1
HET NIEUWE BROECKEREPLEIN
DE HUIDIGE AANLEG
Het Broeckereplein heeft zijn 'grandeur'
verloren met het verdwijnen van de
lantaarns, het Anspach-monument, de
tram en de bouw van de twee knotsen van
gebouwen uit de jaren '70 : het
Philipsgebouw en het Postgebouw.
De Anspach fontein, de tram en de
bovengrondse aanleg verdwenen volledig
met de aanleg van de Metro in 1973.
De huidige bomen staan te kort tegen de
gebouwen waardoor ze steeds moesten
gesnoeid worden. De oude gebouwen
waren ook niet meer zichtbaar.
Het autoverkeer in het midden scheidde de
twee helften, dat hoeft nu niet meer.

HET HUIDIGE PLAN VOOR HERAANLEG
Wat opvalt is de grote lege ruimte in het midden. Deze kaalheid wordt nog versterkt door
de blauwe hardsteen die een koud materiaal is.
Het spiegelkunstwerk accentueert deze leegte en weerspiegelt ze.
Het enige leven dat we kunnen waarnemen zijn de terrassen aan de buitenkant.
DE HAMVRAAG
Zijn grote evenementen zoals muziekfestivals hier op hun plaats , en zo ja , moet het
plein daarom ingericht worden ten nadele van de dagdagelijkse gebruik door de
bewoners?
Hieronder een vereenvoudigd voorstel van de herinrichting van het Brouckereplein.

Waarom zijn zo weinig bomen voorzien?
Gezien een boom slechts 50 cm grond nodig heeft is het mogelijk om boven de metro
bomen te voorzien. Verhogingen rond de bomen kunnen ook welkome zitbanken zijn.
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De verhardingen in blauwe hardsteen
Het huidige plan voor de nieuwe aanleg voorziet vooral blauwe hardsteen.
Allereerst: dit is op deze plaats een vreemd materiaal dat vloekt met de karakteristieke
sfeer van dit plein, dat oorspronkelijk in kassei was aangelegd dat een soort spiegel
vormde voor de omliggende frivole gebouwen. Er bestaan genoeg betonklinkers die
hetzelfde visueel effect en sfeer kunnen teweegbrengen.
Het huidige plan voor de nieuwe aanleg voorziet vooral blauwe hardsteen.
Dit materiaal heeft een paar nadelen:
Blauwe hardsteen kost bijna drie maal meer dan betonklinkers (van 22 euro/m² naar 55
euro/m²)
Gladheid: betonklinkers zijn veel veiliger voor voetgangers omdat blauwe hardsteen zeer
glad is bij regenweer. ( In Zwijndrecht hebben ze de blauwe hardsteen opnieuw
opengebroken vanwege de klachten van de bewoners.)
Tevens is blauwe hardsteen zeer schadelijk voor het “urban heat effect”, het wordt nl.
heel heet in de zomer!
Waarom de fietsen onder de grond stoppen?
Door de bewoners werden meer fietsenstallingen gevraagd; maar men heeft ze onder de
grond gestopt. Dat is goed voor mensen die naar hun werk rijden met de fiets, maar voor
de toevallige bezoeker is dat niet gewenst en zeer discriminerend. Daarom zijn hier en
daar kleinschalige kortparkeerfietsplaatsen zeer noodzakelijk.
Spelen esthetische redenen een rol in deze beslissing? Er is toch plaats genoeg voor
fietsen in deze brede lanen?
Bedenking: een stad is er niet om naar te kijken maar om er te leven en het is dat leven
dat men nu beknot en bemoeilijkt met deze eenzijdige esthetische visie.
De kostprijs is zeer hoog
De heraanleg van de lanen ( 54.397 m²) kost ongeveer 33 miljoen euro, dat is 606
euro per m².
De gangbare kostprijs voor klinkerverharding, incl riolering en openbreken van het
bestaande is 170 euro per m².
Het verplaatsen van metro-uitgangen, de ondergrondse fietsbergplaatsen en de blauwe
hardsteen zijn uiteraard zeer kostenverhogend.
Samengevat
Al bij al kan men stellen dat de verschraling van het stedelijk leefmilieu en landschap wordt voortgezet en zelfs wordt versterkt en zeker niet tot een halt wordt
geroepen met dit ontwerp.
Het huidige ontwerp gaat blijkbaar uit van een design-kijkstad en niet voor een
woonstad.
De stad lijkt gereduceerd te zijn tot een kijkobject in plaats van een gebruiksobject.
Dit
o
o
o
o

gaat blijkbaar ten koste van de eisen van de bewoners:
de fietsen worden onder de grond gestopt,
de gevraagde bomen zouden zogezegd technisch niet mogelijk zijn,
de gevraagde fontein wordt een 'platte kijkfontein' die niet echt bruikbaar is voor de
bewoners en de vrije doorgang afneemt voor de voetganger,
enz.
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HET ALTERNATIEF VOOR HET BROUCKEREPLEIN
DE ACHTERLIGGENDE VISIE
Niet op basis van nostalgie maar op basis van een toekomstvisie die uitgaat van een
gezellige en leefbare woonstad op maat van de bewoners, met een warme en
uitnodigende stadssfeer.
Herstellen wat vernietigd is, op een eigentijdse wijze.
o

o

o
o
o

Herstel van een afgebakende middenruimte
Moderne lantaarnpalen bakenen de middenruimte af die geschikt is voor
evenementen.
Bomen accentueren de middenruimte zonder de prachtige omgevende gevels te
maskeren. Dit middengebied kan aangekleed worden met zitbanken en picknick tafels
in een rustige groene omgeving zodat deze publieke ruimte voor iedereen
toegankelijk is en men niet moet betalen om ergens te kunnen zitten om er
bijvoorbeeld zijn boterhammen op te eten.
Versterken van de ontmoetingsfunctie
dank zij sfeervolle stedelijke ruimten met een permanent podium voor
straatmuzikanten en evenementen.
Sfeerversterkende elementen toevoegen zoals de oude Brouckère fontein.
De tram: een essentieel onderdeel van de leefbare voetgangersstad.
De storende modernistische gebouwen vervangen door aanpaste groene architectuur
met kantoren en woningen.
Op de wijze vormen deze nieuwe gebouwen een gepaste decoratie van de stedelijke
ruimte.
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CONCRETE VOORSTELLEN
Hoe deze veloren gegane kwaliteiten herstellen en er tevens een geschikt
ontmoetingsplein van maken?
Op de plaats van de Anspach fontein kan zeker een andere fontein geplaatst worden ,
bijvoorbeeld de Brouckèrefontein die in 2005 naar de Heyzel in Laken is verplaatst.
De oude lantaarnpalen kunnen vervangen worden door moderne exemplaren.
Waarom een tram?
Het verkeersvrij maken van deze lanen maakt een tram op eigen beding perfect mogelijk
omdat de tram destijds onder de grond werd gestopt wegens te weinig ruimte voor het
doorgaand autoverkeer.
De tram kan terug bovengronds en de metro kan ondergronds blijven voor de pendelaars
die snel de stad in en uit willen
De tram heeft een bovengrondse functie voor de bewoners en de winkels .
De vlotte bereikbaarheid van het winkels kan terug per tram en terug de mensen uit de
voorsteden naar het centrum lokken zoals dat was ten tijde van de boerentram.
Met de metro zien de mensen de winkels niet en vanuit de tram wel, dat maakt een groot
verschil uit, tevens is een tram een fijnmazig netwerk waardoor de loopafstanden naar
de haltes kleiner zijn dan met de metro.
Daarnaast is de metro nu reeds verzadigd en is een bovengrondse tram zeer wenselijk
om de concentratie tijdens de piekuren te milderen.
De centrale lanen zijn niet gemaakt voor voetgangers omdat de schaal ervoor te groot is
Een tram in het midden van deze lanen realiseert terug een aangepaste menselijke
schaal .
De moderne trams zijn geluidloos en veroorzaken geen luchtvervuiling.
Shelter - permanent podium
Wat is er nodig op het Bouckèreplein? Wat willen de bewoners?
Een kunstwerk om naar te kijken of een gebouw dat beschutting geeft tegen regenweer?
De kunstwerken van Anish Lapoor bijvoorbeeld zijn kijkobjecten die geen 'shelter'
bieden, men moet er rond lopen om ernaar te kijken. Is het dat wat dit plein nodig heeft?
Betere optie: gezelligheid en een omarmende stad die de mensen bij mekaar brengt.
Dit vraagt een gunstig microklimaat, bvb. een gebouw dat de straatmuzikanten ook in de
winter en bij hevige zon de nodige beschutting kan bieden en de gewillige luisteraars een
gezellige omgeving biedt.
Een permanent podium kan alle verzuchtingen tegemoet komen: dagdagelijks kunnen
straatmuzikanten de straat tot leven brengen en een paar keer per jaar kan dit podium
gebruikt worden voor evenementen.
Een dak in zonnewerend spiegelglas komt tegemoet aan de vraag om iets speciaals te
doen op deze plek. Het kan ook een vraag zijn aan Anish Lapoor om dit als een "shelterkunstwerk" uit te werken.
De straatverlichting
De vroegere lantaarns gaven
een menselijke schaal aan het
plein; de terrassen en het
verkeer gebeurde langsheen de
gebouwen en in het
binnengebied was er een vrije
ruimte die werd omgeven door
sfeervolle lantaarns.
Dit kan met eigentijdse
lantaarnpalen hersteld worden.
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ALTERNATIEF ONTWERP VOOR HET BROUCKEREPLEIN EN DE 'TORENS'
HET CONTRAST TUSSEN VROEGER EN NU IS GROOT
STEEDS MEER VERSCHRALING VAN HET STEDELIJK LEEFMILIEU.

DE TWEE MODERNISTISCHE GEBOUWEN AFBREKEN IS DE BESTE OPTIE
o
o
o
o

o

Het microklimaat is er zeer slecht: de volumes pakken veel wind op en daardoor is
het muntplein zeer ongezellig, je waait er weg.
De MONOTONE kantoorfunctie wordt best aangevuld met de woonfunctie
Deze architectuur conflicteert met de waardevolle historische gebouwen
De symboolwaarde van deze gebouwen zou zeer groot kunnen zijn: de stad kan hier
het goede voorbeeld geven want het administratieve centrum is er gevestigd, het is
het verlengde een stadhuis, maar het mist nu de expressie ervan. Men kan hier links
een modern stadshuis bouwen en rechts een administratief gebouw voor het Brussels
Gewest
Het verkeersvrij maken van de grote lanen vraagt een voetgangersschaal maar deze
torens vloeken met de juiste schaal.

HET MUNTPLEIN
Het Muntplein is een 'wegwaaiplein',
een voorbeeld van ongezelligheid
en een ideale 'windversterker'.
Een ander volume zal zeker een uitkomst bieden.
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Het nieuwe Brouckèreplein krijgt een menselijke schaal dank zij de aangepaste
architectuur van de nieuwe groene woon-kantoren, volgens het principe "walk to work".

Met dit voorbeeldgebouw kunnen we een eerste stap zetten in het stoppen van de
verschraling die Brussel sinds de wereldoorlog heeft ondergaan.
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Het permanent podium: een ideaal instrument voor spontane ontmoeting.

De oude Brouckèrefontein kan helpen om de zeer specifieke sfeer van dit plein te
versterken.
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De wolvengracht als versterkte commerciële verbinding tussen het stadscentrum en het
Brouckèreplein.

De grootschalige gebouwen storen het microklimaat
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Het Muntplein is nu een wegwaaiplein. De mensen moeten zelfs op de grond zitten bij
gebrek aan zitplaatsen.

Het muntplein kan ook een gezellige woonsfeer uitstralen, met winkels op het
gelijkvloers. De daktuinen en de dubbele gevels zorgen voor buffering van de wind.
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DE KANTOORRUIMTE BINNENIN IS ONTWORPEN VOLGENS
DE PRINCIPES VAN DE GROENE KANTOREN
EN DE CRADDLE TO CRADDLE PRINCIPES
dit gebouw
produceert meer zuivere lucht dan het vervuild,
produceert meer energie dan het verbruikt,
en creëert meer biomassa.
ECOLOGIE = ECONOMIE
dankzij het gezonde werkklimaat met natuurlijk licht, met natuurlijke luchtkwaliteit, en
bio-ecologische bouwmaterialen heeft men een rendementsverbetering van ongeveer 30
%, waardoor deze meerinvestering zich op een paar jaren terug betaald. 1
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De talrijke studies i.v. m. 'het sickbuilding syndrome' tonen aan dat alleen al het introduceren van natuurlijk
licht het rendement met 15 % doet stijgen. De betere luchtkwaliteit dankzij de planten en de natuurlijke
bouwmaterialen doen de rest.

