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1. INLEIDING 
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1.1. VERANTWOORDING VAN HET MILIEUEFFECTENRAPPORT (MER) 

1.1.1. Doelstellingen van MER 
Het Milieueffectenrapport begeleidt de uitwerking van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) 
op het Marie Jansonplein op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis. 

Het MER, dat parallel met het BBP werd uitgewerkt, is gericht op: 

• de evaluatie van de effecten op de verschillende milieuparameters van de 
doelstellingen en van de inplantingsopties die in het BBP worden voorgesteld. 

• het definiëren van maatregelen gericht op het minimaliseren van eventuele 
negatieve milieueffecten van het project. 

• de evaluatie van de uitvoerbaarheid van het project. 

1.1.2. Filosofie van het MER 
De bouw van een parking onder het eiland Munthof is een project waarvan al vele jaren 
sprake is in Sint-Gillis. Hij biedt het voordeel dat de openbare ruimte wordt bevrijd van een 
groot aantal voertuigen, zodat de aantrekkelijkheid van de wijk en het comfort van de 
voetgangers gevoelig wordt verbeterd.  

Momenteel wordt immers vastgesteld dat de wijk verzadigd is, vooral ’s avonds, wanneer de 
horecaklanten concurreren met de buurtbewoners, ook al lijkt de invoering van het 
gemeentelijke parkeerplan begin 2009 de druk op de parkeerplaatsen verminderd te 
hebben. 

De bouw van een ondergrondse parking onder het eiland Munthof is ook de gelegenheid om 
het park, dat zich op het oppervlak bevindt, een echte stadsdimensie te geven, gezellig en 
milieuvriendelijk, in het bijzonder door de terugwinning van een deel van het oppervlak dat 
momenteel wordt ingenomen door parkings, de Jourdan- en de Moskoustraat. 

De verantwoorde ontwikkeling van het grondgebied legt niettemin de identificatie op van 
eventuele negatieve effecten van alle bouwprojecten op de fysieke en menselijke omgeving. 

De eerste stap in de uitwerking van het MER zal bestaan in het in aanmerking nemen van 
het gebruik en van de verwachtingen betreffende de inrichting van de ruimte, door de 
participatie en het sociale gemengde karakter te promoten. De belangrijkste inzet betreft de 
realisatie van een ruimte die beantwoordt aan de behoeften van de momenteel aanwezige 
populaties (gebruikswaarde van de ruimte), waarbij de creatie wordt vermeden van een 
ruimte die alleen het imago van de wijk verbetert (wisselwaarde van de ruimte). 



2272-BBP Marie-Janson – Milieueffectenrapport – Niet technische samenvatting 

COOPARCH-R.U. cvba 

In samenwerking met : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 7 - 

1.2. HET TEAM BELAST MET DE STUDIE VAN HET MER 

ONTWERPER 

COOPARCH-R.U. bvba is een multidisciplinair studiebureau in de domeinen van de 
architectuur, stedenbouw, milieu, landschap en erfgoed.  

CONSULTANTS 

Mobiliteit: Espace-Mobilité 
Het studiebureau Espace-Mobilités, opgericht in 1992, houdt zich bezig met studies rond 
mobiliteit en projecten voor de aanleg van wegen en openbare ruimten (van het 
voorontwerp tot de opvolging van de werf).  

Geluids- en trillingsomgeving: Acoustics Studies and Measurements (ASM) 
In het kader van milieueffectenstudies, bestudeert ASM de initiële akoestische omgeving, 
voorziet het en beschrijft het de geluidsimpact van het onderzochte project, verifieert het 
de conformiteit ten opzichte van de geldende reglementen en vaardigt het aanbevelingen 
uit om het geluid terug te dringen. 

Ondergrondse verdieping en water: Aquale 
AQUALE S.P.R.L. is een onafhankelijk bedrijf bestaande uit burgerlijk ingenieurs geologie 
en licentiaten in minerale en geologische wetenschappen 

Energie: 3E 
Studiebureau gespecialiseerd in energetische aspecten. 
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1.3. LOKALISATIE VAN DE ONDERZOCHTE ZONE 
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2. ANALYSES PER THEMA VAN DE 
MILIEUEFFECTEN VAN DE HUIDIGE 

SITUATIE 
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2.1. STEDENBOUW, ERFGOED EN LANDSCHAP 

2.1.1. Overzicht van de bestaande situatie 
Hieronder studieperimeter van het BBP en de onderzochte zone. De onderzochte zone is 
een verbreed perimeter.  

 

GESCHIEDENIS VAN DE SITE 

De Munthof 
Op de plaats van, en in plaats van de huidige openbare ruimte van het Marie Jansonplein 
bevond zich een echte kleine metaalfabriek van wereldformaat, met als activiteit het slaan 
van munten. Ze werd in 1880 ingehuldigd en verving die op het Muntplein, waar deze 
activiteit sinds Karel de Vijfde gevestigd was.  

Het gebouw, dat zich over een oppervlak van ongeveer 1 ha uitstrekte, was in Lodewijk XIII-
stijl en was gebouwd volgens de plannen van architect A. Roussel. Het omvatte de gieterij, 
de coke-ovens, een pers en slaginstallaties. De bestellingen waren vooral voor Afrikaanse 
staten en landen in het Midden-Oosten bestemd. 

In 1973 werd door het ministerie van Financiën de beslissing genomen om de instelling 
buiten de muren van Sint-Gillis te plaatsen. Toch blijft het gebouw actief tot 1976. Twee jaar 
later wordt het verkocht aan de gemeente Sint-Gillis voor een bedrag van 36 miljoen frank.  

In 1979, ten gevolge van veel vandalisme, werd beslist om de site te slopen, met als doel 
om er sociale woningen te bouwen met een groene ruimte, een sporthal en een parking. 

In 1986 neemt de site zijn huidige vorm aan, van het oude gebouw blijft slechts een klein 
gebouwtje over op de hoek van de Munthofstraat en de Moskoustraat, momenteel 
ingenomen door het wijkkantoor, en op de kruising van de Overwinningsstraat en de 
Jourdanstraat.  
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Het Voorplein en de kerk 
Het Voorplein vormt de historische kern van de gemeente en werd tot de 18e

De kerk van het Voorplein wordt opgetrokken volgens de plannen van Victor Besme. Ze is in 
neoromaanse stijl en wordt in 1862 ingehuldigd. De eerste kerk dateert echter uit 1216 en 
werd in 1578 vernietigd, tijdens het Spaanse beleg van Brussel. In 1595 wordt een tweede 
kerk gebouwd, die in het begin van de 18

 eeuw 
ingenomen door een kerkhof. Pas in 1865 wordt er een fruit-, groente- en zuivelmarkt 
gehouden en in 1900 worden de plaatsen ingericht als openbare ruimte. 

e

In 1995 werd het volledige gebouw geklasseerd. 

 eeuw in brand werd gestoken en in 1756 werd 
gerestaureerd. Deze kerk werd afgebroken om de kerk te bouwen die er momenteel staat. 

ERFGOEDELEMENTEN 

Het Marie Jansonplein en de nabije omgeving telt, net als een groot deel van de gemeente 
Sint-Gillis, heel wat elementen van patrimoniale waarde. Ondanks het feit dat er veel 
verdwenen zijn (onder andere de Munthof zelf, zie hoger) kunnen we de elementen in de 
onderstaande tabel vermelden die beschermd1 zijn: 

 

Beschermde monumenten en sites op datum van 21 augustus 2006. 

Daarbij andere waardevolle gebouwen :  

• Het oude Gemeentehuis waar het Vredegerecht gehuisvest is. 

• Het Maison du Peuple, een van de meest opmerkelijke elementen van het Voorplein.  

• De Hallepoort, het laatste overblijfsel van de zeven poorten van Brussel. 

In de nabije omgeving:  

• de Vanderschrickstraat, een van de zeldzame architecturale gehelen in art-
nouveaustijl. 

                                                
1 De hier vermelde elementen stemmen overeen met de geklasseerde elementen die zijn opgenomen in de 
omtrek die in 3.1.1 werd gedefinieerd. 
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• de Jean Volderslaan heeft eveneens interessante elementen zoals de huizen van 
Ernest Blérot (nr. 42 tot 48). 

STEDELIJKE TYPOLOGIE EN LEZING VAN DE SITE 

We kunnen oordelen dat het Marie Jansonplein een esthetische en functionele kwaliteit 
heeft die in het algemeen zwak is en lijdt onder een gebrek aan een eigen identiteit in 
vergelijking met de patrimoniale dichtheid en het karakter van de omliggende wijk. 

De parkeerzones (Moskoustraat en Jourdanstraat) en de afgesloten gazons (Munthofstraat 
en Overwinningsstraat) nodigen de observator niet uit om spontaan het plein te betreden. 
Het is dus de relatie tussen het plein en het geheel van het omliggende weefsel dat zwakke 
punten vertoont. Het probleem situeert zich in het bijzonder ter hoogte van de overgang 
tussen het plein en het voorplein. 

De vegetatie van de site werkt momenteel niet in het voordeel ervan, aangezien de bomen 
een indruk van overtolligheid geven en bijna obstakels zijn voor de wegen, terwijl ze het 
zicht verzwaren en zelfs beperken. 

Niettemin onthouden we het grote ontwikkelingspotentieel van deze ruimte, enerzijds door 
de dichtheid van activiteiten die het voorplein kenmerkt, in rechtstreeks contact met het 
plein, en anderzijds door de relatief goede architecturale kwaliteit van de aanpalende 
wegen. De opwaardering van de activiteiten van het Voorplein in relatie met het plein, zal 
zonder enige twijfel moeten gebeuren door een betere ruimtelijke articulatie van de wegen. 
De opwaardering van de esthetiek van de omliggende wegen zal enerzijds gebeuren door 
een matiging van de snelheid, en zelfs van het verkeer, parallel aan het beheer van de 
randgebieden die voor een betere openheid zorgen. 

HUIDIGE STEDELIJKE FUNCTIES 

Het Marie Jansonplein maakt deel uit van de activiteitenpool van de benedenstad van Sint-
Gillis. Hiervan getuigen het grote aantal handelszaken, horend bij de inrichting van de 
persoon en van het huis. We bekijken het grote aantal cafés en restaurants, waarbij deze 
laatste sterk geconcentreerd zijn in de Moskoustraat (vooral Noord-Afrikaanse restaurants).  

Een sterk accommodatie moet ook worden vastgesteld, aangezien er niet minder dan acht 
zijn in de nabije omgeving (zie illustratie). 

Tot slot vormt het Marie Jansonplein een element in een netwerk van openbare ruimten die 
wordt gevormd door het Voorplein, het Pierre Pauluspark en het Moricharplein in het zuiden. 
Op grotere schaal onthouden we de nabijheid van het park van de Hallepoort. 
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Figuur 1: de stedelijke functies 

Op de schaal van het plein komen verschillende functies samen voor: een sportterrein, 
parkeerruimten op de west- en noordranden, ontoegankelijke (afgesloten) groene ruimten, 
over de hele omtrek van het plein. Er zijn zes toegangen.  

 

Figuur 2: de functies op het niveau van het Marie Jansonplein 
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KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE 

De openbare ruimte biedt variabele situaties. In het algemeen heeft de gemeente alle 
trottoirs en voetgangersruimten op haar territorium gerenoveerd. Het Voorplein wordt 
behandeld in overeenstemming met zijn semi-voetgangsrrol. Het belangrijkste bestaande 
deficit is de bezetting van ongeveer een kwart van het oppervlak van het Marie 
Jansonplein door parkeerruimte, een bezetting die in de grondinrichting terug te vinden is. 
De zone die zo wordt afgenomen van de omtrek van de groene ruimte van het GBP, met 
zijn randinrichtingen, vertegenwoordigt een echte minderwaarde voor de globale ruimte.  

GEBRUIK EN GEBRUIKERS VAN DE SITE 

De site wordt voornamelijk gebruikt als transitruimte, d.w.z. een ruimte voor snelle 
mobiliteit, voornamelijk tussen het Voorplein en de Overwinningsstraat. Het gebrek aan 
openheid ervan en het relatieve gevoel van onveiligheid dat hiermee gepaard gaat (zie 
hoofdstuk 3.12) zorgen ervoor dat het ook wordt vermeden door de voetgangers, die er 
de voorkeur aan geven om de straten te gebruiken die het plein afboorden.  

Het is bovendien een recreatie- en vrijetijdsruimte, door het gebruik van het sportterrein 
op het hogergelegen deel van de site. Talrijke jongeren komen hier samen om voetbal of 
basketbal te spelen, op het einde van de namiddag en tijdens het weekend. Het is ook 
rond het sportterrein, op het kruispunt Moskou/Munt, dat de jongeren zich groeperen - de 
politie maakt gewag van drugshandel en sacjacking ’s avonds. 

De banken die verspreid staan over de site, worden gebruikt door bejaarden, door 
groepen mannen en door marginalen die er zich ’s avonds installeren om alcohol te 
drinken. Mensen komen ook naar het plein om hun hond uit te laten en profiteren van de 
voorziene hondenruimte om hun huisdier zijn behoefte te laten doen. 

Het lage deel van de site wordt ook als parking gebruikt door de marktkramers, die het 
voorplein dagelijks, behalve op maandag, van 5.00 uur tot 13.00 uur innemen. Deze 
ruimte doet ook de rest van de dag en de nacht dienst als autoparking.  

De aantasting die deze ruimte ondergaat door het parkeren, maakt deel uit van de 
verstorende elementen die elke rustgevende en charmante lezing van het plein als 
coherente stadsentiteit verhinderen. 

Zo blijft het gebruik ervan als plein, dat wil zeggen als ruimte van rust, ontspanning en 
trage mobiliteit, relatief beperkt in vergelijking met zijn gulle omvang en zijn morfologie die 
geschikt is voor gebruik door voetgangers (wandelen, spelen, rusten, beschouwen, ...).  

BELANGRIJKE STEDENBOUWKUNDIGE BEPERKINGEN 

Het oppervlak heeft geen obstakels van het type infrastructuur of reliëf die de technische 
realisatie van het project lastig zouden maken.  

De grote beperking is de affectatie van groene ruimte van het GBP die elke inrichting 
op het oppervlak en onder de grond verbiedt. 

De noodzakelijke werken voor de realisatie van de parking zijn echter van dien aard dat 
ze beperkingen stellen op milieuvlak; het afval dat wordt geproduceerd door de productie 
van de stukken van het Munthof kunnen sporen van zware metalen bevatten, wat 
onverenigbaar kan blijken met het gebruik van het park.  

Alle maatregelen moeten worden genomen, vanaf het nemen van bodemmonsters tot de 
eventuele sanering, om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. 
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2.1.2.  Samenvatting van de waarden, zwaktes/gevoeligheden en 
mogelijkheden 

WAARDEN 

• Het plein bevindt zich in het hart van Sint-Gillis, in een stedelijke, architecturale en 
commercieel dichte omgeving, terwijl het dicht bij de belangrijkste transportassen 
ligt.  

ZWAKTES/GEVOELIGHEDEN 

• De site is meer een transitruimte dan een ontmoetingsplaats, waardoor het niet 
echt een ‘plein’ is. Ze wordt beschouwd als globaal weinig charmant, en is ’s 
nachts zelfs afstotend voor een gedeelte van de bevolking. 

 MOGELIJKHEDEN 

• De inrichting van het plein en de reductie van het parkeren op het oppervlak zouden 
moeten leiden tot een betere stadskwaliteit van de site, in het bijzonder door het 
verbeteren van zijn aantrekkelijkheid als een groene ruimte. 

• Het programma voor de renovatie van het gebouw dat werd aangegaan in het 
wijkcontract, zou kunnen voordeel halen uit de verbetering van de stedelijke kwaliteit 
van de site. 

• Een aanbod van ondergrondse parkings kan bijdragen tot de residentiële, culturele 
en commerciële ontwikkeling van het centrum van de gemeente. Niettemin valt het 
onder het onderzoek van de programmeringsscenario’s om ze te situeren en 
om de modaliteiten van het uitvoerbare en het wenselijke te bepalen. 
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2.2. MOBILITEIT 

2.2.1. Parkeren 

PARKINGAANBOD 

OP DE OPENBARE WEG 

Het gemeentelijke parkeerplan, dat eind 2008 in voege is getreden, voorziet in heel de 
gemeente het parkeerbeheer met behulp van parkeerautomaten.  

Er moet voortaan worden betaald om te parkeren, volgens tarieven die zijn bepaald aan de 
hand van drie zones en van de status van de automobilist (bewonder, abonnee, persoon 
met beperkte mobiliteit). 

 

 

Parkeerplan van de gemeente Sint-Gillis 
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Zone verte
Durée max : 4h30
Prix : 1 € l’heure

Habitant : libre

Abonné : libre

Handicapé : libre

Zone orange
Durée max : 3 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h 
3 € la 3e h

Habitant : gratuit 
dans secteur
Abonné : gratuit 
dans secteur
Handicapé : libre

Zone rouge
Durée max : 2 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h

Habitant : payant

Abonné : payant

Handicapé : libre

Zone verte
Durée max : 4h30
Prix : 1 € l’heure

Habitant : libre

Abonné : libre

Handicapé : libre

Zone orange
Durée max : 3 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h 
3 € la 3e h

Habitant : gratuit 
dans secteur
Abonné : gratuit 
dans secteur
Handicapé : libre

Zone rouge
Durée max : 2 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h

Habitant : payant

Abonné : payant

Handicapé : libre
 

Detail van de zones van het parkeerplan 

GEACTUALISEERDE TELLINGEN FEBRUARI 2009 

Gereglementeerd parkeren 
De parkeermeters werden in november 2008 geplaatst op het volledige plein en in de 
straten van de wijk (zie paragraaf 3.2.1). 

Methode van de overzichten 
Om het gebruik van de parkeerplaatsen op het plein in de loop van de dag te kennen, 
werden de nummerplaten genoteerd van de wagens die er geparkeerd stonden, op dinsdag 
17 februari 2009, om het uur tussen 7 uur en 20 uur.  

Als we als hypothese aannemen dat de wagens die om 7 uur en om 19 uur geparkeerd 
staan die van de bewoners zijn, dan kunnen we de evolutie van de bezetting van de 
parkeerplaatsen traceren.  

O

Er blijven permanent vrije plaatsen voor de bezoekers open, ongeveer 20 % van het totaal, 
afhankelijk van het tijdstip. 

ver de hele onderzochte zone 

De wagens van de bewoners vertrekken nogal traag, aangezien dit zich over de hele 
voormiddag spreidt, wat aangeeft dat de wagen weinig wordt gebruikt om zich naar het werk 
te begeven. 

De klevende wagens - die geparkeerd blijven zonder van plaats te veranderen - zijn goed 
voor 20 % van alle parkeerplaatsen. De bewoners nemen overdag zo minstens 40 % van de 
plaatsen in.  

Anderzijds wordt ongeveer 20 % van de plaatsen ingenomen door wagens die langer dan 4 
uur parkeren (lange rotatie) die toebehoren aan bewoners van Sint-Gillis, aan bestuurders 
met een parkeerabonnement of aan automobilisten die een boete van € 15 riskeren omdat 
ze te lang parkeren. 

Ongeveer 15 % van de plaatsen wordt ingenomen door auto’s die 2 tot 3.30 uur parkeren. 

Er zijn weinig wagens die voor korte duur parkeren (ook al wordt dit aantal onderschat door 
de frequentie van de overzichten - om het uur).  

De parkings in het centrum worden zowel ’s nachts als overdag gebruikt, maar er is nog 
altijd plaats. 

Aan de rand van het plein zijn ’s nachts eveneens plaatsen vrij.  
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Besluit 
Zelfs al telt de sector - in het bijzonder deze van het Marie-Jansonplein - nog een grote 
hoeveelheid langparkerende wagens, heeft het parkeerplan toch reeds resultaten 
opgeleverd, vermits er tegenwoordig tot 20% vrije plaatsen zijn in sectoren die voordien 
bijna verzadigd waren, in het bijzonder overdag 

Overigens blijft de rotatie globaal lang, tot het onwettige toe, wat de efficiëntie van het 
bezoek van de controleurs om de nieuwe reglementering te doen naleven in vraag stelt. 

Dit nieuwe gegeven zal in aanmerking worden genomen in de schattingen om de 
toekomstige capaciteit en het voor de parking gewenste bezettingstype te evalueren.  

2.2.2. Autoverkeer 

TELPOSTEN 

Hierna worden de resultaten voorgesteld van de tellingen uitgevoerd in de 5 posten in 
januari 2005, evenals nieuwe tellingen uitgevoerd in de posten 4 en 5 in november 2008. 

 

Lokalisering van de telposten 
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Evolutie van de situatie tussen 2005 en 2008 
In het kruispunt Jourdan / Overwinning hebben we minder voertuigen/u geteld in november 
2008 dan in januari 2005. Het 1-richtingsverkeer maken van de Jourdanstraat (februari-
maart 2007) verklaart dit slechts gedeeltelijk: we stellen inderdaad vast dat een bepaald 
aantal bestuurders die uit de Jourdanstraat aan de kant van Dillens kwamen, nu de 
beweging maken Munthofstraat-Overwinningsstraat-Jourdanstraat. 

De verkeersschommelingen omwille van verkeersbelemmeringen in de nabijheid (een 
ongeval, werken enzovoort) verklaren de verschillen tussen manuele tellingen uitgevoerd 
over relatief korte periodes. 

In het kruispunt Munthof / Overwinning zijn de tellingen van 2005 en 2008 vergelijkbaar in 
totaal volume maar we merken nu een groter aantal naar rechts en links afslaande auto’s. 
Mogelijke verklaringen : het eenrichtingsverkeer maken van de Jourdanstraat (zie 
hierboven) en de aanleg van banden voor afslag naar links op de as Munthofstraat. 

In elk geval blijkt de Munthofstraat over een capaciteitsoverschot te beschikken ten opzichte 
van de duur van de verkeerslichtfazen, en dat richting centrum in de ochtendspits. Het 
zelfde geldt voor de avondspits, zij het in mindere maat. 

2.2.3. Openbare vervoermiddelen 

(PRE)-METRO 

Een premetrolijn en een metro bedienen de haltes van de Hallepoort-Voorplein van Sint-
Gillis. 

Voor de eerste lijn (premetro) worden de haltes Hallepoort en Voorplein van Sint-Gillis 
bediend door de tramlijnen 3 (Churchill – Noord), 4 (Parking Stalle –Esplanade), 51 (Stilte – 
Heizel) en door de lijn 33 (Churchill – Bordet Station) maar alleen ‘s avonds. 

De metrolijn (lijn 2 Delacroix - Simonis) bedient de Hallepoort. 

De frequenties zijn er hoog met een doortocht om de 2,5 en 10 minuten. 

BUS 

MIVB 
Buslijn 48 (Ukkel Stalle – Beurs) bedient in de studieperimeter de haltes Hallepoort, 
Voorplein van Sint-Gillis en Barrière. 

Lijn 27 (Zuidstation – Andromeda) bedient de haltes Fontainas en Hallepoort. 

Frequentie  

48 : 5-10 minuten, 15-20 minuten ‘s avonds en tijdens het weekend. 

27 : 10-15 minuten, 20 minuten ‘s avonds en tijdens het weekend. 

De Lijn TEC 
De lijnen van De Lijn et TEC bieden samen een aanbod vergelijkbaar met dat van de drukke 
MIVB Lijnen, namelijk op de hoogte van 8 – 10 bedieningen per uur in de dag en 
doordeweeks, maar weliswaar ongelijk verspreid over de klok. ’s Avonds en tijdens het 
weekend worden de frequenties evenwel erg verdund. 
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Openbare vervoermiddelen 

 

TAXI’S 

Een taxiplaats is voorzien op het Voorplein. Deze wordt vaak ingenomen door andere 
voertuigen (afwezigheid van taxi's !). 

AUTODELEN 

Drie Cambio-stations zijn in de onmiddellijke nabijheid van de site gelegen : de stations 
Horta, Janson en Hallepoort. 

De Cambio-voertuigen hebben een groot succes in Sint-Gillis ; de cliënteel neemt 
voortdurend toe. Hun gebruik moet worden gezien als een manier om de parkeerdruk te 
verminderen, aangezien vele gebruikers zonder auto verder kunnen. 
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2.2.4. Niet-gemotoriseerde verplaatsingswijzen 

VOETGANGERS 

De voetgangersstromen zijn heel groot in de perimeter van de studie. De door Atrium 
uitgevoerde tellingen in de verruimde perimeter van de studie bevestigen de belangrijke 
plaats ingenomen door het voetgangersverkeer. 

Flux piéton journalier moyen (semaine ordinaire 23-29/04/07)

3- Chaussée de Waterloo, 17

2- Chaussée de Waterloo, 66

1- Chaussée de Waterloo, 164

6- Avenue Jean Volders, 1

5- Avenue Jean Volders,63

4- Rue du Fort, 9

5 030

10 647

8 199

5 577

5 448

5 246

Source: Atrium

Nombre de personnes passant entre 9h et 18h

 

Gemiddelde voetgangersstroom 

FIETSERS 

Momenteel bestaat er slechts één specifieke inrichting voor de fietsers, gesitueerd op het 
Dillensplein. Een gewestelijke fietsroute (GFR) is overigens gepland en loopt van oost naar 
west doorheen de perimeter van de studie. Rond het Marie-Jansonplein bestaan er 
fietsparkings op de kruising van de Moskou- en de Romestraat en op het Voorplein.  

FIETSDELEN 

 

Lokalisering van de « villos »-plaatsen rond de studieperimeter,  

Bron : villo.be. Villo-stations  

Het Villo-systeem, momenteel uitgebreid tot het Brussels Gewest, maakt het mogelijk vrij 
over een fiets te beschikken middels een abonnement. 
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Het toekomstige Villo-station van het voorplein van Sint-Gillis zal het dichtst in de buurt van 
de bestudeerde site zijn gelegen. 

PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT (PBM) 

Er bestaan slechts weinig inrichtingen in de perimeter van de studie. 

Voor PBM’s is de toegankelijkheid van de activiteiten en van de transportmiddelen (vooral 
metro) vrij moeilijk : 

• Rond het voorplein zijn meerdere voetgangersovergangen relatief moeilijk in de 
praktijk 

• Het parkeren op de hoeken van bepaalde kruispunten veroorzaakt ook problemen, in 
het bijzonder voor de automatische ticketverdelers zoals in Barrière 

De grote openbare ruimten zijn onderling slecht verbonden : 
• Het Pauluspark en het plein, ondanks twee voetgangersovergangen beschermd door 

lichten; de lichtfasen zijn te kort en de wachttijden te lang; bovendien vormen er zich 
vaak files, met stoppende voertuigen op de voetgangersovergangen 

• Het plein is vrij slecht verbonden met het voorplein, aangezien de betreffende ruimte 
(Moskoustraat, Dagdanstraat) volgens onze mening volledig moeten worden herzien  

2.2.5. Veiligheid 

HULPVOERTUIGEN 

De voertuigen van de DBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp)  gebruiken de perimeter : Overwinningsstraat, 
Waterloosesteenweg en Jean Volderslaan. 

VERKEERSONVEILIGHEID 

Op het verkeersniveau bestaan er talrijke conflicten. De belangrijkste conflicten ontwikkelen 
zich tussen de niet-gemotoriseerde en de gemotoriseerde transportmiddelen. 

Op het niveau van de in de wijk gevoelde onveiligheid bevestigt de politie dat het Marie-
Jansonplein objectieve en subjectieve veiligheidsproblemen stelt. De wijk wordt ‘s avonds 
bezocht door een sterk alcoholverbruikende bevolking of wijkbendes die handtas-jackings 
organiseren op de kruispunten. 

De diagnose van het Wijkcontract Metaal-Munthofstraat bevestigt deze onveiligheid : « 
Volgens onderzoeken uitgevoerd onder de bewoners is het Marie-Jansonplein een onveilige 
plaats die men probeert te mijden, die alleen voor doorgang wordt gebruikt ». 

2.2.6. Synthese van de waarden, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

• Voor het opzetten van het parkeerplan stellen we een grote bezetting en weinig 
rotaties van de parkeerplaatsen vast rond de site, in het bijzonder in de namiddag en 
’s avonds.  

• Het opzetten van het parkeerplan in de hele gemeente draagt momenteel bij tot het 
vrijmaken van de parkeerplaatsen overdag over de hele studieperimeter, alsook tot 
het verhogen van de rotatie. 

• Het rondom parkeren 's nachts blijft dicht in de buurt van de verzadiging, ondanks de 
effecten van het parkeerplan 
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KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

• Weinig inrichtingen bevorderen de zachte verplaatsingen en PBM’s. 

• Aanwezigheid van een groot verkeer in de straten van de Munthofstraat en de 
Overwinningsstraat. 

POTENTIËLE MOGELIJKHEDEN 

• Het ontvouwen van het parkeerplan in de hele gemeente kan de druk op de 
parkeerplaatsen langs de wegen verminderen. 

• De tellingen stellen geen verhoging vast van het verkeersvolume op de hoofdassen 
bestaande uit de Overwinningsstraat en de Munthofstraat.  Deze laatste biedt meer 
bepaald de capaciteitsreserve die aangeeft dat deze de bijkomende 
verkeersstromen gegenereerd door de eventuele parking zou kunnen opvangen. 

• Het parkeerproject maakt het mogelijk te voldoen aan de parkeerbehoeften rondom 
’s nachts, ondanks de effecten van het parkeerplan 
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2.3. BEVOLKING : SOCIAAL EN ECONOMISCH DOMEIN 

2.3.1. Overzicht van de bestaande situatie 
Het Marie-Jansonplein positioneert zich in het westelijke gedeelte van de buitenwijken van 
de eerste Brusselse kroon, historische wijken van de 19de eeuw. Deze globaal met de 
industriële as van het kanaal verbonden buitenwijken vertonen een globaal zorgelijk sociaal-
economisch profiel, waarvan de belangrijkste relevante indicatoren op dit vlak getuigenis 
afleggen : groot aandeel vreemdelingen afkomstig uit arme landen, grote gezinnen, talrijke 
werklozen of precaire jobs, gelijklopend met een overbezetting van de woningen.  

Niettemin brengen de recente tendensen een evolutie aan het licht van deze wijken in het 
vaak kwaliteitsvolle architecturale patrimonium, naar een vorm van vernieuwing van de 
bevolking. We maken inderdaad in de loop van het laatste decennium een herverovering 
mee van de centrale delen van de stad door bevolkingen met hoog sociaal-cultureel 
patrimonium en vaak in emancipatiefase. 

SOCIAAL-ECONOMISCH PROFIEL VAN DE PERIMETER 

De huizenblokken langsheen het Marie-Jansonplein vertonen veel grotere 
bevolkingsdichtheden dan het gewestelijke gemiddelde en vaak groter dan het 
gemeentelijke gemiddelde, van om en nabij 130 tot 223 inwoners/ha, hetzij een gemiddelde 
van 205,34 inwoners/ha. Het gemeentelijke gemiddelde schommelt rond 169 inwoners/ha. 

Wat de evolutie betreft, brengt het decennium 1991-2001 een relatieve stabiliteit aan het 
licht, zelfs een lichte toename van de densiteit in het geheel van de betreffende statistische 
sectoren. 

Gezien de renovatiekalenders op hun einde lopen en omdat de densiteitsdrempel zijn 
grenzen bereikt, lijkt het redelijk te denken dat de bevolking van de buizenblokken 
langsheen het plein relatief stabiel zal blijven in de volgende decennia. 

Overigens is de samenstelling van de bevolking van Sint-Gillis rijk aan verschillende 
nationaliteiten, en de sector van het BBP ontsnapt niet aan deze tendens. De buitenlandse 
bevolking is hoofdzakelijk afkomstig uit de landen van de Europese Unie en in mindere mate 
uit de Afrikaanse landen, van de zuidelijke rand van de Middellandse Zee tot het zuiden van 
de Sahara.  

In totaal komt het aandeel van de niet-Belgische bevolking overeen met 42% van de totale 
bevolking van de sector 

De bevolking zonder job komt overeen met 23.3% van de actieve bevolking, wat 2 punten 
meer is dan het gemiddelde van het Brussels Gewest en lichtjes onder het gemiddelde van 
de gemeente (24.2%). 

SOCIALE DYNAMIEK VAN DE WIJK 

Globaal is de wijk een aangename en levendige ruimte. 

Niettemin vormt de openbare ruimte van het Marie-Jansonplein een overgangs- en 
ontmoetingsplaats tussen de eerder vredige bovenwijk en de eerder levendige onderwijk.  
Het is een ruimte die niet zo goed is aangepast aan de hedendaagse gebruiksgewoonten en 
waar de onveiligheid voor problemen zorgt. Deze ruimte is aldus een echt "kraakpand" 
geworden voor alcohol- en drugsverslaafden en wijkbendes2

                                                
2 ARIES Consultants NV – Wijkcontract Metaal-Munthofstraat – Fase  1 

.   
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Volgens onderzoeken uitgevoerd onder de bewoners van de wijk is het Marie-Jansonplein 
een onveilige plaats die men probeert te mijden, die alleen voor doorgang wordt gebruikt. 
De bewoners geven er zelfs de voorkeur aan de wijk te mijden uit veiligheidsoverwegingen.  

Wat de sociale hulp aangaat is de eerste dienst natuurlijk het OCMW, dat in Sint-Gillis 
samenwerkt met het CAFA (Centrum voor Begeleiding en Volwassenenonderwijs dat 
afhangt van het OCMW).

- een wijkantenne (Voorplein),  

 Het CAFA (gesitueerd in de Fortstraat) heeft een taak van onthaal 
en hulp aan de bevolking in verschillende domeinen, waaronder meer bepaald huisvesting 
en werkgelegenheid. De wijkantennes vervullen ook een essentiële rol in de sociale 
problematiek, deze zijn de tussenstations tussen gemeentediensten en bewoners, maar zijn 
vooral een plaats van luisteren en hulpverlening in talrijke domeinen. In de perimeter van 
het wijkcontract treffen we als sociale uitrustingen aan :  

- 2 polyklinieken,  

- 2 vormingscentra 

- het CAFA – Ecole des devoirs  

- en verschillende VZW’s.  

AANWEZIGE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN3

De commerciële kern van het centrum telt ongeveer 250 handelszaken : 

 

- Op het Voorplein zijn de handelszaken van heel uiteenlopende aard, we 
treffen er buurtwinkels (bakkerij, boekenwinkel enz.) aan evenals 
dienstenzaken (banken) en verschillende Horeca-vestigingen.  

Het Voorplein is overigens een heel aantrekkelijke winkelpool dank zij zijn 
historische en bijna dagelijkse markt (6 maal per week behalve op maandag). 
Open ‘s morgens tot 14u, met grote aantrekkingskracht. In het weekend strekt 
de markt zich uit van de Fortstraat tot de Overwinningsstraat en zijn er 
ongeveer 200 exposanten (ter vergelijking, op het Flageyplein, voor de 
werken, telde de grote markt maximum 100 exposanten). Dat is overigens de 
reden waarom er zoveel weekendklanten zijn die van de aangrenzende 
gemeenten komen.  

- De Moskoustraat (laag gedeelte) is een echte Horeca-pool geworden.  

- De Waterloosesteenweg werd ingenomen door talrijke buurthandelaars, 
sommige voedingswinkels zijn gespecialiseerd in Middellandse en Oost-
Europese voedingswaren. 

- Het gedeelte van de Volderslaan lijkt meer te zijn ingenomen door 
speciaalzaken.  

Overigens is de enige grote onderneming van de sector gesitueerd niet ver van het 
Dillensplein. Het gaat om de kantoren van de liftenfirma Schindler. 

Andere kantoren werden opgetekend bij het huizenblok in de Munthofstraat, hoofdzakelijk in 
de Overwinningsstraat en de Munthofstraat. 

AANWEZIGE CULTURELE ACTIVITEITEN 

De wijk vertoont een echt cultureel dynamisme vermits er zomaar even 7 voorzieningen 
zijn ; het gaat om het Liftmuseum, het theatercafé « Comic’Art », het Volkshuis (St-
Gillisvoorplein 37), het CCLJ (Centre Communautaire Laïc Juif, Munthofstraat 52), het 
Pelgrimshuis (Parmastraat 69), het Hoguethuis (Romestraat 24-28 en het Cultureel Centrum 
Jacques Frank (Waterloosesteenweg 94).  
                                                
3  ARIES Consultants NV – Wijkcontract Metaal-Munthofstraat – Fase  1 
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Deze voorzieningen hebben eerder een plaatselijke dan een gewestelijke roeping, behalve 
het Aegidium (Sint-Gillisvoorplein 20), een voormalige bioscoop en tegenwoordig 
geklaseerd patrimonium, waarvan het renovatieproject (in afwachting van financiering) 
normaal zalen zou moeten opleveren met capaciteiten van zowat 400 plaatsen. 

2.3.2. Synthese van de waarden, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

• Aangezien de site momenteel ongebruikt is, komt zijn huidige waarde overeen met 
het gebruik in de functie van park. De omgeving van de site wordt gekenmerkt door 
een dynamische winkel- en culturele ruimte, binnen een dichtbevolkte stadsruimte, 
met een op sociaal, generatie- en cultureel vlak gemengd karakter. 

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

• Een deel van de omwonende bevolking is sociaal in moeilijkheden, met meer 
bepaald een werkloosheidscijfer van 24% van de actieve bevolking. 

• Sommige gebruikersgroepen, meer bepaald ’s nachts, dragen bij tot de verhoging 
van de onveiligheid in en rond het park. 

• Het bestaande evenwicht op sociaal, generatie- en cultureel vlak wordt bedreigd 
door de nieuwe residentiële en sociale dynamieken. 

POTENTIËLE MOGELIJKHEDEN 

• Verderzetting van de momenteel bestaande commerciële en culturele dynamiek, in 
het bijzonder rond het voorplein en het plein. 

• De nieuwe residentiële en sociale dynamieken vormen ook een mogelijke verrijking. 

BEDREIGINGEN 

• De voorgestelde tarieven voor de nieuwe parking zouden eventueel niet kunnen 
voldoen aan de financiële capaciteiten van de omwonende bevolkingen. 
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2.4. BODEM, ONDERGROND EN GRONDWATER  

2.4.1. Overzicht van de bestaande situatie 

TOPOGRAFIE 

Op basis van de geotechnische kaart van Brussel vertoont de site een licht niveauverschil 
vanaf het zuidoosten (Munthofstraat - maximale hoogte van + 47 meter) naar het 
noordwesten (Dagdanstraat / Sint-Gilles - minimale hoogte van + 41 meter), hetzij ongeveer 
6% naar de aanslibbingsvlakte van de Zenne. 

 

Topografische kaart, gegevens van de geotechnische kaart van Brussel, plaat 31.3.7. (1976) 
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PEDOLOGIE EN AANAARDINGEN 

De pedologische kaart van de site werd nooit opgemaakt.  Volgens de geopedologische 
dienst van de Agronomische faculteiten van Gembloux is het opmaken van deze kaart niet 
gepland en zal wellicht ook nooit worden opgemaakt. Inderdaad, het Marie-Jansonplein 
komt momenteel overeen met een geplaveid plein gelegen in een sterk geürbaniseerd 
geheel. 

De geotechnische kaart van Brussel geeft de aanwezigheid aan van aanaardingen met een 
dikte van 3 tot 5 meter.  Deze kaart werd opgemaakt uitgaand van de veronderstelling dat 
de eerste hoogtemetingskaart, opgemaakt in 1860, de natuurlijke oppervlakte van de bodem 
weergaf.   

 

Kaart van de isopachen van aanaardingen, afkomstig van de geotechnische kaart van Brussel, plaat 31.3.7. (1976) 

De dikte van de aanaardingen is maximaal in het centrum van de site, volgens een 
ongeveer van oost naar west lopend tracé, waarbij de dikte van de aanaardingen toeneemt 
van oost naar west.  Deze zouden kunnen overeenkomen met het tracé van de oude 
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gekanaliseerde waterloop die werd afgeleid naar/onder de Moskoustraat bij de bouw van de 
Munthof (ingehuldigd in 1880). 

Volgens de gegevens beschikbaar bij de BGD bestaan de aanaardingen in het zuidelijke 
deel van de site uit diverse materialen die stukken steen bevatten.   In het noordwestelijke 
en in het noordoostelijke gedeelte van de site gaat het eerder om verbeterde zandlagen. 

VERKRIJGERS 

De gevoeligste verkrijgers lijken te zijn verbonden met SIBELGA, BELGACOM en de BIWD. 

Er is ook reden om rekening te houden met het tracé van de collector van de Bronnen.  Het 
gaat om een leidingnet dat de afvoer mogelijk maakt van het water van de terreinen van de 
Bronnen, gesitueerd in het Baron Paulus-park,ongeveer 100 meter ten zuiden van de 
beoogde site. De collector van de Bronnen zou gelegen zijn op een diepte tussen 8 en 10 
meter vanaf de oppervlakte van het Marie-Jansonplein. Zijn courantste maat is 1,10 meter 
hoogte op 0,70 meter breedte. 

 

Tracé van de collector van de Bronnen 



2272-BBP Marie-Janson – Milieueffectenrapport – Niet technische samenvatting 

COOPARCH-R.U. cvba 

In samenwerking met : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 30 - 

OUDE FUNDERINGEN VAN D 

Tot in 1979 was in deze site het Munthof (ingehuldigd in 1880) ondergebracht, dat zich toen 
uitstrekte over meer dan een hectare. De aanwezigheid van de funderingen van deze site in 
de bodem is dan ook nagenoeg zeker.  

 

Plan van de ondergrond van de oude Munthof 

SANITAIRE TOESTAND VAN DE BODEM 

In het domein van de bodems betreft het reglementaire kader dat van toepassing is op dit 
project hoofdzakelijk de detectie4

Als mogelijke verontreinigingsbron van de site is er in de eerste plaats reden om de 
aanwezigheid van een relatief grote dikte van aanaardingen van onbekende oorsprong in 
aanmerking te nemen.  Inderdaad, de geotechnische kaart van Brussel, plaat 31.3.7., 
opgemaakt in 1976, geeft de aanwezigheid aan van aanaardingen met een dikte van 2 tot 5 
meter.  De dikte van de aanaardingen is maximaal in het centrum van de site, volgens een 
ongeveer van oost naar west lopend tracé, waarbij de dikte van de aanaardingen toeneemt 
van oost naar west.  

, bij de uitvoering van de werf, van bodemverontreinigers.  

Overigens verschijnt op het ondergrondplan van het oude Munthof en de foto’s van de site 
een gieterijschoorsteen. Deze is gesitueerd in het noordelijke deel van de site.  Een 
verontreiniging met diverse zware metalen is dus a priori mogelijk ter hoogte van deze 
schoorsteen en in de opslagzone van de gieterijmetalen / zandvoorraden.  Er is ook reden 
om hierbij te noteren dat het om de zone gaat waar de dikte van de aanaardingen groter is. 
Als een bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden, is het dus mogelijk dat deze zich heeft 
verspreid over de volledige dikte van de aanaardingen (van om en nabij 5 meter dikte) tot in 
de eolische leemlagen uit het quartaire tijdperk. 

                                                
4 Visuele of organoleptische detectie 
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Foto van het oude Munthof 

Volgens een brief van de BIM van 08/12/2008 is de site opgenomen in het 
inventariseringsproject van de mogelijk verontreinigde sites en wel om de volgende reden : 
"Smelting van het gietijzer en van het staal, ijzer- en staalfabrieken, hoogovens, productie 
van ruwe metalen". Volgens alle waarschijnlijkheid is deze activiteit verbonden met de 
voornoemde gieterijschoorsteen. 

GEOLOGIE 

Plaatselijke geologische situatie 
Volgens de nieuwe geologische kaart « Brussel-Nijvel », plaat 31-39 (Buffel & Matthus, 
2001), bestaat de ondergrond ter hoogte van de bestudeerde site uit een heterogene 
afzetting van slibachtig tot kleiachtig zand van het “Formatie van Moen” van de formatie van 
Kortrijk (Tertiair).   

Evenwel, volgens de beschikbare boringsgegevens ter hoogte en in de nabijheid van de site 
en de geotechnische kaart van Brussel, plaat 31.3.7., is deze formatie afgedekt door een 
variabele dikte van antropogene aanaardingen (1 tot 5 meter – Afbeelding 18) en eolische 
leemlagen van plateaus en hellingen van Quartaire vallei 

HYDROGEOLOGIE 

Aanwezig grondwater 
Ter hoogte van de site zijn de aanaardingen de zetel van oppervlakkige afvloeiingen 
waarvan de eolische leemlagen de muur lijken te vormen. 
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Volgens de resultaten van de piëzometrische metingen werd een waterpeil geïdentificeerd 
ter hoogte van de site op een diepte van 1,12 tot 4,1 meter, wat ongeveer zou 
overeenkomen met de basis van de aanaardingen. Deze lijken dus de zetel te zijn van 
oppervlakkige afvloeiingen waarvan de eolische leemlagen de muur lijken te vormen. 

Het belang van het verweringsaquifeer van de top van de Cambro-silurische formatie van 
het Massief van Brabant (lens) is verbonden met het verweringspercentage van de 
zandsteenlagen, van de schieferlagen en van de siltieten waaruit het aquifeer bestaat. De 
eerste verweren in zand en kunnen een plaatselijk aquifeer bevatten, terwijl de tweede 
kleilagen opleveren door verwering en dus waterafstotende niveaus. Deze staat hier in 
verbinding met de aanslibbingslaag van de Zenne. 

Het aquifeer van de diepe barsten van de Cambro-silurische formatie van het Massief van 
Brabant is ontwikkeld ten gunste van de verschillende tectonische fasen die het Massief van 
Brabant hebben aangetast, wat een hoog barstvormingspercentage met zich meebrengt. De 
rol van de scheuren is algemeen bekend omdat deze in staat zijn om grote hoeveelheden 
water aanwezig in de verweringszone van de sokkel af te voeren als hun opvulling 
waterdoorlatend is (geval van de zandsteenformaties).  Anderzijds verleent de kleiopvulling 
in de schiefer- en siltietlagen deze laatste vooral een rol van scherm of van 
hydrogeologische drempel.   

Winningen 
De perimeter van de site doorsnijdt geen enkele inningsbeschermingsperimeter.  Bovendien 
bestaat er geen enkele beschermingszone in de omgeving van het project.  

Kwaliteit van het grondwater 
Er werden geen gegevens gevonden betreffende de plaatselijke kwaliteit van het 
grondwater. Hierna worden dan ook de gerichte en diffuse drukuitoefeningen beschreven 
die globaal worden aangetroffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de aanwezige 
aquiferen. 

Men gaat ervan uit dat de huidige verontreiniging van het grondwater in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hoofdzakelijk verbonden is met gerichte verontreinigingsbronnen 
(verontreinigende industriële activiteiten, braaklanden en verontreinigde sites, ongevallen en 
stortingen van verontreinigende substanties). Niettemin hebben de momenteel beschikbare 
metingen het niet mogelijk gemaakt belangrijke weerslagen verbonden met deze 
drukwaarden duidelijk te maken. 

Deze zouden meer bepaald het resultaat zijn van verliezen van het rioleringsnetwerk en van 
de uitloging van de groene ruimten door bebouwingen (Er blijven echter onbekende factoren 
in verband met de rechtvaardiging van bepaalde gehaltes (meer bepaald nitraten) ten 
opzichte van de potentiële verontreinigingsbronnen geïdentificeerd in het Brussels Gewest. 
Het is mogelijk dat stromen verontreinigende substanties afkomstig zijn van watermassa’s 
van andere regio’s (en omgekeerd).  

Blijkbaar kan alleen het grondwater van Brussel en van Ieper (waaronder de Formatie van 
Kortrijk – Formatie van Moen) grote drukuitoefeningen ondergaan.  

Deze waterplassen zijn het meest kwetsbaar (vrije waterplassen) op de plaatsen waar ze 
niet zijn afgedekt door Quartaire leemgrondlagen. Hierin worden vaak nitraatgehaltes 
aangetroffen die de normen vastgelegd door drinkwater overschrijden en plaatselijk sporen 
van pesticides welke echter in het algemeen lager blijven dan de normen. Deze twee 
parameters vormen dan ook het voorwerp van een bijzondere opvolging door het BUV 
(Bestuur Uitrusting en Vervoer).  

Zo zijn de Brusselse zandlagen ten zuiden en ten oosten van de site, in de omgeving van 
het plateau waar zich de Charleroisesteenweg bevindt, aan de oppervlakte gekomen. Als 
we in aanmerking nemen dat het oppervlaktewater van de aanaardingen gelegen ter hoogte 
van de site hoofdzakelijk wordt gevoed door de bronnen gesitueerd in de Formatie van 
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Brussel, is het daar opgevangen water (bijvoorbeeld door wassalons en de car-wash) naar 
alle waarschijnlijkheid van heel matige kwaliteit. 

De overige waterplassen (waaronder de aquiferen van de Cambro-silurische formatie van 
het Massief van Brabant) ondervinden slechts bij gelegenheid overschrijdingen van de 
drinkwaternormen. Deze worden normaal behouden omwille van hun winningsaard. 

STABILITEIT VAN DE BODEM 

De samendrukbaarheid van de terreinen is maximaal in de veenachtige zones, groot in de 
kleigrondzones en minder groot in de overige zones.  

Rekening houdend met de grote dikte van diverse aanaardingen aanwezig ter hoogte van 
de site en met de aanwezigheid van de funderingen van het voormalige Munthof, zou de 
samendrukbaarheid van de terreinen globaal heel variabel maar wel klein zijn.   

 

2.4.2. Synthese van de waarden, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

• Geen verkrijgers aangetroffen onder de site. 

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

• Aanwezigheid van aanaardingen met een dikte van 2 tot 5 meter, waarvan het 
maximum is gesitueerd in het centrum van de site. 

• Zekere aanwezigheid van oude funderingen van de Munthof. 

• Aanwezigheid van een waterplas op een diepte van 4m (ten zuiden) tot 1m (ten 
noorden) en die overeenkomt met de basis van de aanaardingen. 

• Doorgang van de collector van de Bronnen op een diepte van 8/10 meter in het lage 
(westelijke) gedeelte van de perimeter. 

Mogelijke verontreiniging van de bodem op de locatie van de oude gieterijschoorsteen 
(smelting van gietijzer en staal, ijzer- en staalindustriefabrieken, hoogovens, productie van 
ruwe metalen). 
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2.5. WATER (AFVALWATER, REGENWATER, DISTRIBUTIEWATER) 

2.5.1. Overzicht van de bestaande situatie 

AFWATERING 

Huidig afvalwaterafvoernetwerk 
Op het vlak van het afvalwater is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderverdeeld in 3 
hydrografische onderbekkens, We bevinden ons hier in het zuidelijke onderbekken. Het 
afwateringsnetwerk (dat afval- en regenwater omvat) werkt door zwaartekracht. 

De collector van de Munthofstraat wordt overgenomen door de collector van de 
Overwinningsstraat. De collectors van de Overwinningsstraat en van de Jourdanstraat zijn 
overgenomen door een hoofdcollector naar de Veeartsenstraat, waar zich het pompstation 
en de overlaat naar de Zenne bevinden.   

Zuiveringsstation 
Het zuiveringsstation « Zuid », gesitueerd aan de grens van de gemeenten Vorst en 
Anderlecht, staat in voor de zuivering van het afvalwater geproduceerd door het zuidelijke 
hydrografisch onderbekken, dat vier Brusselse gemeenten omvat (Anderlecht, Vorst, Sint-
Gillis en Ukkel) evenals drie Vlaamse randgemeenten (Ruisbroek, Drogenbos, Linkebeek).   

DISTRIBUTIEWATER 

De BIWD beschikt over een waterdistributienet aan weerszijden van de Overwinningsstraat 
en aan de kant van het Marie-Jansonplein langsheen de Moskoustraat. Anderzijds situeert 
het distributienet zich aan de overkant van deze straten langsheen de Munthofstraat en de 
Jourdanstraat. 

HYDROLOGIE 

Beschrijving van het plaatselijke hydrologisch netwerk 
Er bestaat geen enkele andere oppervlaktewaterloop ter hoogte of in de nabijheid van de 
site. 

Een oude “gekanaliseerde” ondergrondse waterloop zou zijn afgeleid naar / onder de 
Moskoustraat bij de bouw van de Munthof. 

De geotechnische kaart van Brussel geeft de aanwezigheid aan van aanaardingen met een 
dikte van 2 tot 5 meter. De dikte van de aanaardingen is maximaal in het centrum van de 
site, volgens een ongeveer van oost naar west lopend tracé, waarbij de dikte van de 
aanaardingen toeneemt van oost naar west.  Deze zouden kunnen overeenkomen met het 
tracé van de oude gekanaliseerde waterloop die werd afgeleid naar/onder de Moskoustraat 
bij de bouw van de Munthof. 

OVERSTROMINGSRISICO 

De site is niet onderworpen aan de verschijnselen van overstroming door buiten zijn oevers 
treden van waterloop. Inderdaad, deze situeert zich niet in een aanslibbingsvlakte maar op 
de oostelijke oever van de aanslibbingsvlakte van de Zenne. Deze vertoont een licht 
niveauverschil van het zuidoosten (Munthofstraat - maximale hoogte van + 47 meter) naar 
het noordwesten (Dagdanstraat / Sint-Gillis - minimale hoogte van + 41 meter), hetzij 
ongeveer 6% naar de aanslibbingsvlakte van de Zenne (waarvan de hoogte varieert tussen 
+20 en +27 meter in deze regio van Brussel). 
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Overstroming door afvloeiend water is weinig waarschijnlijk door het niveauverschil van de 
site. 

Overstromingen door stijging van het grondwaterpeil werden anderzijds gesignaleerd in 
talrijke bewonerskelders in de loop van de laatste drie jaar : 

• van het lage gedeelte van de Overwinningsstraat (bij de kruising met de Henri 
Jasparlaan), zowat 350 meter stroomafwaarts van het zuidelijke uiteinde van de site; 

• van het kruispunt van de Overwinningsstraat en van de Parmastraat, zowat 350 
meter stroomopwaarts van het oostelijke uiteinde van de site. 

Dit soort verschijnsel is dus mogelijk ter hoogte van de toekomstige kelders / ondergrondse 
delen van de site, welke zich  tussen twee zones situeert waar overstromingen door stijging 
van het grondwaterpeil werden gesignaleerd. Er is echter reden om te herinneren aan het 
bestaan van een collector van bronnen bij de Overwinningsstraat die het 
overstromingsrisico aanzienlijk kan verkleinen. 

In deze zin is er reden om te wijzen op de heel kleine diepte (1,1 meter diepte in het 
noordelijke deel tot 4,1 meter diepte in het zuidelijke deel van de site) van de 
oppervlaktelaag van de aanaardingen. 

Het terrein van de Bronnen is gesitueerd in het Baron Paulus-park dat zich op ongeveer 100 
meter stroomopwaarts van het zuidelijke uiteinde van de site situeert ; een overstroming van 
het Marie-Jansonplein door afvloeiing aan de oppervlakte dient dus eveneens te worden 
gevreesd. 

2.5.2. Synthese van de waarden, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

• Er is geen enkel wateroppervlak aanwezig op de site 

• Het waterdistributienetwerk loopt voorbij buiten de site 

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

• Mogelijkheid van overstroming van de site vanaf het terrein van de bronnen (Paulus-
park) door afvloeiing aan de oppervlakte maar ook door opstuwing van het peil van 
het grondwater rond de site 

• Aanwezigheid van een waterloop/ondergronds kanaal waarvan het tracé werd 
gewijzigd bij de bouw van de Munthof en waarvan de lokalisering tot op vandaag 
onzeker blijft. 

 

 



2272-BBP Marie-Janson – Milieueffectenrapport – Niet technische samenvatting 

COOPARCH-R.U. cvba 

In samenwerking met : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 36 - 

2.6. BIOLOGISCHE VERSCHEIDENHEID : FAUNA EN FLORA 

2.6.1. Overzicht van de bestaande situatie 
Rechtssituatie op het vlak van groene ruimten. 

 

 

Situatie van het BBP (bestemmingen) 

De kaart van het GBP betreffende de bestemmingen klasseert de volledige perimeter van 
het BBP in parkzone.  

FEITELIJKE SITUATIE OP HET VLAK VAN GROENE RUIMTEN. 

De feitelijke situatie van de groene ruimten wijst op een grotere beplanting in het zuidoosten 
van de perimeter, met de aanwezigheid van de parken Paulus en Morichar, terwijl het 
noorden, oosten en westen meer stedelijk zijn. We noteren hierbij echter de nabijheid van 
de site ten opzichte van de tuinen van de Hallepoort, wat de rol van groen 
onderbrekingspunt aangeeft die de toekomstige inrichting zal moeten vervullen.  
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Feitelijke situatie op het vlak van de groene ruimten 

BIOLOGISCHE INHOUD VAN DE SITE. 

De perimeter van het BBP en de studieperimeter vertonen geen bijzondere biologische 
rijkdom. De enige in aanmerking te nemen fauna-elementen zijn de kleine diersoorten die 
zich nestelen bij de aanplantingen van de wijk.  

Anderzijds zou de ontwikkeling van de gewestelijke groene structuur met benadrukking 
van het grondgebied van de groene ruimten het onthaalvermogen moeten verhogen voor 
diersoorten die zijn weggebleven omwille van de stedelijke uitbreiding. De vergroening 
van het Marie-Jansonplein ten koste van de parkeerplaatsen zou deze richting uitgaan. 

POSITIONERING IN HET BESTAANDE GROENE NETWERK (GROTE SCHAAL) 

Het Marie-Jansonplein situeert zich op de verbinding van de door het GewOP 
voorgeschreven groene voortzettingen. Deze wordt ook aangeduid als een groene ruimte 
die de rol van landschaps-, ecologisch of sociaal tussenstation vervult voor de groene 
voortzettingen.  

Inderdaad, in het verlengde van de parken Paulus en Morichar zal de toekomstige inrichting 
moeten aansluiten op het bestaande groene netwerk om zo het opduiken van een groene 
as te bevorderen die zal lopen tot aan de tuinen van de Hallepoort via de Volders- en 
Overwinningsstraten. 
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Positionering in het bestaande groene netwerk 

2.6.2. Synthese van de waarden, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

• De site heeft geen echte waarde op het vlak van fauna en flora. Niettemin draagt 
deze bij tot de vereiste groene punctuatie in het leven van bepaalde diersoorten. 

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

• De verandering van soort en van organisatie van de plantensoorten zou de 
aanwezigheid van bepaalde dierensoorten kunnen wijzigen 

POTENTIËLE MOGELIJKHEID 

• De verbetering van het uitzicht en van de beplantingsinhoud van de site zou het 
beplantingsgevoel versterken en zou aldus bijdragen tot een betere waardering van 
de continuïteit van groene ruimten in de sector. Als de oppervlakteaanleg de 
bomenbeplanting versterkt, zou de groene ruimte een grotere rol kunnen spelen in 
het ecologische netwerk van stadscentrum, althans voor de vogelwereld. 
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2.7. GELUIDS- EN TRILLINGSMILIEU  

De geluids- en trillingsstudie van de site beoogt het bestaande huidige geluidsmilieu op de 
site te kenschetsen door zoveel mogelijk de invloed te verduidelijken van de verschillende 
hoorbare geluidsbronnen op het gemeten geluidsniveau en vervolgens op kwalitatieve wijze 
de geluidsinvloed van het project op het huidige geluidsmilieu te bestuderen. 

2.7.1. Overzicht van de bestaande situatie 

BESCHRIJVING VAN DE BETREFFENDE GEOGRAFISCHE ZONE  

Geluidsmilieu 
Het BBP is in het volle stadscentrum gesitueerd, in de nabijheid van het Sint-
Gillisvoorplein. 

Het eigenlijke plein heeft een Parkzonebestemming en het grootste deel van de woningen 
rondom zijn gesitueerd in de zogenaamde woningenzone 2. 

De woningen gesitueerd tussen de Metaalstraat en de Munthofstraat zijn in gemengde 
zone (zie plan van de bestemmingen in het hoofdstuk Stedenbouwkunde). 

Momenteel wordt het geluidsmilieu in en onmiddellijk rond het Marie-Jansonplein 
hoofdzakelijk beïnvloed door : 

• Het wegverkeer rond het plein, waaronder het grote busverkeer in de 
Overwinningsstraat. 

• Het luchtverkeer. 

• Het lawaai gegenereerd door jongeren op het speelterrein aangelegd op de hoek 
van de Moskoustraat en van de Munthofstraat. 

• Het mogelijke lawaai gegenereerd door de dagelijkse markt die doorgaat in de 
Jourdanstraat en op het Sint-Gillisvoorplein. 

• Andere storende geluiden (geschreeuw, voetgangers, sirenes, klaxons enz.). 

Trillingsmilieu 
De belangrijkste trillingsbronnen rondom de site die het trillingsmilieu van de site kunnen 
beïnvloeden zijn : 

• Het wegverkeer en in het bijzonder het busverkeer. 

Lokalisering van de omwonenden 
Momenteel is de zone van het BBP bijna volledig omgeven door woonzones.   

De omwonenden die het meeste kans lopen te worden beïnvloed door een ondergrondse-
parkingproject binnen de zone zijn : 

• De bewoners van de Moskoustraat. 

• De bewoners van de Jourdanstraat. 

• De bewoners van de Munthofstraat. 

• De bewoners van de Overwinningsstraat. 
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• In mindere mate : sommige bewoners van het Sint-Gillisvoorplein, van de 
Romestraat en van de Metaalstraat. 

Wegverkeer 
Het lawaai van het wegverkeer is alomtegenwoordig binnen de zone en vormt het grootste 
deel van de binnen deze zone vastgestelde omgevingslawaainiveaus. 

De wegen die de binnen de zone gemeten geluidsniveaus beïnvloeden zijn (in dalende 
orde) : 

• De Overwinningsstraat. 

• De Munthofstraat. 

• De Dagdanstraat. 

• De Moskoustraat. 

• De Metaalstraat (in mindere mate). 

• De Romestraat (in mindere mate). 

Buiten deze toegangswegen wordt de aanwezigheid vastgesteld van 2 buitenparktins in 
de Dagdanstraat en in de Moskoustraat. De bewegingen op deze 2 parkings zijn echter 
niet te onderscheiden van het lawaai van het globale verkeer. 

Het wegdek van de toegangswegen is van het standaard asfalttype en de toegelaten 
maximum snelheid is 50 km/u.  

Wat het openbaar vervoer van het bustype betreft : er wordt van uitgegaan dat het lawaai 
veroorzaakt door de bussen een vast onderdeel vormt van het globale lawaai veroorzaakt 
door het wegverkeer. In dit verband wordt geen enkel onderscheid gemaakt ten opzichte 
van de bestaande situatie. Hierbij dient echter genoteerd dat het busverkeer bijzonder 
groot is op de Overwinningsstraat met een drukke halte op het eigenlijke plein. 

Luchtverkeer 
Het bestudeerde project zal op geen enkele wijze de huidige invloed van het luchtverkeer 
op de zone wijzigen rekening houdend met het feit dat geen enkel residentieel gebouw is 
voorzien in het kader van het bestudeerde project, het met het luchtverkeer verbonden 
lawaai wordt niet beproken in dit rapport. 

Buurtlawaai 
Het in de bestudeerde zone waargenomen buurtlawaai is hoofdzakelijk verbonden met de 
dagelijkse marktactiviteit binnen de zone en op het ter plaatse bestaande sportterrein. 
Deze twee lawaaibronnen worden grondiger geanalyseerd in het vervolg van het rapport. 

De overige potentiële buurtlawaaibronnen zijn verbonden met het voetgangersverkeer en 
eventueel het geblaf van de honden bij hun wandeling op het plein. Deze lawaaibronnen 
konden niet worden onderscheiden van het omgevingslawaai bij de metingen of werden 
genoteerd als storende geluiden. 

Het buurtlawaai is onderworpen aan dezelfde grenswaarden als het lawaai van de in het 
vorige hoofdstuk aangegeven geklaseerde installaties. 

Trillingen 
De door de bussen veroorzaakte trillingen kunnen de op het BBP betrekking hebbende 
geografische zone aanzienlijk beïnvloeden.  

Er werd geen enkele recente trillingsmeting uitgevoerd in dit stadium van de studie, er 
wordt echter van uitgegaan dat het bestaande risico van trillingshinder vrij klein is. 
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Echter alleen een trillingsmeting in bestaande situatie kan het mogelijk maken het risico 
van trillingshinder met zekerheid te bepalen. 

Waarneming van de omwonenden 
Het onderzoek uitgevoerd onder de huidige omwonenden toont aan dat deze bijzonder 
gevoelig zijn voor het lawaai verbonden met de markt die dagelijks doorgaat in de 
Jourdanstraat en op het Sint-Gillisvoorplein, maar ook het lawaai verbonden met het 
speelterrein, in het bijzonder de invloed van de ballen op het hek van het terrein en het 
geschreeuw van de jongeren die het terrein gebruiken. 

Besluit 
Het geluidsmilieu wordt sterk verstoord door het wegverkeer dat het belangrijkste deel van 
de op het plein vastgestelde geluidsniveaus uitmaakt. 

Buiten het wegverkeer zijn de mogelijk hinderlijkste geluiden voor de omwonenden de 
geluiden verbonden met het gebruik van het sportterrein door de jongeren van de wijk in 
de dagelijkse aanwezigheid van de markt in de Jourdanstraat en op het Sint-
Gillisvoorplein.  

ZWARTE LAWAAIPUNTEN EN KALME ZONES 

Op de site van het BBP zijn er momenteel geen zones die men kan bestempelen als kalme 
zones omdat het lawaai van het wegverkeer alomtegenwoordig is in de zone. Niettemin 
zakken de vastgestelde geluidsniveaus aanzienlijk ’s nachts met residuele lawaainiveaus 
LA95 in de buurt van 30 dB(A), wat de omwonenden van de zone in staat stelt om te 
genieten van een relatief kalm milieu ’s nachts. 

Er bestaan zwarte punten welke worden gedefinieerd als hoger dan de drempels 
gedefinieerd in het bestrijdingsplan van het stedelijk lawaai in Brussel-Hoofdstad. De 
gelokaliseerde zwarte punten binnen de zone zijn : 

• Overwinningsstraat. 

• Munthofstraat. 

De gelokaliseerde kalmere zones in de zone zijn : 

• De hogere verdiepingen van de gebouwen rond het Marie-Jansonplein. 

• De weinig bezochte Moskoustraat. 

Het centrum van het Park omdat dit relatief ver verwijderd is van het wegverkeer. 

2.7.2. Synthese van de waarden, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

• De kalmste zones zijn gesitueerd ter hoogte van het centrum van het plein en van de 
Moskoustraat. 

• De residuele lawaainiveaus ’s nachts zijn laag en komen overeen met drempels van 
een residentiële wijk. 

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

• Grote geluidshinder verbonden met het wegverkeer, hoofdzakelijk te wijten aan de 
Overwinningsstraat en de Munthofstraat.  
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2.8. KWALITEIT VAN DE LUCHT 

2.8.1. Overzicht van de bestaande situatie 
Gezien het stedenbouwkundige en industrialisatieniveau waardoor de Brusselse 
agglomeratie wordt gekenmerkt, mogen we stellen dat de atmosferische verontreiniging in 
Sint-Gillis, op het Marie-Jansonplein, niet echt verschilt van deze waargenomen in het 
Brussels Gewest.  

Het verontreinigingsniveau varieert vooral in functie van de weersomstandigheden 
(temperatuur, bewolking, snelheid en richting van de wind enz.) en van de intensiteit van het 
wegverkeer. In dit opzicht tonen de autoloze dagen het belang aan dat de vermindering van 
het wegverkeer kan hebben op de kwaliteit van de lucht.  

De vaststelling van de laatste twintig jaar toont duidelijk een verbetering aan van de kwaliteit 
van de omgevingslucht in Brussel. Deze is verbonden met verschillende factoren zoals de 
afschaffing van belangrijke emissiebronnen (ziekenhuisverbrandingsovens, cokesfabrieken 
enz.), het armer worden aan vluchtige organische verbindingen (VOV) of aan zwavel 
worden van de brandstoffen, het afschaffen van lood in de benzine, het invoeren van de 
katalysator op voertuigen, de vernieuwing van het wagenpark, het toenemende gebruik van 
aardgas voor verwarming enz.  

2.8.2. Synthese van de waarden, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

De site heeft niet te kampen met een abnormaal hoge luchtverontreiniging in de Brusselse 
context. 

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

Sommige toegangswegen tot de site (Overwinningsstraat en Munthofstraat) vertonen hoge 
verontreinigingsniveaus. 

POTENTIËLE MOGELIJKHEDEN 

Een uitbreiding van de groenaanplanting van de site zou de negatieve weerslag veroorzaakt 
door de verontreiniging afkomstig van de Overwinnings- en van de Munthofstraat kunnen 
verminderen. 
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2.9. MICROKLIMAAT (SLAGSCHADUWEN, WERVELWINDEN ENZ.) 

2.9.1. Overzicht van de bestaande situatie 
Gezien de grootte van de gebouwen die grenzen aan de site, gemiddeld R+3 met enkele 
gebouwen in R+5, en de grootte van het verplichte tussenafstand van de gebouwen - de 
gebouwen worden gescheiden door de aanlegbreedte van het plein - zal geen enkel effect 
een noemenswaardige verandering brengen in de zoninstralingszones  en het plaatselijke 
klimaat in het algemeen. 

Overigens is uitgezonderd de uitvoering van de liftschachten en van de 
voetgangersuitgangen van de parking, geen enkele vaste bovengrondse constructie 
voorzien op de site. 

2.9.2. Synthese van de krachten, kwetsbaarheden/gevoeligheden 
en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

De bestaande constructies hebben geen noemenswaardige invloed op het vlak van 
slagschaduwen, wervelwinden enz. 
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2.10. ENERGIE  

2.10.1. Overzicht van de bestaande situatie 
Buiten het gebouw waarin tegenwoordig het bureau van de bewaker is ondergebracht, 
vormt de site een onbewoonde ruimte. Geen enkel vast gebouw is op het plein gepland. 
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2.11. AFVAL  

2.11.1. Overzicht van de bestaande situatie 
Het Marie-Jansonplein biedt geen enkele specifieke uitdaging op het vlak van het 
afvalbeheer. De activiteit van het plein brengt een bepaald aantal dagelijkse afvaltypes met 
zich mee (verpakking, vuilnisbakken) die, zoals in de andere wijken, worden opgehaald door 
de vuilnisophaaldiensten van de gemeente ; De wijk is globaal uitgerust met 
vuilinzamelingsuitrusting : vuilnisbakken zijn aangebracht aan de ingang van en rond het 
park, een vuilniswagen voor de recyclage van het glas bevindt zich op de eigenlijke site. We 
noteren ook de aanwezigheid van twee hondenafvalzones. 

Tenslotte wordt de reiniging en het beheer van de voorpleinmarkt, die zich tijdens het 
weekend uitstrekt tot aan het plein, verzorgd door een private onderneming, Ets. Charve. Er 
schijnt zich geen netheidprobleem te stellen na de schoonmaak van de markt. 

Anderzijds werden zwarte punten op het vlak van clandestiene afvalstoring opgetekend op 
de site.  

2.11.2. Synthese van de waarden, 
kwetsbaarheden/gevoeligheden en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

De site is vrij goed onderhouden en is globaal goed voorzien op het vlak van 
afvalinzamelingsuitrustingen. 

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

Terugkerende aanwezigheid van groepen marginalen of sociaal achteruitgestelde personen 
die de neiging hebben de openbare ruimte te beschadigen. 

POTENTIËLE MOGELIJKHEDEN 

De ontwikkeling van een gunstige stedelijke context voor een positieve inrichting van de 
ruimte en voor een doeltreffend afvalbeheer.  
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2.12. MENS (GEZONDHEID, VEILIGHEID, LEVENSKADER EN WELZIJN) 

2.12.1. Overzicht van de bestaande situatie 
De volgende punten zullen worden bestudeerd : 

• Inzameling van veiligheidsinformatie bij de betreffende politiezone.  

• Levenskwaliteit van de omwonenden van de site (openbare netheid, 
aanwezigheid van groene ruimten, buurtwinkels, intensiteit van het autoverkeer). 

• Beoordeling van de kwaliteit van de verlichting en van de openbare inrichtingen. 

Uiteindelijk zal het erom gaan van te beoordelen of het plein in zijn huidige configuratie 
zijn rol vervult van socialiserings- en rustruimte.  

2.12.2. Gezondheid 

LAWAAI 

In het algemeen wordt het geluidsmilieu in Sint Gillis gekenmerkt in orde van belang door 
het plaatselijk wegverkeer, de animatie van een woonwijk, en in mindere mate door het 
luchtverkeer (opstijgen baan 25R). 

De grote gewestwegen (Waterloo, Verhaegen, Defaqz) zijn de wegen die de meeste hinder 
veroorzaken. De Overwinnings- en de Munthofstraat, die grenzen aan het Marie-
Jansonplein, alsook in mindere mate de Waterloosesteenweg, zijn stuk voor stuk 
lawaaiveroorzakers, met een gemiddeld emissieniveau van 65 dB.  

Ter herinnering

We kunnen dus stellen dat de lawaainiveaus waargenomen rond de Overwinningsstraat en 
de Munthofstraat een niet onbelangrijke bron van hinder zijn voor de gebruikers in het 
algemeen. 

: het door het OMS aanbevolen gemiddelde is 50 dB terwijl het Gewest 
interventiedrempels (65 dB buiten en 60 dB binnen) heeft vastgelegd, met name 
lawaainiveaus vanaf dewelke de geluidssituatie van de residentiële bevolkingen als totaal 
ontoelaatbaar wordt beschouwd en een interventie van de overheid vereist. 

ZONINSTRALING 

Het project van inrichting van het Marie-Jansonplein voorziet geen nieuwe bouwwerken die 
een weerslag kunnen hebben op de zoninstraling. 

Overigens zijn de inplanting van de vereiste liftschachten voor de ondergrondse parking niet 
in staat om voldoende slagschaduwzones te creëren om een bron van hinder te vormen. 

2.12.3. Veiligheid 
Eén van de drie politiecommissariaten van de gemeente is gesitueerd ter hoogte van het 
Sint-Gillisvoorplein. Waar het veiligheidsgevoel het meest verspreid blijft, lijkt het gevoel van 
onveiligheid toch gemiddeld toe te nemen binnen de gemeente 5

Het Marie-Jansonplein maakt deel uit van de gevoelige punten waar de objectieve en/of 
subjectieve onveiligheid overheerst. Ter illustratie hiervan drukken we hier een deel van de 
vaststelling af die werd opgesteld in het kader van het wijkcontract Metaal-Munthof. 

.  

                                                
5 Rapport Plaatselijke Veiligheidsdiagnose, 2007 
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« …het boven -en het ondergedeelte van de wijk zijn "gescheiden" door het "Carré 
Monnaies" (Munthofplein). Deze openbare ruimte, die zowat vijftien jaar geleden werd 
heringericht, voldoet niet langer aan de behoeften van de bewoners. Het is tegenwoordig de 
enige echte plaats in de perimeter waar de objectieve en subjectieve onveiligheid 
problemen stelt. Deze ruimte is vandag een echt "kraakpand" geworden voor alcohol- en 
drugsverslaafden en wijkbendes. Volgens onderzoeken uitgevoerd onder de bewoners van 
de wijk is het “Carré Monnaies” (Munthofplein) een onveilige plaats die men probeert te 
mijden, die alleen voor doorgang wordt gebruikt. De bewoners geven er zelfs de voorkeur 
aan de wijk te mijden uit veiligheidsoverwegingen ».  

De politie spreekt ook van herhaalde “handtas-jacking”-daden ter hoogte van de 
Munthofstraat. 

Zoals reeds eerder uiteengezet zou de heraanleg van het plein een betere leesbaarheid 
moeten mogelijk maken van de nieuwe ruimten, in hun openingen en hun verlichtingen, dit 
om het gevoel van op adem komen en bescherming te versterken. 

2.12.4. Levenskwaliteit 

OPENBARE RUIMTEN 

Een bepaald aantal objectieve en subjectieve indicatoren kunnen aanwijzingen geven van 
de levenskwaliteit van een gegeven site. Zo verstrekken de tevredenheidsonderzoeken 
gevoerd in het kader van de uitwerking van het rapport over de staat van het Brussels milieu 
ons inlichtingen over de waarneming van de bewoners voor wat de kwaliteit van de 
openbare ruimten betreft.  

Hieruit blijkt voor de bewoners van Sint-Gillis een vrij lage tevredenheid over de beoordeling 
van het aanbod van groene ruimten (index 70.9) terwijl deze gemiddeld 109 bedraagt voor 
het Brussels Gewest. 

De gemeente, die één van de dichtstbevolkte van het Brussels Gewest is, is werkelijk “heel 
stedelijk”, de enkele groene ruimten komen slechts weinig tot hun recht.  

 

NABIJHEID 

De hinder veroorzaakt door de nabijheid is eveneens een reden van ontevredenheid voor de 
inwoners van de gemeente, waarbij de tevredenheidsindex terugvalt tot 66.4 tegenover een 
gemiddelde van 81.6 voor het geheel van de gemeenten van het Brussels Gewest.  

We kunnen ervan uitgaan dat, globaal gezien, de hinder veroorzaakt door de buurtligging 
een bron van ontevredenheid is voor de omwonenden van de site. 

OPENBARE NETHEID6

Sommige hinder verbonden met de (slechte) openbare netheid dient te worden vermeld. Op 
de vraag : « wat is volgens u het uitzicht van uw wijk »,  de Veiligheidsmonitor brengt de 
volgende resultaten aan het licht voor de gemeente Sint-Gillis : heel verzorgd : 7,72% 
(tegenover 7,55 % in 2002); vrij verzorgd : 56,61 (tegenover 63,82 % in 2002) ; eerder niet 
verzorgd : 25,5 % (tegenover 21,14 % in 2002); helemaal niet verzorgd : 9,96 % (tegenover 
7,49 % in 2002). Deze resultaten brengen een verslechtering aan het licht voor de 
antwoorders op het uitzicht van hun wijk.  

 

                                                
6 Bron : Rapport Lokale Veiligheidsdiagnose, 2007 
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De vaakst aangehaalde netheidsproblemen zijn : hondenuitwerpselen, papier, blikjes, 
gebroken glas en ander weggeworpen afval op de openbare weg ; de vuilniszakken 
achtergelaten buiten de toegelaten plaatsen en/of momenten en de sluikstortingen. 

VERLICHTING 

De omgeving van het plein wordt verlicht door openbare verlichtingslampen. Anderzijds 
beschikt het hart van het plein niet over voldoende verlichting voor dit type overstekende 
ruimte. 

2.12.5. Synthese van de waarden, 
kwetsbaarheden/gevoeligheden en potentiële mogelijkheden 

WAARDEN 

• Het levenskader is globaal van goede kwaliteit  

KWETSBAARHEDEN/ GEVOELIGHEDEN 

• Terugkerende aanwezigheid van groepen marginalen of sociaal achteruitgestelde 
personen die de neiging hebben de openbare ruimte te beschadigen. 

• Daden  van “handtas-jacking” die getuigen van een bepaalde onveiligheid en die 
bijdragen tot het vergroten van het gevoel van onveiligheid rond en op het plein. 

POTENTIËLE MOGELIJKHEDEN 

De ontwikkeling van de kwaliteit van de openbare ruimten, met de bedoeling van de 
bestaande hinder te verminderen, moet normaal een betere toe-eigening van de site door 
de gebruikers bevorderen. 
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3. VERGELIJKENDE EVALUATIE VAN 
DE EFFECTEN : KEUZE VAN 

SCENARIO’S 
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3.1. STAP 1: PROGRAMMATIE 

3.1.1. De programma-alternatieven. 
We kunnen vier programmatiescenario’s voor de Marie-Jansonsite weerhouden voor 
beoordeling in functie van de verschillende thematieken van het effectenrapport. De hier 
aangehaalde capaciteiten zijn gebaseerd op de technische doenbaarheidsstudie 
uitgevoerd in 2005 betreffende de aanleg van een ondergrondse parking op het Marie-
Jansonplein en die platformen van ongeveer 150 plaatsen voorziet. 

• Scenario 0 :

• 

 geen bouw van ondergrondse parking. Overigens 
heraanleg van het bovengrondse plein en bijgevolg : in overeenstemming 
brengen van het gebruik van het park met de bestemming als groene 
ruimte in het BBP; afschaffing van het parkeren binnen zijn aanlegbreedte 
met als noodoplossing een optimaal gebruik van de parking van de 
Hallepoort, die zich op ongeveer 300 m bevindt en die momenteel 
ondergebruikt wordt. 

Scenario 1 : 

• 

aanleg van een ondergrondse parking van 150 plaatsen 
onder het Marie-Jansonplein, overeenkomend met de minimum 
bovengrondse plaatsbehoefte af te schaffen op het Voorplein, in situ en 
lager op de Waterloosesteenweg, hetzij ongeveer honderd 
parkeerplaatsen, met een marge van ongeveer 50 plaatsen om 
avondparkeren verbonden met de Horeca-activiteiten en met het Aegidium 
op te vangen. Overigens heraanleg van het bovengrondse plein ten 
voordele van een optimalisering van het recreatieve gebruik. 

Scenario 2 :

• 

 ten opzichte van scenario 1 wordt de capaciteit van de 
ondergrondse parking op 300 plaatsen gebracht, om met meer 
manoeuvreerruimte te kunnen voldoen aan de behoeften verbonden met 
de culturele en economische animatie (meer bepaald Aegidiumzaal), en 
om de afschaffing van parkeerplaatsen op de openbare weg op te vangen 
: Voorplein, Marie-Jansonplein, een groot deel van de 
Waterloosesteenweg, evenals andere toegangswegen rond het plein, voor 
ongeveer 200 afgeschafte plaatsen. 

Scenario 3 : ten opzichte van scenario 2 wordt de capaciteit van de 
ondergrondse parking op 450 plaatsen gebracht. In de wetenschap dat de 
site dit toelaat, gaat het erom van een bijkomende capaciteit te verwerven 
die interessant is voor de bovengrondse heraanlegbehoeften ; De 
afschaffing van het bovengronds parkeren door de vervanging hiervan 
door ondergrondse plaatsen wordt uitgebreid tot voorbij de eenvoudige 
nabijheid van de parking. 
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3.2. EVALUATIES PER DOMEIN 

De evaluatie van de thematieken op het vlak van de verschillende scenario’s maakt het 
mogelijk van af te bakenen welke effecten zullen worden tot stand gebracht door het project.  

3.2.1. Stedenbouw, Patrimonium en Landschap 

INLEIDING 

In het algemeen is de weerslag van het project op zijn stedelijke omgeving beperkt in de 
mate dat geen enkele vaste constructie of aankomst van nieuwe bevolking is 
geprogrammeerd. 

Overigens, aangezien de ter plaatse geprogrammeerde heraanleg van het park 
gemeenschappelijk is aan alle scenario’s, kunnen we toch nu al stellen dat de werking van 
de openbare ruimten en de landschapskwaliteit van de site moeten worden verbeterd. 

 

 KRACHTEN ZWAKHEDEN 
POTENTIËLE 

MOGELIJKHEDEN 
BEDREIGINGEN 

SCENARIO 
0 

Tijdswinst wegens geen 
uitvoering van het BBP 

Optimalisering van de 
bestaande uitrustingen 

  

Complexe verwezenlijking 
van het project voor de 
gemeente (parking buiten 
het gemeentelijk 
grondgebied) 

SCENARIO 
1 

 

Houdt de uitvoering 
van een liftschacht 
in 

 

  

SCENARIO 
2 

   

SCENARIO 
3 
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3.2.2. Mobiliteit 

 KRACHTEN ZWAKHEDEN 
POTENTIËLE 

MOGELIJKHEDEN 
BEDREIGINGEN 

SCENARIO 0 

Afschaffing van de 
parkeerplaatsen op het 
voorplein en van het intrusief 
parkeren op het Marie-
Jansonplein 

De werking van de 
Hallepoortparking is verbeterd. 

 

De afstand van de 
Hallepoortparking tot het 
Marie-Jansonplein kan 
ontmoedigend blijken voor de 
gebruikende voetgangers. 

De voetgangersbewegingen 
tussen de Voorpleinpool en de 
Hallepoortparking veroorzaken 
een nieuwe ervaring, meer 
bepaald in het onderste 
gedeelte van de 
Waterloosesteenweg. 

Verbetering van de zachte 
verkeersstromen : 
voetgangers, PMR. 

Een onbevredigend beheer van de 
parking en van de parkeerplaatsen dat 
zowel leidt tot mislukking van de 
opvulling van de Hallepoortparking als 
tot toename van het hinderlijke verkeer. 

SCENARIO 1 

De reactie op de minimale 
parkeerbehoeften is lokaal en 
voorkomt de onzekerheid van 
de wijziging van het gebruik 
van de Hallepoortparking en 
van de verwachte weerslag. 

Afschaffing van de 
parkeerplaatsen op het 
voorplein en van het intrusief 
parkeren op het Marie-
Jansonplein. 

Het voorgestelde aantal 
plaatsen verschaft weinig 
manoeuvreerruimte om 
bovengronds parkeren te 
vervangen door ondergronds 
parkeren. 

Toename van het verkeer op 
de toegangswegen die 
geacht worden de in- en 
uitgangsschachten van de 
parking op te vangen. 

Verbetering van de 
parkeeromstandigheden rond 
het plein 

Verbetering van de zachte 
verkeersstromen : 
voetgangers, PMR. 

Mogelijke ontwikkeling van hinderlijk 
verkeer in de aan de site grenzende 
straten door de afschaffing van de 
parkeerplaatsen op het plein op het 
voorplein. 

Een beperkt effect ten opzichte van de 
behoeften aan ondergrondse 
parkeerplaatsen op middellange en 
lange termijn (renovatie van de 
Aegidiumzaal, nachtelijke activiteiten, 
afschaffing van bovengrondse 
parkeerplaatsen). 

SCENARIO 2 

Afschaffing van de 
parkeerplaatsen op het 
voorplein en van het intrusief 
parkeren op het Marie-
Jansonplein. 

Capaciteit voor bijkomend 
parkingaanbod. 

Toename van het verkeer op 
de toegangswegen die 
geacht worden de in- en 
uitgangsschachten van de 
parking op te vangen. 

Verbetering van de zachte 
verkeersstromen : 
voetgangers, PMR. 
Voldoende capaciteit om 
afschaffing van het parkeren te 
overwegen, naast op het plein 
en op het voorplein, op een 
groot deel van de 
Waterloosesteenweg en op de 
aan het plein grenzende 
toegangswegen. 

Opvangpotentieel om de 
eventuele voertuigstromen op 
te vangen verbonden met de 
heropening van de zaal van 
het Aegidium. 

Een opvullingspercentage overdag dat 
laag zou kunnen zijn omwille van 
toegenomen parkeerbeschikbaarheden 
door het instellen van het parkeerplan. 



2272-BBP Marie-Janson – Milieueffectenrapport – Niet technische samenvatting 

COOPARCH-R.U. cvba 

In samenwerking met : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 53 - 

SCENARIO 3 

Afschaffing van de 
parkeerplaatsen op het 
voorplein en van het intrusief 
parkeren op het Marie-
Jansonplein. 

Capaciteit voor roterend en 
aanliggend bijkomend 
parkingaanbod. 

De effecten zijn versterkt ten 
opzichte van scenario 2. 

Voldoende capaciteit om te 
overwegen van 
parkeermogelijkheden af te 
schaffen buiten de eenvoudige 
nabijheid van de parking. 

Verbetering van de zachte 
verkeersstromen : 
voetgangers, PMR. 
Vermindering van het 
autoverkeer aan de kant 
voorplein/Marie-Jansonplein 
als de inplanting van de 
schachten plaatsvindt in de 
Munthofstraat of in de 
Overwinnningsstraat. 

Een parkingoveraanbod creëren 
date en sterke groei van de 
autoverkeersstromen tot gevolg zou 
hebben. 

De beschikbare plaatsen opvullen 
buiten de 300 wordt niet gewaarborgd 
als het gaat om gebruikers van 
bovengronds afgeschafte 
parkeerplaatsen, omdat deze moeten 
worden gevonden binnen een te grote 
straal ten opzichte van de situatie van 
de parking. Anders voorgesteld, om een 
dergelijk werkstukkenaanbod te 
rechtvaardigen zonder dat dit 
overeenkomt met een plaatselijk 
overaanbod, moeten bovengrondse 
plaatsen worden afgeschaft die te ver 
van de parking zijn gesitueerd. 
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3.2.3. Bevolking, Sociaal domein en Economie 

 KRACHTEN ZWAKHEDEN 
POTENTIËLE 

MOGELIJKHEDEN 
BEDREIGINGEN 

SCENARIO 
0 

Door de heraanleg van het 
park en de afschaffing van de 
parkeerplaatsen op het plein 
globale verbetering van de 
zichtbaarheid en van de 
aantrekkelijkheid van de 
handelszaken. 

 

De voetgangersstromen 
die de 
Waterloosesteenweg 
gebruiken kunnen de 
aantrekkelijkheid van 
deze handelaarsas nog 
versterken. 

De heraanleg van het 
plein kan de HORECA-
zaken van het voorplein 
en van het Marie-
Jansonplein ten goede 
komen. 

Versterking van de 
aantrekkelijkheid van de 
markt. 

Een verminderde 
toegankelijkheid van de 
handelszaken omwille van de 
afstand tot de 
Hallepoortparking. 

Risico van desorganisatie van 
het wagenpark van de markt 
verbonden met de afschaffing 
van het parkeren op het plein.  
 

SCENARIO 
1 

Idem als voor scenario 0.  

Betere aantrekkelijkheid 
en toegankelijkheid voor 
de HORECA-sector en 
cultuur. 

Vergrote 
aantrekkelijkheid van de 
markt. 

 

Een opvangcapaciteit van 
de parking die niet zou 
beantwoorden aan de 
behoeften van de private 
gebruikers van 
bovengrondse 
parkeerplaatsen en aan de 
behoeften van de 
HORECA-sector. 

Een tarievenbeleid dat niet zou 
overeenkomen met de 
financieringscapaciteiten van de 
omwonende bevolking. 

Risico van desorganisatie van 
het wagenpark van de markt 
verbonden met de afschaffing 
van het parkeren op het plein.  

SCENARIO 
2 

De opvangcapaciteit van de 
parking maakt het overigens 
mogelijk ruimschoots te 
voldoen aan de 
parkingbehoeften van de 
sectoren Horeca/Cultuur 

  

Gezien de sociaal-economische 
context zal de opvulling van 
deze parking gedeeltelijk 
afhangen van het door de 
uitbater van het bouwwerk en 
door de bouwheer gekozen 
tarievenbeleid. 
Risico van desorganisatie van 
het wagenpark van de markt 

Moeilijk te bereiken financiële 
rendabiliteit 

SCENARIO 
3 

Een ondergrondse capaciteit 
van 450 pl. zou een nog 
groter ontwikkelingspotentieel 
- toegangen en 
aantrekkelijkheid - mogelijk 
maken voor de sectoren 
Horeca en Cultuur 
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3.2.4. Bodem, ondergrond en grondwater 

 KRACHTEN ZWAKHEDEN 
POTENTIËLE 

MOGELIJKHEDEN 
BEDREIGINGEN 

SCENARIO 
0 

Zonder de bouw van een ondergronds bouwwerk wordt de weerslag op de ondergrond en het grondwater als 
onbestaande beschouwd 

SCENARIO 
1 

De site wordt niet doorlopen door 
verkrijgers 

Aanwezigheid van 
een 
aanaardingenzone 
op een groot deel 
van de site 

Doorgang van de 
collector van de 
bronnen op een 
deel van het plein 

 

Het ondergrondse 
bouwwerk zo ver 
mogelijk van de 
zones invoegen 
waar de 
aanaardingen het 
grootst zijn en waar 
de collector 
doorkomt, om de 
weerslag 
veroorzaakt door 
de aanwezigheid 
van deze objecten 
tijdens de bouw te 
verminderen. 

 

Risico zones aan te 
treffen waar de bodem 
blijkbaar verontreinigd 
is. 

 

SCENARIO 
2 

idem idem 

De effecten worden anderzijds versterkt in die 
zin dat de verhoging van de capaciteit van de 
parking bijgevolg de waarschijnlijkheid 
verhoogt van ofwel zones met dichtere 
aanaardingen te ontmoeten (met 
waarschijnlijke verontreiniging), owel de 
collector van de bronnen. 

SCENARIO 
3 
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3.2.5. Water (afvalwater, regenwater, distributiewater)  

 KRACHTEN ZWAKHEDEN 
POTENTIËLE 

MOGELIJKHEDEN 
BEDREIGINGEN 

SCENARIO 
0 

Zonder de bouw van een ondergronds bouwwerk zou de invloed op het regen-, afval- en distributiewater als 
onbestaande worden beschouwd. 

SCENARIO 
1 

De waterdistributienetwerken 
zijn gesitueerd buiten het Marie-
Jansonplein en de bouw van de 
parking heeft a priori geen 
invloed op deze netwerken. 

 

Aanwezigheid van een 
waterloop/ondergronds 
kanaal waarvan het 
tracé werd gewijzigd 
bij de bouw van de 
Munthof en waarvan 
de lokalisering tot op 
vandaag onzeker blijft. 

 

Hogere kosten en langere 
termijnen dan deze 
voorzien in functie van de 
al dan niet aanwezigheid 
van het ondergronds 
kanaal bij de werken. 

 

SCENARIO 
2 

idem idem 

De bedreigingen worden anderzijds verstrekt in 
die zin dat de verhoging van de 
parkingcapaciteit het algemene volume van het 
bouwwerk verhoogt en dus de waarschijnlijkheid 
van het ondergrondse kanaal te ontmoeten. SCENARIO 

3 

 

3.2.6. Biologische verscheidenheid 
Ongeacht het gekozen scenario wordt de invloed op de biologische verscheidenheid als 
klein beschouwd. Niettemin zou de heraanleg van het park de vergroting van de 
aanplantingsoppervlakken moeten mogelijk maken en bijgevolg ook een toename van de 
vogelwereld.  

Overigens kunnen de uitstoten van de verluchtingsmonden van de parking (scenario’s 1, 2 
en 3) een weerslag hebben op het gedrag van de vogels of de groei van de bomen. 

3.2.7. Geluids- en trillingsmilieu 
De weerslag van de scenario’s is verbonden met de al dan niet uitvoering van de 
ondergrondse parking. Zo blijven de invloeden op lawaaivlak in geval van niet-bouw van de 
parking vrij klein (scenario 0) ;  

Zo ook zullen de effecten van de scenario’s die de aanleg van de parking beogen (scenario 
1, 2, 3) gradueel zijn : scenario 1 (150 plaatsen) zal een veel kleinere invloed hebben dan 
scenario’s 2 en 3, die de aanleg voorzien van 300 en 450 parkeerplaatsen. 

Tenslotte kan de afschaffing van bovengrondse parkeerplaatsen door ondergrondse 
parkings in scenario’s 1, 2 en 3 leiden tot een verhoging van het hinderlijke verkeer op de 
aanpalende meer residentiële toegangswegen, in die zin dat bepaalde automobilisten 
gekant zijn tegen de ondergrondse bouwwerken, meer bepaald omwille van 
veiligheidsoverwegingen maar ook omwille van de kosten of de toegankelijkheid. 
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3.2.8. Kwaliteit van de lucht 
De weerslag van de scenario’s is verbonden met de al dan niet uitvoering van de 
ondergrondse parking. Zo blijven de invloeden op luchtkwaliteitsvlak in geval van niet-bouw 
van de parking heel klein of zelfs onbestaande (scenario 0) ;  

Zo ook zullen de effecten van de scenario’s die de aanleg van de parking beogen (scenario 
1, 2, 3) gradueel zijn : scenario 1 (150 plaatsen) zal door de gegenereerde voertuigen- en 
bijbehorende verontreinigingsstromen een veel kleinere invloed hebben dan scenario’s 2 en 
3, die de aanleg voorzien van 300 en 450 parkeerplaatsen. 

Overigens zullen uit ruimtelijk oogpunt de luchtverontreinigingseffecten groter zijn op het 
niveau van de ingangen en uitgangen van de parking (gegenereerde stromen en 
omvangen) dan in het centrum van het plein, en zullen gradueel zijn in functie van het 
gekozen scenario. 

Hierbij dient tenslotte genoteerd dat de verluchtingsmonden van de parking plaatselijk 
kunnen bijdragen tot verslechtering van de luchtkwaliteit. 

3.2.9. Microklimaat 
Ongeacht het gekozen scenario zal er geen enkele of een heel kleine invloed (uitgangen 
van de verluchtingsmonden) plaatsvinden op het microklimaat. 

3.2.10. Energie 
In dit stadium is er geen invloed op energieniveau en dit ongeacht het beoogde scenario. 

3.2.11. Afval 
Er is geen specifiek effect op het vlak van het afvalbeheer op het niveau van de 
programmatie van de scenario's.  
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3.2.12. Mens (gezondheid, veiligheid, levenskader en welzijn) 

 KRACHTEN ZWAKHEDEN 
POTENTIËLE 

MOGELIJKHEDEN 
BEDREIGINGEN 

SCENARIO 
0 

Verbetering van de werking en 
van het comfort van de 
openbare ruimten 

Afstand tot de 
Hallepoortparking 
die de gebruikers ’s 
nachts kan 
ontmoedigen 
(objectief of 
subjectief gevoel 
van onveiligheid). 

Creatie van een 
aantrekkelijke 
plaats voor 
ontspanning en 
vrijetijdsbesteding in 
het hart van een 
kwaliteitsvolle 
stedelijke ruimte. 

Hardnekkig gevoel van 
onveiligheid rond het plein.  

SCENARIO 
1 

idem 

 idem 

De aanwezigheid van de 
parking kan leiden tot de 
ontwikkeling van 
criminaliteit rond de in- en 
uitgangshallen van het 
bouwwerk en bijdragen tot 
het hardnekkige gevoel van 
onveiligheid, wat de 
aantrekkelijkheid van de 
nieuwe inrichting zou 
verminderen. 

SCENARIO 
2 

 idem 

de gevolgen voor de 
gezondheid (lawaai, 
verontreiniging), zelfs als 
blijven deze beperkt, zijn 
groter in de scenario’s 2 en 
3, omwille van de 
vergroting van de geplande 
opvangcapaciteit van de 
parking. 

SCENARIO 
3 

 idem 
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3.3. CONCLUSIE EN KEUZE VAN EEN PROGRAMMATIESCENARIO 

De vergeleken analyse van de verschillende voorgestelde keuzes maakt het voortaan 
mogelijk van een voorkeurscenario te definiëren voor de programmatie. 

De meest uiteenlopende opties, hetzij scenario’s 0 en 3, worden opzij geschoven omwille 
van het feit dat deze voornamelijk niet beantwoorden aan de behoeften op het vlak van 
mobiliteit en parkeermogelijkheden. Het is ook zo dat, hoewel scenario 0 het mogelijk maakt 
de optimalisering van de Hallepoortparking te overwegen, dit toch moeilijk te verwezenlijken 
blijft omwille van de bestaande afstand tussen de parking en het plein, wat zijn effect op de 
potentiële cliënteel sterk vermindert; het is ook omwille van de moeilijkheid voor de 
gemeente om een nieuw beheer van deze uitrusting tot stand te brengen, die noch op haar 
grondgebied ligt noch tot haar bevoegdheid behoort, wat bijdraagt tot het afstand nemen 
van dit scenario. 

Scenario 3 is dan weer te omvangrijk voor de huidige en toekomstige parkeerbehoeften. 
Inderdaad, ongeveer 150 afgeschafte bovengrondse parkeerplaatsen kunnen worden 
overwogen binnen een sector dicht bij de parking; daarna zorgen de afstanden ervoor dat 
de invloed van de parking op de potentiële cliënteel afneemt. De technische effectstudie 
herinnert er overigens aan dat de rendabiliteit van dergelijk bouwwerk helemaal niet 
gewaarborgd is. Tenslotte, aangezien de sector Janson/Voorplein goed wordt bediend door 
het openbaar vervoer, kunnen de buitengewone verkeersstromen (nachtelijke Horeca- en 
Aegidiumactiviteiten op termijn) worden opgevangen door dit scenario. Tenslotte zou dit 
parkeerplaatsenoveraanbod het gebruik van privé-voertuigen slechts aanmoedigen, wat een 
bijkomende bron van hinder zou vormen op het vlak van verkeer, verontreiniging en lawaai. 

Scenario 1 (150 plaatsen) maakt het mogelijk een honderdtal bovengrondse 
parkeerplaatsen vrij te maken en tegelijk een kleine marge te behouden om de nachtelijke 
activiteiten op te vangen. Deze optie biedt anderzijds slechts weinig mogelijkheden om een 
meer besluitvaardig beleid te ontwikkelen op het vlak van afschaffing van bovengrondse 
parkeerplaatsen en verbetering van de openbare ruimte.  

Scenario 2 zou van zijn kant de afschaffing mogelijk maken van meer plaatsen (ongeveer 
150) op de toegangswegen en een beter aanbod ’s avonds. De recente instelling van het 
parkeerplan binnen de hele gemeente Sint-Gillis heeft de bezettingsgraden op het wegennet 
enigszins gewijzigd, vermits op plaatsen die voorheen bijna verzadigd waren tegenwoordig 
tot 20 % vrije plaatsen zijn terug te vinden en dit zelfs ’s avonds. Vandaar bepaalde 
moeilijkheden om de opvulling van het bouwwerk en bijgevolg ook zijn rendabiliteit te 
waarborgen. 

Het ziet er dan ook naar uit dat de meest geschikte keuze zich tussen de 150 plaatsen van 
scenario 1 en de 300 plaatsen van scenario 2 zal situeren. Het doel van 150 afgeschafte 
plaatsen blijft het meest coherent als men rekening houdt met de klandizieperimeter van het 
toekomstige bouwwerk en de noodzaak van op consequente wijze bovengrondse 
parkeerplaatsen vrij te maken. Door 50 extra plaatsen toe te voegen voor de nachtelijke 
activiteiten en in de wetenschap dat het openbaar vervoer in staat is van de buitengewone 
verkeersstromen op te vangen, komen we tot een evenwichtig scenario voor een 
bouwwerk van ongeveer 200 plaatsen. 
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4. FASE 2 : RUIMTELIJKE INDELING 
VAN DE PLANNING  



2272-BBP Marie-Janson – Milieueffectenrapport – Niet technische samenvatting 

COOPARCH-R.U. cvba 

In samenwerking met : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 62 - 

4.1. KEUZE VAN LIGGING EN POSITIE VAN DE INRIT  

4.1.1. Inleiding 
De ligging en het type van de inrit van de ondergrondse parking is een uiterst belangrijk 
element dat van invloed is op de kwaliteit van de ruimteverdeling. Om die reden werd het 
noodzakelijk geacht de ligging en het type van de inrit voor zover als mogelijk vooraf vast te 
leggen als een onwijzigbaar onderdeel van elk ruimteverdelingsscenario.  

4.1.2. Analyse van de liggingsmogelijkheden van de inrit 
Meerdere locaties zijn mogelijk: 

- Moskoustraat 

- Jourdanstraat 

- Overwinningsstraat 

- Munthofstraat 

Verder heeft men ervoor gekozen om de inritten en uitritten van de parking te groeperen om 
de gevolgen voor het parklandschap te beperken (één trechter die inrit en uitrit verenigt in 
plaats van twee waarbij de inrit en de uitrit van elkaar zouden zijn afgezonderd), waardoor 
er minder hindernissen voor het voetgangersverkeer komen. De grootte van de toekomstige 
parking is middelmatig (200 plaatsen) en staat toe om de in- en uitstroom te laten verlopen 
via één trechter. Tenslotte heeft deze oplossing, in mindere mate, als voordeel dat de 
toegankelijkheid en de zichtbaarheid van de parking wordt verbeterd, omdat bij groepering 
van in- en uitrit de automobilist zich beter kan oriënteren. 

 

 

Afbeelding 1 : liggingsmogelijkheden inrit parking  
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MOGELIJKHEID INRIT MOSKOUSTRAAT 

Sterke Punten en Kansen 

• Gelegen bovenaan het Marie Jansonplein, buiten de doorgangszone van de 
energieleiding en de zones met kans op grotere bodemverontreiniging. 

• De invloed op het autoverkeer van de bestudeerde zone zou minimaal zijn 
aangezien de voertuigen hier op straat zouden aanschuiven om de parking binnen te 
rijden, verder weg van de belaste Munthofstraat en Overwinningsstraat 

Zwakke Punten en Bedreigingen 

• Ligging in een straat met residentiële bestemming. 

• Grootte van de straat nauwelijks berekend op bijkomend verkeer. 

• Afgelegen van de grote verkeersassen, en om die reden slechtere toegankelijkheid 
voor het cliënteel van de parking. 

• Toename van de geluidshinder en afname van de woonkwaliteit van de straat. 

• Toename van de belasting van het autoverkeer. Wanneer men er immers van uitgaat 
dat de parking op één uur wordt gevuld, wat 200 wagens per uur betekent, dan is dit 
niet langer aanvaardbaar voor een straat die bestemd is voor plaatselijk verkeer. 

• De toename van het autoverkeer vormt een hindernis voor de voetgangers tussen 
het voorplein en het plein. 

• Parking krijgt minder aantrekkingskracht wegens slechtere zichtbaarheid/ 
toegankelijkheid. 

 

MOGELIJKHEID INRIT JOURDANSTRAAT 

Sterke Punten en Kansen 

• Gelegen buiten de doorgangszone van de energieleiding en de zones met kans op 
grotere bodemverontreiniging. 

• Zou minder hinder betekenen wat betreft het verkeer in de bestudeerde zone (zie 
Moskoustraat) 

Zwakke Punten en Bedreigingen 

• Ligging in een straat met residentiële bestemming. 

• Grootte van de straat nauwelijks berekend op bijkomend verkeer. 

• Afgelegen van de grote verkeersassen, en om die reden weinig toegankelijk voor het 
cliënteel van de parking. 

• Toename van de geluidshinder en afname van de woonkwaliteit van de straat. 

• Toename van de belasting van het autoverkeer. Wanneer men er immers van uitgaat 
dat de parking op één uur wordt gevuld, wat 200 wagens per uur betekent, dan is dit 
niet langer aanvaardbaar voor een straat die bestemd is voor plaatselijk verkeer. 

• De toename van het autoverkeer vormt een hindernis voor de voetgangers tussen 
het voorplein en het plein. 

• Parking heeft minder aantrekkingskracht wegens slechtere zichtbaarheid/ 
toegankelijkheid. 
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MOGELIJKHEID INRIT OVERWINNINGSSTRAAT 

Sterke Punten en Kansen 

• Ligging in een straat met een functie en grootte die meer geschikt lijken om 
bijkomende verkeersstromen aan te kunnen. Wanneer men er immers van uitgaat 
dat de parking op één uur wordt gevuld, dan betekent dit 200 wagens per uur. Bij het 
gebruikelijk ritme van 40 verkeerslichtcycli per uur (1 volledige verkeerslichtcyclus = 
1min30); zou dit neerkomen op 5 wagens verdeeld over de twee richtingen, wat 
aanvaardbaar is voor een straat van dat type. 

Zwakke Punten en Bedreigingen 

• Gelegen dichtbij de doorgangszone van de energieleiding en de zone met kans op 
grotere bodemverontreiniging. 

• Straat bestemd voor plaatselijk verkeer, in tegenstrijd met het werkelijk gebruik 
ervan. 

• Straat wordt huidig heraangelegd (maatregel in het kader van het wijkcontract Metaal 
Munt). 

• Belangrijke bushaltezone Tec en De Lijn. 

• Naar links draaien, dat nodig zou zijn om de parking te verlaten, zou moeilijk uit te 
voeren zijn omwille van de aanwezige bushalten; de bijkomende rijstrook om naar 
links te draaien zou eigenlijk niet uitvoerbaar zijn. 

• De afstand tussen het kruispunt is korter, waardoor de invoeging van het verkeer 
bestemd voor de parking moeilijker wordt. 

• Toename geluidshinder en afname van de kwaliteit van de straat.  

• Conflict wagenstroom / busstroom. 

 

MOGELIJKHEID INRIT MUNTHOFSTRAAT 

Sterke Punten en Kansen 

• Gelegen op een verbindingsweg, met een bestemming die overeenkomt met 
waarvoor hij gebruikt wordt. 

• Beschikt over een capaciteitsreserve die de opname van nieuwe voertuigstromen 
mogelijk maakt (zie hoofdstuk 3.2 : Mobiliteit). 

• Wanneer men ervan uitgaat dat de 200 plaatsen op één uur worden gevuld, aan het 
gebruikelijke ritme van 40 verkeerslichtcycli per uur, dan zou dit neerkomen op 5 
wagens verdeeld over de twee richtingen, wat de Munthofstraat redelijkerwijs 
aankan.  

• De grootte van de straat is voldoende om het naar links draaien om toegang te 
krijgen tot de parking te kunnen uitvoeren in beide verkeersrichtingen. 

• Gelegen dichtbij de doorgangszone van de energieleiding en de zone met kans op 
grotere bodemverontreiniging. 

Zwakke Punten en Bedreigingen 

• Deze straat krijgt reeds een grote stroom voertuigen te verwerken. 

• Om naar links te kunnen draaien dient het parkeren langsheen de straat aan 
parkzijde ongedaan te worden gemaakt. 
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• Kans op overbelasting van het autoverkeer op piekuren verhoogt. 

 

4.1.3. Liggingskeuze in- en uitrit 
De vergelijkende analyse van de verschillende mogelijkheden geeft duidelijk aan dat de 
meest logische ligging van de in- en uitrit van de parking de Munthofstraat betreft. Dit is 
immers de enige verbindingsweg, hij is het meest toegankelijk en kan een toename van het 
verkeer ten gevolge van de aanwezigheid van de parking het beste aan. 

4.1.4. Analyse van de positiemogelijkheden van de inrit 
Hier dient te worden bepaald hoe de inrit gelegen zal zijn ten opzichte van de straat; de 
juiste keuze van deze positie is van essentieel belang aangezien de invloed ervan op de 
mobiliteit en het landschap belangrijk is.  

Er zijn twee mogelijkheden: 

• inrit evenwijdig met de straat  

• inrit loodrecht op de straat  

 

MOGELIJKHEID INRIT EVENWIJDIG MET DE STRAAT 

De in- en uitrit worden gegroepeerd maar in tegenovergestelde richting geplaatst. Ze lopen 
langsheen de Munthofstraat teneinde toegang te bieden tot de ondergrondse parking. (N.B.: 
de gebruikte opstelling is dezelfde als die van het Flageyplein) 
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Afbeelding 2 : voorbeeld van de opstelling van een zijdelingse inrit 

Sterke Punten en Kansen 

• Aan de bovenkant van het plein wordt weinig plaats ingenomen. 

Zwakke Punten en Bedreigingen 

• Overlangse hindernis voor oversteekplaatsen voetgangers. 

• Zijdelings wordt veel plaats ingenomen. 

• Moeilijkere toegankelijkheid voor wagens (aanzienlijke draaicirkel, van 90 tot 180°) 

• Naar links draaien is nodig en, bijgevolg, dient het parkeren langsheen de straat aan 
parkzijde ongedaan te worden gemaakt. 

 

MOGELIJKHEID INRIT LOODRECHT OP DE STRAAT 

De inrit duikt de parking in vanaf de Munthofstraat naar het Marie Jansonplein. Bij deze 
oplossing dient het grootste deel van de inrit te worden bedekt met de uitgegraven aarde en 
dient het geheel in het heraangelegde park te worden geïntegreerd. Bedekking met aarde 
wordt hier voorzien voor zover zulke aanleg deel uitmaakt van de eventueel door de 
Gemeente op het terrein aanvaarde aanlegmogelijkheden.  
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Afbeelding 3 : voorbeeld van een opstelling loodrecht op de straat  

Sterke Punten en Kansen 

• Neemt weinig plaats in (indien bedekt door aarde). 

• Makkelijke toegankelijkheid (draaicirkel beperkt tot 90°). 

• Betere integratie en beperkte invloed op de mobiliteit indien het grootste deel van de 
inrit juist wordt bedekt.  

Zwakke Punten en Bedreigingen 

• Noodzaak om een bocht naar links te maken, en om bijgevolg het stilstaan 
langsheen de straat aan parkzijde ongedaan te maken. 

• Mogelijke verstoring van het verkeer op het piekuur ten gevolge van de bocht naar 
links. 

4.1.5. Positiekeuze inrit 
Een inrit loodrecht op de straat lijkt de verstandigste keuze te zijn, zowel wanneer het 
gaat om mobiliteit – de veroorzaakte onderbreking is minder ingrijpend dan in het geval van 
een overlangse inrit – als toegankelijkheid, omdat de toegang tot het bouwwerk vanuit beide 
verkeersrichtingen makkelijker is dankzij de groepering van de inrit- en de uitritstrook. 
Voorwaarde voor deze mogelijkheid is de aanvoer van grond op de oppervlakte, 
waardoor de nuttige oppervlakte van het park de inrit in hoge mate zal bedekken. 
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4.2. VOORSTELLING VAN DE 
RUIMTEINDELINGSVARIANTEN  

4.2.1. Inleiding  
Enkel het gekozen scenario van de planning, namelijk een ondergronds bouwwerk voor 
ongeveer 200 plaatsen, zal gebruikt worden als uitgangspunt voor de verschillende ruimte 
indelingsvarianten. Bovendien zal na een vergelijkende analyse ter bepaling van de ligging 
en de positie van de parkinginrit elk van deze ruimteindelingsvarianten dezelfde constante 
bevatten, namelijk de keuzemogelijkheid van een inrit loodrecht op de Munthofstraat. 

4.2.2. Reeds bestaande technische haalbaarheidsstudie 
De ruimteindeling in beide varianten haalt, wat betreft de ruimtelijke aanleg, voordeel uit de 
studie van de technische haalbaarheid van de parking die werd uitgevoerd in 2006 en ging 
over de mogelijkheid een ondergronds bouwwerk op te richten onder het Marie Jansonplein. 
Het weerhouden principe voorzag de constructie van een rechthoekige plaat met een 
vermogen van 150 plaatsen, langsheen de Moskoustraat. 

 

Afbeelding 4 : Haalbaarheidsstudie voor de bouw van een openbare parking « Munthof ». Ligging parking verdieping -1, Agora, 2005 
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Deze keuze werd door de volgende elementen gemotiveerd: 

• Het bouwwerk bevond zich buiten het tracé van de energieleiding 

• Het bouwwerk bevond zich buiten de zones met kans op grotere 
bodemverontreiniging (zie 4 : Grond, ondergrond en grondwater). 

• De ondergrondse ruimte volgt de helling van het terrein, teneinde de kosten te 
beperken 

• Het plan van de parking maakt optimaal gebruik van de ruimten wat betreft 
standplaatscapaciteit per gebouwde volumeëenheid. De ondergrondse ruimte biedt 
aldus 4 evenwijdige rijen wagens die dwars geparkeerd staan, zodat het 
bezettingsrendement optimaal is (32 m vrije binnenbreedte). 

Evenwel dient hieraan te worden toegevoegd dat de afmetingen die in de 
haalbaarheidsstudie worden vermeld een capaciteit bieden van ongeveer 150 plaatsen per 
verdieping (zie afbeelding hierboven), wat niet overeenkomt van de 200 plaatsen die zijn 
overeengekomen voor het planningscenario.  

Hier dient dus in functie van de hierboven vooropgestelde vereisten en met toepassing van 
het aanlegprincipe  van de technische haalbaarheidsstudie de omvang van het bouwwerk 
te worden berekend op de 200 voorziene plaatsen. 
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4.2.3. Synthese van de hoofdvereisten voorafgaand aan de keuze 
van een variant 

De kaart hieronder geeft de hoofdvereisten weer die dienden om het aanlegprincipe van de 
toekomstige parking te markeren en welke uit de analyse van huidige studie komen. 

 

Afbeelding 5 : hoofdvereisten voor de aanleg van de ondergrondse parking 

4.2.4. Variant 1 
De eerste variant voorziet de aanleg van de parking langsheen de Moskoustraat, vanaf de 
bovenkant tot het midden van het Marie Jansonplein, onder de openbare groene zone, 
buiten de zone van de openbare weg. 

Het bouwwerk, dat uit ongeveer 200 plaatsen bestaat, wordt geplaatst op een enkele 
ondergrondse plaat. De inritzone komt buiten het « parkingblok », waardoor er een 
maximum aan ruimte kan aangewend worden voor het parkeren en er voldoende afstand 
wordt voorzien om de ondergrond te bereiken vanop het oppervlak. 

Tenslotte worden in- en uitrit van de parking, zoals vooraf bepaald, voorzien in een zone 
gelegen in de Munthofstraat. De in- en uitrit worden hier bij het midden van het eiland 
geplaatst, omwille van de breedte die voorzien is voor de ondergrondse plaat. 
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Afbeelding 6 ; aanlegprincipe van variant 1 
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4.2.5. Variant 2 
Volgens variant 2 is de parking ook gelegen onder de openbare groene zone, buiten de 
zone van de openbare weg, maar gaat er hier de voorkeur naar uit de parking aan te leggen 
bovenaan het plein, tussen de Jourdan-, Moskou- en Munthofstraat.  

Het bouwwerk, dat uit ongeveer 200 plaatsen bestaat, wordt geplaatst op twee 
ondergrondse verdiepingen. Net zoals voor variant 1 kan er dankzij het feit dat de inritzone 
buiten het « parkingblok » komt, een maximum aan ruimte aangewend worden voor het 
parkeren en wordt er hierdoor ook voldoende afstand voorzien om de ondergrond te 
bereiken van bovenaf. 

Zoals vooraf bepaald, worden in- en uitrit van de parking voorzien in een zone gelegen in de 
Munthofstraat. De in- en uitrit worden hier in een meer zuidelijke zone geplaatst omdat er 
een kleinere breedte is voorzien voor de ondergrondse plaat. 

 

Afbeelding 7 aanlegprincipe van variant 2 
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4.3. VERGELIJKENDE BEOORDELING DE VARIANTEN PER 
DOMEIN 

4.3.1. Stedenbouw, erfgoed en landschap 
De meest voor de hand liggende invloed op het lanschap heeft te maken met de in- en uitrit 
van de parking. Aangezien deze in dezelfde zone moeten komen, bestaat er tussen 
scenario 1 en scenario 2 geen verschil wat betreft het landschap. 

4.3.2. Mobiliteit 
Zoals vooraf werd bepaald, komen de in- en uitrit bij voorkeur in de Munthofstraat. Aldus 
respecteren beide scenario’s de wegenhiërarchie, want deze straat is een verbindingsweg. 

Evenwel laat de zone waar de in- en uitrit moeten komen volgens variant 1, dichter bij het 
midden van het eiland, een kleinere autostroomcapaciteit toe bij de verkeerslichten van het 
kruispunt Overwinningsstraat/Munthofstraat dan variant 2, waar de in- en uitrit zich verder 
van het kruispunt bevinden. In geval van een aanzienlijke toestroom bij de lichten, kunnen 
hierdoor de conflicten bij de uitgang van de parking tot een minimum beperkt worden. 

Nog een ander punt dat moet behandeld worden is de plaats van bevinding van de 
ontvangsthal van de parking: variant 1, die meer gespreid is, biedt het voordeel dat de 
ligging van de in- en uitgangen voor voetgangers vrijer kan verdeeld worden – meer bepaald 
in de richting van het voorplein – dan in variant 2, die compacter is.  

4.3.3.Bevolking: sociaal en economisch vlak 
Voor welke variant er ook gekozen wordt, heeft het verschil geen opmerkelijke invloed op 
economisch en sociaal vlak. De invloed hier hangt veeleer af van de keuze van de planning 
en werd reeds geanalyseerd in stap 1 van het MER. 

4.3.4.Grond, ondergrond en grondwater 
Beide scenario’s vermijden de doorgang van de energieleiding.  

De aanlegzone van variant 1 komt in de zones met kans op grotere bodemverontreiniging, 
maar ook in de zone waar de aanaarding waarschijnlijk het meest omvangrijk zal zijn, 
waardoor de kosten en de duur van de werken stijgen.  

De voornaamste sterkte van variant 2 is terug te vinden in het feit dat de aanlegzone zich 
buiten de zones met kans op grotere bodemverontreiniging bevindt. Daarentegen kan de 
diepte betekenen dat er een fundering dient te worden geplaatst die dik genoeg is om aan 
de waterdruk te weerstaan. 

Beide varianten komen de bedding van de vermeende ondergrondse rivier tegen, die zou 
moeten gelegen zijn in de dikste oude grondlaag.  

4.3.5.Water (afvalwater, regenwater, leidingwater)  
Welke variant ook gekozen wordt, het leidingwater of afvalwater ondervindt geen invloed. 

Bovendien zullen de ruimteindelingsscenario’s slechts weinig invloed hebben op het 
wegstromende water en de graad van waterdichtheid van de bodem, omdat het plein aan de 
oppervlakte reeds goed waterdicht wordt gemaakt door betonstenen en teer, alsook door de 
aanwezigheid onder de grond van kelders en aangevoerde grond over een groot gedeelte 
van het terrein. Niettemin kan men stellen dat variant 1, die meer plaats inneemt dan 
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variant 2, een grotere invloed zal hebben op de waterdichtheid van de grond en de voeding 
van het freatisch grondwater. 

Evenwel kan de invloed hiervan in beide scenario’s worden verkleind indien er bovenaan de 
parking en het plein een grondlaag wordt aangebracht die dit lopend grondwater voldoende 
kan opslorpen.  

4.3.6.Biologische diversiteit: fauna en flora 
Geen van beide ruimtelijke indelingsscenario’s hebben een opmerkelijke invloed op de 
biologische diversiteit. Niettemin kan het feit dat scenario 1 meer plaats inneemt, leiden tot 
meer moeilijkheden voor de groei van de bomen die gepland zijn voor de heraanleg van het 
park. 

Bovendien zullen er aanbevelingen worden opgesteld om vervuiling die voortkomt uit de 
luchtuitlaten van de parking (afvoer van lucht die mogelijk warmer en meer vervuild is dan 
de omgevingslucht) te voorkomen, alsook om het geplande park bovengronds goed te 
ontwikkelen. 

4.3.7.Geluids- en trillingshinder 
Geluids- en trillingsinvloeden op de omgeving gaan voornamelijk uit van de ingang tot de 
parking, en op de tweede plaats van de luchtuitlaten van de parking. Aangezien voor beide 
scenario’s de toegangshellingen in dezelfde zone zijn gelegen, valt hier geen opmerkelijk 
verschil te noteren.  

Er zullen aanbevelingen worden opgesteld ter voorkoming van geluidshinder die uitgaat van 
de luchtuitlaten van de parking. 

4.3.8.Luchtkwaliteit 
Gevolgen voor de luchtkwaliteit hebben voornamelijk betrekking op de ingang tot de 
parking, en in kleine mate tot de luchtmonden. Aangezien voor beide scenario’s de 
toegangshellingen in dezelfde zone zijn gelegen, valt hier geen opmerkelijk verschil te 
noteren.  

4.3.9. Microklimaat (buitenschaduw, wervelwind,…)  
De ruimtelijke indeling van de planning is van geen invloed voor het microklimaat. 

4.3.10. Energie 
De ruimtelijke indeling van de planning is van geen invloed voor de energiebronnen. 

4.3.11. Afval 
De afvalverwerking ondervindt geen invloed van betekenis van de ruimtelijke indeling van 
de planning. 

4.3.12. Mens (gezondheid, veiligheid, leefomgeving en welzijn)  
Men kan stellen dat hoe kleiner de ondergrondse ruimten, des te groter het 
veiligheidsgevoel: want hoe minder gangen, des te groter de sociale controle en de 
zichtbaarheid. In dit opzicht is variant 2 veiliger omdat deze zou bestaan uit 2 gangen, 
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tegenover 3 of meer voor variant 1, afhankelijk van de gekozen richting van de rijen 
parkeerplaatsen. 

Variant 2 wordt, natuurlijk, over 2 verdiepingen verdeeld, maar elke verdieping is 
makkelijker met het oog te overzien. 

Bovendien biedt variant 2 meer veiligheid, meer bepaald in geval van brand, en dit dankzij 
de compactheid en de kleinere afstand tot de uitgangshuisjes voor de voetgangers.  
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4.4. SAMENVATTING WISSELWERKING 

VARIANT 1 

Sterke Punten/Kansen 

• De oppervlakte is groot genoeg om alle geplande parkeerplaatsen op één verdieping 
onder te brengen. 

• Betere verdeling van in- en uitgangen voor voetgangers. 

Zwakke Punten/Bedreigingen 

• De zone waar de parking wordt aangelegd komt in aanraking met zones met kans op 
grotere bodemverontreiniging. 

• Kosten en werktijden zijn groter dan voorzien wegens moeilijkheden op de bouwwerf 
(grof afval, bodemverontreiniging, …).  

• Omdat de in- en uitrit zich dichter bij het kruispunt Overwinningsstraat/Munthofstraat 
bevindt, risico op conflict tussen de gebruikers in geval van aanzienlijke aangroei van 
file. 

• Het grotere aantal gangen binnenin de parking kan het onveiligheidsgevoel doen 
toenemen (slechte sociale controle) 

VARIANT 2 

Sterke Punten/Kansen 

• Ligging buiten de zones met kans op grotere bodemverontreiniging. 

• Dankzij de in- en uitrit gelegen ten zuiden van het eiland kan een groter deel 
voertuigen aanschuiven op het kruispunt Overwinningsstraat/Munthofstraat en 
kunnen de conflicten tot een minimum beperkt te worden in geval van aanzienlijke 
filetoename. 

• Dankzij de compactheid van het ondergronds bouwwerk kunnen er op het terrein 
meer bomen worden heraangeplant. 

• De uitgangen voor voetgangers, die meer gegroepeerd worden omwille van de 
compactheid van het bouwwerk, zouden betere veiligheidsomstandigheden moeten 
mogelijk maken. 

• Dankzij het kleine aantal gangen in de parking is de sociale controle groter. 

• Dankzij de compactheid van het bouwwerk, wordt de brandveiligheid beter nageleeft 
(evacuatie). 

Zwakke Punten/Bedreigingen. 

• Grotere grondwaterdruk mogelijk, waardoor een fundering dient geplaatst te worden 
die dik genoeg is om de waterdruk te weerstaan. 
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4.5. KEUZE RUIMTEINDELINGSVARIANT 

4.5.1. Herhaling keuze planningscenario 
Na analyse van de planningscenario’s werd de capaciteit van het toekomstige bouwwerk 
vastgelegd op ongeveer 200 parkeerplaatsen.  

4.5.2. Keuze ruimteindelingsvariant 
Uit de analyse van de ruimteindelingsvarianten blijkt dat variant 2 de beste en meest 
samenhangende integratie van de parking te bieden heeft, zowel op vlak van engineering, 
spaarzaamheid, veiligheid, mobiliteit en milieu.  

Omwille van de voornaamste beperking, namelijk de zeer waarschijnlijke aanwezigheid van 
verontreinigd afval voortkomend uit de activiteiten van het Munthof, in het midden van het 
terrein, dient er voor de parking een terrein te worden voorbehouden buiten deze zone. In 
dit opzicht voldoet variant 2, daar deze zich beperkt tot de zuidkant van het terrein, verder 
van de oude schoorsteen van de gieterij van het Munthof. 

Bovendien kan dankzij de groepering van de in- en uitritten van de parking in éénzelfde 
zone en op een verbindingsweg die over een reservecapaciteit beschikt, de hinder op het 
vlak van landschap, mobiliteit, geluid en vervuiling op de lokale wegen worden beperkt. 
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4.6. BIJKOMENDE AANBEVELINGEN EN BEGELEIDENDE 
MAATREGELEN  

Dit hoofdstuk dient om de gevolgen van het voorgestelde scenario te optimaliseren. De 
aanbevelingen houden rekening met de omvang van de studie.  

4.6.1.Stedenbouw, erfgoed en landschap 
Op de parking en het plein een laag volle grond aanbrengen van minstens 0,6 m7

Harmonieuze wegwerking van de luchtuitlaten en de ontvangsthallen voor voetgangers, 
zodat deze niet erg opvallen in het landschap. 

, zodat er 
bomen met gemiddelde stamhoogte of struiken kunnen groeien en er zich een groen 
landschap kan ontwikkelen.  

4.6.2.Mobiliteit 
Dankzij het feit dat er ondergronds 200 parkeerplaatsen worden voorzien, mag de 
parkeervoorziening verdwijnen op het voorplein, waar er een voetgangersruimte kan worden 
gemaakt vanaf het voorplein tot het Marie Jansonplein, alsook onderaan de 
Waterloosesteenweg, waar de voetpaden kunnen worden vergroot. 

Bovendien is het aanbevolen om in de ondergrondse parking plaatsen te voorzien voor het 
langparkeren van fietsen, zodat aan de hieraan bestaande behoefte wordt voldaan (fietsen 
zijn bijvoorbeeld moeilijk te stallen in panden zonder daartoe voorziene ruimte) en het 
probleem om fietsen bovengronds te stallen te verhelpen (plaatsgebrek, gevolgen voor het 
landschap,…).  

Over de toegang voor fietsen moet ook worden nagedacht, zodat de fietsers makkelijk de 
parking kunnen betreden en verlaten. Een eerste oplossing zou zijn om de fietstoegang via 
de helling van de autoinrit te laten verlopen. Aangezien de in- en uitrit snel de grond moet 
induiken zodat er bovengronds geen hindernis wordt gevormd voor de voetgangers, zal het 
evenwel moeilijk zijn om voor een helling te zorgen die geschikt is om de parking te verlaten 
met de fiets. In dit geval kan de parking te voet worden verlaten, met de fiets aan de hand. 
Een andere oplossing zou zijn toegang te verlenen via de voetgangerslift, die dan zou 
worden uitgebreid zodat er meerdere fietsen in kunnen worden geplaatst.  

Eveneens is het aanbevolen één of meer plaatsen te voorzien voor het autodeelsysteem, 
ookal is de zichtbaarheid van deze auto’s bovengronds op dit moment beter en ze 
bovendien vrijgesteld zijn van het betalen van parkeergeld. 

De voetgangersingangen dienen langsheen het bouwwerk gelijk verdeeld te worden zodat 
de toegang tot de parking makkelijk en goed zichtbaar wordt.  

De parkeerplaatsen in de Munthofstraat, aan parkzijde, dienen grotendeels, zoniet volledig, 
te worden weggenomen, zodat er een bijkomend rijvak kan worden aangelegd om naar links 
te draaien, wat nodig is om de parking te betreden. 

Het is aanbevolen om de toegangsslagboom onderaan de helling te plaatsen, zodat er 
tussen deze slagboom en het voetpad ruimte wordt gelaten voor het aanschuiven van 
meerdere voertuigen: hierdoor zal er minder worden aangeschoven op de steenweg en het 
voetpad zelf.  

                                                
7 Gebruikelijke maatregel voor het planten van bomen met gemiddelde stamhoogte 
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Tenslotte zal er, zoals reeds hierboven aangegeven, een grondlaag moeten worden 
aangebracht boven de in- en uitrit om de invloed van het bouwwerk op het gebruik van het 
park tot een minimum te beperken.  

4.6.3. Economisch en sociaal vlak 
De tarieven van de parking zijn belangrijk voor de buurtbewoners, wiens inkomsten mogelijk 
ontoereikend zijn om zulke uitgaven te kunnen dragen; om een sociale mix te behouden 
moeten de abonnementsprijzen dus aangepast kunnen worden in functie van deze 
parameters.  

De bruto kostprijs van het maken van een ondergrondse parkeerplaats wordt huidig 
geraamd tussen 25.000 en 30.000 €, wat neerkomt op een basiskostprijs van 6.000.000 
€ voor de 200 voorziene plaatsen. Het spreekt voor zich dat de aankoop van een 
parkeerplaats aan kostprijs vermeerderd met de andere onkosten en de winst van de 
vastgoedmakelaar de mogelijkheden van vele wijkbewoners te boven gaat. Evenwel zou 
het bewonerstarief voor een parkeerplaats tussen 18u en 9u binnen aanvaardbare 
grenzen gehouden kunnen worden als de dagprijzen voldoende zouden zijn om het 
grootste deel van de bouw van de parking te dekken. Ter informatie: een tarief van 50 € 
per maand voor 200 voertuigen die ‘s nachts worden gestald 3008

4.6.4.Water en grond  

 keer per jaar, zou 
neerkomen op een opbrengst voor de uitbater van het bouwwerk van 3.000.000 € per 
jaar.  

Een laag van minstens 0,6 m, en dikker, boven de parking aanbrengen, met een maximale 
diepte die wordt bepaald door de aanwezige funderingen van het oude Munthof, zodat het 
regenwater maximaal indringt.  

Bovendien moet er oppervlaktebekleding gebruikt worden waardoor het water de grond kan 
indringen, zodat de wegstroming langs de oppervlakte beperkt blijft. Dit geldt niet voor het 
noodzakelijke mineraal oppervlak op het toegestane sportterrein. 

Tenslotte dient te worden onderzocht hoeveel doorlaatbare oppervlakte er kan worden 
gevonden op de vermoedelijk niet-bebouwde locaties. De lichtgeelgekleurde oppervlakte op 
de kaart hieronder geeft de binnenplaats weer. Voor deze oppervlakte kan men ervan 
uitgaan dat de voorheen onder de binnenplaats gelegen laag bestaat uit grond met 
wisselende samenstelling, voorafgaand aan de afbraak van het Munthof en minder 
waterdicht dan de funderingen ervan.  

 

                                                
8 Om de berekening te vergemakkelijken gaan we uit van 300 nachten per jaar, wetende dat de voertuigen 
afwezig kunnen blijven gedurende vakantieperioden en bij verplaatsing buiten de stad gedurende het jaar. 
Volledige bezetting van 365 nachten per jaar = 3.650.000 €. 
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Afbeelding 8 : Samenlegging van de plannen van het Munthof op het Marie Jansonplein. Bron: gemeente 

4.6.5.Biologische diversiteit: fauna en flora 
Aanbrengen van een laag volle grond van minstens 0,6m boven de parking en het plein 
zodat er bomen met gemiddelde stamhoogte of struiken kunnen groeien, en de fauna en 
flora er behouden en ontwikkeld kan worden. In dit verband verdient het ook aanbeveling 
het planten van inheemse loofbomen aan te moedigen. 

Bovendien dient de parkingstructuur putten te voorzien voor de aanplanting van 
hoogstammige bomen. Op die manier wordt het net grote kronen bovenaan het terrein 
verstevigd. 

Tenslotte dienen de luchtuitlaten van de parking voorzien te worden van filters of andere 
gelijkaardige middelen, zodat de hinder die voortkomt uit de afvoer van warmere en 
vervuilde lucht wordt beperkt.   

4.6.6.Geluids- en trillingshinder 
Voor welk scenario ook gekozen wordt, zowel in de bestudeerde zone, als in de 
onmiddellijke omgeving ervan zal er vooral geluidshinder veroorzaakt worden door de 
bestaande geluidsbronnen, zoals omschreven in hoofdstuk 3.7.2. « Overzicht van de 
bestaande situatie », die een gelijkaardige invloed zullen behouden. De bestaande 
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geluidsbronnen waarvan in de toekomst mogelijk bijkomende of een verschillende 
geluidshinder kan uitgaan, worden geanalyseerd en de nodige aanbevelingen worden in dit 
verband opgesteld. 

De volgende wijzigingen kunnen leiden tot wijziging van de reeds bestaande geluidshinder: 

VERKEERSWIJZIGING OP HET JANSONPLEIN 

De wijziging van het verkeer, en meer bepaald de toename ervan in deze zone kan de 
geluidshinder in de zone doen toenemen. 

Het ontworpen verkeersplan voor het plein is tevens van groot belang omdat er op dit 
moment op bepaalde wegen veel minder verkeer is dan op andere. Bovendien is de invloed 
van de verkeerslichten op het geluidsniveau (voornamelijk bussen) niet te verwaarlozen. 

Aanbevelingen : 
• Eenrichtingsverkeer in de Jourdanstraat en de Moskoustraat behouden. 
• Over de gehele zone de snelheid beperken tot 30km/u. 
• Het bestaande wegdek vervangen door een geluidsarmer wegdek. 
• Het aantal verkeerslichten verminderen of deze zo afstellen dat lange stilstand van 

bussen in de Overwinningsstraat wordt voorkomen. 

TOEGANG TOT ONDERGRONDSE PARKING 

De toegang tot de parking verloopt via de Munthofstraat, met welk doel er een soort helling 
moet gebouwd worden die op het park uitgeeft aan de kant van het sportterrein. 

Aanbevelingen: 
• De helling [voorzien als deel van het project van heraanleg van het park] zou het 

lawaai dat voortkomt van het sportterrein kunnen doen afnemen, maar zal ook het 
lawaai van het wegverkeer weerkaatsen richting woningen, waardoor de 
geluidshinder voor de bewoners van de Munthofstraat aanzienlijk zal toenemen. 
Deze geluidshinder dient tot een minimum te worden beperkt door middel van 
geschikt materiaal. 

• De snelheid van de voertuigen beperken in de omgeving van de parkinghellingen. 
• Een bijzonder geluidsarm wegdek voorzien voor de toegang tot de parking. 

TECHNISCHE UITRUSTING VAN DE PARKING 

Zodra de ingedeelde inrichtingen die worden geplaatst voor de goede werking van de 
parking aan de in het Brussels Gewest voor zone 1 (parkzone) vastgelegde limietwaarde 
voor de nacht voldoen, zijnde 30 dB(A) bij de dichtstbijzijnde buur, zouden de inrichtingen 
van de parking moeten worden overstemd door het lawaai van het wegverkeer, en bijgevolg 
geen aanzienlijke geluidshinder mogen veroorzaken. 

Aanbevelingen in dit studiestadium: 
• Inrichtingen kiezen die zo weinig mogelijk lawaai veroorzaken. 
• Elke inrichting die geluid voortbrengt specifiek bestuderen. 
• Systematisch alle technische inrichtingen op geschikte trillingsdempers plaatsen. 
• Geschikte oplossingen voorzien ter voorkoming van de voortplanting van lawaai 

(geluidsdichte technische ruimte, plaatsing van geluidsdempers op elk 
ventilatienetwerk) 

• Optimale plaatsing van luchtafvoer- en luchtaanvoerroosters …. 
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BOVENGRONDSE AANLEG 

In dit studiestatium werd er voor de aanleg bovengronds nog niets vastgelegd. De 
speelplaats bovengronds zal waarschijnlijk een invloed hebben die gelijkaardig is met die 
van de reeds bestaande, zelfs als men ervan uitgaat dat een verplaatsing van het terrein de 
geluidswaarneming van de buurtbewoners kan veranderen.  

De eventuele invloed van andere inrichtingselementen en/of activiteiten die mogelijk in de 
toekomst ter plaatse zullen worden aangebracht of georganiseerd, zal bestudeerd worden in 
het stadium van de stedenbouwkundige vergunning. 

UITBREIDING VAN DE MARKT 

Elke uitbreiding van de markt naar het geplande park wordt afgeraden op gelijk welke dag  
omdat de geluidshinder zich dan dagelijks zou uitbreiden tot het Marie Jansonplein en niet 
zou beperkt blijven tot de Jourdanstraat en het Sint-Gillisvoorplein, en dit zou waarschijnlijk 
leiden tot verstoring van het wegverkeer (en dus meer lawaai). 

HORECATERRASSEN OP HET SINT-GILLISVOORPLEIN 

Het wegnemen van de parking van het Sint-Gillisvoorplein zal de geluidswaarneming op het 
voorplein niet erg veranderen. Daarentegen kan de uitbreiding van de horecaterrassen en 
de omvorming van het voorplein tot een zone die uitsluitend bestemd is voor voetgangers 
een grotere voetgangersstroom teweegbrengen, en bijgevolg ook leiden tot meer lawaai, 
veroorzaakt door het doorstromen en samenkomen van personen. 

Wat de buitenterrassen betreft, kan de hinder makkelijk worden beperkt door de uitbreiding 
en/of een te late sluiting ervan te verbieden. 

Daarentegen kan men de doorstroming van voetgangers op het voorplein niet onder 
controle krijgen, en mag men verwachten dat het weghalen van de parking en de bouw van 
de ondergrondse parking onder het Jansonplein tot een grotere voetgangersstroom zal 
leiden, en dus ook tot meer buurtlawaai voor de bewoners. 

4.6.7.Luchtkwaliteit 
Voor de luchtuitlaten dienen er filters te worden voorzien om de kwaliteit en temperatuur van 
de lucht ter plaatse te behouden. 

4.6.8.Mens (gezondheid, veiligheid, leefomgeving en welzijn)  
In het kader van de heraanleg bovengronds dient er verlichting te worden voorzien die het 
terrein benadrukt en een gevoel van veiligheid creëert. 

De ontvangsthallen voor voetgangers moeten zo geplaatst en ingericht worden, dat ze 
bovengronds het veiligheidsgevoel vergroten (richtingskeuze, verlichting). Zie ook hierboven 
hoofdstuk 1.6.2 over de mobiliteit. 

Ondergronds moet de veiligheid van de gebruikers verzekerd worden overeenkomstig de 
brandveiligheidsnormen. 

De plannen van ieder bouwwerk moeten worden voorgelegd aan de brandpreventiediensten 
van de brandweer, indien er geen standaardnorm bestaat.  

Niettemin dient te worden opgemerkt dat na raadpleging van de brandweerdiensten, op 
basis van een structuurplan, er werd aangeraden om minstens 2 trappenhuizen te plaatsen.  
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5. FASE 3: SPECIFIEKE MIDDELEN 
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5.1. HANDVEST DUURZAME ONTWIKKELING 

5.1.1. Het Handvest van het BBP MARIE JANSON 
In overeenstemming met de hoofddoeleinden van het BBP, die een betere milieukwaliteit 
van het eiland en de wijk vooropstellen, en als gevolg van de analyse en de aanbevelingen 
van het MER, heeft dit handvest tot doel om een geheel aan aanbevelingen vast te leggen 
met als doel om gedurende de uitvoeringsfasen duurzame ontwikkelingmaatregelen tot 
stand te brengen. 

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de kwaliteit van de uit te voeren 
inrichtingswerken met het oog op grotere duurzaamheid van de stedelijke ontwikkeling. Zo 
dient er zowel bij de keuze van het te gebruiken materiaal voor de bouw van de parking, als 
voor de bovengrondse heraanleg rekening gehouden te worden met criteria als 
energieprestatie, schadelijkheid en de ecologische voetafdruk. 

Bovendien zullen er welbepaalde materialen dienen te worden gebruikt om de gevolgen 
van het project te beperken. Het gaat dan over het wegdek bij de toegang tot de parking, dat 
van geluidsarm materiaal moet gemaakt zijn, en de bekleding in het park, die ervoor moet 
zorgen dat het oppervlaktewater kan indringen om grote stromen weglopend water te 
vermijden.  

Om aan de behoeften van een dichte stadsomgeving te voldoen, moet het terrein anderzijds 
voldoende beplant worden zodat er een echte groene long komt. Het doel is om zo de 
bestaande groenstructuur door te trekken die het grondgebied van Sint-Gillis bestrijkt van de 
tuinen van de Hallepoort tot het Pauluspark en het Moricharplein.  

De bouw van de parking hoeft dus geen obstakel te zijn voor de beplanting van het terrein. 
Hiertoe dient er boven het bouwwerk een laag grond te worden voorzien die dik genoeg is 
voor een goede boomgroei. De aanplanting van bomen helpt tevens de 
oppervlaktewateren vast te houden. 

Tenslotte dienen de erfgoedelementen te worden behouden om de kwaliteit en de 
originaliteit van de architecturale gebouwen te bewaren. In geval van heropbouw wegens 
ernstige schade of renovatie, gaat de voorkeur uit naar materialen met een kleine 
ecologische voetafdruk. 
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5.2. ONTWERP SCHRIFTELIJKE VOORSCHRIFTEN 

5.2.1. Schriftelijke voorschriften van het BBP 

ARTIKEL 1. : INTERPRETATIE VAN DE VOORSCHRIFTEN 

§1. Verhouding tussen grafische voorschriften en schriftelijke voorschriften 
De grafische voorschriften van het bestemmingsplan geven de ruimteverdeling van de 
grond weer. Het gebruik van de grond als mogelijke aanleg ervan, zoals afgeleid uit de 
grafische voorschriften, wordt geïnterpreteerd door middel van de schriftelijke voorschriften. 
Indien de grafische voorschriften en de schriftelijke voorschriften elkaar tegenspreken, 
krijgen de grafische voorschriften voorrang wanneer het gaat om de ligging en de 
afmetingen, alsook het op het plan aangegeven aantal verdiepingen. 

§2. Exacte afbakening van de bestemmingszones 
Bij de uitvoering mag de juiste ligging van de op het plan aangegeven zones worden 
aangepast aan de juiste afmetingen die blijken uit de geometrische opmetingen. Deze 
aanpassingen mogen evenwel de op het bestemmingsplan aangegeven afmetingen niet 
gevoelig overschrijden en mogen enkel betrekking hebben op de begrenzingen die niet 
samenvallen met een als referentie gebruikt onderdeel van de feitelijke toestand: bestaande 
muren en gevels, wegassen zoals ze feitelijk bestaan. 

ARTIKEL 2.  ZONE-INDELING BESTEMMINGSPLAN 

§1er

De zone openbare groene ruimte is bestemd voor de aanleg van een grotendeels 
aangeplant openbaar park. Deze zone mag een speelplein voor kinderen bevatten, alsook 
een sportterrein in open lucht, op voorwaarde dat de totale oppervlakte hiervan niet groter is 
dan één derde van de oppervlakte van het park. Gesloten en bewoonbare bebouwing is 
verboden in deze zone. Er worden enkel gebouwen toegelaten die nodig zijn voor het 
onderhoud: bergplaatsen, afdaken, opslagruimte enz. De enige permanente uitrusting die is 
toegelaten is van recreatieve aard, zoals openbare banken en lichte constructies die nodig 
zijn voor het speel- en sportplein.  

. Zone openbare groene ruimte.  

In deze zone mag een autoparkeerplaats worden gebouwd onder de grond, met een ligging 
zoals aangeduid in de grafische voorschriften als « ligging van de ondergrondse parking ». 

Het zichtbare deel van de in- en uitrit van de ondergrondse parkeerplaats wordt in de 
grafische voorschriften weergegeven als « ligging van de in- en uitrit ». 

§2. Bebouwde zones met commerciële bestemming en voor openbare voorzieningen.  
Deze zones komen overeen met de bestaande gebouwen. Deze zijn bestemd voor 
openbare diensten, culturele en commerciële activiteiten. Deze zones mogen in beperkte 
mate worden uitgebreid in geval van heropbouw, overeenkomstig Art.4. 

§3. Zone openbare weg.  
De bestemming van de openbare wegzones is het multimodaal toegankelijk maken van de 
naburige percelen. Ze worden aangelegd overeenkomstig hun bestemming, zoals bepaald 
in het gemeentelijk en regionaal wegennet. 
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ARTIKEL 3. : AANLEG VAN DE OPENBARE GROENE RUIMTE: OPPERVLAK EN BEPLANTING 

§1er

Bij de aanleg van de openbare groene ruimte gaat de voorkeur uit naar beplanting ervan. 
De voor spel en sport voorbehouden ruimten in open lucht die kunnen worden toegelaten 
overeenkomstig Art. 2., §1., worden zo in de groenstructuur gevoegd dat ze visueel deel 
uitmaken van het park, zodat ze geen onmiddellijke verlenging uitmaken van het 
gemineraliseerd oppervlak van de openbare ruimte. De grond krijgt op het speelplein dat er 
mogelijk komt een doorlaatbare bedekking en enkel de oppervlakte die echt bestemd is voor 
sport, mag waterdicht zijn.  

. Plaatsing van vrijetijds- en sportuitrusting. 

§2. Vegetatiedek.  
De gehele openbare groene ruimte wordt bedekt met een grondlaag zoals er reeds boven 
de funderingen van het oude Munthof bestaat, mits mogelijke bouw van een ondergrondse 
parkeerplaats volgens de bepalingen van Art.5. Bij wijziging van de ondergrond dient de 
dikte van de grondlaag te worden hersteld zodat deze overeenstemt met de bestemming 
ervan als openbaar groenpark. 

Op alle beplantbare oppervlakken dienen er verdorrende, inheemse of duurzaam 
geacclimatiseerde plantensoorten te worden gebruikt voor de bomen van eerste en tweede 
grootte. Bladhoudende sierheesters van elke origine zijn toegelaten in de perken.  

Buiten het bouwterrein van de ondergrondse parking moet het mogelijk zijn bomen van 
eerste grootte te planten, met een verdeling van minstens 10% van het beschikbare 
oppervlak.  

ARTIKEL 4 : KENMERKEN VAN DE CONSTRUCTIES EN INSTALLATIES BOVENGRONDS 

In de bebouwde zones met commerciële bestemming en voor openbare voorzieningen 
bestaat het toegelaten bouwvolume voornamelijk uit de bewaard gebleven gebouwen van 
het oude Munthof. Indien de bestaande gebouwen vernield zijn, is heropbouw toegestaan. 
Bij deze heropbouw dient te worden uitgegaan van het volume van de vernielde gebouwen, 
eventueel vergroot met 20% in vergelijking met de vernielde volumes, waarbij de zone 
aangegeven in de grafische voorschriften mag overschreden worden. 

Voor alle bovengrondse constructies en installaties is de belangrijkste kwaliteit de 
milieukwaliteit. De milieukwaliteit wordt bepaald aan de hand van twee criteria, 
duurzaamheid en ecologische voetafdruk: 

• op vlak van duurzaamheid moet het materiaal een goede warmteisolatie te bieden 
hebben, alsook bestand zijn tegen tijdsgebonden slijtage, waardoor het onderhoud 
beperkt blijft; 

• de ecologische voetafdruk drukt de invloed uit van de productie, het transport, de 
uitvoering en de recyclage van het materiaal op het vlak van water- en 
energieverbruik, alsook van potentiële verontreiniging van water, grond en lucht. 

ARTIKEL 5. : ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES 

§1er

De maximale toegestane diepte van het ondergronds parkeerterrein is 2 verdiepingen. De 
capaciteit van de parking mag niet meer bedragen dan 200 autoparkeerplaatsen. De 
bijkomende capaciteit die het resultaat is van het noodzakelijkerwijs gecreëerde volume, 
wordt gebruikt ten behoeve van de stalling voor tweewielers. 

. Kenmerken van het bouwwerk  

Het bovengronds toegangsbouwwerk moet zowel in- als uitrit bevatten en bestaat uit één 
enkele uitmonding met dubbele richting, met een berijdbare breedte van hoogstens 7 meter. 
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De helling van het toegangsbouwwerk mag de omtrek van de openbare groene ruimte niet 
overschrijden. 

§2. Inrichting oppervlakte 
De oppervlakte van de parking wordt bedekt door middel van een laag volle grond behalve, 
in voorkomend geval, op plaatsen waar de oppervlakte wordt heraangelegd als speelplein of 
sportterrein in open lucht, waar een aangepaste bedekking is toegestaan. De dikte van de 
grondlaag moet geschikt zijn voor het planten van bomen van tweede grootte en 
struikgewas en moet minstens 0,60 m dik zijn daar waar, in voorkomend geval, deze het 
minst dik is boven het ondergrondse dak van de parking. Evenwel kan de Gemeente op elke 
plek eisen dat er putten worden voorzien om bomen van eerste grootte te planten.  

Eventuele gebouwen ter bescherming, constructies die onderdak bieden aan liften en alle 
andere constructies die betrekking hebben op deze ingang, worden gemaakt van materialen 
met de milieukwaliteit vastgelegd in Art. 4.  

De grootte van het gat dat wordt gevormd door de in- en uitrit, wordt door middel van de aan 
te leggen openbare groene ruimte zoveel mogelijk weggewerkt. 

ARTIKEL 6. : RECLAME EN UITHANGBORDEN 

Het plaatsen van reclame is verboden, ook reclame op een uithangbord.  

Uithangborden zijn toegelaten wanneer deze betrekking hebben op de ingang en de inrit tot 
de ondergrondse parking, of op de gebouwen van de bebouwde zones met commerciële 
bestemming of voor openbare voorzieningen, indien deze een publiek toegankelijke activiteit 
aangeven. 
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5.3. HET BBP (DETAIL VAN DE GRAPHISCHE VOORSCHRIFTEN) 
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5.4. EVALUATIE VAN DE GEVOLGEN VAN DE 
VOORSCHRIFTEN VOOR DE OMGEVING 

• Als gevolg van de bouw van een enkele in- en uitrit dient evenwijdig met de 
Munthofstraat de grond te worden opgehoogd. Dit onderdeel van de heraanleg 
kan positief zijn voor het geluidscomfort in het park, maar kan het tevens visueel 
afscheiden van de straat, meer bepaald indien de grond wordt opgehoogd over de 
volledige lengte van deze zijde.  

• Omwille van de ligging van de ondergrondse parking is een uitrit richting 
Jourdanstraat, noch een verlenging naar deze weg mogelijk.  

• Omwille van de driehoek gevormd door de in- en uitrit, gelegen in de Munthofstraat 
wordt het voor de parking bestemde verkeer onvermijdelijk steeds naar deze straat 
geleid. Daarentegen wordt het park beter doorgetrokken naar de Moskoustraat en 
Jourdanstraat, die bestemd zijn voor plaatselijk verkeer.   

• De bestaande bouwsels worden bewaard omdat deze behoren tot het erfgoed. De 
bestemming van deze bouwwerken, commercieel en voor openbare voorzieningen, 
blijft ongewijzigd. 

• Er worden geen materialen vastgelegd, tenzij dan wanneer het gaat om de 
duurzaamheid of specifieke kwaliteit die door de voorschriften worden bepaald. De 
voorschriften werden opgesteld volgens de hedendaagse architectuur, in het kader 
van een snelle ontwikkeling van praktijken en materiaal. 

• Specifieke voorschriften voor de aanleg van het park zijn achterwege gelaten om 
de auteur van het ontwerp meer vrijheid te geven. De aanbevelingen van het MER 
en het handvest van duurzame ontwikkeling leggen evenwel de aanlegvoorwaarden 
vast.  
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