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L'avenir du centre de Bruxelles :  
pourquoi nous sommes tous concernés 

 

L'hyper-centre de Bruxelles, qui entoure la Grand-Place et la Bourse, va faire l'objet 
prochainement d'une transformation en profondeur. La superficie piétonne va 
pratiquement y doubler (pour atteindre environ 50 ha), les boulevards centraux vont 
être réaménagés et un nouveau plan de circulation établi. C'est la Ville de Bruxelles 
qui l'a décidé. Enfin ! Cela faisait plus de quinze ans que l'on attendait une 
rénovation de ces voiries conçues selon les principes des années 1970 (omniprésence 
de la voiture, limitation et encombrement des espaces piétons...). Et, pour la première 
fois, nos édiles communaux semblent particulièrement déterminés à faire aboutir le 
projet.  

Cette rénovation en profondeur ne peut pas être un échec. En raison de l'importance 
que revêt l'hyper-centre de Bruxelles pour l'image internationale de notre ville, mais 
aussi pour les visiteurs quotidiens ou occasionnels, les chalands et, last but not least 
les habitants de plus en plus nombreux qui y (re)vivent. C'est évidemment la 
coexistence de publics aussi variés dans un grand centre-ville comme celui de 
Bruxelles qui rend le défi de sa rénovation d'autant plus complexe.  

Or, nous pensons que le projet actuellement concocté par la Ville de Bruxelles 
ménera à un échec retentissant qui sera dommageable à tout le monde, si un 
certain nombre de corrections importantes ne lui sont pas apportées. 

La première raison tient dans le manque total d'ambition du plan de la Ville en 
matière d'accessibilité. Quand la ville de Bordeaux - à laquelle beaucoup de 
responsables bruxellois se réfèrent - a rénové son centre-ville, la question n'était pas 
celle de la piétonnisation mais celle de l'arrivée du tram. C'est lui et lui seul qui a 
conduit à supprimer la circulation et le stationnement automobile sur son passage et 
à élaborer un nouveau plan de circulation. Rien de tel chez nous. Certes, l'hyper-
centre de Bruxelles est déjà bien desservi par les transports en commun, mais moins 
de la moitié seulement de la Région a un accès direct au centre-ville1 et, quand c'est le 
cas, cette desserte, le plus souvent en bus, est parfois poussive et surchargée.  

Bien sûr, c'est la Région de Bruxelles-Capitale, et non la Ville de Bruxelles, qui est 
compétente en matière de transports publics mais comment peut-on lancer un plan 
aussi important avec, dans ce domaine, comme seule ambition de demander à la 
STIB un mini-bus électrique pour les déplacements d'un coin à l'autre de la zone 
piétonnisée, tout en supprimant la plupart des bandes réservées à ces bus ?  

Si la Ville veut améliorer l'attractivité commerciale de son hyper-centre - ce qui est 
son objectif affiché -, la première chose à faire est de voir avec la Région et la STIB 
comment améliorer encore l'accessibilité de ce centre en transport public, qui est du 

                                                
1 DOBRUSZKES F., HUBERT M., LAPORTE F., VEIDERS C., 2011, “Réorganisation d’un réseau de 
transport collectif urbain, ruptures de charge et mobilités éprouvantes à Bruxelles”, Articulo - Journal of 
Urban Research, 7, pp. 1-16. URL : http://articulo.revues.org/1844#text 
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reste le mode privilégié des chalands déjà aujourd'hui2. Or, plusieurs projets de tram 
qui vont dans ce sens sont actuellement bloqués par la Ville de Bruxelles. Au lieu de 
soutenir ces projets et d'en demander d'autres aussi ambitieux, l'essentiel du plan de 
la Ville consiste à améliorer l'accessibilité automobile de l'hyper-centre en créant pas 
moins de quatre nouveaux parkings d'au moins 500 places chacun et une "boucle de 
desserte" (un "mini ring" selon ses détracteurs), de deux voies à sens unique, tout 
autour de la zone piétonne, dans laquelle voitures, bus, vélos et motos seront englués 
et qui n'excluera pas le trafic de transit.  

C'est perdre de vue que la politique du "tout-à-l'auto" de l'après-guerre a déjà donné 
lieu à la construction de près de 20.000 emplacements de parking public dans le 
centre de Bruxelles ou à proximité immédiate de celui-ci, dont environ 6000 rien que 
dans la zone piétonne projetée3. C'est bien plus que les 3350 emplacements créés ex 
nihilo à Bordeaux pour compenser les pertes en voirie. Si de nouveaux parkings 
devaient être construits, ils devraient donc nécessairement être excentrés et se situer à 
proximité des grands pôles de transports publics régionaux et métropolitains, 
comme cela se fait d'ailleurs à Bordeaux pour citer à nouveau cet exemple 
amplement utilisé par les édiles bruxellois, avec une réelle volonté d'encourager 
l'usage des transports en commun pour accéder à l'hyper-centre.  

N'oublions pas aussi que le succès de la rénovation du centre de Bordeaux résulte 
également du fait que cette ville est devenue une grande ville cyclable et marchable4. 
Ce n'est donc pas seulement l'hyper-centre qui doit être accueillant pour les modes 
actifs (marche et vélo) mais toutes les voies d'accès à celui-ci, ce qui ne sera pas le cas 
si l'on continue à encourager massivement l'accès en automobile.  

Bref, ce n'est pas uniquement d'un plan de circulation dont nous avons besoin mais 
d'un véritable plan de mobilité, multi-modal, qui prenne en compte toutes les 
échelles pertinentes : locale, régionale, métropolitaine... C'est la raison pour laquelle 
la Ville de Bruxelles n'est pas seule concernée par l'avenir de l'hyper-centre de notre 
capitale. 

La deuxième raison qui nous fait craindre que le projet de la Ville soit un échec tient 
en l'absence actuelle de vision globale de ce que sera le réaménagement futur. Or, 
partager l'espace public autrement pour en faire d’abord et avant tout un lieu de vie 
sociale est un enjeu de taille que Bruxelles n'est pas la première à affronter. Il s'agit 
donc de bénéficier des expériences acquises, tant ailleurs en Belgique qu'à l'étranger, 
pour véritablement refonder l'environnement urbain5, en tenant compte certes des 
ambitions en matière commerciale et touristique d'une grande capitale mais en 

                                                
2  Voir Atrium - Agence régionale du commerce, Baromètre 2014. Profil des quartiers commerçants 
bruxellois, 2014, 364 p. URL :http://issuu.com/agenceatrium/docs/baro_2014_fr?e=7193881/4943342 

3 Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), Bruxelles Mobilité (AED), Direction Stratégie, 
Plan de politique régionale de stationnement. Rapport de phase III : diagnostic général - description, analyse et 
évaluation, Bruxelles, Etude réalisée par Sareco et Stratec, 2011, 191 p. 

4 RABL  A.,  NAZELLE  A.,  "ʺBenefits  of  shift  from  car  to  active  transport"ʺ,  Transport  Policy,  2012,  n°19,  pp.  
121–131 

5 MORITZ B., “Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles”, Brussels Studies,, 2011, n°50, pp. 
1-15. URL : www.brusselsstudies.be 
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intégrant aussi davantage les fonctions de séjour et de desserte, la nature en ville et 
l'amélioration de la qualité de l'air.   

Signatures : 

Michel Hubert, sociologue, CES/IRIB, U. Saint-Louis  

Bas de Geus, physiologie humaine, BLITS, VUB  

Dag Boutsen, architecte, doyen de la Faculté d'architecture, KULeuven 

Stefan De Corte, géographe, STeR*/Cosmopolis, VUB  

Christophe Loir, historien, sociAMM, ULB 

Pierre Vanderstraeten, architecte-urbaniste et sociologue, CREAT, UCLouvain et 
ISURU 

Les six signataires sont auteurs de nombreuses études sur la mobilité, notamment à 
Bruxelles, et/ou de projets d'aménagement dans le domaine de la mobilité et de 
l'espace public. 

 

 

Gent duwt auto uit de stad 
De Morgen - Door: Tine Peeters − 01/07/14 
 
De auto in de Gentse binnenstad achterlaten zal door het nieuwe parkeerplan een flinke duit 
meer kosten. Of het nu gaat om op straat parkeren of in een garage, alle tarieven gaan de 
hoogte in. Foutparkeerders en stadsbewoners met twee auto's moeten ook meer betalen. 

Wie de cijfers over het Gentse autoverbruik bekijkt, kan maar één conclusie trekken: de stad 
slibt dicht. In vijftien jaar tijd maakt de Gentenaar 70.000 extra verplaatsingen per dag. In één 
decennium kwamen er ook nog eens 30.000 nieuwe inwoners bij, en prognoses voorspellen 
dat er nog 20.000 nieuwe stroppendragers op komst zijn. "Als je uitgaat van één auto per drie 
personen, betekent dat minstens 10.000 extra auto's," rekent Filip Watteeuw (Groen), Gents 
schepen van Mobiliteit, voor. "Dan heb je veertig kilometer aan straten vol parkeerplaatsen 
nodig."������Een nieuw parkeerplan leek het Gentse schepencollege de enige oplossing. Vanavond 
komt dat plan een eerste keer op de gemeenteraad, in het najaar zou de definitieve 
goedkeuring moeten volgen. Watteeuw maakt zich sterk dat de bewoners en de handelaars 
door het plan beter af zullen zijn.������ 

Vier zones ��� 

De stad krijgt voortaan vier parkeerzones: het centrum, het gebied binnen de stadsring, de 
stationszone (Gent-Sint-Pieters en Dampoort) en de rand. In het centrum wordt parkeren het 
duurst, in de rand het goedkoopst. Bovengronds parkeren in de schaduw van de drie torens 
kan niet langer dan drie uur en slaat op van 7 naar 10 euro. Dagtickets verdwijnen.������Een 
parkeergarage induiken komt niet goedkoper uit. Daar gelden ook hogere tarieven dan de 
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huidige. In de parkings pal in het centrum wil het schepencollege het lang parkeren 
ontmoedigen. Wie er toch een dag staat, telt 26 euro neer, nu is dat nog 11 euro. In de 
parkings verder weg van de historische binnenstad kost een dag parkeren 14 euro. "Het aantal 
mensen dat nu meer dan zes uur parkeert in deze parkings, bedraagt maar 20 procent", 
relativeert Watteeuw de verhoging.������De stad hoopt dat door deze verhoogde tarieven 
dagjesmensen hun auto op de parkings aan de rand zullen stallen en dan de tram of bus zullen 
nemen. De hogere tarieven moeten studenten en werknemers ook aanzetten de auto thuis te 
laten of zeker niet tot in het centrum te rijden. Meer fietsenstallingen, zelfs op pontons in de 
Gentse binnenwateren, moeten mensen het laatste duwtje richting fiets geven. Ook de 
uitbreiding van het aanbod 's nachts van De Lijn en het behoud van de gratis abonnementen 
voor kinderen van 6 tot 14 jaar zijn gestes van het Gents stadsbestuur om hun inwoners te 
laten afkicken van hun auto. "Wij zijn de enige stad die in deze besparingstijden die gratis 
abonnementen in stand houdt", beklemtoont Watteeuw.������Voor de stadsbewoners blijft de eerste 
parkeerkaart ook kosteloos. De tweede bewonerskaart slaat op van 100 naar 250 euro. Een erg 
goedkoop tarief voor bewonersparkeren, benadrukt Watteeuw, in steden zoals Amsterdam 
kost een kaart voor zes maanden al 200 euro. De tarieven slaan op omdat er de afgelopen 
jaren in sommige wijken veel te veel kaarten zijn uitgereikt en de stad het autodelen wil 
promoten. Boetes voor foutparkeerders stijgen ook van 50 naar 80 euro. 

������'Taxeerplan' 
���Gent heeft een traditie in radicale vervoersplannen. Sas Van Rouveroij (Open Vld), destijds 
schepen van Verkeersplanning, lanceerde eind jaren negentig een veelbesproken 
mobiliteitsplan, dat het centrum meer verkeersvrij maakte. Dat plan werd alras herdoopt tot 
'het immobiliteitsplan'. Die voorgeschiedenis indachtig gaf oppositiepartij N-VA dit paars-
groene parkeerplan nu al de bijnaam 'het taxeerplan'. Unizo vreest dat de klanten van buiten 
de stad zich niet meer welkom zullen voelen in het Gentse winkelcentrum. "Voor de 
parkeertarieven opslaan", zegt regioverantwoordelijke Wim Geirnaerdt, "moeten er voldoende 
alternatieven zijn voor de shoppers."������Het stadsbestuur zet zich schrap voor de verwachte 
kritiek. "Dit nieuwe parkeerplan zal ongetwijfeld veel mensen beroeren", erkent Watteeuw. 
"Wij zullen met hen de discussie aangaan. We hebben echter geen andere keuze. De 
bevolkingsaangroei en het bizarre stadsplan van Gent dwingen ons hiertoe. Door de grote ring 
en vele, kleine straten hebben we echt geen andere keuze." 

 

Het Gentse parkeerplan maakt tenminste 
duidelijke keuzes: eigen bewoners eerst 
De Morgen - OPINIE − 03/07/14 
 
Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen, woordvoerder 
van onderzoekscentrum OASeS en lid van de Vooruitgroep. 

    
    Ondernemingen creëren mee verkeersdrukte en congestie en moeten dus ook een 

rol spelen in het oplossen ervan. De federale overheid moet de fiscale ondersteuning 
van bedrijfswagens afbouwen ��� 
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Dit weekend werd het voorstel voor het Parkeerplan Gent 2020 bekendgemaakt. 
Maandagavond lag het plan ter discussie op de bevoegde gemeenteraadscommissie. Sindsdien 
regent het reacties, onder meer van Voka en het Gentse Milieufront. Tony Verhelle, de 
hoofdredacteur van Autogids, schreef gisteren op deze pagina's dat het Gentse bestuur geen 
oplossing biedt voor het verkeersprobleem. Waarop hij zich baseert is onduidelijk. Hij rept in 
zijn stuk immers met geen woord over het nieuwe parkeerplan.������Het is duidelijk dat het Gentse 
stadsbestuur met dit parkeerplan op een cruciaal moment in de legislatuur terechtgekomen is. 
Bij haar aantreden beloofde de paarsgroene bestuurscoalitie de Gentse burgers een 
vernieuwend project voor een sociale en ecologische stad. Mobiliteit en de plaats van de auto 
in de stad is daarbij een heikel punt. Er kan geen bewonersvergadering plaatsvinden of er 
wordt verwoed gediscuteerd over het gebrek aan parkeerplaatsen en files, over 
verkeersonveiligheid en vervuiling en over de kolonisatie van de publieke ruimte door de 
auto.������Het nieuw Gentse parkeerplan gaat over de plaats van de auto in de stad en over de 
verhouding tussen bewoners en bezoekers. Het voorgestelde parkeerplan heeft de verdienste 
om duidelijke keuzes te maken. Het plan geeft resoluut voorrang aan de parkeernoden van 
bewoners over die van bezoekers, werknemers en studenten. Die laatsten worden met hogere 
parkeertarieven en kortere toegelaten parkeertijden ontmoedigd om met de auto tot in het 
stadscentrum te rijden. De prijzen voor openbaar parkeren nemen af naarmate men verder van 
het stadscentrum verwijderd is. 

 
������Onveiligheid ��� 
Maar ook bewoners zelf worden aangespoord na te denken over hun autogebruik. De eerste 
bewonerskaart blijft gratis, maar de prijs van de tweede kaart zal in de toekomst 250 in plaats 
van 100 euro bedragen. Vandaag zijn van de 29.100 bewonerskaarten in omloop ongeveer 11 
procent tweedebewonerskaarten. De stad belooft wel via buurtparkings te zorgen voor 
voldoende parkeerplaatsen voor bewoners. Private parkings blijven wel grotendeels uit het 
vizier in dit plan. Uit een enquête uit 2006 blijkt bovendien dat 71 procent van de werknemers 
gratis parkeert. Het gebrek aan greep hierop verzwakt de doeltreffendheid van het 
parkeerplan.������De keuzes in het parkeerplan dringen zich op. België is volgens de INRIX-index 
met ruime voorsprong het meest filegevoelige land ter wereld. Het kleine Gent staat op de 
13de plaats van de meest filegevoelige steden ter wereld. Tussen 2001 en 2011 kwamen er in 
het Gentse 15 procent nieuwe bewoners bij, zonder dat het persoonlijk autobezit daalde. Een 
bewonerskaart garandeert steeds minder een parkeerplaats op straat. Bovendien weegt het 
autogebruik op de stedelijke woonomgeving. Het creëert gevoelens van onveiligheid en 
vervuiling en ontmoedigt sociaal contact op straat. Het terugdringen van de auto is de 
succesformule voor de heropleving van verloederde steden.������Deze maatregel zal op verzet 
stuiten. De auto is het symbool van de naoorlogse welvaart van grote delen van de bevolking. 
In ruil daarvoor kregen werkgevers een hogere productiviteit en sociale vrede. Dit sociale 
model hield echter geen rekening met de impact van de auto op het milieu en onze 
leefomgeving. De inzet van het parkeerplan reikt dus veel verder dan Gent. Het gaat om de 
ambitie om het sociale model aan te passen aan ecologische grenzen en leefbaarheid door de 
welvaart van de bevolking te koppelen aan meer duurzame manieren om ons te verplaatsen.������ 

Voka��� 
Gent geeft een stevige voorzet, maar ook hogere overheden moeten maatregelen nemen om 
ons sociaal model duurzaam te maken en aan te passen aan de hedendaagse 
leefbaarheidseisen. Zo moet de federale overheid de fiscale ondersteuning van bedrijfswagens 
afbouwen. Bedrijfswagens maken 55 procent uit van de nieuw aangekochte wagens. Geen 
enkel lokaal parkeer- en mobiliteitsplan kan hiertegen op. De Vlaamse overheid moet dan 
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weer veel meer investeren in het openbaar vervoer. De totale overheidssteun aan alle 
openbare vervoersmaatschappijen samen bedraagt 2,4 miljard euro, tegenover 4,1 miljard 
euro voor bedrijfswagens.������Ons sociale model verrijken is ieders verantwoordelijkheid, ook die 
van de ondernemerswereld. Voka reageerde al negatief op het Gentse parkeerplan. Ze 
voorspelt dat ondernemers zullen wegtrekken uit Gent. De vraag is waar naartoe? 
Verkeersdrukte en congestie zijn al lang geen exclusief grootstedelijke problemen meer. Het 
is niet alleen aan de overheid om dit op te lossen. Ondernemingen creëren mee verkeersdrukte 
en congestie en moeten dus ook een rol spelen in het oplossen ervan. Ondernemers laten zich 
graag voorstaan op hun innovatie en creativiteit. Welaan dan, in de mobiliteitsproblematiek 
liggen de uitdagingen voor het rapen. Economische spelers zoals stadsdistributeurs, 
fietskoeriers en bouwbedrijven die materiaal via het water aan- en afvoeren doen het al voor. 

 

 

 


