal verandert. Een ‘opstoot van straatcriminaliteit’ zal door sommigen 

spontaan worden toegeschreven aan ‘een totaal verloren generatie’, terwijl mensen die vertrouwd zijn 

met wat zich op het terrein voordoet, zullen stellen dat het altijd over dezelfde personen gaat en dat de 

meerderheid van die generatie hard werkt aan een betere toekomst. Terwijl vanuit het eerste frame elke 

remediëring hopeloos lijkt, zal men vanuit het tweede frame de indruk hebben dat men op basis van een 

pragmatische aanpak de situatie positief zal kunnen ombuigen.  

                                                                    

4 Goffmann gebruikt het begrip keying voor de manier waarop een nieuw gegeven, een gebeurtenis of een 

teken aanzet om een bepaalde werkelijkheid te herinterpreteren en het basiskader in te ruilen voor een meer 

adequaat frame. In de verdere tekst vertalen we keying door ‘versleutelen’, maar we zijn ons ervan bewust dat dit 

misleidend kan zijn. De gangbare betekenis van versleutelen is het encrypteren van een code op basis van een 

specifiek algoritme. In deze tekst gebruiken we het begrip versleutelen als het wijzigen van de toonaard van een 

bestaand interpretatiekader, waardoor dat kader accurater weergeeft wat er aan de orde is.  
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Een stedelijk territorium zoals Brussel bestaat niet op zichzelf. Het wordt verbeeld en 

geïnstitutionaliseerd aan de hand van frames. Sommige van die frames werden doelbewust 

geïntroduceerd, terwijl andere spontaan zijn ontstaan zonder dat iemand ze bewust heeft gecreëerd; 

sommige werden gecreëerd door een individu, andere zijn groepsspecifiek; sommige zijn hardnekkig, 

andere laten zich vlot aanpassen. In discussies over Brussel is van het versleutelen of bijstellen van 

frames doorgaans weinig sprake. Wanneer Vlamingen, Walen, Brusselaars, Europese ambtenaren, 

vluchtelingen, migranten, stadsbewoners en stadsgebruikers Brussel aan de orde stellen, blijken ze 

allemaal uit te gaan van onderling verschillende frames. Deze particuliere frames sluiten onderling niet 

goed aan, integendeel, ze staan veeleer haaks op elkaar en vormen vaak de inzet van aanslepende 

conflicten. Vanuit die particuliere frames wordt de eigen identiteit immers voornamelijk oppositioneel 

gedefinieerd en wordt niet uitgegaan van de mogelijkheid van een gedeeld frame over een 

gemeenschappelijk project waarin men op elkaar rekent in plaats van elkaar te bestrijden. Niet alleen 

resulteert het gebrek aan een voldoende breed gedeeld frame in sociale fragmentatie en contested 

territories, het ondermijnt de politieke bestuurskracht om daar wat aan te doen en het berooft de 

bewoners van een door de brede samenleving erkend positief project.  

Een positief frame dat door verschillende groepen wordt gedeeld, is niet noodzakelijk een frame dat elke 

tegenstelling of verscheidenheid miskent. Mensen maken gebruik van verschillende registers in functie 

van de verstandhouding waarop ze zich oriënteren. Wat in verband met Brussel een probleem vormt, is 

dat het ontbreekt aan een positief frame dat de verschillende groepen verenigt. Een dergelijke 

verstandhouding hoeft helemaal niet dominant te zijn. Mensen participeren in verschillende 

verstandhoudingen. Ze voelen zich een deel van hun gezin, een bewoner van een buurt, een collega 

binnen een specifiek beroepsteam en dergelijke. Tot nu toe ontbreekt het aan een frame dat de 

verschillende mensen die op de stad betrokken zijn, toelaat om zich te oriënteren op Brussel als een 

gemeenschappelijk positief project, waarmee de verschillende bewoners zich ondanks hun 

verscheidenheid kunnen identificeren en waardoor ze zich als een ‘wij’ kunnen definiëren. Het is niet 

mogelijk en ook niet wenselijk om de verscheidenheid van perspectieven van waaruit dezelfde stad kan 

worden waargenomen ongedaan te maken. Mensen nemen verschillende posities in en maken deel uit 

van verschillende groepen, waardoor ze dezelfde realiteit vanuit verschillende gezichtspunten 

waarnemen. Er zijn echter momenten waarop het belangrijk is dat alle mensen die op een of andere 

manier op Brussel betrokken zijn, zich verenigd kunnen voelen, bijvoorbeeld in bestuurskwesties over 

openbare werken, sociale voorzieningen, gezondheid, openbare orde of het algemeen welzijn. 

Diversiteit, complexiteit en tegenstrijdigheid hoeven niet te verhinderen dat men op bepaalde 

momenten kan uitgaan van een gemeenschappelijk frame dat de particuliere frames die aanleiding 

geven tot wantrouwen en conflict in de schaduw stelt. Een dergelijk frame gomt diversiteit, complexiteit 

en tegenspraak niet uit, maar maakt het mogelijk om ermee om te gaan. In de mate dat een dergelijk 

gemeenschappelijk kader bijdraagt tot engagement voor iets dat iedereen kan beschouwen als een 

gemeenschappelijk project, kan het bijdragen tot ‘duurzame stedelijkheid’. Wat er met betrekking tot 

Brussel zou moeten worden gecreëerd, is een gemeenschappelijk kader van waaruit Brussel kan worden 

beschouwd als een project waarop men fier is en waarvoor men spontaan gerespecteerd wordt als men 

eraan bijdraagt. 
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Een dergelijk positief frame moet worden gedragen door sociale actoren die door de eigen Brusselse 

bevolking, maar ook door de buitenwereld als legitieme vertegenwoordigers van Brussel worden 

aanvaard. Op dit moment zijn die sociale actoren hopeloos verdeeld. De nodige cohesie tussen de sociale 

actoren ontbreekt om tot een dergelijk frame te komen en het in bestuurskracht om te zetten. Dit hoeft 

niet te worden beschouwd als een tekortkoming van de ene of de andere partij. Het gaat immers om een 

gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren. 

De tekst die volgt, is geen stadsmonitor. Hij brengt geen wetenschappelijk onderbouwde inventaris van 

successen en tekorten. Deze tekst vertrekt van de hypothese dat de huidige frames het segregeren van 

Brussel in de hand werken, waardoor ze de stad verhinderen om in te spelen op de kansen en 

uitdagingen die zich vandaag aandienen. De tekst heeft de ambitie om vanuit verschillende invalshoeken 

en disciplines op zoek te gaan naar elementen voor een nieuw gedeeld frame voor Brussel, of ten minste 

de lezer van de relevantie en de mogelijkheid van een dergelijke zoektocht te overtuigen.  

In het volgende, tweede deel van deze tekst tonen we met een korte historische schets hoe sterke 

frames vormgaven aan het Brussel van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw en hoe 

deze frames aansluitend verbrokkelden tot wat onze media en opiniemakers nu haast dagelijks 

voorschotelen. In het derde deel argumenteren we dat er in het publieke debat over Brussel minstens 

drie problematische ‘reducties’ werkzaam zijn, die verhinderen dat er een breed gedragen frame tot 

stand komt. We duiden die reducties vanuit de sociale psychologie van groepsprocessen en wijzen op de 

manier waarop media en opiniemakers tot deze reducties bijdragen. In het vierde deel verruimen we de 

blik op Brussel en brengen we elementen aan voor een versleuteling van de bestaande frames. We 

proberen de problematische reducties op te heffen en Brussel opnieuw in al haar diversiteit en 

complexiteit te zien. In het vijfde deel ten slotte identificeren we in die hervonden diversiteit en 

complexiteit een viertal pistes die ons de weg kunnen wijzen naar een nieuw gedeeld frame dat het 

Brussel van morgen kan sturen in de richting van duurzame stedelijkheid. 

 

2. PROBLEMATISERING: BRUSSEL, CONSOLIDATIE EN VERBROKKELING VAN EEN 

KRACHTIG FRAME
5
 

 

Brussel is vandaag niet meer de trotse, zelfverzekerde hoofdstad van weleer. De laatste keer dat ze 

ondubbelzinnig aan die zelfzekerheid uiting gaf, was ter gelegenheid van de Expo ’58. Sinds de jaren 

1960 ligt haar territoriale identiteit stevig onder vuur. Er zit een inherente spanning in haar officiële 

statuut. Brussel vormt immers het derde Gewest in het federale België, maar wordt tegelijk 

meebestuurd door de Nederlandstalige en Franstalige taal- en cultuurgemeenschappen. Als regio is het 

Brussels Gewest bevoegd, maar voor persoonlijke aangelegenheden delen de Gemeenschapscommissies 

de lakens uit. Tegelijkertijd ligt een aanzienlijk deel van de stedelijke politieke macht bij de 

burgemeesters van de negentien gemeenten. Anderzijds liggen belangrijke grootstedelijke functies en 

infrastructuren, zoals de nationale luchthaven en de snelwegring die toegang verleent tot de stad, niet 

op het grondgebied van het Hoofdstedelijk Gewest. Brussel is de hoofdstad van het federale België en 

                                                                    
5
 Dit deel is in belangrijke mate gebaseerd op de presentaties van Stijn Oosterlynck. 
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van de Vlaamse Gemeenschap en de federatie Wallonië-Brussel. Uit de Vlaamse taalmarsen op Brussel 

begin de jaren 1960, de politieke schermutselingen rond de taalfaciliteiten en de grenzen van de 

stadregio komt Brussel naar voor als ‘een uitdijende olievlek’ wiens Franstalig karakter misbruik maakt 

van ‘tijdelijk’ toegekende faciliteiten en de taalculturele integriteit van de Vlaamse regio bedreigt. Het 

Waals regionalisme dat sinds de jaren 1960 aanstuurde op een verwijdering tussen Brussel en Wallonië, 

is sterk verzwakt en wedijvert met de idee van het samengaan van Wallonië en Brussel in één staat. 

Brussel wordt daarin gezien als een deel van Franstalig territorium. Een provocerende Wallo-Brux-

retoriek klopt een logische samenwerking op tot een strategische zet met het oog op de eventuele 

splitsing van het land. Ondertussen is Brussel de officiële hoofdstad van de Europese Unie en een van de 

belangrijkste internationale diplomatieke wereldcentra. Ook de sociaal-culturele realiteit in Brussel 

kleurt veel sterker kosmopolitisch dan haar communautaire politieke structuren laten vermoeden. 

Territoria worden over de tijd heen verbeeld en geïnstitutionaliseerd door sociaal-politieke actoren die 

zich als vertegenwoordiger van dat territorium opwerpen. Dit veronderstelt dat die actoren erin slagen 

een breed gedragen en gedeeld frame te boetseren, dat kan dienen als basis voor collectieve 

handelingscapaciteit. Omdat iedere collectieve identiteit noodzakelijkerwijs bepaalde actoren, belangen 

en particuliere identiteiten naar voor haalt en andere marginaliseert, gaat het proces van de opbouw van 

een collectieve identiteit en handelingscapaciteit dikwijls gepaard met conflict. 

Brussel fungeerde meer dan een eeuw lang als het sociale en ruimtelijke centrum van de Belgische 

(unitaire) nationale staat (Oosterlynck, 2012). Het Belgisch staatsterritorium werd sinds 1830 verbeeld 

en geïnstitutionaliseerd door een politieke en economische elite die in Brussel resideerde. Deze elite 

centraliseerde de politieke macht en beschikte over de middelen om de cruciale sociale en politieke 

conflicten van haar tijd – zoals het conflict tussen arbeid en kapitaal en dit tussen het religieuze en het 

seculiere – te beheersen. Naast politiek centrum werd Brussel in de negentiende en vroege twintigste 

eeuw tegelijk een centrum van economische macht. De Brusselse holdingburgerij controleerde zowel de 

belangrijkste economische groeipolen in Wallonië als de koloniale economie (Kurgan-van Hentenryk, 

1996; Cottenier et al., 1989). Zo beheerde de Generale Maatschappij in 1930 maar liefst 70% van de 

Congolese economie. De verbeelding en institutionalisering van een hecht nationaal territorium nam ook 

een ruimtelijke vorm aan: wegen, kanalen, spoorwegen en buurtspoorwegen spanden een meervoudig 

net tot in de verste uithoeken van het hele grondgebied, met Brussel als spin in het centrum. De door de 

Brusselse elite gestuurde natievorming ging gepaard met het institutionaliseren van Frans als de 

standaardtaal. De hegemonie van het Frans ontwikkelde zich voor het eerst in de nadagen van het 

Oostenrijks bewind en werd versterkt door de Franse bezetting (Murphy, 1988). Die ontwikkeling werd 

tegengegaan met een actieve politiek van vernederlandsing tijdens het Nederlands bewind, maar werd 

na de Belgische onafhankelijkheid een van de pijlers van het Belgische project van natievorming dat 

gedragen werd door een Brusselse politiek-economische elite.  

Tot het begin van de twintigste eeuw werd Brussel op een gemeenschappelijke manier gepercipieerd als 

de sluitsteen van het unitaire België. De nationale belangen werden immers gecoördineerd en behartigd 

door een sterke politieke en economische Brusselse elite. De coalitie tussen burgemeester Jules Anspach 

en koning Leopold II is daar een illustratie van. Deze unitaire machtsconcentratie vertaalde zich ook in de 

manier waarop de stedelijke ruimte werd uitgebouwd. Brussel werd stedenbouwkundig en 
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architecturaal getransformeerd tot een moderne hoofdstad, een vooruitstrevende industriële staat en 

koloniale grootmacht waardig (Demey, 1990). De financiële middelen voor die transformatie kwamen 

van de snelle industrialisering van Brussel en de exploitatie van de kolonie Congo. Deze transformatie 

leidde onder meer tot een uitbreiding van het stedelijk gebied over (voormalig Vlaamse) gemeenten die 

nu met aandoenlijk dorpse namen deel uitmaken van de Brusselse 19.  

Met de tweede industriële revolutie die zich vanaf de jaren 1920 doorzet, verschuift het economische 

zwaartepunt langzaam aan weg van het bekken van Samber en Maas (de as Charleroi-Luik) naar de as 

Antwerpen-Brussel-Charleroi (Mort Subite, 1990). Na de tweede wereldoorlog en een kortstondige 

opflakkering van de vraag naar Waalse kolen en staal, versnelt de aftakeling van de Waalse industriële 

as. Grote infrastructuurwerken aan kanalen en snelwegen proberen de historische Waalse as in te 

schakelen binnen een nationaal raamwerk van industriële corridors. Niettemin nestelt de economische 

groei zich – met behulp van forse buitenlandse investeringen – vooral in bepaalde delen van Vlaanderen 

en duiken de eerste barsten op in het unitaire Belgische staatsterritorium. De dekolonisering in 1960 is 

een zware klap voor het zelfvertrouwen van de Belgische politieke elite. De Franstalige holdingburgerij 

verliest er een belangrijke bron van superwinsten mee. Diezelfde Franstalige holdingburgerij verliest in 

dezelfde jaren ook haar economische leidersrol door de komst van het multinationale bedrijfsleven, 

voornamelijk in Vlaanderen. Op politiek vlak ten slotte breekt de federalisering als politieke eis door en 

worden unitaire politieke krachten in het defensief gedrukt. Op die manier raakt het sterke unitaire 

frame in diskrediet.  

Het federalisme als politieke eis is niet het onvermijdelijke resultaat van het Belgische taalconflict. In de 

negentiende eeuw draaide dit conflict rond individuele taalrechten (Murphy, 1988). De Vlaamse 

Beweging wilde dat Vlamingen hun eigen taal konden gebruiken in hun contacten met de overheid. Pas 

tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw ‘territorialiseerde’ de taalstrijd. Niet langer individuele 

taalrechten stonden centraal, maar de taalculturele integriteit van het Vlaamse territorium. Franstalige 

aanwezigheid op Vlaams territorium werd ervaren als een bedreiging. Waar de vernederlandsing van de 

Gentse universiteit nog vooral gericht was op gelijke toegang tot het universitair onderwijs voor 

Nederlandstaligen, draaide Leuven Vlaams voornamelijk om het verwijderen van de aanwezigheid van 

een Franstalige universitaire instelling op Vlaams territorium. Het is de territorialisering van de Belgische 

taalstrijd die uiteindelijk zou leiden tot de herstructurering van het territorium van de Belgische staat in 

homogene taalgebieden. En het is in het meertalige Brussel dat die logica van homogene taalgebieden 

op haar grenzen stoot. 

Door de hierboven beschreven politiek-economische verschuivingen en taalpolitieke evoluties komt het 

proces van de opbouw van collectieve identiteit en handelingscapaciteit in Brussel in de jaren 1960 in 

zwaar weer terecht. Geen enkele lokale of bovenlokale sociaal-politieke actor slaagt er nog in om een 

voldoende breed gedragen en gedeeld collectief frame voor Brussel te formuleren. In zekere zin is de 

prestigieuze Expo ’58 de laatste relatief ongecontesteerde huldiging van de Belgische nationale 

identiteit, haar internationale ambitie en de centrale rol van Brussel bij dit alles, een huldiging die 

tegelijk als sollicitatie voor de positie van Europese hoofdstad als geslaagd kan worden bestempeld 

(Govaert, 2000). In de jaren 1960 brokkelt het Franstalige natievormingsproces aan de basis af. De 

politieke en economische elites die dit proces vanuit Brussel vormgaven, boeten aan macht in. De 
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Vlaamse marsen op Brussel brengen de implicaties daarvan voor Brussel duidelijk aan: als sociaal en 

ruimtelijk centrum van een natievormingsproces in ademnood wordt Brussel gezien als deel, zo niet de 

kern, van het politieke probleem. De nationaal-stedelijke elite valt uit elkaar en de Brusselse identiteit en 

belangen worden de inzet van een conflict dat tot op vandaag voortduurt. Dat uit zich tussen 1962 en 

1989 in een sterke electorale instabiliteit. In een periode van snelle sociale en economische verandering, 

de territoriale herstructurering van de nationale staat en taalculturele en interculturele conflicten, gaat 

het Brussel ontbreken aan een nieuwe identiteit en een nieuwe definitie van haar belangen.  

In 1989 wordt Brussel uit de ‘institutionele koelkast’ gehaald waar het in afwachting van de uittekening 

van de federale politieke structuur verzeild was geraakt. De strategische spanning tussen een 

taalculturele afgrenzing en een functioneel-economische structurering van Brussel wordt in het voordeel 

van de eerste opvatting beslecht. Dit is geen keuze tussen een heldere afgrenzing (de taalculturele) en 

een moeilijk te traceren begrenzing (de economisch-functionele). De taalgrens berust onder meer op de 

laatste talentelling van 1947 die in een gebied van taalverschuivingen en tweetaligheid tot heel wat 

willekeur aanleiding gaf. Meer dan om het bekrachtigen van een evidente grens gaat het om een New 

Deal waarbij een relatieve oververtegenwoordiging van een Nederlandstalige minderheid in Brussel 

afgewogen wordt tegen de pariteit tussen Frans- en Nederlandstaligen op nationaal niveau. Daarnaast 

komen er taalfaciliteiten voor de taalminderheden langs beide kanten van de taalgrenzen. (Naast 

taalfaciliteiten voor Franstaligen in zes Brusselse randgemeenten, zijn er faciliteiten voor 

Nederlandstaligen en voor Duitstaligen in Wallonië en genieten Franstaligen ook faciliteiten in heel 

Duitstalig België.) Intussen wordt het duidelijk dat een dergelijke deal het niet haalt op de feitelijke 

dynamiek van een grootstad en aan herframing toe is. 

Ondertussen neemt de Europese aanwezigheid hand over hand toe. Een ruim aandeel van de Europese 

Instellingen (het Europees parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s) vestigt zich binnen het officiële 

Brussel, dit wil zeggen binnen de institutionele grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat de 

vestiging van Europese instellingen betreft, lijkt de zinsnede ‘Bruxelles ou le désert Belge’ (Ryckewaert, 

2007) onverkort van kracht: alles in Brussel, niets buiten de grenzen ervan. De voortdurende uitbreiding 

en verdieping van de EU zorgt voor een toename van het aantal Europese ambtenaren, diplomaten, 

vertegenwoordigers van andere intergouvernementele instellingen, ngo’s, lobbyisten, 

advocatenbureaus, nieuwsagentschappen, financiële instellingen, denktanks, etc. De indrukwekkende 

Europese aanwezigheid leidt tot de mutatie van de Leopoldwijk net aan de oostkant van de Brusselse 

vijfhoek tot een heuse Europese wijk. Enkele uitzonderlijke realisaties buiten beschouwing gelaten, blinkt 

deze wijk uit door haar twijfelachtige architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, die de banaliteit 

van globaal vastgoed niet overtreft en met de prestigieuze realisaties van het historische Brussel enkel 

de vernietiging van stadsweefsel gemeen heeft. Dit gebrek aan kwaliteit is tekenend voor de wijze 

waarop Europa in Brussel zichtbaar gemaakt werd (en wordt). In de jaren negentig gold het zogenaamde 

‘Europakruispunt’ als een van de meest scabreuze ‘stadsvernieuwingsprojecten’ in de binnenstad, 

althans in kritische kringen van stedenbouw en architectuur (Loeckx, 1989). In elk geval toonde (en 

toont) Brussel weinig of geen talent en belangstelling voor het zichtbaar maken van Europese symbolen 

of beeldspraak. 
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Gelijktijdig met het onthaal van Europese en internationale instellingen, de spectaculaire uitbreiding van 

de EU tot 27 lidstaten, het vrije verkeer van kapitaal, goederen en personen geïntroduceerd door het 

verdrag van Maastricht en de internationaal geworden migratie, internationaliseerde ook de bevolking 

van Brussel. Vanaf eind de jaren 1950, maar in versneld tempo tussen midden de jaren 1960 en de 

migratiestop in 1974, kwamen de gastarbeiders aan in Brussel (Kesteloot, 1995, 2000). Het ging vooral 

om Spanjaarden, Italianen, Turken en Marokkanen. Ze vulden de leemtes op de arbeidsmarkt en in de 

woningmarkt die ontstonden door de suburbanisatie van een groot deel van de groeiende autochtone 

middenklasse. Ze vestigden zich in de negentiende-eeuwse gordel en werkten voornamelijk in de 

constructiesector en in de toen al slabakkende lichte industrie. In een tweede fase steeg ook hun 

tewerkstelling in het openbaar vervoer, de horeca, etc. De economische crisis die midden de jaren 1970 

begon, verhinderde dat migranten na verloop van tijd opwaarts sociaal mobiel werden en ook naar 

suburbane woonzones migreerden. Dat consolideerde etnische stedelijke wijken in de negentiende- 

eeuwse gordel. Vandaag is 46% van de Brusselse bevolking niet als Belg geboren (De Boosere et al., 

2009) en heeft 26,9% (cijfers voor 2006) een vreemde nationaliteit (Corijn en Vloeberghs, 2009). Meer 

dan 50% van de Brusselse bevolking is ofwel van buitenlandse afkomst of is geboren uit ouders van 

buitenlandse afkomst. Met 13% van de Brusselse bevolking is de bevolking van Marokkaanse afkomst (in 

2001) de grootste groep migranten, al zien we de laatste jaren een sterke toename van het aantal Oost-

Europeanen, vooral Polen en Roemenen. Veel migranten nemen na verloop van tijd de Belgische 

nationaliteit aan. Sinds 1989 verkregen meer dan 200.000 mensen, voornamelijk Turken en Marokkanen, 

in Brussel de Belgische nationaliteit. De Brusselse bevolking is meer meertalig dan de Belgische 

bevolking, maar steeds minder tweetalig in de Belgische betekenis van het woord.  

Binnen deze sterk veranderde context, maar ook nog steeds binnen de vanuit het taalculturele frame 

‘vastgelegde’ territoriale realiteit, gaat de zoektocht naar een nieuwe Brusselse identiteit verder. Maar 

de Brusselse economische groeimachine ligt gedeeltelijk buiten de formele politieke grenzen van het 

Brusselse Gewest. De administraties die voortvloeien uit de verschillende hoofdstedelijke functies die de 

stad draagt, bieden de grootste tewerkstelling, maar hun leiders zijn politieke mandaathouders die maar 

tijdelijk in de stad verblijven en er hun lot niet aan verbinden. Daarnaast moet het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest door de compromissen die tussen Vlamingen en Walen gesloten werden, met een 

uiterst ingewikkelde en gefragmenteerde bestuurlijke structuur werken. Tot slot zit de lokale politieke 

macht gefragmenteerd over 19 gemeentes. De in de stad aanwezige elites zijn daarom te 

gefragmenteerd of te mobiel om de stad een nieuwe identiteit en handelingscapaciteit te geven. 

Bovendien leiden de conflicten tussen arm en rijk en tussen verschillende culturele gemeenschappen 

niet tot een nieuw institutioneel compromis. Op dit moment fungeert Brussel dus amper als een 

territoriale belangengemeenschap. Het ontbreekt aan een gedeeld frame waaruit voldoende collectieve 

handelingscapaciteit kan worden geput om interne en externe problemen aan te pakken. Het ontbreekt 

Brussel aan een leidende coalitie die de verschillende politieke en economische tendensen die de 

ontwikkelingsdynamiek van het Brusselse territorium vormen aan elkaar vastknoopt. Hoe kan Brussel, 

dat het centrum vormt van een federale staat waarvan de eenheid wordt gecontesteerd en waarin de 

lokale politieke macht gefragmenteerd is, het hoofd bieden aan de sterke politieke, economische en 

culturele globalisering die de stad zowel aan de top als aan de basis van de sociale stratificatie 

doormaakt, zonder gemeenschappelijk positief frame? 
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3. PROCESSEN EN MECHANISMEN VAN REDUCTIE EN TWEEDELING 

 

Vanuit het officiële frame treedt Brussel naar voor als een complex communautair en institutioneel 

arrangement. Dit frame gaat uit van twee gemeenschappen en definieert tegelijk het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest als een van de drie gewesten. Verder stipuleert het arrangement gewestgrenzen, 

een tweetalig taalregime, garanties voor de Nederlandstalige minderheid, faciliteiten, 

persoonsgebonden bevoegdheden voor beide gemeenschappen, financieringsmodaliteiten, enzovoort. 

Dit frame kwam tot stand tijdens een ingewikkelde evenwichtsoefening waarvan men de betekenis 

moeilijk kan overschatten. Binnen dit officiële frame wordt totaal geen perspectief geboden, noch op de 

bestaande diversiteit en complexiteit van de Brusselse ruimte en samenleving, noch op de metropolitane 

dynamiek die Brussel als enige Belgische grootstad en hoofdstad van Europa kenmerkt. Het beeld van 

Brussel dat door het officiële kader in de hand wordt gewerkt, is gefocust op de communautaire en 

institutionele complexiteit, maar getuigt van een simplistische visie over hedendaagse 

grootstedelijkheid. Zowel het expliciet communautair karakter van het officiële kader als het negeren 

van de ruimtelijke, maatschappelijke en hoofdstedelijke aspecten van de Brusselse realiteit, maken dit 

frame weinig geschikt om gestalte te geven aan een gedeelde identiteit en belangengemeenschap. Om 

het communautaire frame te versleutelen moet ‘nieuwe informatie’ ingebracht worden die een aantal 

ontwikkelingen die nu onvoldoende in rekening worden gebracht aan bod brengen. Dit is geen 

eenvoudige zaak.  

Het debat over Brussel is onderhevig aan een escalerende spiraal van stereotypering en polarisering die 

resulteert in reducties en tweedelingen en die elke zienswijze lijken te infecteren. We wijzen op de 

psychologie van de processen van groepsvorming achter de polarisering en stereotypering en op 

mechanismen van polariserende framing die in de media aan het werk zijn. Aansluitend proberen we in 

het herdefiniëren van diverse frames ten aanzien van Brussel door de communautarisering, 

stereotypering en polarisering heen te breken en zo een bijdrage te formuleren aan een nieuwe 

gedeelde identiteit en belangengemeenschap. 

Een eerste reductie is de kadering van Brussel binnen de Belgische communautaire situatie en de 

ingewikkelde institutionele constructies opgezet om de communautaire spanningen onder controle te 

houden door een steeds bij te stellen communautair vergelijk. Dit is zonder twijfel een politieke 

krachttoer waar talrijke conflictgebieden in de wereld wat van kunnen leren. Beide gemeenschappen en 

de drie gewesten genieten van de voordelen van de communautaire pacificatie. De vraag is of bij het 

zoeken naar een vergelijk wel voldoende rekening werd gehouden met de meervoudige rol van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel vormt inderdaad het sluitstuk van een ingewikkelde 

communautaire constructie, maar is tegelijk de hoofdstad en enige grootstad van het land die volop 

meedraait in de hedendaagse internationale grootstedelijke ontwikkelingen. Bij de opmaak van het 

communautaire vergelijk is onvoldoende rekening gehouden met de schaal en de diversiteit van de 

actuele internationalisering. De komst van Europese en andere internationale politieke instellingen 

maakten van Brussel een politieke wereldstad. De instroom van zowel arme als rijke migranten van 

overal ter wereld transformeerde Brussel tot een kosmopolitische stad met enkel maar culturele 
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minderheden. De spectaculaire expansie van de internationale dienstensector in Brussel ging gepaard 

met een massale uittocht van haar industrie. Een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking en de 

wijken waar ze wonen, is door mechanismen van uitsluiting of desinteresse zwak of niet 

vertegenwoordigd in de politieke instellingen. De formele politieke beheersstructuren van Brussel zijn 

echter nauwelijks aangepast aan een dergelijke internationalisering en aan het wel en wee van haar 

krachtige maatschappelijke en grootstedelijke dynamieken. Zij slagen er moeilijk in de steeds 

toenemende diversiteit institutioneel te omkaderen en sociaal, cultureel en economisch te valoriseren. 

Terwijl de houdbaarheidsdatum van het communautair arrangement ook vanuit communautaire hoek 

sterk in vraag wordt gesteld, blijkt de vanuit een communautaire logica ontworpen beheersstructuur van 

Brussel moeilijk opgewassen tegen problemen zoals de kloof tussen arm en rijk, de woningnood, de 

uittocht van de middenklasse, het verkeersinfarct, het onderwijsprobleem, jeugdwerkloosheid, openbare 

veiligheid, de zwakke présence van Europa, enzovoort.  

Een tweede reductie, die onmiddellijk verband houdt met de eerste, is het eenzijdig territoriaal 

perspectief waarbinnen over Brussel gedacht wordt. Met ‘Brussel’ wordt bedoeld: al wat zich binnen de 

strikt omschreven grenzen van het Brusselse Gewest voordoet. De term ‘gewest’ is trouwens 

verwarrend: terwijl het Vlaamse en het Waalse gewest echte regio’s zijn, valt het Brussels gewest in feite 

samen met de Brusselse ‘kernstad’. Zelfs de onmiddellijke stadsrand, die samen met de kernstad de 

functioneel en morfologisch samenhangende stedelijke agglomeratie uitmaakt, ligt buiten de 

gewestgrenzen (Corijn en Vloeberghs, 2009). Door dit eenzijdige perspectief verdwijnt de samenhang 

met alle stedelijke functies en activiteiten die zich (net) buiten de grenzen van het gewest bevinden en 

met de bredere ruimtelijke netwerken waarvan Brussel deel uitmaakt al te zeer uit beeld. Brussel is veel 

meer dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De regio onderhoudt sterke functionele banden met haar 

Vlaamse Rand en met het nabije Waals-Brabant, ze controleert economische activiteiten overal in België, 

ze voorziet in hooggeschoolde jobs voor vele Vlaamse en Waalse pendelaars en ze zit als politieke 

wereldstad stevig ingebed in internationale stedelijke netwerken. 

In Vlaanderen worden de berichtgeving en het debat over Brussel gekleurd door een derde reductie. 

Wanneer Brussel besproken wordt, is het in termen van problemen, veel minder in termen van haar 

hoofdstedelijk potentieel. ‘BHV is (was) de belangrijkste hypotheek op het politieke leven in ons land’; 

‘Brussel bedreigt de integriteit van de Vlaamse rand’; ‘Brussel wordt slecht beheerd’; ‘19 

gemeentebesturen zien slechts de eigen privileges en het eigen electoraat’; ‘Zorgverstrekking in het 

Nederlands is in de Brusselse ziekenhuizen beneden alle peil’; ‘De Brusselse overheden miskennen 

problemen van toenemende criminaliteit en onveiligheid’; ‘Armoede en werkloosheid worden niet 

aangepakt’; ‘Laksheid geeft vrij spel aan een hele verloren generatie’; ‘Het Franstalige onderwijs is in 

crisis’; ‘Brussel is een stad van auto’s, roekeloos rijgedrag, verkeerscongestie en parkeerinfarct’; ‘De stad 

is vuil, de openbare ruimte onaantrekkelijk’… De lijst lijkt eindeloos. In contrast daarmee raken de 

economische kracht van de wereldstad Brussel, haar Europese positie, haar geschiedenis en 

patrimonium, haar diversiteit en internationaal karakter, en haar culturele dynamiek zelden voor het 

voetlicht. Vlaanderen focust op de problemen van Brussel en claimt voogdij over het verwaarloosde 

stiefkind. De Vlaamse stem in het debat vertoont tegelijk weinig interesse, weinig mentale toe-eigening 

van en weinig verantwoordelijkheid voor Brussel in haar geheel. Bovendien wordt veel over, maar weinig 
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met Brussel gesproken. Overleg en samenwerking over onderwijs, cultuur, tewerkstelling, mobiliteit, 

investeringen en infrastructuur staan niet bovenaan de politieke agenda. Vlamingen kozen voor Brussel 

als hoofdstad van Vlaanderen. Maar fierheid over de eigen hoofdstad of empathie voor haar 

grootstedelijke kwaliteiten en problemen blijven ondermaats.  

De bovenstaande reducties ontstaan als onderdeel van sociaalpsychologische processen van 

groepsvorming, waarin stereotypering en opkomen voor de belangen van de eigen groep een belangrijke 

rol spelen. Verschillende tweedelingen, zoals die tussen rijke periferie en arm centrum, autochtone en 

allochtone Brusselaars, Franstaligen en Nederlandstaligen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 

Vlaamse en Waalse hinterland, voeden de stereotypering in de frames over Brussel. Bij elk van die 

tweedelingen zijn de betrokken partijen bijna exclusief gericht op de behartiging van de eigen belangen 

en de belangen van de verschillende partijen worden als aan elkaar tegengesteld ervaren. In Brussel leeft 

de overtuiging dat financiële middelen vanuit het centrum worden weggezogen om de welvaart van de 

rijke periferie en het Vlaamse en Waalse hinterland te financieren, terwijl voorstellen voor meer 

solidariteit met het arme centrum of het Gewest door de periferie en het hinterland ervaren worden als 

een bedreiging van hun eigen ontwikkeling. Periferie en hinterland zien de vraag tot een grotere 

financiële bijdrage dus als ingaand tegen hun eigen belangen, terwijl in Brussel de 

weigering/terughoudendheid om bij te dragen ervaren wordt als een vorm van exploitatie. Vanuit de 

tweedeling Franstaligen-Nederlandstaligen suggereert de politieke actualiteit dat vooral een substantieel 

deel van de Vlamingen een betere financiering van Brussel ervaart als een aantasting van hun eigen zelf 

verdiende welvaart. Bovendien is het zo dat een aantal van de vermelde tweedelingen tot op zekere 

hoogte als samenhangend worden beschouwd (de rijke periferie en Vlaamse en Waalse hinterland 

tegenover het armere, Franstalige en allochtone centrum), waardoor de ervaring van tegengestelde 

belangen nog verder zal worden geïntensifieerd. 

Wanneer twee groepen/partijen met elkaar moeten omgaan in omstandigheden waarin ze hun belangen 

als tegengesteld ervaren – beide groepen streven een bepaald doel na (bijvoorbeeld via bijkomende 

subsidies uit een gemeenschappelijke pot de welvaart van de eigen regio verhogen, het uitbreiden 

versus intact houden van het grondgebied) en men is ervan overtuigd dat het doel slechts gerealiseerd 

kan worden ten koste van de andere groep – ontstaan er wrijvingen en conflicten en op de duur zelfs 

uitgesproken vijandigheid tussen die groepen (Esses et al., 2001). Op dat moment ontstaan er in deze 

groepen ongunstige attitudes en negatieve stereotypen ten aanzien van de andere groep, zodat de eigen 

groep niet alleen als sterk verschillend maar ook en zelfs vooral als duidelijk beter of als superieur kan 

worden bestempeld (‘wij’ zijn efficiënt maar ‘zij’ …; ‘wij’ zijn solidair maar ‘zij’ …). Deze tendens heeft tot 

gevolg dat beide partijen zich geleidelijk gaan ervaren als twee intern homogene (alle leden van onze 

groep zijn … terwijl alle leden van de andere groep … zijn) en duidelijk te onderscheiden blokken (de 

eigen groep is niet zomaar efficiënt/solidair … maar zéér efficiënt/solidair). Er doet zich dus een proces 

van homogenisering en van radicalisering voor en dit geldt voor beide groepen (Haslam et al., 1998; 

Abelson et al., 1998). De spanningen en conflicten tussen de groepen zorgen er ook voor dat binnen elke 

groep de eensgezindheid over het na te streven doel, de wederzijdse beïnvloeding over de daarbij te 

volgen strategie en de solidariteit met de andere leden van de eigen groep zullen toenemen. Deze 

effecten doen zich in beide groepen voor, maar het is ook zo dat men de indruk heeft dat die effecten 
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zich in de andere groep nog sterker voordoen dan in de eigen groep. Het is dus vooral de andere groep 

die als eensgezind wordt gezien en dit heeft dan als gevolg dat die andere groep als bedreigend 

overkomt: omwille van hun gepercipieerde/vermeende interne eensgezindheid en solidariteit is men 

ervan overtuigd dat die groep erin zal slagen zijn doelen, die ervaren worden als tegengesteld aan de 

doelstellingen van de eigen groep, effectief te realiseren (Esses et al., 2001). En deze ervaring van 

bedreiging van de eigen groep door de andere groep zorgt er dan voor dat de groepsleden de effectieve 

begunstiging van de eigen groep en de benadeling van de andere groep, bijvoorbeeld bij de verdeling 

van middelen, als normaal en als perfect te verantwoorden beschouwen (Haslam et al., 1996). Die 

effectieve begunstiging van de eigen groep en benadeling van de andere groep zorgt dan niet alleen voor 

een verdere versterking van de reeds negatieve houdingen ten opzichte van elkaar, maar vooral ook voor 

een steeds maar aangroeiend wantrouwen, waardoor zelfs pogingen tot verzoening en voorstellen tot 

samenwerking (zeker aanvankelijk) met achterdocht worden bekeken en vaak worden weggewuifd 

(Kramer et al., 1996). Een dergelijke situatie van escalerend conflict en wantrouwen is dan ook uiterst 

moeilijk te doorbreken. 

De meest efficiënte manier om zo’n negatieve spiraal te doorbreken, bestaat erin dat men beide 

groepen ervan kan overtuigen dat een verderzetten van de rivaliteit en van het conflict in hun eigen 

nadeel is (Dovidio en Gaertner, 2010). In veel situaties is het immers zo dat beide groepen ook 

gedeeltelijk van elkaar afhankelijk zijn voor de realisatie van hun eigen doel. In zulke situaties kunnen de 

doelstellingen van beide partijen met elkaar worden verzoend, omdat de realisatie van de doelstellingen 

door de ene groep ook voordelig is voor de andere groep. Wanneer de doelstellingen van beide partijen 

verzoenbaar zijn en a fortiori wanneer ze met elkaar samenvallen, dan ontstaat er een context voor een 

concreet afgebakende samenwerking. Aanvankelijk is die samenwerking vaak hoofdzakelijk gemotiveerd 

vanuit een welbegrepen eigenbelang (dit is zeker het geval bij groepen met een relatief langdurige 

voorgeschiedenis van conflict), maar wanneer een dergelijke concrete samenwerking zich herhaaldelijk 

voordoet en voor beide partijen tot positieve uitkomsten leidt, ziet men dat de onderlinge houdingen en 

relaties positiever worden en dat het wederzijdse vertrouwen geleidelijk aan wordt hersteld (Kramer et 

al., 1996). Dit laatste uit zich dan via het feit dat de ene partij op een bepaald moment best bereid kan 

zijn om zelf een extra inspanning te leveren die in het voordeel is van de andere partij, zonder daarbij 

zelf een duidelijk profijt te realiseren, en dit vanuit het besef dat de andere partij daar in de toekomst 

ook toe bereid zal zijn. 

De grote vraag is nu of er in de Brusselse context voldoende elementen zijn om sterke en positieve 

functionele relaties tussen de diverse betrokken partijen uit te bouwen. Dat is essentieel om de 

uitgesproken tweedelingen met de daarmee samenhangende stereotypering en homogenisering tegen 

te gaan. Het zijn immers die stereotypering en homogenisering die in de overtuiging resulteren dat het 

telkens om twee intern homogene blokken gaat waarvan de doelstellingen aan elkaar tegengesteld zijn. 

Zulke groepen komen bedreigend over en dit versterkt de visie dat de functionele relatie tussen die 

groepen er een is van een reëel belangenconflict, met een diepgaand wederzijds wantrouwen tot gevolg. 

Wij gaan er hier vanuit dat er mogelijkheden zijn om de relaties tussen het centrum en de periferie, 

autochtone en allochtone Brusselaars, Brussels Gewest en Vlaams en Waals hinterland of Franstaligen en 

Nederlandstaligen zo voor te stellen en om te vormen dat er een situatie ontstaat die voor alle 
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betrokken partijen gunstig is. Enkele voorbeelden uit de actualiteit geven duidelijk aan dat zulke 

samenwerkingsmogelijkheden er inderdaad zijn. De nationale luchthaven van Zaventem is zowel voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse rand als voor het Vlaamse en Waalse hinterland zeer 

belangrijk. Het is dan ook in ieders belang om de verdere uitbouw en ontwikkeling van de 

luchthavenregio te stimuleren. Dit kan onder andere via het gezamenlijk aanpakken van de 

wegeninfrastructuur en van een mobiliteitsplan om de bereikbaarheid van de luchthavenregio voor alle 

betrokkenen te garanderen. Ook de verschillende visies op ruimtelijke ordening, de inplanting van 

bedrijventerreinen, milieu- en geluidsnormen, etc. kunnen beter op elkaar worden afgestemd zodat ze 

elkaar ondersteunen in plaats van tegenwerken. Zulke ontwikkelingen zullen de internationale positie 

van Brussel mee helpen uitbouwen zodat er bijkomende mogelijkheden worden gecreëerd voor 

Brusselse, Vlaamse en Waalse bedrijven met de daarbij horende tewerkstellingskansen voor mensen uit 

de drie regio’s. Een andere gunstige samenwerking, waar de voorbije jaren al aan gewerkt is, houdt 

verband met de Vlaamse vraag naar bijkomende arbeidskrachten, terwijl Brussel kampt met een groot 

aantal meestal laag opgeleide jongeren. Een extra Vlaamse investering in bijkomende opleidingen en 

vorming zou dan ook zowel voor Brussel als voor de Vlaamse periferie voordelig kunnen zijn. Ook de 

milieuproblemen (zie de recente problemen in verband met waterzuivering en de vervuiling van de 

Zenne) en de problemen rond veiligheid en criminaliteit laten zich niet zomaar inperken door de 

bestaande gewestgrenzen en kunnen slechts via samenwerking effectief worden opgelost. Het creëren 

van dergelijke win-winsituaties heeft als zeer belangrijk kenmerk dat de reductie van Brussel tot alleen 

maar een probleem wordt doorbroken. Dit vormt dan een positief gekleurde context waarbinnen over 

een faire verdeling van de uit de samenwerking voortvloeiende opbrengsten kan worden gesproken. Dit 

zal dan op zijn beurt de samenwerking en de onderlinge relaties nog verder versterken, misschien zelfs in 

die mate dat men niet langer verwacht dat een inspanning die men levert ten gunste van een bepaalde 

partij onmiddellijk en in dezelfde mate geretourneerd wordt. Dit vereist uiteraard dat men er 

vertrouwen in heeft dat alle betrokkenen goede bedoelingen hebben en dit zowel op de korte als op de 

lange termijn. 

De media spelen een belangrijke rol in de manier waarop Brussel in beeld komt. Frames vinden immers 

voornamelijk via massamedia ingang. Werken de media een stereotyperende en polariserende framing, 

zoals die in de voorgaande paragraaf werd omschreven, in de hand? Journalisten en redacties zullen dat 

ontkennen. Ze zullen benadrukken dat ze zich in hun verslaggeving baseren op feiten en een zo groot 

mogelijke objectiviteit nastreven. Of ze daarin slagen is moeilijk uit te maken.6 De context waarin 

journalisten werken, maakt hen dat in elk geval niet eenvoudig. Wanneer journalisten over feiten 

rapporteren, zullen ze gebruikmaken van metaforen en concepten waarmee hun publiek vertrouwd is en 

ze zullen onderwerpen kiezen waarvan ze weten dat hun lezers, kijkers of toehoorders er belang in 

stellen. De aard van hun betoog zal, zoals de Brusselse filosoof Chaim Perelman illustreerde, 

overeenstemmen met de interesses en de redeneerstijl van het publiek voor wie dat betoog bestemd is 

                                                                    
6
 Magda Michielsens en Walter Angioletti hebben proberen aantonen dat dit alles behalve het geval is. Ze 

analyseerden de afleveringen van Mise au Point (seizoen 2010-2011) en besloten dat men in het programma 

doelbewust aanstuurde op het demoniseren van Vlamingen en het verscherpen van de wij-zijtegenstelling. Er 

kunnen echter vragen gesteld worden bij de methodologie van dit onderzoek. Kwalitatieve data zijn moeilijk 

objectief te analyseren. Cf. http://www.vlaanderenscherpgesteld.be.htm. 
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(Perelman et al., 1958). De reden waarom journalisten zich bij de keuze en de stijl van berichten 

oriënteren op wat hun doelgroep nauw aan het hart ligt, wordt versterkt door het feit dat mensen media 

slechts interessant vinden in de mate waarin die media hen op hun gemeenschap betrekken.  Mensen 

willen weten wat hun referentiegemeenschap zorgen baart, om zich over dezelfde zaken te kunnen 

bekommeren en zich op die manier met hun groep mentaal te kunnen verenigen. Mensen kopen een 

krant, luisteren naar de radio of kijken naar de berichtgeving omdat ze zich op de hoogte willen stellen 

van datgene wat andere mensen die deel uitmaken van hun groep op datzelfde moment bezighoudt. Ze 

willen weten waar het publiek waartoe ze zich rekenen, belangstelling voor heeft. Ze willen ‘mee’ zijn. Ze 

willen kunnen volgen waar hun ‘wij’ verbolgen, verontwaardigd of blij over is. Daarom is elke krant van 

meer dan een week oud oninteressant, ongeacht of ze nog ongelezen informatie of ontspanning bevat, 

en kunnen de berichten over zaken waar de eigen gemeenschap niet op betrokken is, niet boeien. 

Mensen willen immers weten wat in het brandpunt van de publieke aandacht staat en de media spelen 

op die behoefte in door zich aan te dienen als de virtuele thuishaven van een specifiek ‘wij’. Ze doen dat 

door een specifieke huisstijl te cultiveren. Elk medium kenmerkt zich door een specifieke taalcode, een 

particuliere interesse en een karakteristieke verstandhouding waarmee de doelgroep van dat medium 

zich identificeert. De door marketeers ontwikkelde strategie om zich als krant of zender af te stemmen 

op de mentaliteit van een doelgroep, werd in de tachtiger jaren expliciet toen kranten en magazines zich 

van hun partijpolitieke ideologische roots distantieerden en het eigen medium als een product gingen 

definiëren. Ook de openbare omroep koos rond dezelfde periode voor dezelfde strategie om de druk van 

de commerciële zenders af te wenden, met succes overigens. Op advies van het reclamebureau 

Censydiam creëerde men binnen de openbare omroep op diverse doelpublieken toegesneden netten die 

pasten bij een specifiek profiel van kijkers of luisteraars waarvan men de samenhorigheid cultiveerde. Op 

die manier oriënteerden zowel private als publieke media zich met meer aandacht op wat hun 

doelpubliek interessant vond. Alle initiatieven, alle programma’s, alle muziek en alle bijdragen die niet 

pasten bij het profiel van het medium, werden opzij geschoven. Dat maakt het voor journalisten vaak 

moeilijk om wat van maatschappelijk belang is te laten primeren op wat voor de doelgroep 

belangwekkend is. 

Tussen de taalgemeenschappen bestaan er voor de media in België geen overlappende doelgroepen. Dat 

betekent dat ze aanleiding geven tot verschillende ‘opiniepolen’ (Lits, 2009). Er zijn relatief weinig media 

waarvan de Brusselse gemeenschap de referentiegemeenschap vormt. De weinige die er zijn, zijn 

Franstalig (Le Soir, La Capitale). Dat impliceert dat wat zich in Brussel voordoet in de Nederlandstalige 

media niet in detail aan bod komt. Brussel behoort niet tot de gemeenschap waarvan de 

Nederlandstalige media de virtuele thuishaven willen zijn. Niemand verwacht dat het lezerspubliek van 

Nederlandstalige kranten bijvoorbeeld geïnteresseerd zal zijn in de gewone dingen die zich in Elsene 

afspelen: de details over de lokale politiek, het succes van de vele Cambio-stations, de opening van een 

nieuw crisiscentrum, de restauratie van de Sint-Bonifatiuskerk of het succes van de terrasjes op het 

Flageyplein. Het nieuws over Elsene dat de Nederlandstalige kranten haalt, met titels zoals ‘Topcrimineel 

opgepakt in Brussel’, ‘Schoten gelost tijdens ruzie in Elsene’, ‘Inbreker verwondt agent’, ‘Dieven in 

hotelkamers’, ‘Studente hard aangepakt tijdens overval’, kan daardoor niet gecompenseerd worden met 

berichten over bekommernissen en problemen waarmee elke gemeenschap kampt. Het feit dat er geen 

Belgische publieke opinie bestaat, maakt het niet gemakkelijk om een breed draagvlak te creëren om de 
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Brusselse problemen vanuit een gedeeld frame aan te pakken. Het Nederlandstalige publiek heeft 

slechts via summiere persoverzichten een idee van wat het Franstalige publiek bezighoudt en 

omgekeerd. Daardoor kunnen tal van stereotype misverstanden over hoe het er in het andere taalgebied 

aan toe gaat, blijven bestaan (Keere et al., 2011; Deborsu, 2011). Het feit dat er in België twee talen 

worden gesproken, in twee onderscheiden gebieden, draagt e toe bij dat het moeilijk is zich in beide 

landsgedeelten een idee te vormen van de frames die het perspectief op de werkelijkheid in de andere 

regio bepalen. 

Het is niet gemakkelijk om de verschillende partijen die op Brussel betrokken zijn, via media te laten 

uitgaan van een gemeenschappelijk positief frame, omdat in elk medium de tendens bestaat om het 

nieuws af te stemmen op de interesses en de redeneerstijl van de eigen doelgroep. Die 

vooringenomenheid wordt versterkt naarmate een medium ervoor kiest het sensationeel karakter van 

haar berichtgeving kunstmatig te verhogen. Sensatie op zich is geen abnormaal gegeven. Het kan immers 

worden beschouwd als de groepsdynamische emotionele reactie op een gebeurtenis die het gangbare 

verwachtingspatroon in een specifieke groepsverstandhouding doorbreekt. Sensatie fungeert voor een 

groep zoals emoties voor een persoon. Wanneer iemands integriteit wordt bedreigd, dan zal in een 

emotionele reactie alle mogelijke fysische en psychische energie worden gemobiliseerd om de impact 

van die gebeurtenis zo goed mogelijk op te vangen of te pareren. Ook sensatie kan begrepen worden als 

een reactie op de ontreddering die in een groep wordt veroorzaakt door een transgressie en op basis 

waarvan alle mogelijke middelen worden gemobiliseerd om het vertrouwen in de gangbare 

verwachtingspatronen te herstellen. Voor de media is het vanuit commercieel oogpunt interessant 

wanneer er in een gemeenschap sensatie ontstaat, omdat het publiek zich in dergelijke omstandigheden 

massaal op de hoogte wil stellen van de gebeurtenis die de groepsverstandhouding in beroering bracht, 

om zich collectief tegen de impact van die bedreiging te kunnen verzetten. Hoe heviger de 

groepsverontwaardiging, hoe hoger de nieuwswaarde van dat item en hoe hoger de oplage van het 

nummer waarin dat item verschijnt. In die zin ligt het voor de hand dat een antagonistische framing het 

eigen doelpubliek sterker emotioneel zal boeien dan een framing waarmee men aanstuurt op begrip 

voor de complexiteit van een probleem of begrip voor alternatieve gezichtspunten. In sensationele 

berichtgeving smeert men het schandaal breed uit en laat men de collectieve emoties hoog oplaaien. In 

de mate waarin een medium haar doelgroep antagonistisch afzet tegen andere doelgroepen, ligt het 

voor de hand dat dat medium niet zal bijdragen tot een genuanceerdere framing van de Brusselse 

realiteit. In tal van democratieën merkt men hoe de ontwikkeling van sensationele berichtgeving de 

vorming van een brede consensus en de bereidheid om over de grenzen van politieke meningsverschillen 

heen oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problemen, in de weg staat. In België zijn er 

relatief weinig echte tabloids en is de toon van de berichtgeving gematigd, maar dat neemt niet weg dat 

in de verschillende kampen vaak toegegeven wordt aan een gemakkelijke zwart-wittegenstelling in 

plaats van het doelpubliek te confronteren met de realiteit die altijd frustrerend complexer is dan men 

zou willen. 
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4. DE BLIK VERRUIMEN: ELEMENTEN VOOR EEN VERSLEUTELING VAN DE FRAMES 

OVER BRUSSEL  

 

Maar hoe ziet Brussel eruit als we de drie hierboven aangehaalde reducties achter ons laten en Brussel 

niet louter door een territoriaal, Belgisch communautair en probleemgeoriënteerde frame bekijken? We 

doen een poging onze blik te verruimen en Brussel in al haar diversiteit en complexiteit te zien, op zoek 

naar nieuwe elementen voor de versleuteling van de bestaande frames over Brussel. 

 

A. EEN SOCIAALECONOMISCHE LEZING VAN BRUSSEL: INTERNE POLARISATIE, 

NATIONAAL HINTERLAND  EN INTERNATIONALE NETWERKEN
7
 

 

Brussel heeft, net als andere internationale grootsteden, een complexe ruimtelijke structuur. Intern kent 

Brussel een historisch gegroeide maar verder uitdiepende socio-economische polarisatie tussen een rijke 

stadsrand en een arm centrum. Die rijke stadsrand strekt zich uit voorbij de institutionele grenzen van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar maakt slechts een klein deel uit van het sociaaleconomisch 

hinterland van Brussel dat bijna het hele Belgische nationale territorium omvat. Als enige Belgische 

grootstad slaagde Brussel er ook in zich te positioneren in de internationale netwerken tussen steden. 

Die interne polarisatie, haar nationaal hinterland en de positionering in internationale netwerken geven 

aan de sociaaleconomische verhoudingen in en positionering van Brussel een rijke ruimtelijke 

complexiteit. 

De Brusselse sociaaleconomisch verhoudingen vertonen een duidelijk centrum-periferiepatroon. Dit 

patroon is de ruimtelijke neerslag van de suburbanisatie die na de tweede wereldoorlog de 

kapitaalkrachtige bewoners wegzoog uit de stad. In de context van de naoorlogse welvaartstaat vormde 

suburbanisatie een belangrijke motor van economische groei. Een groot deel van de bevolking kreeg, 

met financiële steun van de overheid en verder gesteund door het aanbod van goedkope bouwgrond 

buiten de stad, toegang tot het huiseigenaarschap. De uitbouw van een systeem van automobiliteit 

maakte het mogelijk steeds verder van de stad te gaan wonen en toch nog dagelijks van de stedelijke 

dienstverlening en arbeidsmarkt te genieten. Migranten namen de plaats in van de gegoede blanke 

bewoners die wegtrokken uit de stad. Dit leidde tot een verarming van de kernstad en haar negentiende-

eeuwse gordel (zie figuur 1). Cijfers van de evolutie van het totale belastbare inkomen in gemeenten in 

de laatste decennia tonen aan dat dit sneller toenam naarmate de gemeente verder van het 

stadscentrum afligt (zie figuur 2 en figuur 3). 

De deïndustrialisering van de Brusselse kernstad en de economische crisis (1977-1985) blokkeerden de 

opportuniteiten voor sociale mobiliteit voor de allochtone arbeidersklasse. Door hun lage scholingsgraad 

kregen ze steeds moeilijker toegang tot de Brusselse arbeidsmarkt, die steeds meer afgesteld werd op de 

                                                                    

7 Dit deel is in belangrijke mate gebaseerd op de presentaties van Marc Hooghe en Tuba Bircan, Peter Cabus en 

Chris Kesteloot. 
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diensteneconomie. Daardoor slaagden deze migranten er meestal na verloop van tijd niet in de blanke 

bevolking te volgen in hun suburbanisatiebeweging. De binnenstedelijke wijken consolideerden zich als 

migrantenwijken. Die wijken hebben doorgaans ook een zwakke tot zeer zwakke politieke 

vertegenwoordiging. De laatste twee decennia doet zich naast deze suburbanisatie ook de omgekeerde 

beweging voor. Hooggeschoolde middenklassers gaan zich opnieuw in de stad vestigen. Dit proces van 

gentrificatie,
8
 dat een beweging van het zuidoosten naar het centrum en ten oosten van het centrum 

van Brussel volgt, zet druk op de woonmarkt en verscherpt de bestaande sociale polarisatie. In Brussel 

duikt dus een nieuwe sociale kwestie op: een sterke geografische concentratie van armoede en sociale 

uitsluiting en het falen van de sociale integratie via de arbeidsmarkt (Kesteloot, 1994, 1995). Na decennia 

van suburbanisatie en (recenter) selectieve gentrificatie heeft deze nieuwe sociale kwestie een scherpe 

ruimtelijke vorm aangenomen. 

 

 

 

 

                                                                    
8
 Met gentrificatie verwijst men naar de ingebruikname van verloederde stadswijken door meer gegoede 

sociaaleconomische groepen. 

Figuur 1: Evolutie van gemiddeld inkomen per bewoner per gemeente tussen 1986, 1996 en 2006. (Merk de 

continue verarming van de Brusselse kerngemeentes op. Dezelfde processen zijn zichtbaar, zij het minder extreem, in 

Gent en Antwerpen.) Bron: Marc Hooghe en Tuba Bircan, ‘Economische realiteit en achterhaalde structuren’, 

presentatie voor Metaforum, 9 december 2009. 
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Het beeld van een arm centrum en rijke rand geldt niet enkel voor Brussel, maar ook voor andere 

Belgische grootsteden. Wel zijn de sociale verschillen in Gent en Antwerpen kleiner (bijvoorbeeld wat 

betreft het percentage allochtonen per buurt) en is het onderscheid tussen de stad en haar periferie er 

meer gradueel. De grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden onder meer op basis van de 

aanbevelingen van de commissie Harmel vastgelegd in 1963. 

Ondertussen is die politieke realiteit echter ook een socio-economische en fiscale realiteit geworden. De 

werkloosheidscijfers volgen netjes de gewestgrenzen, met hoge werkloosheid binnen de grenzen van het 

Hoofdstedelijk Gewest en merkbaar lagere cijfers daarbuiten (zie figuur 4). Ook de tarieven voor de 

onroerende voorheffing volgen die gewestgrenzen. De tarieven liggen binnen Brussel een stuk hoger dan 

in de Vlaamse Rand. 

  

Figuur 3: Gemiddeld inkomen op de as Londerzeel-Genappe 

voor de jaren 1986, 1997 and 2007. Bron: Peter Cabus, 

‘Governing a functional urban region in the context of a 

(con)federal state: considerations from a geography point 

of view’, presentatie voor Metaforum, 16 juni 2010. 
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Figuur 2: Evolutie van het belastbaar inkomen tussen 1976 en 2005. Bron: Chris Kesteloot, ‘The socio-spatial structure of 

Brussels and urban dynamics: processes of suburbanisation, gentrification, urban renewal and exclusion’, presentatie voor 

Metaforum.  

Figuur 4: Werkloosheidscijfers per gemeentes in Brussel, 

Vlaams en Waals Brabant. Bron: Marc Hooghe en Tuba 

Bircan, ‘Economische realiteit en achterhaalde 

structuren’, presentatie voor Metaforum, 9 december 

2009. 
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De armere Brusselse bevolking betaalt dus belastingen voor de voorzieningen die mee gebruikt worden 

door de rijkere inwoners van Vlaams- en Waals-Brabant. De gewelddelicten ten slotte volgen eveneens 

de gewestgrenzen, met een hogere concentratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (terwijl de 

eigendomsdelicten hoger zijn voor het hele Brusselse stadsgewest). De economische uitstraling van 

Brussel beslaat nochtans de hele provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en de Denderstreek, wat 

betekent dat een aanzienlijk gedeelte van de actieve bevolking uit deze gebieden naar Brussel pendelt en 

gebruikmaakt van haar fysische infrastructuur en medische en culturele voorzieningen. Brussel is dus een 

economische motor waarvan de voordelen slechts in beperkte mate aan de Brusselse bevolking zelf 

toekomen. De Brusselse metropolitane ruimte genereert 25% van de Belgische jobs en telt voor 30% van 

het BBP (Gatz en Vander Taelen, 2011). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde in 2007 34,69% van 

alle Brusselse arbeidsplaatsen ter beschikking aan Vlaamse pendelaars en 18,05% aan Waalse. Tegelijk 

leeft volgens de Welzijnsbarometer 2007 30% van de Brusselaars onder de armoedegrens 

(Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, 2007), daalde het belastbaar komen van de 

Brusselaar in 2005 tot 14,47% onder het Belgisch gemiddelde, bedroeg in 2006 de jongerenwerkloosheid 

35,3% en leeft een kwart van alle Belgische OCMW-steunbehoevenden in Brussel (Corijn en Vloeberghs, 

2009). 

Los van de brute sociaaleconomische scheiding aan de gewestgrenzen, die maakt dat er minder contact 

en onderhandelingszones zijn tussen rijk en arm, kent ook het Brussels Gewest zelf een sterke 

dualisering tussen de arme en lager gelegen kern en het rijkere zuidoosten. Dat is zichtbaar in de cijfers 

over de inkomens, niet-Europese vreemdelingen, en vermogens- en geweldsdelicten per gemeente. 

Niet-Europese vreemdelingen wonen voornamelijk in het noorden, westen en de kern van Brussel. 

Europese niet-Belgen wonen vooral in het zuidoosten van Brussel. Dat nuanceert het beeld van Brussel 

als multiculturele smeltkroes, aangezien etnisch-culturele groepen elkaar veeleer ontwijken. De 

dualisering wordt in de toekomst nog verder op de proef gesteld met de sterke bevolkingstoename die al 

een tijdje aan de gang is. Brussel groeit, voornamelijk wegens internationale immigratie en vooral 

immigratie uit het globale zuiden. De stad is daarom aan verdichting toe, maar de plaatsen waar deze 

nieuwkomers terechtkomen zijn al de dichtst bevolkte en armste gebieden van het Gewest. De zeldzame 

beschikbare plekken worden in de toekomstplannen opgebruikt om de internationale aantrekkingskracht 

van het Gewest te vergroten of om consumenten en middenklassehuishoudens aan te trekken. 

Bovendien brengt de groei van de stad een gevoelige stijging van de grondrente mee.  

Sociaaleconomische relaties laten zich echter nooit helemaal vatten binnen staatsgrenzen. Om te 

begrijpen hoe Brussel functioneert, is de verhouding met haar hinterland en haar positie in 

internationale economische netwerken evenzeer belangrijk. Brussel zit stevig ingebed in internationale 

economische netwerken die zich aan landsgrenzen weinig gelegen laten. Brussel dankt die internationale 

positie in aanzienlijke mate aan de aanwezigheid van de Europese Unie en een reeks andere 

internationale politieke en economische instellingen. Brussel geldt met 159 ambassades en 2500 

diplomaten als tweede belangrijkste concentratie van diplomatieke activiteiten in de wereld. De stad 

herbergt buiten de EU meer dan 120 andere internationale intergouvernementele organisaties en meer 

dan 1.000 ngo’s (Deboosere 2010; Re-Bel e-book 7). Vandaag zijn er in Brussel ongeveer 30.000 

Europese ambtenaren aanwezig, met nog eens 5.000 ambtenaren bij andere internationale instellingen, 
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15.000 tot 20.000 werknemers van lobbygroepen allerhande, 1.400 journalisten, etc. (Corijn en 

Vloeberghs, 2009). De belangrijke positie van de Brusselse stadsregio levert haar ook een plaats op bij de 

78 grootste metro-regio’s in OECD landen. In tegenstelling tot Brussel slaagt geen enkele Vlaamse of 

Waalse stad erin zich enigszins in die internationale netwerken te positioneren, tenzij als een 

interstedelijk netwerk. 

Binnen België herbergt Brussel de grootste concentratie van economische beslissingsmacht. Meer dan 

50% van de hoofdkwartieren van bedrijven in België is gelokaliseerd in Brussel (zie figuur 5). De meeste 

bedrijfsfilialen in Vlaanderen en Wallonië worden dus vanuit Brussel bestuurd. Brussel onderhoudt 

relaties met het hele land, onder meer via pendel (ook voor laaggeschoolde jobs). Die relaties zijn het 

sterkst met het directe hinterland, zoals de luchthavenregio rond Zaventem. De luchthavenregio trekt 

veel bedrijven aan die uit Brussel vertrekken. Recent is er ook een suburbanisatie van economische 

activiteiten vanuit Brussel naar Waals-Brabant, maar die is beperkt in toegevoegde waarde. 

 

De ruimtelijke mismatch tussen de administratieve grenzen van Brussel en de functionele economische 

regio en het gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende overheden in de 

functionele stadsregio leidt tot suboptimaal bestuur (bijvoorbeeld verschillende geluidsnormen en niet 

op elkaar afgesteld openbaar vervoer) en interne competitie (bijvoorbeeld bedrijfsbelastingen en 

commerciële vastgoedprojecten). 

Figuur 5: Bedrijfsafdelingen afhankelijk van hoofdkwartieren in andere regio’s. Bron: Peter Cabus, ‘Governing a 

functional urban region in the context of a (con)federal state: considerations from a geography point of view’, 

presentatie voor Metaforum, 16 juni 2010. 
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B. EEN SOCIAALCULTURELE LEZING VAN BRUSSEL: DE KANAALZONE ALS ILLUSTRATIE
9
 

 

Brussel als stedelijke samenleving bestaat sociaal-cultureel bekeken uit een enorme variatie van sociale 

relaties met uiteenlopende zichtbaarheid. Deze concretiseert zich op heel diverse plaatsen (publieke 

ruimtes of afgesloten ruimtes bestemd voor gelijkgezinden) en op heel diverse tijden (weekend of 

weekdag, tijdens of na de werkuren) en vormt de basis van een rijk gevarieerd sociaal en cultureel 

kapitaal. 

 

CULTUREEL KAPITAAL 
 

Bij het cultureel kapitaal dat zich waarmaakt tijdens de weekends kan men denken aan allerlei ateliers, 

gemeenschapscentra, uitgaansgelegenheden en vergaderlokalen van verenigingen, waar conferenties, 

debatten, theater, muziek of visuele kunst gebracht worden, zowel intra- als inter-etnisch gekleurd. 

Brussel is tot ver buiten België bekend voor de ruimte, flexibiliteit en variëteit aan creatiemogelijkheden 

die er voor naar erkenning hunkerend talent te vinden zijn en die jonge mensen toelaten om zich 

ongestoord en zonder zich aan de officiële of dominante canons te houden uit te drukken en een publiek 

te vinden. Veel jonge kunstenaars, ook van buiten België, zoeken zich in de kanaalzone een werkstek uit 

om aan hun creaties te werken. De kanaalzone biedt hen immers relatief grote ateliers aan, in oude 

industriële restruimtes die moeilijk een andere invulling krijgen. Soms kunnen ze deze goedkoop huren, 

soms zijn het kraakpanden, of soms worden deze ruimtes voor een symbolische euro ter beschikking 

gesteld door de eigenaar, zoals bijvoorbeeld het geval was met het gebruik van de BelleVue site in de 

kanaalzone door Art2Work. De eigenaar zoekt hierbij zichzelf en zijn vastgoed een positief-artistiek 

imago aan te meten, vaak ook om de bewuste site op de kaart te plaatsen en ze als het ware 

ontwikkelingsrijp te maken. 

Het is geen toeval dat net de kanaalzone creatieve en artistieke mensen aantrekt. Cultureel kapitaal 

heeft namelijk een sterke ruimtelijke gebondenheid. Het ontstaat en bloeit in die plaatsen die in de 

geografische marges van het kapitalistisch systeem zijn terechtgekomen. Deze third spaces (Soja, 1996), 

cracks (Swyngedouw, 2000) of experimentele vrijhavens (Groth en Corijn, 2005) trekken mensen aan die 

net deze marges opzoeken omdat die hen inspireren en tevens ruimte bieden voor expressie en 

experiment. Bovendien zoeken ze ook elkaars nabijheid op, op zoek naar kruisbestuiving van stijlen en 

ideeën. Wanneer het dan komt tot een concentratie van allerhande culturele initiatieven, krijgt deze 

plaats een vibe, verwerft ze bekendheid en gaat ze gelden als een katalysator van collectieve creativiteit 

(Scott, 1999). Dit trekt dan weer anderen aan die op deze vibe afkomen (Drake, 2003). Brussel, en meer 

specifiek de ruime kanaalzone, heeft zo internationale faam verworven, waarbij zelfs de vergelijking met 

het Berlijn van na de val van de muur vaak valt. 

In Brussel echter is die ‘ruimte’ er niet enkel geografisch. Ook beleidsmatig zijn er heel wat openingen 

voor creatievelingen. Dat een beleid de creatieve en culturele sector vaak graag ondersteunt en zelfs 

                                                                    

9 Dit deel is in belangrijke mate gebaseerd op de presentaties van Johan Leman en een bijdrage van Tim 

Cassiers. 
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stimuleert, is op zich niet specifiek voor Brussel. Het geeft het beleid immers een instrument om deze 

buurten van de stad te regenereren en te valoriseren (O’Connor, 2007). Wel is er de specifieke en 

complexe institutionele structuur van Brussel die dit verhaal minder eenduidig en gericht maakt. Cultuur 

behoort immers niet tot het takenpakket van het Gewest, maar wel tot dat van de gemeenschappen. Zij 

voeren naar best vermogen een cultureel beleid, echter zonder elkaar daarin te kennen en ook volledig 

los van het Gewest, dat stadsontwikkeling tot haar bevoegdheden mag rekenen. Dit beleid gaat enerzijds 

via de Gemeenschapscommissies (VGC en COCOF) die culturele initiatieven nemen en ondersteunen, en 

anderzijds via de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap die de grote cultuurhuizen subsidiëren.10 

Daarbovenop is ook de federale overheid aanwezig in het veld, met kroonjuwelen zoals de Bozar en de 

koninklijke musea. Brussel kent bijgevolg een ruim tot zeer ruim aanbod aan kunsthuizen, theaters, 

culturele instellingen, …  

Waar er tussen de verschillende subsidiërende en beleidsvoerende overheden diepe kloven bestaan, 

blijken er op het terrein wel verwevingen te ontstaan tussen Franstalige en Vlaamse culturele actoren. 

Het evenement Brussel Culturele hoofdstad 2000 heeft hier een sleutelrol in gespeeld. Dit evenement 

heeft artiesten en programmatoren doen nadenken over hun rol in de stad en over de rol van kunst in de 

maatschappij in het algemeen. Vele kunsthuizen, zoals bijvoorbeeld de KVS en het Théâtre National, 

wilden van hun programmatorische eilanden afkomen, om vanuit hun artistieke expressie mee te 

bouwen aan de stad die hen omringt. Hun producties dienden deel uit te maken van de stad en de stad 

diende deel uit te maken van de producties en creaties. Zo wilden ze als kunstenaars helpen om de 

stedelijke uitdagingen in het debat te brengen en deze benoembaar en bespreekbaar te maken. Cultuur 

moet en kan meezoeken naar en experimenteren met alternatieve denksporen, waarbij kunstenaars in 

Brussel als vanzelfsprekend uitkwamen bij een inzet voor meer sociale rechtvaardigheid. De muren 

tussen het Franstalige en Vlaamse veld bleken in deze een kunstmatig – institutioneel opgelegd – 

gegeven. Er ontstonden interactie en gezamenlijke initiatieven zoals Zinneke parade, BRXLBRAVO en 

Kunstenfestivaldesarts. Deze oriënteerden zich op de artistieke expressie zelf, maar ook op de idee van 

een sociaal rechtvaardige (Brusselse) samenleving. Dit alles mondde in 2002 uit in de oprichting van het 

Brussels KunstenOverleg (BKO)/Réseau des Arts Bruxelles (RAB), dat in 2009 haar eigen Cultuurplan voor 

Brussel voorstelde. Deze netwerken hebben voorlopig op institutioneel vlak weinig of niets doen 

bewegen. Hoewel het Brussels KunstenOverleg stedelijk en gemeenschapsoverschrijdend is in haar 

doelstellingen, bestaat dit netwerk formeel gesproken uit twee aparte vzw’s: een ondersteund vanuit de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie, de andere vanuit de Communauté Française Wallonie-Bruxelles. 

Dat deze situatie verre van ideaal is om een geïntegreerd cultureel beleid te voeren in Brussel, dat dan 

ook nog aansluit bij een visie op stedelijke ontwikkeling in het algemeen (Genard et al., 2009), hoeft geen 

betoog. Maar tegelijk heeft dit gebrek aan eenheid, waarbij er niet één visie, één aanspreekpunt en één 

geldkraan bestaat voor culturele initiatieven, ook juist ‘ruimte’ geschapen. Er is openheid voor een heel 

actief cultureel middenveld of grassroots, dat in los verband in kan spelen op beleidsmatige initiatieven 

                                                                    

10 Langs Vlaamse zijde is hier zelfs sprake van, naar verhouding tot het aandeel Nederlandstaligen op de 

bevolking, ruime subsidiëring. Enerzijds is Brussel immers hoofdstad van Vlaanderen, en anderzijds gaat het ook om 

een aanwezigheidspolitiek. Deze behelst de investeringen in grote cultuurhuizen zoals de KVS, maar ook het 

‘afkopen’ van schepenen van Nederlandse Cultuur in de Brusselse gemeenten, die in ruil voor deze schepen een 

ondersteuning vanuit Vlaanderen ontvangen. 
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van verschillende overheden indien deze samen sporen met de eigen filosofie en zonder al te veel 

expressievrijheid in te leveren. Het initiatief wordt als het ware niet doodgeknepen in een 

allesomvattende beleidsvisie die alles wat daarbuiten staat marginaliseert. Meer nog, het is ook voor de 

jonge kunstenaar, die aangetrokken wordt door de uitstraling van de kanaalzone als culturele vrijhaven, 

goed mogelijk om af en toe subsidies binnen te halen voor eigen projecten of alleszins aan te sluiten bij 

een ruimer initiatief dat ondersteuning van overheidswege geniet. Het kan gaan om een event of om een 

culturele brugorganisatie die de marge opzoekt en ondersteunt, zoals bijvoorbeeld Art2Work, Recyclart 

of City Mine(d). 

Tegelijk zijn de groeimogelijkheden voor culturele initiatieven beperkt. Het projectmatige en het 

innovatieve primeren. Dat is enerzijds goed, daar er steeds nieuwe ruimte komt voor nieuw initiatief dat 

zich aldus maar in beperkte mate dient in te passen in een gefocuste beleidsvisie op cultuur. Anderzijds 

bestaan er hierdoor echter voor culturele actoren noch qua visie noch financieel veel openingen tot 

bestendiging, structurele inbedding en schaalvergroting. Vanuit het netwerk BKO/RAB heeft de culturele 

sector dan wel een (alternatieve) lezing naar voren gebracht van wat de visie op cultuur en stad zou 

moeten zijn, het ontbreekt hen echter aan één forum, één stadsdebat waar ze deze rol kan bepleiten, 

laat staan in beleidsteksten trachten te integreren. 

 

SOCIAAL KAPITAAL 

 

Ook het sociaal kapitaal na de werkuren tijdens de weekdagen is een sterk levend iets (Leman, 2010). 

Denk maar aan allerlei voorbeelden van religieuze gemeenschapsvorming, die vaak zeer etnisch van aard 

zijn (bijvoorbeeld Afrikaans, Aziatisch, Latijns-Amerikaans, Pools, Roemeens of Roma) en waar ook de 

onderlinge sociale zorg op de agenda staat. Afhankelijk van de plaats vindt er ook informele 

relatievorming plaats. Na de werkuren tijdens de weekdagen en tijdens het weekend zal men op enkele 

grote open ruimtes in Brussel, zoals het park te Laken dat zich uitstrekt tussen het koninklijk paleis en 

het Atomium, tijdens de zomer gezinnen zien komen picknicken, jonge mannen zien komen voetballen, 

etc. Dergelijke open ruimtes bevinden zich echter juist buiten de kanaalzone en ontbreken helaas in de 

betrokken wijken zelf. Laten we het zo stellen: binnen de kanaalzone zelf kunnen kinderen zich slechts 

hoogstens vijf minuten verbergen als ze verstoppertje willen spelen, en dan moeten ze het nog gaan 

zoeken tussen de geparkeerde auto’s. Verlaten ze de kanaalzone, dan kunnen wel enkele grotere parken 

soelaas bieden. Inderdaad, Brussel biedt veel en zeer gevarieerde ruimtes aan, voor de meest 

uiteenlopende categorieën van mensen. Er zijn de wandelwegen van het Zoniënwoud voor wandelaars 

en joggers, wandelwegen die echter weinig bekend zijn bij inwoners in de kanaalzone. Er zijn de vele 

marktplaatsen en markttijden gespreid over de gehele week, ditmaal wel in de kanaalzone, die het veel 

mensen mogelijk maken hun budget voor uitgaven voor voeding en kledij goed te beheersen. En er zijn 

de meer etnisch afgebakende gesloten ruimtes zoals de kerkgemeenschappen en moskeeën waar 

mensen hun zelfwaardering kunnen onderhouden. De relaties die op die plaatsen en tijdstippen 

gevormd worden, ondersteunen een veelheid aan betekenissen, waarden en gedragingen, gaande van 

onderlinge sociale hulp, het vinden van structuur voor het persoonlijk leven en het gezin, het vinden van 

zingeving en zelfrespect, een recreatief sociaal leven, etc. Dit complex aan gevarieerd cultureel en sociaal 
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kapitaal is een substantieel onderdeel van het leven van de Brusselaar. Dit mag ons echter niet uit het 

oog doen verliezen dat ondertussen van de 250.000 Brusselaars met islamitische roots de helft volop aan 

het seculariseringsproces participeert (Dassetto 2011). 

De Brusselse kanaalzone, die Molenbeek en Kuregem omvat, illustreert goed hoe relaties vormgegeven 

worden en hoe het sociaal en cultureel kapitaal zich kristalliseert in gebieden met de voor Brussel zo 

kenmerkende combinatie van socio-economische achterstelling en etnisch-culturele diversiteit. Wat een 

wijk is, waar die begint en stopt, verschilt van groep tot groep en hangt af van allerlei sociale kenmerken 

zoals leeftijd, mobiliteit, communicatiepatronen, visibiliteit, etc. Voor de allochtone jongeren die in de 

kanaalzone wonen vormt het één gebied. Velen onder hen bewegen zich in een beperkte leefwereld. In 

plaatsen buiten de kanaalzone, bijvoorbeeld in Woluwe, voelen ze zich ongemakkelijk en bijgevolg 

vermijden ze daar te komen. De hele kanaalzone heeft een wat Belgo-Marokkaans uitzicht, maar dat 

betekent niet dat daar enkel Belgo-Marokkanen wonen. De kanaalzone kent een enorme bewoning- en 

bevolkingsdichtheid die in de loop van de voorbije jaren alleen nog maar is toegenomen. Tussen 1995 en 

2010 steeg het bevolkingsaantal van Molenbeek van 68.000 naar 92.000 inwoners, een stijging met 35% 

in 15 jaar. In die cijfers wordt geen rekening gehouden met de naar schatting drie- tot vijfduizend 

onregelmatig verblijvende migranten die er kleine kamerwoningen huren. De bevolkingssamenstelling is 

er complex. In Molenbeek heeft ongeveer drie vierde van de bevolking de Belgische nationaliteit, maar 

veel Belgen hebben er een Marokkaanse achtergrond. Van de niet-Belgen is ongeveer 35% Marokkaans. 

Daarnaast wonen er mensen met een Italiaanse, Spaanse en Turkse, en meer recent ook Poolse en 

Roemeense achtergrond. Er wonen ook veel Subsaharianen en recent zijn Pakistanen opvallende 

nieuwkomers.  

De kanaalzone heeft een opvallend jonge bevolking. In Molenbeek is bijna een kwart van de bevolking 

jonger dan 20 jaar. Er is een grote aanwezigheid van kinderrijke gezinnen, ook kinderrijke 

eenoudergezinnen. Marokkaanse vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de categorie van 

eenoudergezinnen. Dat heeft te maken met de snellere emancipatie bij de vrouwen, waar sommige 

mannen het moeilijk mee hebben. Dat leidt regelmatig tot scheidingen, waarna mannen dikwijls volledig 

uit het gezin ‘verdwijnen’. Overdag wordt de publieke ruimte in de kanaalzone gedomineerd door 

vrouwen en jongeren. Vrouwen hebben een grote autoriteit, maar moeten tegelijkertijd binnen hun rol 

blijven. Met de hoofddoek geven vele vrouwen aan dat ze niet uit hun rol zullen stappen, ook als de man 

afwezig is. Veel van de jongeren zijn werkloos. In Molenbeek geldt dit voor 40% van de jongeren onder 

de 25 jaar. Onder meer door het gebrek aan privéruimte hangen jongeren op straat rond. Op die manier 

‘parochialiseren’ ze de publieke ruimte. 

De kanaalzone heeft met haar grote bevolkingsdichtheid, zwakke economische positie, multi-etnische 

samenstelling en concentratie van eenoudergezinnen, volgens de klassieke thesis van Shaw en McKay 

(1942), bevestigd door Sampson en Groves (1989) en Sampson en Wilson (1995), veel van de kenmerken 

die tot jeugddelinquentie leiden. Toch zijn uitspraken over ‘een verloren generatie’ overtrokken. Het 

gaat volgens ruwe schattingen over een 300-tal jongeren voor Molenbeek en waarschijnlijk ongeveer 

evenveel voor Kuregem, waarvoor niemand een oplossing weet (mondelinge mededeling van het 

politiecommissariaat te Sint-Jans Molenbeek, 2010). Op een 100.000-tal jongeren is dat bezwaarlijk een 

verloren generatie te noemen. Het huwelijk is voor velen een overgangsmoment. Zij die er dan niet in 
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slagen zich uit de delinquentie terug te trekken, groeien dikwijls door naar de zware criminaliteit. 

Ondanks de slechte leefomstandigheden in de wijk, ligt het aantal zelfmoorden laag. Dat wijst dan weer 

op het bestaan van een belangrijk sociaal en religieus kapitaal in die wijken.  

Een soortgelijke kleinere zone met vergelijkbare kenmerken, maar op basis van een bevolking eerder van 

Turkse herkomst, treft men aan de andere kant van het kanaal aan, gespreid over een deel van 

Schaarbeek, de stad Brussel en Sint-Joost-ten-Node. 

 

C. EEN STEDENBOUWKUNDIGE LEZING VAN BRUSSEL: RING, WOUD, KANAAL
11

 

 

De gebouwde stadsruimte is net zo complex als de sociale stadsruimte. Zij biedt geen heldere doorslag 

van ons maatschappelijk bestel en laat zich ook ruimtelijk niet herleiden tot een dominant frame. Zij is 

als een palimpsest dat men op verschillende manieren kan lezen. De lezing die volgt, legt de nadruk op 

drie structurerende armaturen van de stad: de stadsringen die omsluiten en ontsluiten, het Zoniënwoud 

als groen hart, de bundel van spoor en kanaal. Geen van deze figuren kan worden miskend, geen ervan 

ligt voor de hand. Elke figuur geeft structuur aan de stad en richt zich tegelijk naar een ruimere 

omgeving. Elke figuur veroorzaakt contested territories en is tegelijk drager van een nog onbenut 

potentieel. 

 

HET RINGEN VAN DE GROOTSTAD 

 

De huidige kleine ring is in twee fasen ontstaan. In de loop van de zeventiende en begin achttiende eeuw 

wordt de veertiende-eeuwse omwalling vervangen door indrukwekkende versterkingen die de Brusselse 

vijfhoek en tegelijk de scheiding binnenstad-randstad definitief op de kaart zetten. Aan het eind van 

dezelfde eeuw zijn deze verdedigingswerken politiek en militairtechnisch reeds hopeloos achterhaald en 

begint de ontmanteling ervan, eerst onder impuls van Jozef II, daarna op bevel van Napoleon I. De vesten 

maken plaats voor een ringboulevard. In de loop van het Nederlands bewind en de eerste decennia van 

het Koninkrijk België verschijnen majestueuze lanen met veelvuldige rijen bomen, herauten van een 

nieuwe open stedelijkheid voor koetsier en flaneur. Na de afschaffing van de octrooirechten in 1860 zijn 

boulevards niet langer een bolwerk tussen binnen en buiten maar worden ze slagaders van stedelijke 

transformatie die langs weerszijden ontwikkelingsfronten van eerste orde openen: de Leopoldswijk, het 

Barricadenplein. Tenminste, aan de noord-, oost- en zuidzijde van de vijfhoek, want aan de westkant 

bleef naast het Canal de Charleroi nauwelijks plaats voor burgerlijke grandeur. Flaneren was daar niet 

aan de orde. Wel een kazerne en een slachthuis. De ringboulevard dient er tegelijk als kade en versmelt 

                                                                    

11 Dit deel is in belangrijke mate gebaseerd op de presentatie van Bruno De Meulder en Rémi van Durme. De 

presentatie combineerde langlopend stadsanalytisch en stadshistorisch onderzoek geleid door De Meulder (zie 

o.m. De Meulder 1996, 1998, 2000, 2003) met recent ontwerpend onderzoek uitgevoerd door Rémi van Durme 

binnen het European Masters of Urbanism programma van het Departement Architectuur, Stedenbouw en 

Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven (zie van Durme en De Meulder, 2010). De Meulder en van Durme werken 

momenteel aan een publicatie over het thema. 
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er met de industriële ontwikkelingsstrook langs het kanaal. Terwijl de geslechte vesten arm en rijk in één 

figuur omgordden, openen en ontsluiten de nieuwe boulevards de stad voor de macht en de burgerij. 

Maar aan het kanaal ontstaat een ander Brussel: wanordelijk, dicht, nijver, betrokken op de waterweg. 

Deze twee gedaanten van dezelfde ringboulevard wacht halverwege de twintigste eeuw een verschillend 

lot. Vanaf de jaren zestig krijgt ‘de stad openen’ een andere betekenis en moet het ideaal van de 

burgerlijke boulevard plaatsmaken voor nietsontziend wegverkeer. De prestigieuze viervijfde 

ringboulevard wordt stedelijke snelweg met een indrukwekkende suite van tunnels en ongelijkvloerse 

kruisingen, een Brusselse versie van de Parijse Périférique. De negentiende-eeuwse stadsruimte kantelt 

brutaal van place naar flow, het verkeer splijt kant van overkant. Wel doorgaand verkeer maar geen 

snelwegallure langs het kanaal. Daar begint de nijvere en volkse kanaalstrook langzaam maar zeker te 

vervallen tot postindustriële downtown. 

Bij die ene ‘kleine ring’ blijft het niet. Gesterkt door de aanzwellende inkomsten uit zijn ‘Congo-Vrijstaat’ 

ontpopt Leopold II zich naar het einde van de negentiende eeuw toe volop tot stedenbouwer. Ten 

oosten van de vijfhoek begint men aan de bouw van een veel ruimere stadsring. Het wordt de aanzet van 

een nimmer voltooide figuur die in de latere stadsmorfologie de positie van ‘middenring’ had kunnen 

innemen. Het gerealiseerde oostelijke segment (met onder meer de Generaal Jacqueslaan, de August 

Reyerslaan, de Lambertmontlaan) rijgt indrukwekkende stadsruimten aan elkaar: van Terkameren over 

het Jubelpark naar het Koninklijk Domein. Maar aan de uiteinden loopt het strop en ook langs het tracé 

is het ideaalbeeld van de Weense Ringstrasse in de batterij grauwe kazernes soms ver zoek, al 

introduceert het segment langs het Josaphatpark wel een eigen ringaura. Aan de westkant lukt operatie 

‘middenring’ weer veel minder. Op de hogere flanken van de vallei van Zenne en kanaal poogt een 

westelijk ringfragment ook dit stadsdeel te ontsluiten voor het betere wonen. Echte ringallure zal er 

echter beperkt blijven tot het gebied rond de Basiliek van Koekelberg. In het zuidoosten en zuidwesten 

van de stad raken de oostelijke en westelijke segmenten van de middenring helemaal niet verbonden. 

Voor het rijke zuidoosten van de stad was de arme en industriële westelijke overkant van het Kanaal een 

no go zone. Intussen spelen de segmenten van de middenring (Mettewielaan, Lambertmontlaan, 

Reyerslaan e.d.) een belangrijke rol in de interne mobiliteit van het Brussels Gewest. Maar net zoals dit 

voor de ringboulevard van de vijfhoek het geval is, zijn het in de eerste plaats verkeersruimten geworden 

die slechts hier en daar en af en toe hun rol als publieke ruimte waarmaken. 

In het verhaal van de vijfhoek en de (fragmenten van een) middenring komt het ambivalente karakter 

van de ringfiguur aan de oppervlakte. Al is de dwangidee van de perfect gesloten cirkel, onderdeel van 

het krachtige radioconcentrische stadsmodel, ongetwijfeld als ideaalbeeld en gangmaker aanwezig, toch 

blijkt het in de gefragmenteerde praktijk van de ringfiguur minder te gaan om het omcirkelen dan om het 

ontsluiten en toe-eigenen van contested territories. Daarbij verandert het op zich statische ringbeeld in 

een dynamische ruimte vol van strategie en tactiek, die soepel van gedaante en gebruik verandert zolang 

er wat toe te eigenen valt. Dit geldt bij uitstek voor de derde ringfiguur, de ‘grote ring’, momenteel de 

meest bekende, zo niet de meest beruchte van allemaal.  
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Figuur 6: Het ringen van Brussel 

 

Maar is de ‘grote ring’ eigenlijk wel een ring? Men kan een gedeelte van de ringfiguur evengoed bekijken 

als twee internationale snelwegen – de ene van west naar oost, van Londen naar Keulen, de andere van 

zuid naar noord, van Parijs naar Rotterdam – die elkaar kruisen en tegelijk een bocht rond de stad 

beschrijven. Zij doen dit waar het zo nauw niet steekt, met name over de Vlaamse westelijke en 

noordelijke periferie van de stad. Tegelijk werkt deze regionale verkeerswisselaar als een stedelijke 

verdeelweg die alle afritten als stadspoorten aandoet. Kortom, in het noorden en oosten is de 

snelwegring tegelijk stedelijk en niet-stedelijk: hij scheert langs de stad, omcirkelt ze en verleent er aan 

alle kanten toegang toe. Deze ambivalentie is niet zonder gevolgen. Zij draagt bij tot een haast 

permanente verkeersopstopping (Ryckewaert, 2011). Zij ondersteunt ook tegenstrijdige belevingen van 

eenzelfde stedelijke ruimte. Voor de meeste automobilisten die rond de stad rijden, bakent de grote 

ring, met vangrails en verlichtingspalen, onmiskenbaar de grenzen van Brussel af, terwijl de bestuurlijke 

gewestgrenzen er in feite sterk van afwijken. Voor Brusselaars is de grote ring dan weer een nuttige 

stedelijke bypass die de noordelijke gemeenten van Brussel als een kroon omspant. Men kan de 

ringfiguur bekijken als een betonnen dijk op Vlaamse bodem tegen de olievlek Brussel (de dijkbreuk ter 

hoogte van Anderlecht niet te na gesproken). Maar er is meer: in het noorden grossiert de grote ring 

volop in postmoderne ‘ringcultuur’ (Neutelings, 1986) en fungeert hij als collector van grootschalige 

activiteiten waarvan het hinterland Brussel ver te buiten gaat (waaronder drie ziekenhuizen, een 

luchthaven, expohallen, het nationale Koning Boudewijnstadion en een cinemacomplex). Voor 

Brusselaars behoren deze voorzieningen ondubbelzinnig tot hun grootstad, voor heel wat hinterlanders 

is Brussel stad de minst nuttige van alle bestemmingen langs de ringsnelweg. Aan de zuidwestkant is van 
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een dergelijke ringcultuur weinig sprake, daar moeten de enclaves van het Erasmus-ziekenhuis en het 

Westland Shopping Center het nagenoeg alleen rooien.  

In het zuiden en oosten stelt zich het grootste probleem: daar ontbreekt een heel ringsegment. Vanuit 

het zuiden loopt de grote ring zich immers te pletter op de betere wijken van Ukkel en Rode met 

daarachter het Ter Kamerenbos; vanuit het oosten botst hij op het Zoniënwoud. De ring min of meer 

cirkelvormig sluiten kort bij de rand van het stedelijk territorium zou het traceren van een nieuw 

snelwegsegment vergen dwars door het heilige woud en dat is sinds Leopold II not done. Bovendien zijn 

de rijkemansverkavelingen rond het woud onaantastbaar geworden. De meeste bewoners van deze 

verkavelingen zien trouwens geen voordeel in het sluiten van de ring. Het rijke zuidoosten van de stad is 

nog minder dan vroeger geïnteresseerd in verbonden worden met het intussen postindustriële 

zuidwesten waar de industriële as Charleroi-Brussel uitmondt in de Brusselse kanaalzone. Maar wat dan 

met het ringideaal en de stedelijke mobiliteit? De oude noord-zuidsteenweg door het Zoniënwoud biedt 

soelaas en wordt zo goed en zo kwaad als het gaat omgevormd tot ontbrekend stuk snelwegring. De 

uiteindelijke ringsluiting tussen oost en west gebeurt ver van de stad, diep in het zuiden, voorbij de 

Waals-Brabantse kernen van Waterloo en Braine l’Alleud. En toch is de uiteindelijke grote ring met zijn 

wanstaltige uitstulping geen absurde figuur. Immers, de bizarre, lang uitgerokken morfologie van de ring 

weerspiegelt de verschuiving van de rijke Brusselse agglomeratie naar het zuidoosten toe. Het lijkt erop 

dat de snelweglob in het zuidoosten het samenspel van twee bewegingen intensifieert: de logische 

residentiële uitzaaiing (push) van de grootstad naar het buitengebied toe en de even onvermijdelijke 

perifere verstedelijking van een veel ruimer hinterland dat zich richt naar de grootstad (pull). Op die 

manier kan men argumenteren dat de Brusselse Rand, of beter gezegd de feitelijke rand van de 

grootstad, zich niet enkel in Vlaanderen situeert, zoals doorgaans gesteld wordt, maar zich eveneens 

uitstrekt over een aanzienlijk gedeelte van Waals-Brabant (van Durme en De Meulder, 2010). 

 

HET WOUD ALS HART VAN DE STAD 
 

Wat het middeleeuwse Brussel boven andere Brabantse steden uittilde, was het hertogelijk paleis op de 

Coudenberg. Generaties machtshebbers – Brabanders, Bourgondiërs, Spanjaarden, Oostenrijkers – 

bouwden – als hertog, keizer, landvoogd – het paleis uit tot een van de mooiste prinselijke residenties 

van Europa, tegelijk een gereputeerd oord van vermaak en van Europese diplomatie. Niet enkel het 

paleis zelf ondersteunde dit prestige, maar ook de lusttuinen en een uitgestrekt jachtdomein van meer 

dan 10.000 ha: het woud van Soniën. Van in het begin was het paleis het scharnier tussen de stad van de 

burgers daar beneden en het jachtbos op het plateau. Men kan het ook anders stellen: burgerstad, paleis 

en bos, die in principe elkaars tegengestelde zijn, vormden één krachtig stedelijk geheel. Complexiteit en 

contradictie beheersten dus van in het begin het genetisch materiaal van de Brusselse gebouwde ruimte. 

Daarbij is een hertogelijk woud veel meer dan wat wild onder de bomen. De machthebbers hertekenden 

het woud als een geëigende culturele habitat. In de woudrand verschenen kasteeltjes, een paleis en 

verscheidene kloosters. 
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Maar de tijden veranderden. In 1731 legt een brand het paleis van de Coudenberg in de as, om nooit 

meer te verrijzen. Tegen het einde van de achttiende eeuw begint het Oostenrijks bewind aan de 

verrijking van het bomenbestand. Landschapsarchitect Joachim Zimmer legt in 1785 de basis van een 

weergaloos natuurlijk bouwwerk, een aanplanting met hoogstammige beuken die zou uitgroeien tot een 

‘kathedraal van bomen’. Voor het Nederlandse bewind verschuiven, wat Brussel betreft, beuken, herten, 

dames en diplomatie naar het achterplan. De ‘Algemeene Nederlandse Maatschappij’ krijgt het beheer 

van het woud toebedeeld. Met beheer bedoelen de Nederlanders opbrengst, ontwikkeling dus, ter 

leniging van de staatsschuld. Maar het is het jonge België dat werk zal maken van een echte mise en 

valeur van het woud. De ‘Algemene Nederlandse Maatschappij’ wordt omgevormd tot ‘Société Générale 

de Belgique’. Deze zal het woud ten gelde maken. Hertogen en landvoogden ruimen baan voor 

aandeelhouders, geldschieters en would be kasteelheren. Er wordt verkaveld, er wordt gebouwd. De 

randen van het woud worden uitgerust met cercles, familiepaleizen, villa’s. Het trotse Zoniënwoud wordt 

erbij gehalveerd. 

De moderne tijden brengen niet alleen kommer en kwel over het woud. Leopold II heeft een imperiale 

mise en valeur voor ogen. Om het gekrompen Zoniënwoud opnieuw te verbinden met het Park van 

Tervuren, laat hij het 300 ha grote Kapucijnenbos aanleggen, verrijkt met een arboretum van 100 ha. Het 

geheel moet fungeren als prestigieus canvas waarop hij nog prestigieuzere ambities projecteert en ook, 

zij het heel partieel, realiseert. In Tervuren bedenkt hij een heuse ‘Cité Coloniale’. Voor de 

wereldtentoonstelling van 1897 zou Tervuren de uitgelezen site worden van het koloniale luik, via een 

parkway avant la lettre – de Tervurenlaan – dwars door het woud verbonden met het Park van Woluwe 

en verder met de ‘Cinquantenaire’, het Jubelpark. De parkway komt er, groene tramlijn incluis. Van de 

monumentale opzet van de Cité Coloniale getuigen het Paleis der Koloniën (het huidige Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika) en de prachtige parkaanleg tegen de achtergrond van het heraangeplante 

woud. Aan royale grandeur, gebouwde en groene, hebben Brussel en het Brusselse woud het een en 

ander te bieden. 

In de twintigste eeuw ontstaat rondom het woud een gordel van gegeerde residentiële verkavelingen, 

afgewisseld met historische dorpskernen en flarden van het oorsponkelijke woud, over de 

gewestgrenzen heen: Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe, Jezus-Eik, Hoeilaart, La Hulpe, 

Wauthier-Braine, Beersel, Rode, Linkebeek. Geen olievlek dus, eerder een enorme park edge rond wat 

langzaam het feitelijke groene hart van de grootstad wordt. Men kan het Zoniënwoud als de groene 

Grote Markt van de Brusselse (rijke) suburbia bekijken en het Vierarmen- en het Leonard-kruispunt als 

de drukste kruispunten van de hoofdstad. Waar de benedenstad rond het water ontstond, groeit de 

hoogstad rond het Zoniënwoud (van Durme en De Meulder, 2010). Bij de gewestvorming werd het woud 

in drie stukken verdeeld; Brussel, Vlaanderen en Wallonië kregen elk hun aandeel woud. De Vlaamse 

strook, ingeklemd tussen de Brusselse en de Waalse, maakt in de Vlaamse beeldvorming deel uit van de 

‘groene gordel’ rond Brussel. In morfologische termen is een ‘gordel’ precies het omgekeerde van een 

‘hart’. 
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Figuur 7: Het woud als het groene hart van de stad, 1 

 

Figuur 8: Het woud als het groene hart van de stad, 2 
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HET KANAAL EN DE ABC-AS 
 

In Brussel kronkelt de Zenne dwars door de middeleeuwse vijfhoek. De rivier dringt een noord-

zuidrichting op aan het stadsweefsel. Haar moerassen, valleiflanken en plateaus definiëren een west-

oostsequens van heel verschillende topologische condities. De negentiende-eeuwse inkokering schrapt 

de Zenne echter uit het stadsbeeld. Het kanaal vlak naast de westelijke zijde van de vijfhoek neemt de rol 

van waterweg over, niet als lokale omleiding van de rivier maar als hoofdstedelijke scharnier van een 

impressionante armatuur van nationale waterwegen. Wel blijft er voor dit scharnier, waar de 

kanaaldoortocht langs dat ene westelijke been van de vijfhoek loopt, erg weinig plaats over. De 

versmalde ringboulevard moet er tegelijk dienen als kade. Niettemin vormen kanaal en boulevard/kade 

een stedelijke armatuur voor het mengsel van industrieel weefsel en woonbuurten dat de Brusselse 

kanaalzone kenmerkt. 

Figuur 9: Het kanaal binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Plannen om een noord-zuidverbinding van de spoorweg te combineren met het inkokeren van de Zenne 

worden eind negentiende eeuw omwille van kosten en technische problemen opgeborgen. De 

spoorverbinding wordt ontdubbeld en zoekt de hogere valleiflanken op: de eigenlijke noord-

zuidverbinding voor reizigers langs het centraal station op de oostflank van de kanaal-/Zennevallei, een 

lijn voor goederen en personen langs het weststation op de westflank. Voorbij het zuidpunt en de 

noordflank van de vijfhoek zoekt de spoorweg opnieuw het gezelschap op van de waterweg om samen 
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vorm te geven aan een infrastructuurbundel die Charleroi en de Waalse industrie-as over Brussel 

verbindt met de Antwerpse haven. Later vervolledigt de snelweg deze infrastructurele coalitie van kanaal 

en spoor, zij het in een veel losser ruimtelijk verband, met heel wat minder intentie tot bundeling. 

Figuur 10: Het kanaal en de ABC-as 

 

Het structurele belang van deze as Antwerpen-Brussel-Charleroi sprak tot de verbeelding van visionaire 

ingenieurs en planners. Men pakte ermee uit op internationale congressen. De ABC-as werd gezien als 

de centrale as van een industrieel raamwerk, samengesteld uit bundels van spoorweg en kanaal, dat heel 

België overspant. In de visie van de bekende modernist Renaat Braem verdichten de bundels tot 

lijnsteden naar het model van de Russische ‘desurbanisten’ die in de lijnstad een revolutionair alternatief 

voor de historische concentrische stad zagen. De ABC-as wordt echter meer dan een plannersdroom 

(Ryckewaert, 2011). Tot een lijnstad komt het niet, wel tot een industriële corridor die het Waalse staal 

en de Antwerpse haven op elkaar betrekt en onderweg belangrijke investeringen aan elkaar rijgt: Forges 

de Clabecq, Acec, Bekaert, Wielemans, Thurn & Taxis, Renault en vele andere. Onderweg krijgen 

historische kernen zoals Halle en Vilvoorde een tweevoudig karakter: historisch centrum aan hun 

stadskant, industriële voorstad aan de kanaalkant. Voor pendelaars langs de corridor is Brussel vlakbij. 

Decennialang werkt de corridor als slagader van transport, tewerkstelling en grootstedelijkheid. Tot de 

postindustriële teloorgang er anders over beslist en de gewestvorming de ABC-corridor in drie knipt. 

In Brussel nog meer dan op andere plaatsen, boetseert de ABC-doortocht de stedelijkheid van de stad. 

Wel ging het er tussen infrastructuur en stadsweefsel soms hard aan toe. Het kanaal kon zich met moeite 

een weg banen door het westelijk stadsdeel. Op de oostelijke valleiflank kerfde men de noord-

zuidspoorverbinding dwars doorheen levend stadsweefsel. De littekens daarvan zijn nauwelijks geheeld. 
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Maar de ontdubbeling van het spoor op de west- en oostflank van de vallei wordt de solide basis van een 

welhaast rizomatische
12

 groei van lijnen die in zo’n 50 stations de immer uitdijende stad bedienen, tot 

desindustrialisatie en rationalisatie aan het snoeien gaan. In elk geval speelt de nijvere laagstad volop in 

op de impulsen geboden door spoor en kanaal. Niet voor niets werd een deel van de kanaalzone in 

Molenbeek en Anderlecht ‘Birmingham’ gedoopt. Dit belet niet dat in de ogen van de burgerlijke stad 

aan de kanaalzone steeds een connotatie van ‘achterkant’ blijft kleven. Hoe dan ook, in Brussel komt de 

teloorgang van de ABC-corridor hard aan. De ader verkalkt. Birmingham krijgt een plaats in de atlas van 

Brusselse kansarmoede (Kesteloot, 1996). De kanaalzone wordt probleemzone en tegelijk broedplaats 

voor postindustriële vernieuwing. 

 

D. EEN POLITIEK-INSTITUTIONELE LEZING VAN BRUSSEL: BEVOEGDHEDEN EN 

FINANCIERING
13

 

 

De complexe institutionele structuur kreeg vorm doorheen vijf opeenvolgende staatshervormingen. In 

zekere zin was Brussel altijd de gordiaanse knoop bij die staatshervormingen. Het gewestprincipe werd al 

in 1970 goedgekeurd, maar pas in 1980 uitgevoerd, behalve voor Brussel. De Nederlandstalige partijen 

verzetten zich tegen Brussel als volwaardig derde Gewest, uit schrik binnen de Belgische staat 

geconfronteerd te worden met twee Franstalige regio’s. Pas begin 1989 vestigde de ‘Bijzondere 

Brusselwet’ Brussel als gewest. De verschillen tussen de andere twee gewesten en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (BHG) zijn subtiel en hebben te maken met het feit dat het hoofdstedelijk 

karakter minder autonomie toelaat. Zo regeert het BHG met ordonnanties in plaats van decreten. 

Ordonnanties sluiten een retroactieve interpretatie van de wet uit en ze zijn als wet niet onaantastbaar, 

aangezien de conformiteit met de grondwet ook door gewone rechtbanken onderzocht kan worden. 

Bovendien is de constitutieve autonomie van het BHG beperkter, omdat het een aantal regels 

(bijvoorbeeld het aantal leden van de regering) niet zelf kan veranderen. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ook officieel tweetalig. Zowel in de Brusselse regering als in het 

parlement is er een gewaarborgde vertegenwoordiging van de twee taalgroepen. Brussel kent geen 

vorm van subnationaliteit, waarbij Brusselaars zich ofwel als Franstalige ofwel als Nederlandstalige 

moeten uiten, behalve dan voor het opkomen bij verkiezingen. Vooraleer men op een verkiezingslijst 

mag gaan staan, moet men verklaren tot welke taalgroep men behoort, waarna men nooit meer op een 

anderstalige lijst mag gaan staan. Door de Vlaamse en Franstalige Gemeenschapscommissies 

(respectievelijk Vlaamse Gemeenschapscommissie of VGC en Commission communautaire française of 

COCOF), die de gemeenschapsbevoegdheden zoals cultuur, onderwijs en gezondheidszorg beheren, 

enkel bevoegdheden te geven ten aanzien van instellingen en niet van personen, vermijdt men dat 

Brusselaars zich tot een subnationaliteit moeten bekennen. De Gemeenschappelijke 

                                                                    
12

 Het begrip ‘rizoom’ wordt in de biologie gebruikt voor een wortelsysteem zonder hoofdwortels, dat zich als 

een netwerk ontwikkelt. Rizomatische stadsontwikkeling betekent dat de ruimtelijke structuur zich niet laat indelen 

door hoofdassen en zijassen, maar door een netwerk van niet-hiërarchische verbindingen. 
13

 Dit deel is in belangrijke mate gebaseerd op de presentatie van Benjamin Dalle. 
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Gemeenschapscommissie (GGC of COCOM) is bevoegd voor bi-persoonsgebonden aangelegenheden.14 

Die vier instellingen (het Gewest en de drie Gemeenschapscommissies) worden door dezelfde politieke 

verkozenen bestuurd, die telkens een andere rol opnemen. De bevoegdheden van het Brusselse Gewest 

zijn dezelfde als die van de andere gewesten, maar Brussel krijgt er ook nog de bevoegdheden van 

arrondissement en provincie bij (weliswaar zonder provincieraad). 

De complexiteit van de Brusselse institutionele structuren gaat terug op het feit dat alle garanties die 

Franstaligen op het federale niveau verkregen, ook voor Nederlandstaligen gelden op het niveau van 

Brussel. Voor het Brusselse parlement zijn enkel eentalige lijsten toegestaan (om faux Flamands te 

vermijden – Nederlandstaligen die op Franstalige lijsten opkomen en zo de Nederlandstalige lijsten 

verzwakken). Er geldt een gewaarborgde vertegenwoordiging van beide taalgroepen (17 zetels voor 

Nederlandstaligen en 72 voor Franstaligen). En het territorialiteitsbeginsel wordt gehanteerd – wat 

betekent dat stadsgebruikers die buiten het Gewest wonen niet vertegenwoordigd zijn. Er is een 

alarmbelprocedure die moet voorkomen dat een taalgroep een bepaalde wet doorduwt tegen de wil van 

een andere taalgroep in. Er gelden ook bijzondere meerderheden voor de in de grondwet opgesomde 

aangelegenheden. De Brusselse regering is paritair samengesteld en ministers worden verkozen door het 

parlement. De regering beslist zoveel mogelijk in consensus en er zijn waarborgen ingebouwd voor de 

verdeling van bevoegdheidspakketten. Het parlement kan alleen met een ‘constructieve motie van 

wantrouwen’ (met suggestie van een vervangende regering) de regering tot ontslag dwingen. Verder 

schrijft de taalwet de tweetaligheid van de administratie voor. De taalkaders regelen de verdeling van 

personeelsleden per taalgroep. Voor topfuncties in de administratie geldt een paritaire verdeling. De 

vicegouverneur van het Brussels Gewest waakt over de controle en sanctionering van de taalwetgeving. 

De tweetaligheid van het Gewest is grondwettelijk vastgelegd. Naast die delicate taalevenwichten 

verhogen nog een reeks andere in Brussel aanwezige politieke instellingen de complexiteit van het 

bestuur, namelijk de Europese Unie, de federale overheid (met politiebevoegdheden, het 

samenwerkingsakkoord Beliris dat de financiële lasten die Brussel draagt als Belgische en Europese 

hoofdstad regelt en de biculturele instellingen), de provinciegouverneur, de 19 gemeenten en OCMW’s 

en de 6 politiezones. Burgers begrijpen de complexe institutionele structuur van Brussel meestal niet, 

maar behalve een eventuele herschikking van gemeenten en politiezones, zijn ze het gevolg van de 

moeizame Belgische gemeenschapsverhoudingen enerzijds en van de hoofdstedelijke functies die 

Brussel-stad en het Gewest dragen anderzijds. Vlaamse en Waalse, Nederlandstalige en Franstalige, 

nationale en internationale belangen staan in Brussel op het spel, naast de gewestelijke en de 

gemeentelijke belangen. Daardoor kan concurrentie eerder dan samenwerking de bovenhand nemen in 

beleidsbeslissingen. Het gewestelijk bestuur wordt ook belemmerd door het feit dat cruciale domeinen 

van een volwaardig stedelijk beleid, zoals onderwijs, vorming en cultuur, niet onder zijn bevoegdheden 

vallen. De van buitenaf opgelegde verplichting om met een ingewikkelde en verkokerde institutionele 

architectuur te werken, weegt duidelijk mee in de moeilijkheid om een krachtig beleid te ontwikkelen. 

De financiering van het BHG is geregeld in de Bijzondere Financieringswet van 1989. Het BHG beschikt 

                                                                    
14

 Bi-persoonsgebonden aangelegenheden zijn aangelegenheden die toepasselijk zijn ofwel rechtstreeks op 

personen ofwel op de instellingen waarvoor de Gemeenschappen niet bevoegd zijn. Deze tweetalige instellingen 

zijn publieke instellingen die per definitie tweetalig zijn, zoals de OCMW's en de openbare ziekenhuizen, of privé-

instellingen die geen keuze hebben gemaakt tussen beide gemeenschappen. 
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over bestedingsautonomie binnen de eigen bevoegdheden, maar zijn autonomie op het vlak van 

verwerving van financiële middelen is beperkter dan bij de andere gewesten. De belangrijkste financiële 

middelen van het BHG komen van gewestelijke belastingen (38,7% in 2010), een toegekend deel van de 

personenbelasting (34,6% in 2010) en autonome gewestbelastingen, provinciale en agglomeratie-

inkomsten (10,1% in 2010). De gewestelijke belastingen zijn sterk gebaseerd op vastgoed en dus zeer 

afhankelijk van de economische conjunctuur. Brussel ontvangt ook een nationale solidariteitsbijlage op 

basis van een regeling waarbij gewesten die onder het nationale gemiddelde van het Belgische 

belastinginkomen vallen een bijdrage krijgen van de federale overheid. De actuele discussie over de 

onder- of overfinanciering van het Brussels Gewest is gedeeltelijk een discussie over noden en behoeften 

ten opzichte van de eigen financieringsmogelijkheden. Daarbij zijn een aantal elementen wel objectief te 

berekenen, zoals gederfde inkomsten en de bijzondere lasten en lusten van het hoofdstedelijk statuut, 

maar een objectieve en voor iedere belangengroep aanvaardbare meting van de situatie is moeilijk 

haalbaar. 

 

5. OPLADEN VAN EEN NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKHEID: VIER PISTES 

 

De verruimde blik op Brussel in deel vier bevat een reeks nieuwe elementen voor een versleuteling van 

de bestaande frames over Brussel. We suggereren vier pistes: (1) een versleuteling van de frames over 

taal en territorialiteit, waardoor het territorium niet langer de inzet van een politieke strijd maar een 

platform voor samenwerking wordt; (2) een versleuteling van het Belgisch gekleurd frame op Brussel 

naar een Europees frame, waardoor de symbolische leegte geschapen door de uitholling van België 

ingenomen wordt door Europa en een aantal van haar principes; (3) een versleuteling van het frame op 

de fysiek-ruimtelijke vorm van Brussel, door een nieuwe, meer aangepaste stedenbouwkundige figuur 

voor Brussel voor te stellen; en (4) een nieuw contract tussen rijk en arm. 

 

A. TAAL EN TERRITORIALITEIT 

 

Conflicten in, rond en over Brussel vinden hun wortels in belangrijke mate in de frames over taal en 

territorialiteit. De vraag naar de uitbreiding van Brussel leidt regelmatig tot heftige emoties en verzuurt 

de relaties tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, zowel binnen als buiten Brussel. Deze vraag is voor 

alle grote Vlaamse partijen absoluut onbespreekbaar en het regelmatig opnieuw op tafel gooien ervan 

zorgt voor blijvende spanningen. De Franstalige vraag naar uitbreiding en de Vlaamse nadruk op de 

territoriale integriteit van Vlaanderen zijn moeilijk met elkaar te verzoenen, wat resulteert in een 

blijvend en onoplosbaar belangenconflict, een zero sum situatie waarbij wat de ene zou winnen door de 

andere moet worden prijsgegeven. Dit continu sluimerend en af en toe opflakkerend conflict zorgt 

ervoor dat pogingen tot samenwerking met de nodige argwaan worden bekeken en dat de al aanwezige 

stereotyperende en polariserende tendensen nog verder worden versterkt. Op het punt waar we nu 

staan, ziet het ernaar uit dat het opstarten van een goede samenwerking niet zal kunnen zonder een 

versterking van wederzijds vertrouwen en zonder meer werkbare afspraken over taal en territorium. 
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Inspanningen doen voor het ene veronderstelt werken aan het andere. We formuleren dit in de vorm 

van een ‘driestappenbenadering’. Stap 1: opbouwen van een genuanceerd inzicht in elkaars 

standpunten. Stap 2: herbevestigen van de afgesproken taalterritoriale regimes en aanzetten van 

modaliteiten voor positieve maatschappelijke interactie. Stap 3: werk maken van projecten die bijdragen 

tot een stedelijke belangengemeenschap. Deze formulering suggereert een logische opeenvolging, toch 

kan in principe elk van de drie stappen de voorzet zijn voor de andere twee. 

De eerste stap mikt op een beter wederzijds inzicht in het waarom van de hardnekkige Franstalige vraag 

naar uitbreiding en het waarom van de even radicale Vlaamse weigering daarop in te gaan. Dit is geen 

kwestie van wie gelijk heeft en wie ongelijk. Beide standpunten zijn onverenigbaar. Beide berusten op 

respectabele argumenten. Binnen de Franstalige vraag naar uitbreiding schuilt ongetwijfeld nog steeds 

de koloniaal aandoende attitude van welstellende francofone Brusselaars die de Vlaamse rand 

beschouwt als vanzelfsprekend woonuitbreidingsgebied van Brussel voor hun riant suburbaan wonen. 

De Vlaamse opinie van haar kant bestempelt dergelijke residentiële verhuisbewegingen bijna als een 

vijandelijke invasie, alsof de Brusselse gewestgrenzen een eeuwenoud, door het volk gedragen, haast 

natuurlijk gegeven zouden zijn en niet een recente vrij arbitraire afbakening die resulteert uit een op 

hoog niveau beklonken politiek compromis. De retoriek van ‘de groene rand’ moet de ongeoorloofde 

aantasting van het gebied nog extra in de verf zetten, alsof Vlaanderen niet zelf de kampioen zou zijn van 

de slordige suburbanistie.  

Wat er ook van zij, dit stekelig grensgeschil mag niet worden miskend. Wel is het nuttig het verhaal aan 

te vullen met een aantal bedenkingen. Vooreerst kan worden gesteld dat de intocht van Brusselse 

residenten in de Vlaamse rand in zekere zin een tegengewicht krijgt in de massale pendel uit de rand 

naar de hoofdstad en dat de migratie van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië oploopt tot 75% van de 

omgekeerde beweging (cijfers 2006 Rijksregister, Deboosere, 2010). Aansluitend kan men erop wijzen 

dat de residentiële verdichting van de rand niet enkel resulteert uit verhuisbewegingen van rijke 

Franstalige Brusselaars. Enerzijds is een veel bredere groep hoofdstadbewoners op zoek naar betaalbaar 

en kwalitatief wonen en vindt deze groep haar gading niet in de stad. Anderzijds zoeken ook Vlamingen 

en Walen van ver buiten de rand een betaalbare woonplaats korter bij de hoofdstad. Verder moet erop 

worden gewezen dat de sluipende Franstalige ‘verbrusseling’ van de Vlaamse rand slechts een onderdeel 

geworden is van een veel meer diverse internationalisering van deze rand, die wel gepaard gaat met 

‘ontnederlandsing’ maar niet noodzakelijk met verfransing. En tot slot betreft randstedelijke verdichting 

veel meer dan residentiële verdichting. Een wezenlijk deel van het economische apparaat verbonden 

met Brussel en de grootstedelijke basisinfrastructuur van toegang en mobiliteit bevindt zich buiten de 

grenzen van het gewest. Kortom, de feitelijke uitbreiding van Brusselse grootstedelijkheid is een realiteit 

waar geen enkele institutionele grens of geen enkele landschappelijke of culturele gordel tegen 

opgewassen is. Dit maakt dat de vraag naar uitbreiding meer is dan alleen maar een uiting van 

francofone communautaire subversie. Het is nodig dat Vlaanderen dit ‘Brussel buiten Brussel’ niet langer 

miskent, maar integendeel alle aspecten ervan probeert in kaart te brengen en te doorgronden. 

De radicale Vlaamse weigering is evenmin te herleiden tot blind nationalisme. De taalgrens – weliswaar 

niet het huidige tracé dat de provinciegrenzen volgt – maakt deel uit van een eeuwenoude geleding van 

de Europese cultuurhistorische geografie en is dus veel ouder dan de taalstrijd die beslecht werd in het 
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huidige communautair vergelijk. Het Franse postrevolutionaire bewind voerde een actieve 

verfransingspolitiek. Het latere Koninkrijk België schreef taalvrijheid in zijn grondwet in, maar gebruikte 

in zijn instellingen en contact met de burger decennialang bijna uitsluitend de Franse taal, waardoor in 

de praktijk een eentalig Franstalige staat ontstond. Omdat Frans bovendien de taal van de elites was en 

Nederlands, net als Waals, als een minderwaardig dialect beschouwd werd, verfranste een groot deel 

van de bovenlaag van de Vlaamse bevolking. Dit historische gebrek aan taalgelijkwaardigheid is in het 

Vlaamse collectieve geheugen gegrift. Bovendien stopte de grondige verfransing van het historisch 

Brabantse Brussel niet bij het communautair vergelijk maar werd ze bestendigd in de rabiaat francofone 

werking van het onderwijs, de gemeentelijke machtsbastions en politieke organisaties zoals het FDF. 

Weinig francofonen, waaronder trouwens talloze verfranste Vlamingen en Brusselaars, zijn zich bewust 

van de omvang van deze ‘linguistic injustice as unequal dignity’ (Van Parijs, 2011). Als onderdeel van het 

werken aan een meer duurzaam communautair vergelijk, zou het goed zijn dat de Franstalige publieke 

opinie zich ook deze realiteit eigen maakt en er haar gegronde vragen over territorialiteit op afstelt.  

Ook al is een vergelijk ertussen onmogelijk, toch is inzicht en duiding over de divergerende standpunten 

die in beide gemeenschappen overheersen, een noodzakelijke eerste stap. De tweede stap betreft het 

herbevestigen van de strikte taalterritoriale regimes en het simultaan koppelen van deze regimes aan 

modaliteiten die positieve maatschappelijke interactie faciliteren, zowel tussen de twee 

taalgemeenschappen als tussen het Brussels Gewest en de twee buurgewesten. We gaan dus uit van de 

actuele onaantastbaarheid van de institutionele grenzen van het Brussels Gewest en van de strikte 

taalregimes van de drie gewesten, met inbegrip van de faciliteiten die daarbij afgesproken waren. Aan 

elk van de drie territoria zijn een of meerdere bestuurs- en onderwijstalen verbonden. Op deze terreinen 

moet het territorialiteitsprincipe door iedereen gerespecteerd worden.  

Het herbevestigen van taalterritorialiteit betekent echter niet het instellen van een hermetisch talig 

ijzeren gordijn. Dit laatste staat haaks op de duurzame ontwikkeling van Brussel (als grootstad, 

hoofdstedelijk gewest en metropolitaan stadsgewest), die een essentiële voorwaarde is om de rol van 

Brussel als belangrijke gangmaker van het welzijn van de drie gewesten te bestendigen. Om daar wat aan 

te doen, moet het mogelijk zijn om modaliteiten te ontwikkelen die de werking van de taalregimes in de 

dagelijkse omgang vanzelfsprekender maken en die van gevoelige taalgrensgebieden regulerende zones 

maken die de overgang van het ene taalregime naar het andere faciliteren.  

Daarmee affirmeren we dat territorialiteit, taal en identiteit verweven zijn maar zeker niet samenvallen. 

De bestuurs- en onderwijstaal omvat niet de ganse taal. Voor de sociale of omgangstaal gelden de 

normale principes van de gastvrijheid. Een identiteit zonder taal is moeilijk in te beelden, maar 

tegelijkertijd is taal maar een van de aspecten van onze identiteit. Brusselaars zijn uiteraard Franstalig, 

Nederlandstalig of nog anderstalig, maar ze zijn nooit alleen maar Franstalig, Nederlandstalig of 

anderstalig. De taalgrens is dus wel belangrijk om eenduidigheid te creëren over de bestuurs- en 

onderwijstaal, maar mag niet gebruikt worden als een scheiding waarbij aan weerszijden territorium, 

taal en identiteit volledig moeten samenvallen. 

Het preciseren van werkbare modaliteiten van positieve omgang vraagt onderzoek, debat en 

onderhandeling op basis van wederzijds respect voor elkaars gelijk. Wat volgt, is slechts een 
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denkoefening. Modaliteiten die positieve interactie bevorderen, kunnen vertrekken van het beginsel van 

gastvrijheid. Dit betekent dat, met het respect voor ieders taalidentiteit, het onthaal van anderstaligen 

optimaal wordt verzorgd. Gastvrijheid hoeft daarbij niet noodzakelijk te steunen op belangeloze 

goedhartigheid. Om te beginnen hebben we genoeg aan de belanghebbende gastvrijheid van de goede 

gastheer/gastvrouw. Bij dit laatste denken we aan het faciliteren van de gewenste inbreng in het ene 

taalterritorium van klanten, deskundigen, werknemers, kunstenaars, bezoekers uit een ander 

taalterritorium. Gastvrijheid in de werkomgeving slaat op het faciliteren van de toegang tot de taal van 

de werkvloer. Gastvrijheid op het vlak van dagelijks welzijn impliceert tussen de gast en de gastvrije 

omgeving wederzijds respect voor equal dignity en voor elkaars verschillende taalidentiteit, onder meer 

bij het garanderen van zorg, veiligheid, bescherming en ontspanning. Gastvrijheid in de dagelijkse 

stedelijke omgang kan niet zonder verdraagzaamheid tegenover het verschillend zijn van ‘de gast’ en kan 

evenmin zonder respect vanwege ‘de gast’ voor de basisprincipes die de stedelijke omgang in de 

gastomgeving beregelen. Culturele gastvrijheid impliceert wederzijdse interesse in elkaars cultuur en het 

vergemakkelijken van de toegang van elke gast tot een voor hem/haar anderstalige culturele omgeving. 

Zowel het respect voor taalterritorialiteit als de modaliteiten van gastvrijheid geven uiting aan 

bezorgheid voor equal dignity (Van Parijs, 2011). 

Taalterritorialiteit slaat in de eerste plaats op de taalregimes van openbaar bestuur en onderwijs. Dit 

belet niet dat ook op deze terreinen modaliteiten van onthaal en van het faciliteren van toegang 

essentieel zijn. Dit geldt in het bijzonder voor het onderwijs. Op de concrete onderwijsvloer wordt op dit 

vlak baanbrekend werk verricht, ook al lopen heel wat inspanningen uit op frustratie en moedeloosheid. 

De positieve ervaringen ondersteunen en doortrekken is absoluut nodig, maar onvoldoende. Het 

onderwijs in Brussel is toe aan een kwalitatieve sprong, gedreven door alle aanwezige 

taalgemeenschappen. Een sprong in de richting van inclusief onderwijs, in de richting van het afstemmen 

van eindtermen op competenties die maatschappelijk en economisch inzetbaar zijn en in de richting van 

meertaligheid als specifieke troef van Brussel (Corijn en Vloeberghs, 2009; Van Parijs, 2011). De taal van 

het onderwijs is niet hetzelfde als taalonderwijs. Er zijn argumenten te over voor een drastische 

verbetering van het taalonderwijs in Brussel en in de rand rond Brussel. Een veralgemeende basiskennis 

van Frans en Nederlands zou niet alleen het vanzelfsprekend respecteren van de taalterritoriale regimes 

vergemakkelijken, maar overhandigt aan elke meertalige ook een sleutel tot de belangrijkste 

arbeidsmarkt van het land. Op dat vlak moet iedereen dringend de handen in elkaar slaan. In en rond 

Brussel kan de taalgrens tweevoudig leverancier worden van taalkennis, een unieke kans waar andere 

Europese grootsteden niet over beschikken. Dit wordt mogelijk het meest ambitieuze project voor 

Brussel. 

Een dergelijk onderwijsproject gaat veel verder dan de beschreven modaliteiten van gastvrijheid. In feite 

is dit de derde stap in het verbeteren van de relatie tussen de gewesten en de gemeenschappen. Het 

herbevestigen van de gewestelijke taalregimes, aangevuld met modaliteiten van taalgastvrijheid, moet 

zorgen voor de nodige klimaatswijziging die het mogelijk maakt communautaire tegenwerking om te 

buigen tot een platform van samenwerking. Een dergelijke samenwerking kan de vorm aannemen van 

projecten die concreet en pragmatisch gedefinieerd worden maar niettemin in staat zijn het verschil te 

maken. Het Brussels onderwijs hervormen tot een volwaardig bicommunautair project is er een 
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ambitieus en ingrijpend voorbeeld van. De projectfase van het driestappenplan maakt de overgang van 

stap 1 (het erkennen van gefundeerde onenigheid) over stap 2 (respect voor taalterritorialiteit 

gekoppeld aan gastvrijheid in de dagelijkse beleving ervan) naar stap 3 (samenwerking aan projecten van 

gemeenschappelijk belang). Project per project kan worden gewerkt aan de fundamenten van een 

metropolitane belangengemeenschap.  

De hier voorgestelde stappen vormen geen vaste sequens: eerst genuanceerd inzicht opbouwen in 

elkaars standpunten, vervolgens werken aan gerespecteerde territorialiteit en wederzijdse gastvrijheid 

en ten slotte samenwerking starten. Het kan ook in omgekeerde volgorde: projecten van samenwerking 

meteen opstarten opent de beste proeftuin voor wederzijdse gastvrijheid en voor beter begrip voor 

elkaars argumenten. Elke stap, elk project in welke volgorde ook, draagt bij tot het vormen van een 

Brusselse belangengemeenschap ‘voorbij de taal’ die het belang dat iedere taalgroep heeft bij een 

florerende hoofdstad, het centrum van Europa waardig, centraal stelt.  

Het uitgangspunt is en blijft het respect voor alle taalterritoriale afspraken tussen de gemeenschappen 

en de gewesten. We gaan dus ook uit van de actuele onaantastbaarheid van de institutionele grenzen 

van het Brussels Gewest en van de strikte taalregimes van de drie gewesten, met inbegrip van de 

faciliteiten. ‘Onaantastbaar’ betekent niet onveranderbaar voor altijd; het betekent dat in de huidige 

conditie elke wijziging van gewestgrens of taalregime onhaalbaar en dus ongewenst is. Toch pleiten wij 

niet voor een communautair status quo. Inzicht, respect en gastvrijheid beogen wel degelijk een 

grondige verandering van het huidige communautaire klimaat. Bovendien is het niet uitgesloten dat 

naarmate een echte metropolitane belangengemeenschap gestalte krijgt, er een maatschappelijk en 

politiek draagvlak zou ontstaan dat een wijziging van het bestaande communautaire vergelijk 

bespreekbaar maakt zonder afbreuk te doen aan equal dignity. 

Men kan tegelijk verwachten dat de hierboven beschreven stappen geleidelijk aan ook verhelpen aan het 

gebrek aan empathie van de ene gemeenschap voor de andere. Ook dit is een lacune die Brussel parten 

speelt. Het is noodzakelijk dat Franstalige Brusselaars empathie ontwikkelen voor de Vlaamse rand, zijn 

historische gevoeligheden en zijn specifieke identiteit en dat zij de Vlamingen in Brussel, het Vlaamse 

culturele leven en de Vlaamse instellingen als volwaardige componenten van de Brusselse samenleving 

beschouwen. Van Vlamingen wordt de aanmaak van een gelijkaardige dosis empathie verwacht voor hun 

hoofdstad, haar internationaal karakter, haar Franse cultuur en haar multicultureel palet, haar 

grootstedelijke dynamiek en problemen. Vlaanderen moet Brussel loyaal ondersteunen in het uitbouwen 

van een eigen Brusselse identiteit en in het zoeken naar eigen wegen van duurzame ontwikkeling en 

good governance. 

Het hierboven beschreven stappenplan kan niet alleen de communautaire tegenstelling milderen, het is 

ook bruikbaar om de polarisering tussen ‘westerse’ stadsbewoners en -gebruikers van ‘westerse’ origine 

en de nieuwkomers van ‘niet-westerse’ herkomst tegen te gaan. Stedelijkheid staat voor een aantal 

waarden en principes die de omgang regelen tussen de deelnemers aan ‘the community of strangers’ die 

de grootstad is (Lofland 1973, Corijn en Vloeberghs 2009). Tot deze principes horen respect voor 

eigenheid en verschil en vrije en gelijke toegang tot de stedelijke openbare ruimte (voor mannen en 

vrouwen, oud en jong, rijk en arm, bewoner en bezoeker, enzovoort). Met de beleving ervan loopt het 
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meermaals grondig mis. Men kan in de media uitingen van groeiende ergernis lezen over flagrante 

inbreuken op de ‘openbare stedelijkheid’: intolerantie van Belgen tegenover vreemdelingen en van 

vreemdelingen tegenover (Nederlandstalige) Belgen, agressie tegenover vrouwen, geweld tegen 

daklozen, enzovoort. De factoren die dit in de hand werken, zijn velerlei: uitsluiting, armoede, 

werkloosheid, gebrekkig onderwijs, verstoorde opvoeding, traumatische ervaringen, vervreemding, maar 

ook gebrek aan stedelijke traditie, culturele intolerantie, racisme, xenofobie, sociale 

klassentegenstellingen, laksheid en dergelijke meer. Remedies liggen niet voor de hand en moeten 

vanuit diverse invalshoeken worden bedacht en op intelligente manier worden ingezet. Niettemin lijken 

de hoger vernoemde stappen (inzicht in de achtergronden van problematisch stedelijk gedrag, respect 

voor de basisprincipes van stedelijkheid, gastvrijheid en concrete samenwerking) eveneens inzetbaar. Zij 

stellen het perspectief van een stedelijke belangengemeenschap tegenover uitsluiting, 

onverdraagzaamheid en geweld. 

 

B. VAN BRUSSEL-BELGIË NAAR BRUSSEL-EUROPA 

 

Brussel functioneert als de hoofdstad van de Europese Unie die de voorbije vijftig jaar een fundamentele 

ontwikkeling heeft doorgemaakt. Sinds zes landen in 1951 een Europese overeenkomst ondertekenden 

over kolen en staal, is de Europese samenwerking uitgegroeid tot een Unie van 27 lidstaten, waardoor de 

Europese administratie exponentieel toegenomen is. De impact van de EU op de identiteit, het lot en de 

positie van Brussel is daardoor onmiskenbaar groot. Brussel is een zeer belangrijk knooppunt geworden 

in het globale diplomatieke netwerk en heeft een sterkere internationale herkenningswaarde dan België. 

Dat Brussel zich een wereldstad kan noemen van politieke besluitvorming en internationale diplomatie, 

houdt geen verband met het aanzien van België. De internationale reputatie van Brussel wordt vooral 

bepaald door (1) de aanwezigheid van de belangrijkste politieke en administratieve instellingen van de 

Europese Unie; (2) de activiteiten, het overleg, de besluitvorming van Europese politici, ambtenaren, 

diplomaten, lobbyisten, vertegenwoordigers van internationale gouvernementele organisaties, ngo’s en 

multinationals, denktanks e.d.; en (3) de connotatie van Brussel met de identiteit en de waarden van de 

Europese Unie. 

Dit derde punt is niet vanzelfsprekend, zeker niet in deze voor de EU barre tijden. Toch zijn het deze 

identiteit en waarden die we als uitgangspunt van een (poging tot) versleuteling van het Europese frame 

voor Brussel inzetten. De vraag daarbij is drievoudig:  

(1) Welke zijn deze Europese waarden en omvatten ze meer dan de uitbouw van een vrije markt? 

(2) Kan uit het palet van Europese waarden en de handelingen en symbolen die er uiting aan geven 

geput worden om de symbolische leegte, die achtergelaten wordt door het verdunnen van België en de 

problematische binding van gewesten en gemeenschappen met hun gemeenschappelijke hoofdstad, op 

te vullen? Of, met andere woorden, kunnen de Europese identiteit en waarden bijdragen aan het 

versleutelen van de reducerende en polariserende frames over Brussel tot een gedeeld frame en een 

nieuwe gemeenschappelijkheid? 
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(3) Kan een nieuw frame voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teruggegeven worden aan Europa? 

Kan Brussel zich aandienen als symbool voor Europa? De drie vragen ondersteunen een dubbele 

hypothese: Europa kan beschouwd worden als de toetssteen voor Brussel en, indien Brussel slaagt voor 

de toets, kan het in omgekeerde zin ook dienen als toetssteen voor Europa. In deze hypothese wordt 

hun beider lot aan elkaar gekoppeld (net zoals dit tot pakweg 1958 met België en Brussel het geval was). 

Om als ontwikkelingskader te dienen, mag deze hypothese niet op een louter abstract niveau ontwikkeld 

worden. Integendeel, de benchmarking moet doordringen tot de gebouwde ruimte, de sociaal-

ruimtelijke structuur en het functioneren van de metropool als stedelijke samenleving. 

Het courante imago van Europees Brussel is zeker niet onverdeeld positief. De meeste lidstaten hebben 

een dubbelhartige houding tegenover Europa. De voordelen van Europa worden als vanzelfsprekend 

aanzien of versleuteld tot nationale merites. Onaantrekkelijke maatregelen daarentegen worden door de 

nationale politici, opiniemakers en pressiegroepen uitdrukkelijk toegeschreven aan het eurocratische 

Brussel. Teveel ‘Brussel’ wordt als een aantasting van de eigen soevereiniteit afgeschilderd, terwijl bij 

ernstige politieke of economische crisissen – de Balkan, het Midden-Oosten, Centraal-Afrika, de 

Arabische lente, de financiële crisis – Europa steevast als zwak, verdeeld en laks gebrandmerkt wordt. 

Conservatieve Amerikanen zien de EU als de verdediger van een totaal vermolmde 

welvaartsmaatschappij, of erger, als een bolwerk van socialisme. De Europese vakbonden bestempelen 

Brussel, dat in deze vereenzelvigd wordt met de Europese commissie, als te neoliberaal. Voor hen en 

andere pressiegroepen is de stad Brussel de plaats waar – of zelfs waartegen – geprotesteerd moet 

worden. De media slagen er moeilijk in om belangrijke inspanningen, zoals de eenmaking van de markt 

of het moeizaam bijstellen van de Europese besluitvorming, anders dan als technocratisch en saai over te 

brengen. De Europeanen werkzaam in Europese en internationale sectoren worden in de Belgische en 

Brusselse publieke opinie gepercipieerd als weinig nuttige en overbetaalde bureaucraten. Men heeft de 

indruk dat de Europese aanwezigheid in Brussel niet veel meer impliceert dan een losse verzameling van 

afstandelijke en zwak geïntegreerde groepen. 

Tegelijk is Europa drager van een te koesteren politiek en maatschappelijk kapitaal. Zo zijn er nu meer 

dan vijftig jaar geen gewelddadige conflicten meer tussen de Europese machten die elkaar eeuwenlang 

te vuur en te zwaard hebben bestreden, met de recente Balkanoorlog als gruwelijke uitzondering en 

scherpe waarschuwing. Zo zijn er de vier Europese vrijheden van de interne markt: (1) het vrij verkeer 

van goederen of de afschaffing van douanerechten en kwantitatieve beperkingen op de circulatie van 

industrieproducten binnen de Europese Economische Ruimte; (2) het vrij verkeer van diensten of de 

vrijheid van vestiging voor ondernemingen en vrije beroepen; (3) het vrij verkeer van personen, dat alle 

burgers van de lidstaten het recht geeft om werk te zoeken en aan te nemen in een andere lidstaat, 

diploma’s wederzijds erkent en het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid van de EU-landen aanvult; 

en (4) het vrij verkeer van kapitaal, dat deviezencontroles en andere belemmeringen voor het vrij 

verkeer van spaargelden, investeringen en andere verbiedt. Zonder de pijnlijke weerslag van de huidige 

crisis te miskennen, ziet Europa er, vergeleken met andere regio’s overal in de wereld, goed uit: vrij, 

vreedzaam, nog steeds welvarend. 
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De meerwaarde van het Europees politiek en maatschappelijk kapitaal voor Brussel concretiseert zich op 

een zestal domeinen: samenwerking, welvaart, veiligheid, subsidiariteit, culturele verscheidenheid en 

integratie. 

1. ‘Europees Brussel’ is de plaats waar multilaterale diplomatie op een Europese wijze wordt bedreven. 

In tegenstelling tot de meeste internationale instellingen worden het overleg en de onderhandelingen 

gevoerd op een ‘integratieve’ wijze. De onderhandelaars streven naar een consensus en win-winsituaties 

en -akkoorden. Een dergelijke onderhandelingsstijl is essentieel om de Unie te verdiepen en te 

verbreden (Meerts, 1995). ‘Distributieve’ onderhandelingen, die vooral gericht zijn op het gebruik van 

macht en manipulatie om tot een akkoord te komen, zouden leiden tot verdeeldheid. Men kan, 

gedeeltelijk althans, de legendarische traagheid en bureaucratische complicaties van Europa 

beschouwen als een hoge prijs die betaald wordt voor het streven naar consensus.  

2. De Europese Unie is het resultaat van permanent overleg en onderhandelingen in alle sectoren die het 

welzijn van de burger raken. ‘EU-Brussel’ promoot een gemeenschappelijke (interne) markteconomie 

voor 500 miljoen Europese burgers. De meeste Europese lidstaten hebben na de tweede wereldoorlog 

een nationale welvaartstaat uitgebouwd waarin de markteconomie sociaal stevig gecorrigeerd werd. De 

Europese Unie werkt slechts in beperkte mate herverdelend via de structuurfondsen, die de 

sociaaleconomische verschillen tussen Europese regio’s en lidstaten moeten verkleinen. Ze beperkt zich 

wat sociaal beleid betreft vooral tot een moeizaam regulerende rol, een rol die sterk in de schaduw staat 

van haar op competitiviteit gericht economisch beleid. Niettemin maken de sociale welvaartstaat en een 

(internationaal gezien) sterke gevoeligheid voor sociale ongelijkheid onlosmakelijk deel uit van de 

Europese traditie. Dat laat zich voelen in het woelige debat over het Sociaal Europa, waar de diverse 

nationale sociale beleidstradities moeizaam een gemeenschappelijke Europese vertaling zoeken. 

3. Een derde facet van ‘EU-Brussel’, naast de onderhandelingsstijl en de sociale markteconomie, is het 

coöperatief veiligheidssysteem. De inplanting van het NAVO-hoofdkwartier en van het Europese 

Defensie Agentschap in Brussel concretiseert deze functie. Coöperatieve veiligheid is een strategisch 

systeem waarin democratische staten samenwerken om de mensenrechten en individuele veiligheid van 

de burgers te beschermen; vrede te bewaren tussen de lidstaten; wederzijdse bescherming te bieden 

tegen externe bedreigingen; en de stabiliteit in het buitenland te bevorderen door politieke en 

economische maatregelen, en indien nodig met militaire middelen (Cohen and Mihalka, 2001). EU-

Brussel wordt geassocieerd met niet-militaire inspanningen voor stabilisering en regimeverandering. De 

EU is een succesvol rolmodel voor interne coöperatieve veiligheid. Het veiligheidsbeleid buiten de 

grenzen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten na 9/11, is echter een toonbeeld van ineffectiviteit en 

verdeeldheid. De gebrekkige proactieve conflictpreventie en de reactieve militaire interventies zijn het 

voorwerp van debat. De militaire demarches komen vooral van Londen en Parijs. Anderzijds biedt 

coöperatieve veiligheid een tegengewicht aan militaire interventie, die zelden vrij is van eigenbelang of 

van restanten van imperialistische machtspolitiek (zoals tijdens de Falklandoorlog). 

4. Ten vierde hanteert de EU het subsidiariteitsbeginsel. De Unie komt in principe dus alleen in actie als 

de Europese samenwerking doeltreffender is dan de eigen initiatieven van de afzonderlijke lidstaten. 

Opnieuw is het inroepen van subsidiariteit niet steeds te onderscheiden van het vrijwaren van 
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eigenbelang dat mogelijk schade toebrengt aan andermans belangen. Belangrijk echter is dat Europa een 

forum biedt voor het aan de kaak stellen van excessen en voor het afstellen van het nationaal 

eigenbelang op dit van andere Europese partners (zoals bijvoorbeeld in de Duitsland-

Griekenlandcontroverse tot uitdrukking kwam). 

5. Ten vijfde staat EU-Brussel symbool voor een multinationale, multiculturele en meertalige 

gemeenschap met meervoudige loyaliteiten en een Europees wij-gevoel. 62% van de Europeanen 

beschouwen zich als Europese burgers (Eurobarometer, 2011). De identiteit van Europa is gekenmerkt 

door een steeds groter wordende diversiteit. De Europese slagzin is ‘Verenigd in verscheidenheid’ 

(‘United in diversity’, adopted by EU Parliament May 4th 2000). De meerkosten en de buraucratische 

complicaties van deze meervoudigheid zijn gigantisch en moeten het voorwerp blijven uitmaken van 

verantwoorde vereenvoudiging. Deze nadelen wegen echter niet op tegen de waarde van een principiële 

afwijzing van absolute dominantie binnen Europa van noord over zuid of west over oost. 

6. Ten slotte weerspiegelt EU-Brussel het fenomeen van de (complementaire) vreedzame integratie en 

desintegratie in het eenmakingsproces van Europa (Van de Meerssche, 1978). Europa is het forum waar 

het historisch proces van het herijken van de macht van grootsteden, stedelijke netwerken, regio’s, 

natiestaten en supranationale verbanden op democratische wijze kan plaatsvinden. Illustratief voor de 

disintegratie zijn de Belgische perikelen en het streven naar meer autonomie of onafhankelijkheid in 

verschillende Europese regio’s, bijvoorbeeld Schotland en Catalonië. Indicatief voor het belang dat 

burgers hechten aan lokale en regionale autoriteiten is de vaststelling dat twee op drie Europeanen 

vinden dat die te weinig gehoord worden in de Europese besluitvorming (Eurobarometer, 2009). 

Deze Europese doelstellingen zijn meer dan brave principes of holle slogans. Zij geven aanleiding tot fora 

van conflictresolutie, democratisch debat en stapsgewijze verandering over waarden die ertoe doen en 

die een directe weerslag hebben op het leven van de Europese burgers. Het is op basis van deze 

doelstellingen dat de Europese (en internationale) aanwezigheid een aantal praktijken, waarden en 

principes kan genereren op basis waarvan het frame waardoor Brussel bekeken wordt in positieve zin 

versleuteld kan worden. Integratief onderhandelen, een interne markteconomie in functie van welvaart, 

coöperatieve veiligheid, subsidiariteit, diversiteit en democratische integratie zijn interessante krijtlijnen 

voor een nieuw Brussel. Het moet mogelijk zijn het versleutelen van de communautaire, bestuurlijke, 

sociaaleconomische, culturele en stedenbouwkundige frames voor Brussel op te vatten en te duiden als 

vormen van ‘localising the European agenda’. Op die manier wordt Brussel eerder dan de samenloop van 

Europese omstandigheden een monade van het Europa in wording. 

Concreet komt het erop aan dat het federale België, de beide gemeenschappen en de drie gewesten 

ernaar streven het eigen beleid zoveel mogelijk af te stemmen op de doelstellingen en waarden van de 

EU. Europa mag van haar gedoodverfde hoofdstad meer Europees engagement verwachten dan volgen 

van de Europese budgettaire vereisten. Het ‘localiseren’ van de zes Europese waarden moet samengaan 

met het verbeteren van de Europese conditie in Brussel. Brussel moet zich opwerpen als een toegewijde 

gastheer van de Europese instellingen. Bij de architecturale en stedenbouwkundige huisvesting van de 

Europese functies zijn niet enkel logistiek en comfort belangrijk, maar bieden de zes waarden ook 

aanknopingspunten om een gepaste Europese uitstraling van Brussel in de stedelijke ruimte vorm te 
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geven. Het is belangrijk alle lokale bewoners van de meerwaarde van Europa te overtuigen om het 

maatschappelijk draagvlak van Europa onder de Brusselaars te vergroten (bijvoorbeeld door de aanleg 

van voor iedereen toegankelijke publieke ruimtes, het verbeteren van het openbaar vervoer en de 

openstelling van allerhande Europese faciliteiten voor Brusselaars). Daarnaast moeten Europese 

ambtenaren en hun familie niet enkel aangespoord worden zich sociaal en politiek meer te engageren in 

Brussel, maar ze moeten daartoe ook op alle mogelijke manieren uitgenodigd worden. En ten slotte kan 

Brussel haar rijkdom aan creativiteit en vindingrijkheid inzetten voor het verbeteren van de 

beeldvorming van Europa naar de buitenwereld toe. 

 

C. BIJDRAGE TOT EEN NIEUW STEDENBOUWKUNDIG FRAME VOOR BRUSSEL 

 

Ring, woud, kanaal... De vraag is in welke mate deze drie figuren – en andere die ermee verknoopt 

kunnen worden – componenten kunnen worden van een grotere ruimtelijke figuur en of deze kan 

fungeren als het stedenbouwkundig register van een nieuw gemeenschappelijk frame voor Brussel en 

omgeving. De mogelijke herwaardering van de drie figuren wordt voorgesteld als drie mogelijke 

strategische projecten voor de hoofdstedelijke metropolitane ruimte. 

 

PROJECT 1: INTEGRALE EN DUURZAME MOBILITEIT, HERWAARDERING VAN DE 

PUBLIEKE RUIMTE, METROPOLITANE RINGCULTUUR 

 

De grote ring is niet uit de media weg te denken. Niet als een drager van metropolitane ringcultuur, maar 

als het onontkoombare oord van een veralgemeend verkeersinfarct. Dit oplossen is een metropolitaan 

project dat kan tellen. Lessen trekken uit het Antwerpse Oosterweel-imbroglio kan daarbij helpen. Geen 

enkele verkeersmodus of geen enkele hyper-infrastructuur is op zichzelf in staat om duurzame mobiliteit 

te garanderen. Men zal het moeten zoeken in een slim samenspel van alle beschikbare vervoersmodi 

langs synergetische netwerken over de gewestgrenzen heen. Dit zal niet kunnen zonder afleiding van de 

regionale en Europese flow van wegverkeer over een robuust netwerk, met Brussel in het midden van 

een maas omschreven door ‘bretellen’ die nagenoeg heel Vlaams- en Waals-Brabant overspannen 

(Ryckewaert, 2011). Er zal, vanuit een ruim hinterland, een constellatie van strategisch geplaatste park & 

ride-overstappen naar diverse GEN-lijnen
15

 van het geplande Gewestelijk ExpresNet (GEN) nodig zijn. In 

het dichte hoofdstedelijk stadsweefsel moet de klemtoon definitief verschuiven van multimodaliteit naar 

openbaar en collectief vervoer in eigen bedding. Alleen een samenspel van dit alles creëert kansen op 

duurzame mobiliteit. Om dit waar te maken, zal tussen de drie betrokken gewesten een ‘pact voor 

integrale mobiliteit’ gesloten moeten worden, steunend op brede consultatie en onderhandelende 

planning en ontwerp. Gelukkig hoeft dit niet ex nihilo en ineens te gebeuren. Een groot gedeelte van wat 

                                                                    
15

 Om de pendelaars naar Brussel een betere dienstverlening te geven, met een hogere frequentie en meer 

zitplaatsen, werd het Gewestelijk ExpresNet project (GEN project) opgezet om de toename van de 

mobiliteitsbehoeften in en rond Brussel op te vangen. De NMBS investeerde 612 miljoen euro in het GEN-project. 

Het project moet dit jaar (2012) operationeel worden. 
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nodig zal zijn, is trouwens reeds gepland of zelfs aanwezig op het terrein, zij het in diverse territoria en 

onder versplinterde bevoegdheden. Het spreekt vanzelf dat de uitwerking van het binnenstedelijk 

gedeelte van een dergelijk intergewestelijk mobiliteitspact niet op gemeentelijke schaal kan gebeuren. 

Tegelijk kunnen de 19 Brusselse gemeenten een cruciale rol spelen in het garanderen van een 

contextuele inbedding van het project die rekening houdt met de eigenheden van erg diverse 

stadsweefsels. 

Maar het gaat er niet alleen om iedereen, tegen aanvaardbare persoonlijke en maatschappelijke kost, 

van A naar B te brengen. Naarmate wat hierboven gesuggereerd wordt, in realiteit wordt omgezet, kan 

de grootstedelijke verkeersruimte opnieuw tegelijk openbare ruimte worden. Ringsnelwegen, tangenten 

en ringboulevards zijn immers meer dan verkeersaders. Zij dienen te worden herdacht als volwaardige 

publieke ruimten, dit wil zeggen als platformen van meervoudige hedendaagse stedelijkheid. Ontdaan 

van overdadig verkeer krijgen de voortijdig ontwaarde burgerlijke boulevards een nieuwe kans. Samen 

met parken, tuinen en geherwaardeerde beekvalleien kunnen zij het stedelijk raamwerk vormen 

waaraan men wijkgerichte stadsvernieuwing kan verknopen. Op die manier verwerven de wijkcontracten 

en andere buurtinitiatieven een ruimtelijke armatuur die zowel lokaal als grootstedelijk werkzaam is. 

Voor het ‘ontladen’ en ‘herladen’ van de grote ring biedt de stedenbouw geen geijkte methoden. 

Ingenieuze en vernieuwende concepten zijn nodig. Onder meer voor de aanpassing van profielen en 

afritten. Maar vooral voor het stimuleren van een hoofdstedelijke ringcultuur die van de ringsnelweg en 

de erbij horende voorzieningen een metropolitane ruimte maakt en daarbij zowel de grootstad, de 

grootstedelijke rand als de metropolitane regio aanspreekt. Op die manier bindt de grote ring een palet 

van grootstedelijke voorzieningen tot een coherent ruimtelijk geheel. Op die manier betrekt de figuur 

van de grote ring Brussel, Waals- en Vlaams-Brabant op elkaar en dient zich aan als een infrastructuur 

die kennismaking en gastvrijheid faciliteert. Zo kan de ring bijvoorbeeld de Brusselse binnenstad als 

gewaardeerde bestemming ontsluiten voor Vlaamse bezoekers en voor Brusselaars de groene Vlaamse 

rand als welkome ademruimte dichterbij brengen.  

De grote ring ligt grotendeels in het Vlaams Gewest, maar Brussel is zijn reden van bestaan. Een 

toekomstgericht ringproject lukt dus niet zonder coproductie van alle betrokken actoren en besturen. 

Intussen, alsof er met de grote ring niets aan de hand is, concipieert Brussel in haar eentje grootse 

plannen voor de herontwikkeling van de Heizel en stelt op 23 juni 2011 het voorontwerp van het ‘NEO-

project’, ontworpen door een prestigieus internationaal consortium, voor. Het programma omvat onder 

meer een museum, een congrescentrum, een evenementenhal, 80.000 m² retail en 40.000 m² leisure. 

Het project rekent op een ‘lokaal, regionaal, nationaal en internationaal’ publiek. Ontsluiting voor privaat 

wegverkeer gebeurt grotendeels via de grote ring. Tegelijk verleent de Vlaamse Regering een 

bouwvergunning aan een nieuw shoppingparadijs Uplace, ontworpen door het in Vlaanderen 

incontournabele bureau Jaspers-Eyers, gelegen naast het viaduct van Vilvoorde op enkele kilometers van 

de Heizel. Het Uplace-complex van 55.000 m² zou het bestaande verkeer op de grote ring vermeerderen 

met 25.000 wagens per dag, dit wil zeggen een derde van de huidige verkeerslast, het nieuwe Heizel-

NEO-verkeer niet inbegrepen. De Vlaamse bouwvergunning berust op de ‘brownfield convenant’ en 

behandelt het project alsof het gewoon een brownfield-herontwikkeling ergens in Vlaanderen betreft. 

Van ernstig overleg over de toekomst van de grote ring, over de opportuniteit van beide projecten of 
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over het risico op kortsluiting tussen beide is geen sprake. Om dergelijk overleg vanzelfsprekend te 

maken en het verder te tillen dan conflictbemiddeling tussen twee gewesten die elkaar miskennen, is 

een radicale herframing van de Brusselse metropolitane ruimte nodig.  

 

PROJECT 2: WOUD EN SNELWEGLOB ALS DRAGERS VAN DUURZAME 

METROPOLITANE REGIOVORMING 
 

Wat de grote ring aangaat, vraagt het transformeren van file-ellende in ringcultuur een simultane 

omzetting van territoriumnijd in creatieve samenwerking. Dit geldt a fortiori voor een tweede 

metropolitaan project: het valoriseren van het woud als groen hart van de metropolitane regio. Ook dit 

is een uitdaging van eenentwintigste-eeuwse allure. Men kan het feit dat eenzelfde ringfiguur, naast de 

historische grootstad Brussel, de internationale luchthaven Zaventem en het evenementenplateau van 

de Heizel ook nog een woud van dergelijke allure aandoet, beschouwen als een uitzonderlijke troef voor 

de metropolitane ringcultuur. Maar tegelijk treden hier twee andere belangrijke kwesties voor het 

voetlicht. Er is de uitdijende en verdichtende residentiële woudrand op het grondgebied van Vlaams- en 

Waals-Brabant (die onder meer een heel ander patroon te zien geeft dan dat van een ‘Franstalige 

olievlek rond Brussel’). En er is het vraagstuk van integraal en duurzaam woudbeheer en woudherstel 

binnen de metropolitane ruimte. Het komt er daarom op aan diverse ambivalenties eigen aan het woud 

en aan de zuidelijke snelweglob langs en door het woud om te zetten in metropolitane complexiteit en 

meervoudigheid,16 net zoals de benedenstad, het hertogelijk paleis en het woud dit deden voor het 

zestiende- en zeventiende-eeuwse Brussel. 

Woud en grootstad vormen samen een ambivalent historisch tweevoud. Heel wat Brusselaars genieten 

van deze onmisbare kwaliteit die van hun stad een van de meest groene hoofdsteden van Europa maakt 

(Corijn en Vloeberghs, 2009). Niettemin is de grootstad-woudrelatie op z’n zachtst gezegd voor 

verbetering vatbaar. Doorgang en toegang tot het woud worden overruled door wegverkeer. De 

woudkruispunten (het Vierarmen- en het Leonardkruispunt) behoren tot de zwarte plekken van de 

dagelijkse verkeersberichten. Verkeersoverlast en slordige verstedelijking verhinderen groene 

voorposten, zoals het Terkamerenbos en Woluwepark, om volop te werken als bemiddelende ruimte 

tussen stad en woud. Privatisering onttrekt het woud aan het gezicht van de stad. Tegelijk redt het woud 

de omringende verkavelingen van randstedelijke banaliteit.  

Maar het grootstad-woudtweevoud speelt, zoals reeds gesteld, nog op een heel andere schaal. De 

grootstad groeit rond het woud, dat zich, los van elke bestuurlijke indeling, meer en meer aandient als 

het groene hart van de Brusselse metropolitane regio. Tegelijk zijn het Zoniënwoud en de uitlopers 

ervan, samen met het Pajottenland en de Dijlevalei, het beste wat de Vlaamse groene rand te bieden 

heeft. En evengoed kan men het woud beschouwen als een indrukwekkende groene corridor tussen 

                                                                    
16

 Binnen architectuur geldt het boek van Robert Venturi, ‘Complexity and Contradiction in Architecture’  

(1966), zondermeer als een klassieker. Het boek stelt complexiteit, gelaagdheid en tegenspraak als 

ontwerpkwaliteiten tegenover stilistische zuiverheid en modernistische ratio. In een andere klassieker, met name 

Collage City (1978), introduceren Colin Rowe en Fred Koetter de collage als manier om stedelijke fragmentatie om 

te zetten in kwaliteitsvolle meervoudigheid. 
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Brussel en Wallonië. Eerder dan dit alles te miskennen of er een termenstrijd van te maken, kan men 

proberen deze meervoudige positie van het woud als een ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen. 

Met dit bijzondere statuut vangen de meeste gemeenten rond het woud – Sint-Pieters-Woluwe, 

Wezembeek-Oppem, Tervuren, Hoeilaart, Overijse, La Hulpe, Waterloo, Rode, Ukkel – bitter weinig aan. 

Het woud betekent er blijkbaar niet veel meer dan de grens tot waar men verkavelen mag. De private 

grenskavels doen er hun voordeel mee, maar de ruimtelijke meerwaarde voor het publieke domein blijft 

onbenut. Ook voor de herwaardering van resterende woudfragmenten, beken en vijvers omgeven door 

verkavelingen, wordt geen stadslandschappelijke kwaliteit gezocht in groene netwerking en een betere 

relatie tot het nabije woud. Bovendien misrekenen de woudrandgemeenten zich duchtig aan de impact 

van de nabije grootstad. Elke gemeente aan de residentiële woudrand ziet zichzelf waarschijnlijk veel 

liever als een betere tuinwijkgemeente, veilig geborgen in de groene luwte, dan als integraal deel van de 

muterende grootstad en het metropolitane gewoel. Zij koesteren een illusie. Ook zij ontkomen niet aan 

de metropool. Hun verkavelingstypologie oogt dominant suburbaan, maar komt zwaar onder druk van 

de grootstedelijke grondprijzen en de stijgende bevolkingsdruk. Tussen 1996 en 2010 zouden er bijna 

160.000 Brusselaars bijgekomen zijn. Dit is pakweg evenveel als er inwoners zijn in Bergen en Kortrijk 

samen. Prognoses hebben het over een toename met 200.000 tegen 2021 (De Boosere et al., 2010). Dat 

dergelijke cijfers ook een zware impact hebben op de groene randen van de grootstad, hoeft geen 

betoog. In het hele gebied rond het woud en binnen en rond de zuidelijke snelweglob is een 

ongestuurde ad hoc-mutatie aan de gang, van traditionele kernen, linten en verkavelingen naar een dicht 

randstedelijk amalgaam. Dit fenomeen tegengaan is verloren moeite: hier versterken de push en de pull 

van de grootstad elkaar. De omvang en weerslag ervan dringen niet echt door. Voor Vlaamse gemeenten 

lijkt alleen de taal die de nieuwe randstadbewoners en gebruikers spreken een heikel punt, niet het 

totale gebrek aan kwaliteit en ruimtelijke samenhang die deze mutatie teweegbrengt. De Franstalige 

bezorgdheid kristalliseert zich in de vraag naar een corridor tussen Brussel en Wallonië om de Vlaamse 

groene omsingeling te doorbreken. Ook dit snijdt geen hout: de Brusselse metropoolvorming is immers 

reeds lang doorgedrongen tot diep in Waals-Brabant. Van intelligente stedenbouw, infrastructurele 

ondersteuning en landschapsontwikkeling die tegelijk de territoriale identiteit valoriseren, aan 

verantwoord dichtheidsbeheer doen (Loeckx en De Meulder, 2003) en een intelligente 

metropoolvorming ondersteunen, is weinig sprake, noch in de Vlaamse, noch in de Waalse rand. 

Wat hier gebeurt, gaat de capaciteiten van de betrokken gemeenten – Brusselse, Vlaamse, Waalse – te 

boven. Vormgeven aan een duurzame randstedelijkheid is een gemeenschappelijke opdracht voor de 

gehele Brusselse rand, de Vlaamse en de Waalse. Nolens volens zitten de drie gewesten hiervoor samen 

in de boot. De ontwikkeling van dit feitelijke ‘Brussel buiten Brussel’ neemt rondom het Brussels Gewest 

zeer diverse vormen aan. Maar rond het woud en binnen en rond de zuidelijke snelweglob – twee 

krachtige figuren verbonden met de grootstad – grijpen ‘wilde’ grootstedelijke groei en ad hoc-

metropoolvorming sterk om zich heen. Kan het anders? Wij menen van wel. Door op basis van een ‘pax 

linguarum’ de communautaire splijtzwam van de taalgrens te herframen tot een platform van 

samenwerking, zoals gesteld in een vorige sectie van deze tekst, kunnen taalterritoriale obsessies de 

baan ruimen voor een coproductieve aanpak van dit deel van de hoofdstedelijke metropolitane regio 

Wallonië-Brussel-Vlaanderen. Uitdagingen en kansen bij de vleet: het herwaarderen van het Brussels 
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tweevoud stad/woud, dichtheidsbeheer en typologische vernieuwing, profileren van diversiteit in 

landschap en bebouwing, herwaardering van het historische en landschappelijke patrimonium en 

infrastructuur voor duurzame mobiliteit. Aan intergewestelijke projecten voor een duurzame 

metropolitane ruimte dus geen gebrek.  

Figuur 11: Nadenken over de metropolitane ruimte, 1 

 

 

PROJECT 3: DE ABC-CORRIDOR REVISITED 
 

Op nagenoeg alle criteria van kansarmoede en achterstelling scoort de Brusselse kanaalzone, voor die 

van maatschappelijke welvaart staat het gebied steevast in het rood. Niet voor niets wordt het gebied in 

het Gewestelijk Ontwikkelingsplan 2002 haast volledig ingekleurd als ‘prioritaire interventiezone’. Het 

middengedeelte dat aansluit bij de vijfhoek (het grondgebied van de gemeenten Anderlecht, Molenbeek 

en Brussel Stad) is nagenoeg integraal bestemd als ‘ruimte met versterkte ontwikkeling van huisvesting 

en renovatie’, aangevuld met enkele ‘hefboomgebieden’ (zoals Thurn & Taxis en weststation) als 

stedelijke aantrekpolen. De uitgestrekte stroken ten zuiden en ten noorden van deze middenstrook 

beschouwt men integraal als hefboomgebieden met een belangrijk economisch potentieel. Het gehele 

middendeel van de kanaalzone wordt gedekt door ‘wijkcontracten’ met een geïntegreerd programma 

van huisvesting, openbare ruimte en sociaaleconomische versterking (Corijn en Vloeberghs 2009). 

Diverse wijkgerichte strategische projecten werden uitgevoerd of staan in de steigers. Onlangs startte 

het Brussels Gewest met de voorbereiding van een nieuw masterplan voor de volledige kanaalzone. 
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Diverse stedenbouwkundige bureaus met internationale reputatie en beloftevolle portfolio gaan aan de 

slag. In de voorbije twee decennia stortten hogescholen, universiteiten en diverse organisaties – 

Nederlandstalige, Franstalige en buitenlandse – zich volop in ontwerpend onderzoek over de Brusselse 

kanaalzone (De Meulder et al. (reds), 1998). Hun werk kan nu dienen als grondstof en klankbord voor de 

ontwerpers van het nieuwe masterplan. Men kan niet ontkennen dat het Brussels Gewest heel wat 

inspanningen levert op het vlak van planning, stedenbouw en stadsvernieuwing en daarbij bakens verzet 

op het vlak van opzet en werkwijze. 

Al dit plannings- en ontwikkelingswerk focust op de grootstedelijke kanaalzone en in de eerste plaats op 

het middendeel dat aansluit bij de vijfhoek. Het lijkt er echter op dat men niet meer de laagstad van 

productie en overslag, volksbuurten en inwijking voor ogen heeft, maar een grootstedelijke strip van 

nieuw stedelijk wonen, cultuur, diensten, consumptie en publieke ruimte, kortom een westelijk hart voor 

de grootstad. De nieuwe bestemmingen voor het slachthuis en Thurn & Taxis zetten de toon. De oude 

kwestie tussen burgerlijke boulevard en industriële kade wordt beslecht. Niet de volkse stad maar de 

civiele stad is hier aan zet. Mogelijk wordt de vernieuwde kanaalstrook niet het sluitstuk maar wel de 

ambitieuze aanzet van een eenentwintigste-eeuwse herdenking van de ringboulevard. Zonder twijfel 

heeft de kanaalzone een pacemaker van dergelijke envergure nodig. Met een eigentijdse invulling en 

opflakkering van boulevard-stedelijkheid is niets mis. De kanaalzone kan baat hebben bij meer 

‘Dansaertstraat’, bekeken als genre van stadscultuur, niet als verzamelbekken van Nederlandstalige 

‘yuppies’. Maar dit is slechts één genre van stedelijkheid, geen pars pro toto voor de veel meer diverse 

stedelijkheid van de kanaalzone. Meer algemeen rijst de vraag of het hele apparaat van masterplanning, 

stadsontwerp, hefboomgebieden, prioritaire interventies, wijkcontracten enzovoort en de impliciete 

visie over de gewenste stad die op de achtergrond van dit alles aanwezig is, wel voldoende aansluiten bij 

de feitelijke realiteit van de kanaalzone. Zoals eerder reeds gesteld, wordt deze mede gevormd door een 

continue inwijking van externe migranten. Stadsvernieuwing die onvoldoende inspeelt op de feitelijke 

ruimte en de samenleving die zich daar gevormd heeft, zal tekortschieten, hoe professioneel, financieel 

en institutioneel onderbouwd ze ook uitpakt. Een samenspel vinden tussen de ‘nieuwe boulevard-

stedelijkheid’, de stedelijkheid die het eminente internationale gezelschap van stedenbouwkundigen zal 

voorstellen voor de kanaalzone en de stedelijkheid van de wijkcontracten, van de buurtgerichte werking, 

van talloze grassroot-economieën en culturele micronetwerken, is cruciaal, wil men echt fatale 

breuklijnen van armoede, uitsluiting en criminaliteit vermijden. 

Toch zal een verrijkt en intelligent gepland localisme niet volstaan. Twee intergewestelijke projecten 

kunnen helpen het ontwikkelingsperspectief van de Brusselse kanaalzone te verruimen. Vooreerst is er 

het project van het Gewestelijk ExpresNet. Het ontdubbelde spoor op de west- en oostflank van de vallei 

van Zenne en kanaal wordt de centrale doortocht van een netwerk van lijnen die zich als de vleugels van 

een vlinder uitstrekken over het Brussels gewest en het Vlaamse hinterland tot in Waals-Brabant. Een 

dergelijk netwerk kan meer doen dan mensen verplaatsen. Het creëert een ruimte van bereik en 

uitstraling. Het kan de basis vormen van een geïntegreerd tewerkstellingsproject. Of misschien komt er 

ooit wel een ‘butterfly-festival’ dat de gehele metropolitane regio aanboort...  

Bovendien is de kanaalzone meer dan een grootstedelijk ontwikkelings- en reconversiegebied. Het is 

tegelijk de grootstedelijke verknoping van de ABC-corridor, gewezen centrale armatuur van de Belgische 
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industriële welvaart. Verkalkte ader op rust, of drijfstang on hold, dat is de vraag. Zoals reeds gesteld, 

vormen spoor en kanaal net ten zuiden en ten noorden van de Brusselse vijfhoek een spectaculaire 

infrastructuurbundel die zich uitstrekt tot ver buiten de gewestgrenzen. Ruimtelijk indrukwekkend doch 

miskend. Op enkele ferme ad hoc-invullingen en dappere blijvers na, is de bundel verworden tot een 

verzamelbekken van brownfields, aaneenschakeling van kleinstedelijke achterkanten, in het beste geval 

een landschappelijke omkadering van industriële relicten. Daar wordt wat aan gedaan natuurlijk. In 

Vilvoorde en Halle staan langs de bundel ambitieuze brownfield-herontwikkelingen op het getouw als 

stadsvernieuwingsproject ondersteund door de Vlaamse regering (Loeckx, 2009). 

De intentie van deze kleinstedelijke stadsvernieuwing is duidelijk: de inlijving van een stukje corridor bij 

de stad waar hij voorbij komt en de herijking van dit stuk tot volwaardig (klein)stedelijk gebied. Met de 

nadruk op residentiële ontwikkeling gericht op kernversterking, conform het Structuurplan Vlaanderen. 

De betreffende masterplannen, van de hand van getalenteerde ontwerpers, mogen worden gezien. 

Niettemin hebben deze stadsvernieuwingsprojecten het moeilijk. Men is bezorgd over een mogelijke 

‘verbrusseling’ van de nieuwe wijken. Ontwikkelaars zien enclaves van betere waterfront housing wel 

zitten maar zijn er niet gerust in. Her en der ontwaart men tekenen van uitzaaiing van grootstedelijk 

wangedrag. Misschien vertrekken dergelijke stadsvernieuwingsprojecten – net zoals de herontwikkeling 

van de Brusselse kanaalzone – te weinig van het tweevoudig karakter van het stadsdeel dat ze onder 

handen nemen: tegelijk bedrijvige achterkant van de eigen stad en segment van de ABC-bundel. Dit 

tweevoudig karakter moet precies het uitgangspunt worden van een stedelijke vernieuwing die op twee 

schalen tegelijk inspeelt: de schaal van de stad in kwestie en die van regionale ruimtelijke structuren. Op 

beide schalen dienen zich andere problemen en andere mogelijkheden aan. Wat nu vaak gebeurt, is het 

volgens louter lokale behoeften invullen van sites die eigenlijk op een regionale schaal van betekenis zijn. 

Over een dergelijke tweeschalenbenadering bestaan relevante best practices. Denk maar aan de 

succesvolle postindustriële ontwikkeling van de Emscher-vallei in het Ruhrgebied. In elk geval lijkt het 

verantwoord om te onderzoeken in welke mate van Clabecq of Halle over Brussel naar Vilvoorde de 

lijnstadgedachte, revisited in termen van eenentwintigste-eeuwse duurzame ontwikkeling, kan bijdragen 

tot een gemeenschappelijk gedragen frame voor onze hoofdstedelijke metropolitane regio. Een snoer 

van bestaande en nieuwe economische initiatieven, historische en nieuwe residentiële kernen die een zo 

breed mogelijk spectrum van de arbeidsmarkt en de woningvraag aanspreken, afgewisseld met natuur 

en water, aaneengeregen door spoorweg, snelweg en waterweg, kan opnieuw een tweevoudige 

metropolitane flow van en naar de grootstad op gang brengen. Tegelijk vormen de ‘desurbanistische’ 

kenmerken ervan een tegenzet tegen een ongebreidelde uitzaaiing van generieke randstedelijkheid. Het 

ABC-landschap als figuur after-sprawl (De Geyter, 2002).  

Bij het nadenken over de Brusselse metropolitane ruimte hoeft men zeker niet vanaf het nulpunt te 

vertrekken. In academische ontwerpateliers en bij studiebureaus werd en wordt – al dan niet in opdracht 

van officiële instanties – baanbrekend plannings- en ontwerpwerk verricht (De Meulder et al. 1998; van 

Durme en De Meulder, 2010). Zo bevat de studie van het ‘Vlaams Stedelijk/Strategisch gebied rond 

Brussel’ (2008-2010) interessante aanzetten van, onder meer, de zuidelijke kanaalzone, al blijft het wel 

erg op de vlakte wat de randen van het Zoniënwoud betreft. Of zoals reeds gesteld, zette het Brussels 

Gewest onlangs verschillende uitstekende studiebureaus aan het werk in het kader van een breed 
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opgezette planningsopdracht voor de gehele Brusselse kanaalzone, ter voorbereiding van een nieuw 

masterplan. En zeker van de ideeënwedstrijd ‘Brussel 2040’ – gericht op het ontwikkelen van een 

langetermijnvisie op het metropolitane Brussel en waarvan de resultaten binnenkort zullen worden 

tentoongesteld – mag men, gezien het kaliber van de drie laureaten, het een en ander verwachten.  

Figuur 12: Nadenken over de metropolitane ruimte, 2 

 

 

NABESCHOUWING: HET ONTBREKENDE PROJECT: DE METROPOLITANE 

AANWEZIGHEID VAN BRUSSEL-EUROPA. 

 

De voorgaande beschouwingen rond de herwaardering van ring, woud en kanaal vormen uiteraard nog 

geen doortimmerd stedenbouwkundig frame. Het zijn alleen drie dankbare invalshoeken om tot een 

dergelijk frame te komen. Eén cruciale invalshoek ontbreekt in dit stedenbouwkundig vlugschrift, met 

name Brussel als ruimte voor Europa. Dit is ronduit een lacune in onze denkoefening. Stedenbouwkundig 

en architecturaal gesproken uit de aanwezigheid van Europa in Brussel zich in weinig meer dan banale 

vastgoedontwikkeling, enkele gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken. Wij houden het bij een 

verwijzing naar interessant ontwerpend onderzoek naar een mogelijk alternatief. In ‘Brussels, a 

Manifesto. Towards the Capital of Europe’ (2007) ontwikkelt het Berlage Instituut een visie over de 

toekomstige Europese ruimte in Brussel. Negen projecten vormen een archipel van ‘nieuwe 

centraliteiten’ verspreid over het Brussels Gewest. Het Europakruispunt (aan het centraal station) en de 

huidige Europawijk zijn er twee van. Zes nieuwe centraliteiten worden gesitueerd in de kanaalzone. 



Pagina 59 van 69 

 

   

Nummer zeven, de ‘Josaphat Quarter’, laadt het noordelijk eindpunt van de oostelijke ‘middenring’ op. 

De laatste, ‘the European University’, nestelt zich op Delta, een spoorwegdriehoek waar de invalsweg 

door het Zoniënwoud (vanaf het Leonard-kruispunt) uitloopt op de ULB-VUB campus langs de 

middenring. Dus toch ring, woud, kanaal? 

 

D. EEN NIEUW CONTRACT TUSSEN RIJK EN ARM 

 

HERVERDELING ALS INSTRUMENT 
 

Brussel, dat veel welvaart produceert maar dit te weinig aan de eigen bevolking ten goede laat komen, 

heeft nood aan een nieuw contract tussen rijk en arm. Een contract dat iedereen aanspreekt op 

verantwoordelijkheden en talenten en dat leidt tot een rechtvaardigere verdeling van jobs en inkomens. 

Dit contract kan langs twee ruimtelijke assen tot stand komen: tussen het armere Brussel en haar rijkere 

periferie, en tussen de armere vallei en de rijkere flanken. Dit contract vormt de basis voor een nieuwe, 

inclusieve Brusselse belangengemeenschap en kan ruimtelijk ondersteund worden door de nieuwe 

stedenbouwkundige figuur. 

Het Brusselse leefcomplex – grofweg de ruimtelijke uitbreiding van de Brusselse arbeidsmarkt (en dus 

veel groter dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – verdeelt de belanghebbenden in de Brusselse 

toekomst in drie sociaalruimtelijke groepen: de arme centrumbewoners en arme nieuwkomers, de 

Brusselse middenklasse, en de Brusselse stadsgebruikers die buiten het Gewest wonen. Deze drie 

groepen moeten elkaar erkennen en samen naar een gemeenschappelijk debat en onderhandeling over 

de toekomst van de metropolitane ruimte groeien. Hierin ligt wat men een nieuw sociaal pact voor 

Brussel zou kunnen noemen. Een pact dat tezelfdertijd essentieel is, maar ook botst op het wantrouwen 

van Vlaanderen en Wallonië én van de stadsgebruikers die in die regio’s wonen. De belangrijkste 

uitdaging van dit sociaal pact bestaat erin de sociale ongelijkheden in de metropolitane ruimte 

aanzienlijk te doen afnemen, tot op het niveau waarop elke inwoner de waarborg heeft op een 

menswaardige manier te kunnen leven. Dit is een kwestie van sociale rechtvaardigheid die de 

grootstedelijke gemeenschap aan al haar inwoners moet garanderen. 

De levensomstandigheden worden in onze samenleving in de eerste plaats verzekerd door toegang tot 

de arbeidsmarkt en door een verloning voor de geleverde arbeid die hoog genoeg is en de nodige 

inkomenszekerheid verschaft. Maar zelfs in een van de meest competitieve regio's van de 

wereldeconomie biedt de arbeidsmarkt vandaag geen garantie meer voor de verbetering van het lot van 

de armste bevolking, noch voor een snelle integratie en opwaartse sociale mobiliteit van de 

nieuwkomers in de stedelijke gemeenschap. Directe onderlinge solidariteit en wederzijdse hulp tussen 

mensen via sociale netwerken is voor sommigen in onze samenleving van levensbelang. Om die 

wederkerigheid mogelijk te maken, proberen mensen in de buurt van hun familie te leven en blijven 

etnische groepen bij elkaar wonen. Niet toevallig wordt de laatste jaren daarom ook via allerlei 

initiatieven gewerkt aan samenlevingsopbouw en sociale cohesie. Maar sociale netwerken zijn niet 

alleenzaligmakend. De onderlinge solidariteit is voorwaardelijk en beperkt tot de leden van het netwerk. 
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Wie nood heeft aan solidariteit, heeft binnen zijn netwerk niet altijd veel onderhandelingsmarge om 

deze solidariteit af te dwingen. Bovendien zijn sociale netwerken vaak intrinsiek verbonden met 

identitaire processen en daardoor ook sociaal selectief. De zwakste groepen worden daardoor van de 

sterkste netwerken uitgesloten. 

Het herverdelingsbeleid van de overheid is een grootschaliger alternatief. De overheid kan ook 

regulerend optreden op de arbeidsmarkt en zo trachten de verdeling van de inkomens aan de bron bij te 

sturen: toezicht op discriminatie, het stimuleren van banen voor groepen die op de markt weinig aan 

bod komen (bijvoorbeeld laaggeschoolden), maar ook de controle op de arbeidsduur, de hoogte van de 

lonen en arbeidsomstandigheden zijn mogelijke pistes. Daarnaast kan de overheid duurzame 

economische ontwikkeling (onderwijs, vorming, mobiliteit, ruimtelijke ordening, ...) en de productie van 

duurzame rijkdom (onderzoek, infrastructuur, natuurontwikkeling, klimaat, ...) faciliteren.  

De sturing van de samenleving en de herverdelende rol van overheid staan echter onder zware druk: 

zowel op de schaal van steden als gewesten en natiestaten worden de overheden als concurrenten tegen 

elkaar uitgespeeld, waardoor ze nog weinig ruimte krijgen om in hun beleid sociale noden voorop te 

stellen. Met een lage tewerkstellingsgraad van de stadsbewoners, een groot aandeel pendelarbeiders en 

hoge werkloosheid, is dit voor Brussel geen vruchtbare piste. Het Europese niveau sociaal uitbouwen 

blijkt van belang, omdat dit niveau nog enigszins de concurrentielogica overstijgt. Maar daarvoor is druk 

van onderuit nodig, onder meer vanuit de stad, waar de spanning tussen concurrentie en solidariteit het 

meest voelbaar is. Om Brussel zelf socialer te maken, moet Brussel samen met andere steden 

ondubbelzinnig pleiten voor een socialer Europa. 

De herverdelingstaak van de overheid via het aanbieden van collectieve voorzieningen wordt op 

verschillende niveaus georganiseerd. Het debat over welke taak het beste op welk niveau wordt 

behandeld, is complex en eeuwenoud, en wordt in België bovendien vaak met een communautaire saus 

overgoten. Wanneer de vraag gesteld wordt welke rol de Brusselse overheden in dit kluwen kunnen 

spelen, komt een dubbel spanningsveld voor de ogen. 

Het verzorgingshinterland van de stad overstijgt de administratieve grenzen van het Gewest, en komt 

grofweg overeen met de regionale arbeidsmarkt of de metropolitane ruimte waar we het over hebben. 

Maar het Gewest vertoont de belangrijkste concentratie van collectieve voorzieningen en diensten en 

die worden frequent door bewoners van de hele metropolitane ruimte gebruikt. De kosten ervan 

worden echter voor een belangrijk deel gedragen door het Gewest en de Brusselse gemeenten. Vele 

gebruikers, waaronder de pendelaars, maar ook toeristen, betalen minder mee aan de financiering 

ervan. Externe financiering is er slechts voor de ‘persoonsgebonden materies’ vanuit de 

gemeenschappen en voor hoofdstedelijke en grootstedelijke ingrepen vanuit specifieke federale fondsen 

zoals Beliris of het Grootstedenbeleid. Die worden uiteraard niet uitsluitend door de pendelaars 

gedragen. Omgekeerd gebruiken de inwoners van het Brussels Gewest relatief veel minder de 

voorzieningen en diensten die in de rand worden aangeboden. Er is met andere worden sprake van een 

negatieve herverdeling, waarbij, zoals hoger vermeld, de arme centrumgemeenten voor de rijke 

randgemeenten betalen. 
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Anderzijds zit er een spanning op de interne herverdeling: welke Brusselaar geniet er mee van de 

collectieve voorzieningen? De tweede ruimtelijke as, de tweedeling binnen het Brussels Gewest, duikt 

hier op. In de meeste gemeenten zitten zowel negentiende-eeuwse arbeidersbuurten uit de eerste 

gordel als recentere, meer welgestelde buurten uit de tweede gordel; er zijn sociale woonbuurten en 

private woonbuurten. Het zou voor de hand liggen dat op deze schaal de nodige solidariteit ontwikkeld 

wordt en dat het gemeentelijke beleid met betrekking tot collectieve voorzieningen dus herverdelend 

werkt. Het probleem is echter dat, zoals hogerop aangetoond, gemeenten goede redenen hebben om 

andere paden dan die van de solidariteit te bewandelen. De Brusselse gemeenten staan fiscaal met 

elkaar in concurrentie en grijpen het woonbeleid en de ruimtelijke ordening aan om de armste bewoners 

aan elkaar door te spelen en rijkere bewoners aan te trekken (Kesteloot & De Decker, 1992; De Lannoy & 

De Corte, 1994; Van Criekingen, 2006). Door hoogwaardige functies aan te trekken en laagwaardige te 

verdringen, tracht men bovendien de waarde van het vastgoed te verhogen. Daarmee kunnen de 

gemeenten hun inkomsten uit de aanvullende belastingen op de persoonsbelasting en op de onroerende 

voorheffing vergroten. De vraag is dus hoe de fiscale concurrentie tussen de gemeenten naar een 

verdelende rechtvaardigheid kan worden omgebogen. Dit houdt in dat armere gemeenten niet alleen 

meer middelen krijgen, maar ook dat ze deze middelen daadwerkelijk gebruiken om de ongelijkheid aan 

te pakken en niet om hun concurrentiepositie te verbeteren. 

Dit brengt ons terug naar de financieringsdiscussie. Hierachter schuilt een fundamentele vraag naar de 

manier waarop de financiering van gewestelijke (en lokale overheden) het best georganiseerd wordt 

(een vraag die nagenoeg nooit in de debatten wordt uitgewerkt). Voor deze organisatie van lokale 

financiering zijn twee tegengestelde theoretische modellen voorgesteld (Terhorst & Van der Ven, 2001) 

– maar concrete financiering kan elementen van beide modellen combineren. Het ene uiterste is een 

volledige decentralisatie, waarbij elke overheid op haar eigen territorium de nodige financiering ophaalt. 

Daardoor ontstaat er concurrentie tussen gewesten (en gemeenten) om de dragers van hun fiscale basis 

naar hun territorium te halen – onder andere door de belastingtarieven zo laag mogelijk te houden, 

maar ook door de lastposten te vermijden. Het andere uiterste is een centraal georganiseerde inning van 

de financiering en een herverdeling over de gewesten (en de gemeenten) volgens gemeenschappelijk 

bepaalde regels. Gewestelijke en lokale overheden zullen nog altijd met elkaar concurreren om dragers 

van hun fiscale basis. Maar nu kan op centraal niveau beslist worden om solidariteit tussen de gewesten 

en gemeenten door te voeren. Het aantal armen of de sociale nood kunnen dan tot de criteria behoren. 

In dat geval worden de gemeenten die een sociaal beleid moeten voeren, hierin ondersteund. Bijgevolg 

hebben de lokale overheden er nu voordeel bij om deze groepen met een goed sociaal beleid aan te 

trekken en ter plaatse hun lot te verbeteren, in plaats van ze uit hun grondgebied te verdringen. Cynici 

zullen beweren dat gemeenten in dergelijke constellatie aangemoedigd worden om hun armen arm te 

houden en zelfs om meer armoede te creëren. Maar ze vergeten daarbij dat die armen ook ‘met de 

voeten’ kunnen stemmen en zich verplaatsen naar gemeenten waar ze de beste hulp kunnen verkrijgen. 

Concurrentie tussen de overheden speelt nu ook op een ander niveau: de verschillende ondergeschikte 

overheden zullen hun belangen op het centraal niveau bepleiten en proberen de regels in hun voordeel 

vast te leggen. 
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De eerste oplossing kan tot zinloze fiscale concurrentie leiden en degradeert het gewestelijke en lokale 

sociaal beleid tot ‘fiscale luxe’ (een beleid dat men zich alleen kan veroorloven als de lokale fiscale 

inkomsten hoog genoeg zijn en het het behoud van rijke inwoners niet in gevaar brengt). In de tweede 

oplossing schuilt het gevaar voor een gebrek aan financiële verantwoordelijkheid, maar het bevat ook de 

kiem voor het organiseren van een sociaal rechtvaardige verdeling van collectieve goederen, diensten en 

infrastructuur. Het bepalen van de beste combinatie van beide systemen moet op federaal niveau 

uitgezocht worden, samen met vertegenwoordigers van de gewestelijke en lokale overheden. 

 

NAAR EEN OVERLEGSTAD 
 

De tendens tot negatieve herverdeling die in de sociaalruimtelijke en de fiscale structuur van het 

metropolitaanse gebied ingebakken zit, kan dus doorbroken worden door een gerichte financiering van 

de lokale overheden. De herziening van de financieringswet in het recente regeerakkoord versterkt de 

slagkracht van het Brussels Gewest, maar legt ook de nadruk op de responsabilisering van de deelstaten. 

De concurrentielogica die hieruit voortvloeit, wordt wel in toom gehouden wat fiscaliteit betreft, maar 

daarmee verdwijnt de strijd voor een goed renderende fiscale basis niet. Een tweede probleem is dat de 

hele Belgische bevolking voor de bijkomende financiering van Brussel betaalt en er geen specifieke 

bijdrage van de pendelaars en de stadsgebruikers wordt gevraagd. Ten slotte ontbreekt nog altijd een 

mechanisme dat de lokale overheden aanmoedigt om een goed sociaal beleid uit te bouwen. 

De tendens tot negatieve herverdeling kan ook doorbroken worden door de stadsgebruikers om te 

scholen tot gebruikers van de stadsrand die hun tewerkstelling en alle nodige diensten en voorzieningen 

ter plaatse aantreffen, een beeld dat de Amerikanen edge cities noemen: randsteden langs het 

suburbanisatiefront waar diensten en banen voor de suburbanen gevestigd zijn en die de centrale stad 

voor hen overbodig maken. Regionale en kleine steden rond Brussel, van Soignies tot Wavre over 

Nivelles, Ottignies en Louvain-la-Neuve, van Leuven tot Geraardsbergen over Mechelen en Aalst zijn dan 

kandidaten voor de toekomstige Brusselse edge cities. De sociaalruimtelijke dynamiek voert ons ten dele 

naar deze situatie: enerzijds versterkt de marginalisering van de binnenstedelijke bevolking het beeld 

van de nutteloze stad. Anderzijds ondersteunen de voortzetting van de suburbanisatie, die ook een 

decentralisatie van diensten aan de bevolking inhoudt, en de sterke groei van de tewerkstelling rond 

suburbane polen zoals Zaventem en Groot-Bijgaarden de opbouw van Brusselse edge cities. Een dergelijk 

scenario betekent echter het uiteenvallen van de metropolitane ruimte en een verdieping van de 

Brusselse tegenstellingen. 

De negatieve herverdeling kan ook gestelpt worden door gentrificatie, waarmee sterkere 

belastingbetalers naar de centrale gemeenten worden gehaald. Om dit aan te moedigen zijn het Gewest 

en de centrale gemeenten bereid om de betrokken wijken te beveiligen en daarbij repressief op te 

treden. Gentrificatie veroorzaakt ook een stijging van de vastgoedprijzen en van de detailhandel, 

waardoor ook nog sociale verdringing verschijnt. Er is dus gevaar voor stijgende spanningen tussen arm 

en rijk, die ook nog versterkt kunnen worden door de stadsgebruikers die graag van een bruisend 

centrum gebruikmaken zonder geconfronteerd te worden met de armoede en de kleine criminaliteit die 
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ermee samengaan. Het resultaat kan een repressieve stad worden. Om de veiligheid van de 

middenklasse te verzekeren, moeten de armen verdreven worden van de plaatsen waar ze in de weg 

staan van de gentrificatie en het stadsgebruik. In deze confrontatielogica is deze repressie voor de 

middenklasse de enige manier om haar recht op te stad te waarborgen, een recht dat anders bedreigd 

wordt door de gevaren en conflicten die uit de sociale ongelijkheden voortvloeien. De motor van die 

repressie werkt in twee richtingen: ten eerste de angst voor de arme en – gezien die arme ook migrant is 

– de angst voor de andere. Die angst maakt het dan onmogelijk om het bestaan van de andere 

sociaalruimtelijke groep in de stad te erkennen en te aanvaarden. In een dergelijk scenario draait het 

stadsbeleid rond de noden van de stadsgebruikers en de Brusselse middenklasse, namelijk: de veiligheid 

verzekeren, de mobiliteit verbeteren (vooral de automobiliteit) en de dienstverlening in het centrum 

beter afstemmen op de noden van de gebruikers. Naarmate die drie politieke prioriteiten gerealiseerd 

worden, vergroot echter de negatieve herverdeling van het centrum naar de rand en van de armen naar 

de rijken. 

Omdat een dergelijke spiraal van spanningen en repressie uitzichtloos is, stellen we een derde scenario 

voor: dat van de overlegstad, waar de troeven van stad en rand met de hele metropolitane bevolking 

gedeeld worden. Naast het behoud van de aantrekkingskracht van het stadscentrum, impliceert de 

overlegstad immers dat de drie sociaalruimtelijke groepen elkaar wederzijds erkennen en hun belangen 

met elkaar confronteren. Die erkenning slaat op het recht op de stad en impliceert dat elke groep moet 

aanvaarden dat de andere groepen ruimte innemen, dat ze gebruikmaken van de collectieve 

stadsgoederen en -diensten en meer algemeen dat ze de stedelijkheid met elkaar delen. Er liggen ook 

kansen te rapen voor de stedelingen in de stadsrand, of het nu om suburbaan wonen als resultaat van 

opwaartse mobiliteit gaat, of om het vinden van tewerkstelling in de nieuwe randstedelijke groeipolen, 

of nog om vrijetijdsbesteding in een groene en landelijke ruimte. In dit scenario vormen de drie groepen 

en de drie ruimten één stad, waarbij de troeven en de kansen van elke groep en elke deelruimte 

gevaloriseerd worden. 

 

DE VOORWAARDEN VAN HET PACT 
 

Een overlegstad impliceert drie ingrijpende veranderingen in de verhoudingen tussen de drie 

sociaalruimtelijke groepen: (1) de directe inspraak van de stadsgebruikers in het beleid van kernstad en 

metropool; (2) de politieke versterking van de tweede en derde generatie armen en arme nieuwkomers 

en de politieke integratie van de rijkere en goedgeschoolde Europese en andere internationale expats; 

en (3) het coproductief concipiëren, ontwikkelen en beheren van de integrale metropolitane ruimte. 

Om de Brusselse pendelaars bij het stadsbeleid te betrekken, moeten er extraterritoriale rechten en 

plichten gecreëerd worden. Tegenover een bijdrage van de stadgebruikers aan de financiering van de 

centraalstedelijke infrastructuur, voorzieningen en diensten, staat het recht om hun stem te laten horen 

in het publieke debat over het beheer van die goederen en diensten en over de toekomst van de stad. 

Dit vraagt ook om nieuwe vormen van bestuur, waarbij de zeggenschap van de gebruikers niet mag 

leiden tot een repressieve stad. Niet de politieke vertegenwoordiging, maar netwerking en 
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onderhandeling zijn van tel. In dat opzicht biedt participatieve democratie meer kans op slagen. Om 

participatieve democratie vorm te geven, kan gedacht worden aan lokale verkozenen die zelf initiatieven 

nemen om dergelijke problemen te bespreken en om projecten op te zetten met alle betrokken partijen, 

waarbij getracht wordt om individuele en tegengestelde belangen te overstijgen en om 

gemeenschappelijk aanvaarde beslissingen op te bouwen. Twee beleidsvelden komen perfect in 

aanmerking voor deze nieuwe vorm van democratisch stadsbeheer: enerzijds de ruimtelijke ordening en 

anderzijds de budgettaire participatie. Het lokale beheer van het territorium (ruimtelijke ordening, 

huisvesting, voorzieningen, mobiliteit, lokale veiligheid, duurzame lokale ontwikkeling) moet uiteraard 

omkaderd worden door principes die op gemeentelijke en gewestelijke niveaus zijn vastgelegd. Maar de 

sociale schaal waarop dat beheer slaat, is ook de schaal van de participatieve democratie. De nood aan 

een gedeeld lokaal beheer van de ruimte stelt zich vooral in het stadscentrum en op plaatsen waar veel 

tewerkstelling voorkomt. Maar wellicht zijn de belangrijkste strategische plekken de grens- en 

contactgebieden tussen de drie sociaalruimtelijke groepen. Het gemeenschappelijk beheer van het 

Zoniënwoud, waarvan hoger al sprake, is een mogelijk voorbeeld dat uitgebreid moet worden naar alle 

betekenisvolle interactieplekken langs de gewestgrens (de concurrentie rond nieuwe shoppingcentra 

geldt hier als duidelijk voorbeeld van wat we moeten vermijden). Gelijkaardig overleg kan ook binnen 

het Brussels Gewest opgebouwd worden langs het gentrificatiefront (de kanaalzone) en langs de 

contactzone tussen de negentiende-eeuwse arbeiderszone en de tussenoorlogse buurten. De aanleg van 

stations op die spoorlijnen in het kader van het Gewestelijk ExpresNet vormt een perfecte proeftuin voor 

een tijdelijke en flexibele participatieve democratie die de drie sociaalruimtelijke groepen dichter bij 

elkaar brengt en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de stad aanbiedt.  

Technieken van ‘participatief budget’ (die eerst in Porto Alegre werden ontwikkeld) bieden gelijkaardige 

mogelijkheden van creatieve confrontatie. Participatief budget is een vorm van participatieve 

democratie waarbij de burgers en middenveldorganisaties het recht verkrijgen om rechtstreeks deel te 

nemen aan het fiscaal beleid van de gemeente (Marquetti et al. 2012). Het levert een 

verantwoordelijkheid op lokale schaal op, maar dwingt de betrokken lokale actoren tegelijk om op het 

niveau van de Brusselse grootstedelijke gemeenschap te denken en rekening te houden met alle 

openbare interventiedomeinen. Ook hier kunnen de prioriteiten gemeenschappelijk vastgelegd worden 

en kunnen individuele belangen overstegen worden. 

De armen en nieuwkomers staan het zwakst op politiek vlak. Een Brussels bestuur dat de drie 

sociaalruimtelijke groepen op een gelijk niveau van verantwoordelijkheid en onderhandelingscapaciteit 

zet, impliceert een politieke versterking van deze groep. Uiteraard hoort hier een electorale hervorming 

bij die stemrecht verleent aan buitenlanders onder dezelfde voorwaarden als voor de Belgische burgers, 

en dat minstens op gemeentelijk en gewestelijk niveau. Maar op zich zou deze maatregel maar weinig 

effect sorteren. Want als deelname aan het democratische proces niet ondersteund wordt met sociale 

rechten – in de eerste plaats onderwijs en bestaanszekerheid – dan blijven die politieke rechten 

vruchteloos. Politieke mondigheid wordt immers gevoed door sociale emancipatie. 

Politieke verantwoordelijkheid voor de nieuwkomers in de representatiedemocratie moet ondersteund 

worden door hun deelname in de participatieve democratie. De woonplaatsen van de nieuwkomers 

vallen trouwens in grote mate samen met, of grenzen aan de plaatsen die de Brusselse middenklasse en 
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de pendelaars in de stad gebruiken, waardoor interactie en participatieve democratische beslissingen 

over het delen van die plaatsen voor de hand liggen.  

De politieke prioriteiten die een dergelijk pact moeten ondersteunen, zijn ook gericht op de realisatie 

van de sociale rechten van de centraalstedelijke sociaalruimtelijke groep. De belangrijkste sectoren 

daarbij zijn onderwijs en vorming, huisvesting en tewerkstelling. Op die manier worden de sociale 

ongelijkheden in de stad rechtstreeks aangepakt. Gentrificatie krijgt binnen de contouren van een 

dergelijk pact ook een andere betekenis dan in de repressieve stad. Tegenover het gevaar voor 

territoriale opsluiting van de groepen kan gentrificatie tot bondgenoot van overleg omgevormd worden. 

Elke sociaalruimtelijke groep en vooral de zwakste heeft weliswaar nood aan een bepaalde graad van 

zelfbescherming om zijn verbondenheid met de stad en zijn culturele identiteiten te verstevigen, om 

beter gewapend de confrontatie met de andere actoren van de stad aan te gaan. Maar die trend tot 

homogenisering mag niet ontaarden in sociale opsluiting en negeren van de anderen. Zelfbescherming 

kan ook uitmonden in meer openheid en confrontatie. Hierin kan zachte gentrificatie een belangrijke rol 

spelen. Die gaat niet alleen om het aanpassen van de stad aan de noden en wensen van een stedelijke 

middenklasse (wat in fine een andere vorm van homogenisering is), maar verdedigt ook de belangen van 

de nieuwkomers en benadrukt het recht op de stad voor iedereen. Opnieuw zijn de strategische plekken 

langs de contactgebieden in de metropolitane ruimte de plaatsen die als leerschool kunnen fungeren 

voor een projectmatige coproductie van de stedelijke ruimte en van grootstedelijke 

gemeenschappelijkheid. 

De overlegstad en het nieuwe pact tussen rijk en arm staan of vallen met het slagen van de jeugd. 

Brussel zal altijd de jongste van de Belgische grootsteden zijn dankzij haar aantrekkingskracht op 

migranten, die de stedelijke bevolking via hun demografische dynamiek verjongen. Migrantenjongeren 

werden te lang als een probleem gezien en er werd gedacht dat hun verwijdering (door de terugkeer 

naar hun herkomstland te bepleiten, door opsluiting of gewoon door hun bestaan en hun noden te 

ontkennen) de stad beter zou maken. Op die manier wordt echter de toekomst van de stad verkwanseld 

en de confronterende houding van een deel van die jeugd (kleine criminaliteit, respectloosheid, 

vrouwenhaat, straatgeweld, drugs, ...) wordt er ook door bestendigd. De jeugd helpen slagen, houdt in 

dat de vicieuze cirkel van ontkenning, opstand en veroordeling wordt doorbroken en dat de jeugd 

beschouwd wordt als de vitale kracht van de stedelijke gemeenschap.  

De kansen die Brussel deze jongeren zal geven, bepalen de toekomst van de stad. Dat brengt ons terug 

naar opleiding, vorming en tewerkstelling als absolute beleidsprioriteiten van de overlegstad. Onderwijs 

en vorming moeten opnieuw een materiële en intellectuele betekenis krijgen, in de zin dat ze uitmonden 

in valoriserende banen en burgervaardigheden. Dat vraagt onder meer een grondige herwaardering van 

het technisch en beroepsonderwijs, mechanismen om de beste leraars ook in de zwakste klassen te 

krijgen en het opbouwen van sterke banden tussen school, buurt en stad. De creativiteit van de jongeren 

moet ernstig genomen worden en ze moet een van de pijlers van het imago van de stad worden. Bovenal 

moeten die jongeren gecoöpteerd worden in het politieke leven van de stedelijke gemeenschap: ze 

moeten een stem krijgen, ze moeten gehoor vinden en de toekomst moet met hen opgebouwd worden.  
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Een dergelijk jeugdbeleid is noodzakelijkerwijze territoriaal, in die zin dat dit beleid niet overal in de 

stedelijke gemeenschap op dezelfde manier gevoerd kan worden. Jongeren zijn oververtegenwoordigd 

in de sociaalruimtelijke groep van de armen en migranten en in mindere mate in de groep van de 

stadsgebruikers (zie figuur 13). De jeugd draagt dus de kiemen van een diepe kloof tussen enerzijds de 

wijken uit de rand, voornamelijk buiten de gewestgrenzen gelegen en waar jongeren uit de hoge en 

middenklasse opgroeien, en anderzijds de jongeren afkomstig uit de arbeidsmigratie en vervolgens uit de 

recentere economische en politieke migratie in de oude arbeiderswijken en hun omgeving. Op die 

gebieden en op die jongeren moeten de inspanningen worden toegespitst. Het zijn niet alleen 

probleemjongeren. Ze zijn ook dragers van centraalstedelijke expertise, het omgaan met diversiteit, met 

creativiteit en met verandering. 

 

 

  

Figuur 13: Aandeel kinderen (0-17 jaar) als percentage van totale bevolking. Bron: Chris Kesteloot, ‘The 

socio-spatial structure of Brussels and urban dynamics: processes of suburbanisation, gentrification, 

urban renewal and exclusion’, presentatie voor Metaforum. 
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