"Ik heb mijn auto pas geleden geparkeerd in Parking 3 — Holiday parking —
en dat viel mee qua prijs…"
Wellicht had ik de adviezen beter moeten opvolgen, die ik kreeg toen ik
vroeg wie zijn auto al eens bij een parkeerbedrijf in de buurt van
Zaventem had achtergelaten.
In juni zijn we voor enkele dagen naar Kopenhagen gevlogen, vanuit
Zaventem, en ik ken tientallen manieren om die luchthaven te bereiken
(waaronder parkeren in Doornik, en dan de trein), maar om de een of
andere reden verkoos ik de auto, en een parkeerplaats bij een van die
bedrijven die je een plaatsje en een korte rit zonder zorgen beloven, tot
aan de deur van de terminal.

Reiswijzer : op safari in Beaulieu

Van hun mooie beloften is maar weinig terecht gekomen. Alleen de prijs
bleef overeind — dat is al heel wat. Zo’n bedrijf huurt meerdere
leegstaande entrepots in de omgeving van de Schaarbeeklei in Vilvoorde
— "op korte afstand van de terminal" —, rijdt je met een klein busje in
ongeveer een half uur zonder file van het ene entrepot naar het andere en
tenslotte naar Zaventem — "5 minuten!" —, geeft bij de terugreis voorrang
aan wie zich het best verdedigen kan (sommige passagiers rennen met hun
koffers naar de kleine bagageruimte, en anderen onmiddellijk naar de
zetels van de estafette, en wie achterblijft krijgt te horen dat de chauffeur
nog zeker terugkomt — hij rijdt de hele nacht), en voert je tenslotte terug
naar je geliefde parking en auto, waar je vaststelt dat de beloofde
bewaking alvast 's avonds na elven niet meer aanwezig is : de deur staat
wagen-wijd open, en behalve auto's is er niemand te zien. (Wanneer de
estafette snel wegrijdt, merk je dat er ook aan d'r achterlichten wat schort.)

Maar je krijgt waar voor je geld. We reizen om te leren, en wat je op je dolle
busrit door Vilvoorde, Machelen, Diegem en Zaventem te zien krijgt, is een
vliegreis meer dan waard. Daarom dit reisadvies : doe alsof je een vliegtuigreis
boekt, vanuit Zaventem. Reserveer een parking. Verdwijn enkele dagen, neem
desnoods de trein terug naar huis. En geniet tenvolle van je safari's door de
schoonste kant van Vlaanderen. Want dat is het toch. Het heuvelachtige
gebied langs de Woluwe en de Zenne, met mooie dorpen, bossen en kasteeltjes
(Beaulieu), werd door spoor-, water- en autowegen doorsneden, op alle niveaus,
er werden fabrieken gebouwd, baanwinkels en entrepots, en opvangcentra, en
er werden luchthavens en rangeerstations aangelegd, soms zelfs een stuk
woonwijk. En er werden en worden plannen gemaakt om het nog mooier te
maken, elk voor zich, want hier is het Vlaanderen, en achter de hoek heet het
Brussel.

Beaulieu
Oude geografische namen
bedriegen zelden.
Als pars pro toto geef ik zo'n
mooie naam graag aan het
hele gebied.

Het is jammer, en onbegrijpelijk, dat dit boeiende stuk Vlaanderen zo
weinig gekend en geliefd en vooral bezocht wordt, ondanks de massa's
toeristen die in Zaventem proberen hun tijd te verdoen. Want, wie komt er
met de auto naar de snelparkeerplaatsen, om zo van een Beaulieu-safari te
genieten ? Alleen maar Belgen, Noord-Fransen, en wat Hollanders. Geen
Chinezen.
Wie kent er echt die streek, behalve wie het zeldzame voorrecht heeft er te
wonen of te werken ? Poolse en Roemeense vrachtwagenchauffeurs, en
verdwaalde vluchtelingen. Geen CEO, geen consulent, geen topbankier.
Of zijn vrouw.
Daar komt verandering in. Weldra. En het is Joeplees dat daar voor zorgt.
Het belevingscentrum met die mooie naam wordt immers het koninginnenstuk van een aantrekkelijk Zenne- en Woluwedal. Dankzij een gloednieuwe
tramlijn van Zaventem via Vilvoorde naar Jette worden de Aziatische toeristen
straks tot voor de deur van Joeplees gevoerd. Onderweg bewonderen ze het
beste van wat Vlaanderen aan land- en stedenschoon te bieden heeft. Een
zonderling kan nog wat verder reizen (een boogscheut maar), om ook het
aloude station van Vilvoorde te bewonderen, dat tegen die tijd door de
UNESCO op de lijst van bedreigd werelderfgoed is geplaatst.
Joeplees is de best bereikbare plaats van het land. Vandaag al, en morgen nog
meer. Niemand van jullie heeft dus een excuus om niet nu al te gaan kijken
hoe mooi het is, en om te ontdekken hoe het straks nog mooier wordt. Ik ben
graag je gids.

Zaventem
Luchthaven
Diegem
Haren

Machelen

Woluwelaan
Joeplees

Buda

(auteurs onbekend)

Schaarbeeklei
< Vilvoorde
Zeekanaal
Neder-Heembeek
recreatiedomein Drie Fonteinen (Vilvoorde)

Op de foto links uit 1970 zie je de aanleg van de Grote Ring (R0) van Brussel, en van de E19 (toen E10) naar Antwerpen.
Op de foto rechts de aanleg van de hoge snelheidslijn op de middenberm van de autoweg.
De vroegere gemeenten Haren en Neder-(Over-)Heembeek zijn sinds 1921 Brusselse deelgemeenten. Je vindt er vormingsstations (Schaarbeek-Noord), militaire
complexen, stelplaatsen voor bussen (MIVB) en vrachtwagens (de Brusselse reinigingsdienst), een waterzuiveringsstation en — straks ook — een gevangenisdorp.
De wijk Buda ligt in Haren en Vilvoorde. De naam verwijst waarschijnlijk naar de slag van Buda (1686). Diegem is een deelgemeente van Machelen.

Dit is volgens
Google-Maps de
kortste reisweg van
je snelparking naar
de luchthaventerminal, zonder file
goed voor 10 min.
Met een beetje
filegeluk krijg je
extra tijd om van het
mooie landschap te
genieten, veel meer
dan de luttele 5 min.
die het parkeerbedrijf je verkoopt.
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De gastvrijheid van een land ken je aan zijn bushaltes
[en aan zijn openbare toiletten].
Halte Drie Fonteinen van MIVB-lijn 58 in Vilvoorde.

2
Joeplees

3

Lijn 2 is het traject
van de tram die je in
de toekomst van
Zaventem naar het
belevingscentrum
Joeplees brengt.
Drie haltes verder
ben je al in
Vilvoorde-station.

[Drie Fonteinen is ook — en vooral —
de naam van een natuur- en recreatiedomein,
ongeveer 50 ha groot, met Franse, Engelse en Japanse
tuinen, op de andere oever van het zeekanaal.
Als dat je bestemming is,
kan je beter niét aan deze halte afstappen.]

Voor wie toch meer
veiligheid wil,
en comfort :
de Woluwelaan

Avontuurlijk
fietsen voor
gevorderden,
op de
zelfmoordstroken
van de
Schaarbeeklei.

De Schaarbeeklei (met de voormalige Renault-fabriek) en de Harense steenweg

En dan is er Joeplees : twee mooie ontwerpen voor het belevingscentrum

Beaulieustraat

Joeplees
Woluwelaan
de site

Vóór
Het project besteedt veel aandacht aan de hoek van de Nieuwbrugstraat en de Rittwegerlaan die, aldus de toelichting,
toegang verleent voor voetgangers, komend van "de dorpskern" (Vilvoorde?), en van het nog te bouwen treinstation
Machelen aan de Kerklaan. Het nieuwe station vervangt het bestaande Buda, en werd in extremis aan het Gewestelijk
Expresnetwerk (GEN) toegevoegd.
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Nieuwbrugstraat : de overburen van Joeplees

De artist impression van Joeplees toont het
belevingscentrum in een bosrijke omgeving.
Op de site zelf blijft er geen boom (de kastanjelaar
moet weg), maar van de inwoners van Machelen
en Diegem en van de belendende bedrijven
wordt verwacht dat ze massaal bomen planten.
Voor de artists verdwijnen de bedrijven van de
Nieuwbrugstraat zelfs volledig voor het groen.

❶
❻
Groot-Bijgaarden
Gent

❺
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Op de hoek van de
Woluwelaan en de
Nieuwbrugstraat
werd begin augustus
dit wit konijn gespot.
Zou dat nog het
mobiliteitsrapport
zijn, dat de Vlaamse
regering in februari
uit haar hoed
getoverd heeft ?

200 m achter het viaduct
komt Joeplees

❸

❸

Handig,
want wat je bij
Joeplees koopt,
kan je bij
Sjoergaart
meteen in een
box opbergen.

achter deze gebouwen
komt Joeplees

Beaulieustraat

❹

❺
hier komt Joeplees

❻

deze straat wordt
de verbinding voor voetgangers
met "de dorpskern" en
met het te bouwen station

Nieuwbrugstraat, naar Joeplees

Rittwegerlaan, vanuit het noorden (Kerklaan)

hier komt
Joeplees

❻ ❼

hier komt
Joeplees

❽

hier komt
Joeplees

Rittwegerlaan, vanuit het zuiden

❾

Antwerpen Gent Leuven
↓
↓
↓
R0

viaduct
HSL
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E19

R22
R0

zicht vanop Woluwelaan

R22

De bestaande uitrit 5 op de
Brusselse Ring wordt gesloten.
Hij maakt plaats voor de
toegang tot Joeplees.

De uitritten van de Brusselse Ring en de E19 naar de
Woluwelaan, en naar Joeplees, liggen er al, maar worden in
het kader van de heraanleg van de Woluwelaan aangepast.
vrije busbaan
(later tram?)
belevingscentrum
↓

rijweg Gent-Antwerpen (StreetView)
De uitrit wordt naar de linkerkant verlegd.

rijweg oost-west wordt
onder kruispunt gevoerd

Heraanleg van de Woluwelaan
ter hoogte van Joeplees en de
nieuwe aansluiting op de E19
en de Brusselse Ring.

fietspad wordt
onder kruispunt
gevoerd

R22

Het nieuwe toerittencomplex komt onder de indrukwekkende spoorbrug van de Woluwelaan.
Die brug draagt drie sporen op twee verdiepingen. De brugdekken zijn in beton, maar steunen op een
stalen buisstructuur. De twee hogere sporen steunen op de stalen bogen, die een spanwijdte van 72
meter hebben, het lagere spoor is aan de bogen opgehangen.
De sporen leiden van Schaarbeek en Haren naar de HST-lijn naar Antwerpen langs de E19, en naar de
luchthaven.

Aan de overzijde van de Woluwelaan
ligt de site Witloofstraat, deels in
Diegem, deels in Haren. Daar komt het
Brusselse gevangenisdorp.

Diegem ligt in de as
van de startbaan van Zaventem.

De ontwerper van de Haachtsesteenweg in Diegem
— hier de monding op de Woluwelaan, meer een
plein dan een straat — verdient beslist de prijs
"Openbare Ruimte". Van gevel tot gevel is de straat
50 tot 70 m breed, en het resultaat van zoveel kunde
is een voetpad van... één meter.

uittreksel uit een informatiebrochure
van De Lijn voor Machelen :
het autoverkeer wordt ingeperkt.

De Woluwebeek
aan de oostkant van
de Woluwelaan

de hele westkant van de Woluwelaan
als reconversiegebied
(uittreksel uit de tracéstudie voor de tram)

achtergrondfoto:
een deel van de de CAT-site
of "Renault-parking" (∼ 35 ha)
achter het station van Vilvoorde

Gamma

nieuwe bedrijventerreinen

Makro

CAT-site

Het station van
Vilvoorde is een wereld
van contrast.
Het stationsgebouw en
de gewelven van de
spoorwegberm zijn
in hun oude glorie
hersteld, maar de
perronsoverkapping
heeft decennia lang
geen verf meer gezien.
De treinen en de
informatieschermen
zijn wel modern.

Kwalijker dan het verval van de perronsoverkapping
is deze nieuwe, smalle tunnel.
Op 31 augustus 2015 werd een renovatie aangekondigd.
Wordt ook de tunnel aangepakt ?

Bij standbeelden wordt
een held vaak óp een
paard afgebeeld. In
Vilvoorde staat hij áls
paard. (Rik Poot, 2001)

De Vilvoordebrug op de Vuurkruisenlaan.
De bruggenbouwers destijds hebben de brug
mooi op de kerk gericht. De wegbeheerders
van vandaag hebben daar geen boodschap aan.
Ze hangen hun borden vóór de kerk.

In de Stationlei is niet
iedereen blij met een tram.

Het Jan Portaelsplein aan de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoopkerk.
Dit is een schoolvoorbeeld hoe je, wat een mooi plein kon zijn, met rotondes,
parkeervakken, fietspaden en nog wat vluchtheuvels versnippert tot er niks
meer overblijft. De ontwerper zoekt dan zijn toevlucht in tegelmotieven en
lantaarnpalen. Verkeersborden en wegmarkeringen zijn de kers op de taart.

Vilvoorde, de "Watersite" : Kanaalpark — Tuchthuis en Correctiedreef — Kruitfabriek — Koekoekxkraan —
project de Vier Fonteinen met nieuwe voetgangersbrug over het kanaal — Brasserie Canal (gesloten op zaterdag) — Vaartkaai en waterbus

Het viaduct van Vilvoorde
heeft een heel eigen
schoonheid.
Wel is het jammer dat
de aansluitingen tussen
de drie deelviaducten
(staal-staal-beton)
slordig ontworpen zijn.
(zie bijvoorbeeld pagina 10,
foto 5, Rittwegerlaan).

De Zenne in Vilvoorde trekt
nu ook wandelaars aan.

de mooiste brug
van België
staat in Buda

Van maandag tot vrijdag stopt er
in het station van Buda
elk uur één trein.
De mooiste stem van Vlaanderen
zong het al,
toen de treinen nog groen waren.

De zon staat grijs boven Haren-Buda.
De hemel is laag, haast met de grond gelijk.
En eens per uur wordt het groen in Buda,
Dan trekt een trein voorbij,
Dan wordt de stad weer lijk.
Maar ergens draaft nog een paard,
En in het tuintje van de waard
Spelen er kinderen de zevensprong.
Della Bosiers — Fleur de Buda

Hoe te bereiken ?

Hoe je verplaatsen ?

Met de auto, uiteraard. Best boek je meteen een parkeerplaats bij een van
die snelle parkingbedrijven in de omgeving van Zaventem. Dan heb je
alvast je safari's door het Beaulieu-gebied, die in de prijs van je forfait
begrepen zijn. Nadeel is wel, dat je het adres van je parking (er zijn er
meerdere) pas ná betaling krijgt meegedeeld. Met wat pech zit je toch op
de beloofde vijf minuten van de luchthaventerminal.
Met de trein kan ook, naar Vilvoorde, Buda of Zaventem (Brussel Nationaal).
Vilvoorde en Zaventem zijn makkelijk bereikbaar, Buda enkel op weekdagen. Let wel, als je voor Zaventem kiest, moet je een extraatje betalen : de
diabolo-toeslag. Automobilisten die naar Zaventem rijden, betalen die niet.
Die maatregel kadert in het gecoördineerd vervoers- en milieubeleid om
zoveel mogelijk mensen in de auto te krijgen. Een aantrekkelijke internationale metropool is immers een metropool met files. In Zaventem en
Vilvoorde vind je bussen die het gebied letterlijk doorkruisen. Bussen
maken vaak veel ommetjes, dus krijg je veel te zien. Aan de luchthaven kan
je uiteraard ook een (dure) taxi of (gevaarlijke) uber nemen. Er heeft daar bij
Zaventem al vaker oorlog gewoed tussen wie aan personenvervoer zijn
boterham (of de confituur erop) verdient.
Voor wie van verder komt, is het goed om weten dat Zaventem per vliegtuig
goed bereikbaar is, met meer dan 200 reguliere vliegverbindingen.
Heb je een yacht of een flinke zeilboot, en tijd genoeg, dan kom je langs het
zeekanaal. Dat heeft een diepgang van 5,70 m en een vrije hoogte van 33,00.
De sluizen en draaikommen zijn toegankelijk voor schepen met een lengte
tot 140 en een breedte tot 18 meter. In Vilvoorde is er ook een waterbus.

Wil je Beaulieu wat beter verkennen, zit je met een paradox. De buurt is op
de maat van de auto ontworpen, maar je kunt hem nergens kwijt.
Er zijn duizenden, zoniet tienduizenden parkeerplaatsen — in feite is heel de
buurt één grote parking — maar al die plaatsen liggen op privé-terrein. Met
Joeplees komt daar wellicht verbetering in. Het project voorziet 6000 gratis
parkeerplaatsen, centraal gelegen om van daar op verkenning te gaan. Denk
er wel aan dat het even kan duren voor je terug buiten gereden bent. Het
milieu-effectenrapport (MER) rekent met aantallen tot 1400 auto's per uur.
Fietsen kan ook, en is redelijk comfortabel op de Woluwelaan en de Budasteenweg, maar kan gevaarlijk zijn op de zelfmoordstroken van de
Schaarbeeklei, of tussen de vrachtwagens in de andere straten van Beaulieu.
Voor voetgangers is er het gebruikelijke ongemak : geen of slechte voetpaden, en grote omwegen aan kruispunten en rotondes. Maar je hebt twee
privileges : toeristische voetwegen (zoals de Donjonweg) en, terwijl je op
groen licht wacht, heel veel tijd om de omgeving te bewonderen.
Waar overnachten ?
Behalve het ruime Zaventemse aanbod, heb je ook The Lodge in het mooi
gerenoveerde Tuchthuis van Vilvoorde.
Waar kan je eten ?
Zolang Joeplees niet bestaat, breng je best je boterhammen mee. De terrasjes
van Vilvoorde, waar De Lijn over schrijft wanneer ze de Brabanttram
promoot, zijn niet te vinden, en de mooie Brasserie Canal is op zaterdag toe.
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het tracé van de tram is
voorlopig én benaderend
weergegeven

Wist je dat ?
... de roeiwedstrijden van de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen op
het zeekanaal in Vilvoorde gehouden werden.
Een Britse krant schreef : “The surroundings were not picturesque. On the right
bank (looking from start to finish) is a rough paved road, bounded on the right
by a dreary, dusty wall and an odoriferous ditch [de Zenne ?]. On the left bank
of the course is an almost continuous line of factories, some of which discharge
streams of hot water from their condensers into the murky waters of the canal.
The average depth of the water was from 15 ft. to 20 ft., and compared with the
Thames, it was a little heavy to row on. From an artistic or a picnic point of
view, it was unprepossessing. From the purely business point of view of boat
racing, it was as good and as fair a test of the merits of competition as it is
possible to imagine. There was never for one single instant the slightest
advantage in either station.”
[Niet mooi dus, maar wel uitstekend voor een roeiwedstrijd.]

Ontdek ook :

... een eerste Joeplees aanvankelijk in Brugge was gepland, in Loppem, bij het
stadium van Club Brugge.

• het Beaulieu-wandelpad in Machelen
• het waterzuiveringsstation Brussel Noord, naast de Budabrug
(wel jammer dat het ook in de as van het brugdek staat)
• het mooie fietspad op de Vilvoordse steenweg in Neder-Heembeek
(dat bij de gewestgrens plots stopt — en 200 meter later weer verder gaat)
• het domein Drie Fonteinen
• de Kruitfabriek
• het stadspark van Vilvoorde, met zicht op het viaduct

... het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de Vlaamse Rand rond
Brussel [dat vernietigd werd] de mogelijkheid voorzag op en naast de
Joeplees-site twee torens te bouwen "als verticale beeldbepalende landmarks
die de visuele impact van het viaduct reduceren en die inspelen op de nabijheid
van het geplande knooppunt voor openbaar vervoer (GEN-station Kerklaan)."

Al de informatie in dit bundel werd ter goeder trouwer verzameld.
Wie Beaulieu bezoekt, doet dat echter op eigen risico. Er zijn nogal wat
automobilisten die hun weg zoeken, en meer op hun kaart, hun GPS of
hun GSM letten, dan op het verkeer. Ook is het niet zeker dat al wie in
de buurt actief is, echt op prijs stelt dat je komt kijken wat hij doet.

Verantwoording

Het laatste huis van Brussel, en buur van het waterzuiveringsstation :
Charlie's Angels.
Op werkdagen kan je er, vanaf twee uur 's middags, genieten van
paaldansen en topless service. Als het je verjaardag is, krijg je zelfs korting.
Dergelijke openingsuren zijn niet vreemd in de buurt.

Alle foto's van deze reiswijzer zijn eigen foto's, die ik in augustus 2015
maakte, met uitzondering van de Google Streetview-foto van de bestaande,
maar niet voltooide uitrit naar de Woluwelaan, de twee vogelperspectieffoto's
(die ik vond op een site van Het Laatste Nieuws, auteurs onbekend), en de
satellietfoto's (respectievelijk Google en GIS-Vlaanderen).
De plannen, schema's, artist impressions... vond ik op het web. Voor de leesbaarheid heb ik soms elementen toegevoegd, die echter niets veranderen aan
de inhoud zelf. Ik had nog veel meer kunnen en willen plaatsen — de oogst
is fenomenaal —, maar er zijn grenzen. Het web verkennen is even boeiend
én moeizaam als een bezoek aan de buurt : je ontdekt telkens wat nieuws.
En in de administratieve mallemolen loop je vaak verloren.

Jef Van Staeyen, Lille, augustus 2015

Nawoord

het kasteel Beaulieu

Zoals ik in de inleiding schreef, rijpte de idee voor deze reiswijzer in
Beaulieu bij een toch wat onverwacht bezoek aan de buurt. Kopenhagen was
de bestemming, en Beaulieu lag op mijn weg. Wat ik zag "sloot kort" bij wat
ik van Joeplees wist, uit de talrijke krantenartikels die daarover verschenen
zijn, en nog regelmatig verschijnen. Reeds in het verleden was ik meermaals
met Google Maps en Streetview, en nog wat websites, op bezoek geweest in
de buurt. Het was overigens niet makkelijk om de Joeplees-site, zoals je die
op artist impressions ziet, correct te situeren, ondanks de nabijheid van de
Brusselse ring. Waar vind je een zo bosrijk gebied als Joeplees je toont?
Een eerste bezoek aan de buurt bevestigde mijn idee een safari-reiswijzer
samen te stellen, want er valt veel te beleven. Toen kwam de Zenne-excursie,
die Zenne-coördinatie van 20 tot 22 augustus organiseerde. Ik schreef me in
voor de boottocht van Halle over Brussel tot Vilvoorde, en ontdekte zo dat er
nog ontieglijk veel meer te zien valt, en/of in de steigers staat. De werken die
ik vanop de Schaarbeeklei wat onbegrijpend bekeken had, zijn ruimtelijk
coherent als je ze vanaf het kanaal en vanuit Vilvoorde-centrum benadert.
Daar bovenop kwam nog een massa informatie op het web over de
Woluwelaan, de Brabanttram, het hospitaalproject aan het station van
Vilvoorde, de verkeerswisselaar van Machelen, enz., enz. Het werd bijna
teveel, en de oorspronkelijke lijn is allicht wat verloren gegaan.
Maar wat wel vaststaat : er is veel te ontdekken, en straks nog meer.
Stedenbouw als — gewelddadig — conflict. Gewelddadig, niet in de zin dat
er bloed vloeit, heel zelden toch, maar wel dat er met heel sterke, fysieke
middelen gewerkt en hard gestreden wordt.

met dank aan
• De Vlaamse en gemeentelijke administraties, autonome agentschappen en
overheidsbedrijven, die hun rapporten op het web publiceren.
• De burgers, journalisten en deskundigen, die de massa informatie, waarin
je makkelijk verloren loopt, ken- en leesbaar maken.
• De projectontwikkelaars — want ook zij publiceren broodnodige gegevens.
• De politie van Vilvoorde, die me na een vriendelijke identiteitscontrole op
de Luchthavenlaan ("u komt naar Vilvoorde om foto's te nemen ?") een mooie
dag toewenste.
• Zenne-coördinatie, voor de bootreis van Halle naar Vilvoorde.
• Het parkeerbedrijf, dat de aanleiding was tot deze reiswijzer.

Reis wijzer met de reiswijzer

Bijlage

Een lijdend gebied
VILVOORDE, HAREN, DIEGEM, NEDER-HEEMBEEK, ze vormen een dienend gebied. Lijdend gebied, kan je ook zeggen, zoals
een zin een lijdend voorwerp heeft. Ze zijn geen spelers, maar speelveld van de stad. Je vindt er spoorwegbundels en
vormingsstations, autowegen, stelplaatsen en parkings, een waterzuiveringsstation en straks een gevangeniscomplex.
Nog niet zo lang geleden ook cokesfabrieken. Dat is al enkele eeuwen zo. De aanleg van de Willebroekse vaart, in de
zestiende eeuw, zal ook geen zachtaardige ingreep zijn geweest : maatschappelijke patronen verstoord, de
waterhuishouding overhoop gehaald. (Al hebben ze daar toen in Tisselt, stroomafwaarts, veel meer van gemerkt. De
gravende Brusselaars waren vergeten dat er op de Schelde getijden zijn.) Het allerzwaarste trauma moet echter de
spoorweg zijn geweest, straks twee eeuwen geleden, die in de meest onmogelijke lijnen en lussen het gebied versneden
heeft, waarna de toevallige fragmenten door industrie en stukjes stad zijn ingevuld. Buda is geen overwinning, maar een
smadelijke nederlaag. Kijk naar de historische kaarten van GIS Vlaanderen, en je ziet wat er is gebeurd. In vergelijking
daarmee lijken de twintigste eeuwse wegen en autowegen een kleine pijn. Maar de nieuwe letsels hebben zich bij de
oude gevoegd, de nieuwe verstoringen bij de oude, en al wat aan ruimte overbleef, ging naar auto's.
Nu de oude industrie vervallen is, en de bloeiende fabrieken door vaak marginale activiteiten vervangen zijn, gebeurt
hetzelfde. De oude gronden worden lekkere brokken voor nieuwe projecten, die even weinig met de buurt te maken
hebben. Ze verstoren meer dan ze versterken — al kan die buurt zich uiteraard nóg eens aanpassen, nadien, en
moeizaam, zoals ze dat al vaker heeft gedaan.

IN WAT IK BEAULIEU NOEM, komen de projecten eerst. (De lucratiefste — maar ook dat hangt af van in wiens schoenen je
staat.) De strategie komt pas achteraf.
Nu is het zo, dat in de stedelijke ontwikkeling projecten wel vaker vóór strategieën komen, soms zelfs terecht. Er is
gewoon geen tijd voor strategieën, wanneer een opportuniteit en/of dreiging zich aanbiedt. (Je hebt dan best wel kennis
in huis, over je sterkten en zwakten, en ook ideeën over wat goed kan zijn.) Maar zo'n omgekeerd handelen heeft
slechts zin — eerst het project en dan de strategie —, als het project kansen en buitenkansen biedt. Kansen, niet voor
één (private) partij, die de room van de taarten eet, maar voor iedereen.
Dat is in het Beaulieu-gebied, met Joeplees, duidelijk niet het geval. [Ondanks de twee kwaliteiten die het heeft : het is
géén weidewinkel, en er zit géén weideparking aan.] Het project dat voorligt, verstoort de ruimtelijke structuur voor
jaren en decennia. De kans is klein dat die daar ooit van herstelt. Stel dat dergelijke ontwikkeling gunstig is. Stel, dan
begin je toch niet dáár, en met dát stuk. Stel dat een grootschalige kantoor-, winkel- en indoorrecreatie-(leisure)-site in
de Brusselse Noordrand (de Vlaamse Rand) zin heeft, dan biedt de CAT-site (35 ha parking, zoiets, van Renault), aan de
achterzijde van het Vilvoordse station, de mooiste kansen. Maar niét de terreinen beneden het viaduct. En niet met één
partner, aan wie je alle kaarten geeft. De bodem van de Joeplees-site — hét voorwendsel van het hele verhaal — was
immers al gereinigd, deels zelfs op kosten van de overheid (OVAM). Een brownfield-convenant was overbodig.

klik hier
voor een
bonus
uit 2011

Eén voorbeeld maar, van verstoring. De leefbaarheid, de woon- en winkelkwaliteit in Vilvoorde staat zwaar onder druk,
omdat er teveel auto's zijn — het is niet voor niets dat er zo'n almachtige rotondes zijn aangelegd. Er zijn teveel auto's
omdat er teveel sluipverkeer is, en er is teveel sluipverkeer omdat de autowegen verzadigd zijn. Joeplees brengt nog meer
auto's op de autoweg, en rekent expliciet op een verdringingseffect. Dat is : meer sluipverkeer en minder leefbaarheid in
Vilvoorde, en minder woon- en winkelkwaliteit. De cirkel is rond. In Joeplees rijden geen auto's, tenzij in de parking.
Vilvoorde bouwt en verbouwt ook langs het kanaal. De Watersite. Het project is mooier dan de naam. Het contrast
tussen die ontwikkelingen, vanuit de stad gestuurd, en aansluitend op de logica van de stad als weefsel, ruimtelijk en
maatschappelijk, en wat er beneden het viaduct gebeurt, dat contrast leest als een boek.

