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WELKOM OP DE KLEINE RING!
voorstel voor een territoriaal ontwikkelingsprogramma
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In juli 2018 werd het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikke-

ling (GPDO) goedgekeurd. Het verbeeldt het Kanaal als de ruggen-

graat van het Gewest, helemaal in lijn met het Kanaalplan (2012) en 

onder meer vertaald in een zeer recent goedgekeurd Beeldkwaliteits-

plan voor het Kanaalgebied. Hieraan koppelt het GPDO de uitdruk-

kelijke wens (zelfs noodzaak) om het stadscentrum uit te breiden, 

over de waterweg heen maar ook oostwaarts naar de Europese wijk. 

De Kleine Ring wordt zo een publieke ruimte ín het centrum.

In april 2019 volgde de goedkeuring in eerste lezing van het Gewes-

telijk Mobiliteitsplan “Good Move”. Leefkwaliteit en verkeersveilig-

heid zijn ordewoorden. Wijken worden autoluw, invalswegen worden 

stadsboulevards. Door volop in te zetten op voetganger en fiets, 

openbaar vervoer en deelmobiliteit wil het plan de stad toegankelijk 

houden. Voor iedereen.

In de afgelopen regeerperiode besloot het Brussels Gewest om op de Kleine Ring, 

een van de belangrijkste verkeersaders van de stad, ruimte te maken voor fietspa-

den en fietsstraten. Een eerste stap in de goede richting, maar het mag niet de 

laatste zijn. In deze nota leest u waarom de ringlanen ook voor de volgende regering 

een prioritair actieterrein moeten blijven.

In het centrum van de stad ligt 50 hectare onbebouwde ruimte (of bijna viermaal 

de oppervlakte van het Warandepark!) ter beschikking om antwoorden te geven op 

uiteenlopende uitdagingen, waarvan bereikbaarheid, klimaat en sociale cohesie er 

maar enkele zijn. 

We vragen niet om een nieuw mobiliteitsproject. Wat we voorstellen, is een Territori-

aal Ontwikkelingsprogramma voor de Kleine Ring: een kader waarin belanghebben-

den over de beleidsdomeinen heen samenwerken om op en rond de boulevards 

een gastvrije en gezonde woon-, werk- en leefomgeving te realiseren. Met andere 

woorden: welkom op de Kleine Ring!

Fietspaden op de Kleine Ring zijn slechts een eerste stap op weg naar een veerkrachtig Brussel. Het GPDO en Good Move liggen 

klaar om een kwaliteitssprong te maken. Welkom op de Kleine Ring! is het gewestelijk project dat invulling geeft aan de ambities.

Het voorstel Welkom op de Kleine Ring! onderschrijft de doelstellingen 

van deze beleidsplannen en is ermee compatibel, maar verhoogt te-

gelijkertijd het ambitieniveau.

We vertrekken niet van een wit blad. De afgelopen jaren is er vanuit 

enkele initiatieven al uitvoerig onderzoek gebeurd naar de rol die stra-

ten, pleinen en parken kunnen spelen voor het stadscentrum en zijn 

gebruikers.* Ondersteund door universiteiten en stadsverenigin-

gen zijn burgers en professionele ontwerpers gaan observeren, gaan 

tekenen en draagvlak gaan zoeken. Welkom op de Kleine Ring! is deel 

van deze dynamiek en bouwt voort op de conclusies van het gedane 

onderzoek.

* KleineRing.be en workshops van Bye Bye Kleine Ring, portfolio’s van 

het Brussels Centre Observatory (BSI-BCO), masterclass “Brussels Hy-

percentre – Zoom In Zoom Out”, co-creatieve trajecten “Shared Space, 

Shared Mobility” en “Air for Schools” etc.
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Van een mobiliteitsproject naar een stadsproject

“Als projecten voor de aanleg van de openbare ruimte worden ge-

combineerd met beleidsprojecten met een territoriale visie, dan wordt 

het in de toekomst ook in Brussel mogelijk om ambitieuze geweste-

lijke projecten voor de aanleg van de openbare ruimte te realiseren.” 

B. Moritz, De openbare ruimten in Brussel ontwerpen en aanleggen, 
Brussels Studies, nr. 50, 2011

Het is aan de volgende Brusselse regering om de ambities van het Gewestelijk Plan 

voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het Gewestelijk Mobiliteitsplan handen en 

voeten te geven. Het uitwerken en uitvoeren van een territoriaal, geïntegreerd pro-

ject voor de Kleine Ring, is hiervoor een uitgelezen kans en hefboom.

Net zoals de Groene Wandeling in de jaren 1990 en 2000, heeft dit voorstel tot 

doel om de aanpak van gewestelijke opgaven te koppelen aan projecten die de 

verbetering van de plaatselijke leefomgeving beogen. Wil Brussel tegelijkertijd 

de sociale cohesie versterken, de bereikbaarheid garanderen en aan de klimaatuit-

daging het hoofd bieden, dan is het noodzakelijk, zo stelt het GPDO heel terecht, 

om door ruimtelijke ingrepen de mentale kaart van de stad te herzien. Gedaan 

met de Vijfhoek als centrum en het Kanaal als grens: het hart van het Gewest reikt 

voortaan tot aan de treinstations Noord, West, Zuid, Luxemburg en Schuman. Het 

is niet moeilijk om te zien dat in het licht van die ambitie ook de rol van de ringlanen 

herbekeken moet worden. Van grens worden zij immers een centrale structuur in 

de Kanaalzone, in de handelspool van de bovenstad en in het kantorenlandschap 

rond Rogier, de Kruidtuin en Kunst-Wet, ‘s lands belangrijkste concentratie van jobs.

Hoog tijd om de blik op de boulevards te verruimen! Laat ze meer zijn dan “mobi-

liteitscorridors”. Laat ze wijken en mensen samenbrengen, laat ze bijdragen tot een 

gezonde woonomgeving, maak ze tot een productieve en (re)creatieve ruimte, die 

de Brusselaar zich kan toe-eigenen.

Groene Wandeling  1995-heden

Welkom op de Kleine Ring!  2019-2039

Een project met gewestelijke ambities 

Een hefboom voor het kloppende hart van de metropool en het Kanaalgebied

Een geïntegreerde visie op stadsontwikkeling en mobiliteit 

Na de Groene Wandeling een project dat gewestelijke uitdagingen koppelt aan de verbetering van de lokale leefomgeving



- 6 - - 7 -

Wist je dat?

vier van de  vijf  dichtstbevolkte wijken van 

het Brussels Gewest direct aan de Kleine Ring gelegen zijn

(met bevolkingsdichtheden van meer dan 25 000 inwoners/km²)?

het aandeel van kinderen en jongeren onder de inwoners

van deze wijken schommelt tussen  25% en  30% 

(het gewestelijk gemiddelde bedraagt 23%)?

ruim  8.000  leerlingen naar 

basis- en secundaire scholengaan in een straal van  200 meter 

aan weerszijden van de Kleine Ring?

er daarenboven enkele  duizenden  studenten in 

dezelfde perimeter naar de universiteit en hogeschool gaan, 

en ook de twee belangrijke algemene ziekenhuizen 

van Brussel-centrum, Sint-Pieter en Sint-Jan, er gelegen zijn?

de uitstoot van het kankerverwekkende stikstofdioxide 

op de ringlanen en in de aanliggende straten structureel flirt 

met de door Europa als gevaarlijk aangeduide 

drempelwaarde van  40 µg/m³?

het aantal huishoudens in het Brussels Gewest dat 

in bezit is van een eigen wagen, tussen 2006 en 2017 gedaald is 

van  75%  naar  55% ?

70%  van de breedte van de ringlanen 

ingericht is voor rijdend of stilstaand autoverkeer?

de Kleine Ring een van de wegen in het Gewest is 

met een bijzonder  hoog  aandeel van auto’s 

die korte afstanden afleggen (0 tot 5 km)?

de Brusselse files aldus werkgeversorganisatie Beci 

jaarlijks  511 miljoen euro  kosten 

aan de maatschappij?

Wat de boulevards kunnen betekenen voor 
de metropool van morgen

De Kleine Ring is een cruciale schakel in het Brusselse wegennet. Maar evenzeer 

is het een ononderbroken open ruimte te midden van de meest dichtbevolkte en 

dichtbebouwde wijken van het Gewest.

We dringen er bij de volgende Brusselse regering op aan om op de ringlanen plaats 

te maken

• voor een bereikbare stad,

• voor een economisch vitale stad,

• voor een gastvrije en gezonde stad,

• voor een veerkrachtige stad.

Het nieuwe hart van Brussel strekt zich uit tot aan de vijf grote treinstations

Landschapskaart van KleineRing.be, recent tentoongesteld op “Designed Landscapes. Brussels 1775-2020” in het CIVA
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De volgende Brusselse regering moet de moed tonen om de tunnels in de Kleine 

Ring in vraag te stellen. Er dient ernstig bekeken te worden welke kosten en welke 

baten er verbonden zijn aan het voor het verkeer open houden respectievelijk het 

voor andere functies herbestemmen van elk van die infrastructuren. Zo’n onderzoek 

zal verhelderen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om tot herbestem-

ming over te gaan. De budgetten voor de lopende renovaties zijn, ook in geval van 

een herbestemming, nuttig besteed. 

Met een klare kijk op de toekomst van de tunnels kunnen we in de centrale zone 

van de lanen plaats maken voor ontmoetingsruimten, voor productieve en logistieke 

activiteiten, voor groen. En voor een vlottere mobiliteit, want een verschuiving 

van een deel van de verplaatsingen naar andere modi maakt de stad voor iedereen 

beter bereikbaar – dus ook voor de automobilisten die om professionele of private 

redenen niet van die alternatieven gebruik kunnen maken.

Parijs durft het aan om zijn Boulevard Périphérique te herdenken als stadsboule-

vard en er het aantal rijstroken te verminderen. Uitvoering van de plannen daar? In 

de loop van het decennium 2020-2030, aldus de opdrachthoudende commissie, die 

samengesteld is uit verkozenen uit het volledige politiek spectrum. Wat in Parijs kan, 

moet ook in Brussel kunnen.

Plaats maken?

“Een snelweg die nooit gebouwd had mogen worden, mag gerust  

afgebroken worden.”

Brent Toderian, Canadees stedenbouwkundige en autoriteit op gebied van mobiliteit, 
op bezoek in Brussel, maart 2019

Plaats maken op de Kleine Ring komt neer op het gebiedsgericht herverdelen van 

de ruimte op de boulevards, van gevel tot gevel, centrale zone inbegrepen. Als de 

Kleine Ring vandaag een van de wegen is, die door automobilisten intensief voor 

verplaatsingen van minder dan 5 km wordt gebruikt, dan moet de reden hiervoor 

gezocht worden in het snelwegkarakter van de lanen. Gegeven dat het GPDO en het 

Gewestelijk Mobiliteitsplan in die afstandscategorie een modal shift naar de actieve 

modi willen realiseren en dat zij bovendien de invalswegen naar Brussel willen her-

inrichten als stadsboulevard, dan houdt het geen steek om in het hart van de stad 

een stadssnelweg in stand te houden.

“Het aantal auto’s dat een tunnel gebruikt, mag geen argument zijn 

om hem open te houden. Pas wanneer de tunnel er niet meer is, zul-

len mensen andere keuzes maken, en dat is wat we willen als we onze 

bekommernis met het klimaat en de luchtvervuiling ernstig nemen.”

Brent Toderian in Brussel, maart 2019

Vaststellingen in 2018 en door het gewestelijke verkeersmodel gesimuleerde verkeers-

intensiteiten in 2025 in een scenario van ongewijzigd beleid (Bron: Brussel Mobiliteit)

De herbestemming van tunnels kan een gevarieerd stedelijk programma bevatten: 

logistieke hub, werkplaats stadsdiensten, sportinfrastructuur, plek voor het nachtleven

Center for Renhold & Hauser Plads (2013), Kopenhagen: transformatie ondergrondse 

parkeergarage in hoofdkantoor van gemeentelijke schoonmaakdienst 



- 10 - - 11 -

Plaats maken voor een bereikbare stad

Snoer van multimodale knooppunten

In het verleden was de Kleine Ring vaak het laboratorium voor mobiliteitsinnovaties. 

Hier reed de eerste tram van Brussel, hier stond het eerste verkeerslicht van het 

land, hier werd voor het eerst met zebrapaden geëxperimenteerd (exact honderd 

jaar na de aanleg van de ringlanen als wandelpromenade), hier werden de eerste 

wegtunnels gebouwd. Laten we van de boulevards vandaag weer een uithangbord 

van nieuwe stedelijke mobiliteit maken.

En die mobiliteit zal multimodaal zijn of zal niet zijn. De ringlanen behoren vandaag 

al tot de best bereikbare plekken van het Gewest. De uitstekende toegang met 

het openbaar vervoer, de auto en binnenkort ook per fiets maakt Brussel vreemd 

genoeg nog onvoldoende ten gelde. Ontwikkel de omgevingen van de metrostati-

ons tot aantrekkelijke bestemmingen. Dit moeten de hubs worden waar in een 

wip van fiets op metro op bus op deelauto wordt overgestapt. Bovendien biedt de 

infrastructuur op de boulevards kansen om te innoveren in de manier waarop 

goederen in de stad circuleren.

Welkom op de Kleine Ring! met:

• multimodale “mobipunten” aan de uitgangen van metrostations en tramhaltes: 

plekken waar vervoerdiensten gebundeld worden aangeboden en die op die 

manier ook een rol gaan spelen als ontmoetingsruimte voor mensen (zie mobi-

punt.be voor meer info);

• een Madou- of een Hallepoorttunnel die herbestemd is tot goederenoverslag- 

en distributiecentrum: vanaf hier wordt de last mile afgelegd met cargofietsen 

en voor stadstransport geëigende elektrische voertuigen;

• een netwerk van openbaarvervoerlijnen en fietspaden op maat van het nieuwe, 

uitgebreide stadscentrum: de wijken in en rond de Vijfhoek worden over de 

boulevards heen met elkaar verbonden door bus- en tramlijnen in eigen bed-

ding en door trajecten waarop actieve weggebruikers voorrang hebben.

Het herverdelen van de ruimte en het herbestemmen van tunnels geeft plaats aan de voetganger, de fietser en het openbaar ver-

voer. De verbinding tussen de aanliggende wijken, over de boulevards heen, wordt versterkt.

Rue Garibaldi, Lyon

Als toegangspoorten tot het metropolitaanse centrum worden de metro- en tramhaltes op de Kleine Ring versterkt met mobi-

punten. Het worden plekken waar overstappen tussen vervoermodi zichzelf uitwijst. Voorzien van stedelijke functies en diensten 

maken deze plekken deel uit van het stadsleven waar meer dan alleen mobiliteit wordt gedeeld.

Mobipunt Leiespiegel, Deinze
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Plaats maken voor een economisch vitale stad

Vruchtbare bodem voor productie en innovatie

Na decennia van beleid gericht op de uitbouw van de dienstensector, worden 

vandaag de eerste resultaten zichtbaar van de inspanningen om de maakindustrie 

en de productie van voedsel opnieuw in de stad te integreren. Een grootstedelijke 

structuur als de Kleine Ring moet en kan plaats bieden aan innovatieve praktijken en 

tewerkstelling in deze sectoren.

De trek van de tertiaire sector van de stadsrand naar het centrum is al een tijd 

aan de gang. Een multimodaal bereikbare en levendige publieke ruimte maakt het 

centrum van Brussel als vestigingslocatie voor bedrijven en als werkomgeving voor 

werknemers alleen maar aantrekkelijker. Maak de boulevards tot voorplein voor 

belangrijke economische, culturele en onderwijsinstellingen. Laat het optrekken van 

gebouwen op de Kleine Ring toe, daar waar zij wijken met elkaar kunnen verbin-

den en kunnen bijdragen tot het lenigen van de huisvestingsbehoeften (publieke 

woningen, Community Landtrust, atelierwoningen etc). Publiek-private samenwer-

king heeft hier als doel om via stedenbouwkundige lasten bij te dragen in de heraan-

leg van de publieke ruimte.

Welkom op de Kleine Ring! met:

• twee gebouwen op de ringlanen die van het Troonplein een echt plein maken: 

een plein waar stadscentrum en Europese wijk elkaar ontmoeten, met een tot 

feestzaal herbestemde Troontunnel;

• voedselproductie en -verkoop in een herbestemde Kruidtuintunnel en in het 

lineaire park tussen Ninoofsepoort en Hallepoort.

De Kleine Ring zorgt potentieel voor de opschaling van de korteketenproductie in de stad en wordt kruispunt van duurzame mobi-

liteit, gezonde voeding en tewerkstelling.

Bel Akker, stadslandbouw in Sint-Jans-Molenbeek, Atelier Groot Eiland

De Kleine Ring wordt een productieve en innovatieve ruimte, met functies die de publieke ruimte activeren.

Dynamo Metallwerkstatt, Phalt Architekten, Zürich
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Stads- en politiek debat Kleine Ring, september 2017, Kaaitheater

Sprekers: KleineRing.be, buurtcomité Green Connections, Benoît Moritz

Gegidste stadswandelingen Kleine Ring, december 2017

Voorafgaand aan de co-creatieve workshops onder begeleiding van experten, 

BRAL, ARAU, Brussels Academy, BSI-BCO, IRIB, AWB, ]pyblik[ en KleineRing.be

Tentoonstelling maquettes en resultaten van workshops 

Bye Bye Kleine Ring en masterclass Brussels Hypercentre (BSI-BCO)

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam & You Are Here Brussel (WTC) 2018

Dialoog- en werktraject “Shared Space, Shared Mobility”

Territoriale ontwerpsessie rond Brussel als bewandelbare, gastvrije en bereikbare metropool

Met Convivence, Filter Café Filtré, BRAL, AWB, BSI-BCO, KleineRing.be en mobiliteitsexpert van Tractebel
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Plaats maken voor een gastvrije en gezonde stad

Stadstuin voor Brusselaars en bezoekers

Trappen we een open deur in wanneer we zeggen dat de openbare ruimte niet 

alleen een verkeersrol, maar ook een sociale rol te spelen heeft? Die rol is des te 

belangrijker in wijken waar private buitenruimte nauwelijks aanwezig is. Wie van 

de centrale wijken een aantrekkelijke woon- en leefomgeving wil maken, met name 

voor gezinnen met kinderen, maakt van veilige en voetgangersvriendelijke straten, 

levendige pleinen en kwalitatief ingerichte parken een prioriteit.

Creëer op de 50 hectare ringlanen ruimte voor ontmoeting, sport, spel en vrije tijd. 

Zo wordt de Kleine Ring een plek ín de wijk (en niet langer aan de rand ervan), een 

plek die mensen met elkaar verbindt in plaats van scheidt. Doe er de druk van het 

autoverkeer dalen en maak er de voetganger het hof. Zo gaat de luchtkwaliteit 

erop vooruit en wordt het er goed en gezond wonen en werken. Bijzondere aan-

dacht moet uitgaan naar de kwetsbare bevolking in de buurten. Slechts mits een 

territoriaal project, waarbinnen de overheden aan bijkomende publieke en soci-

ale huisvesting in de omgeving werken, kunnen de ringlanen een gastvrije ruimte 

worden.

Welkom op de Kleine Ring! met:

• een lineair park tussen Ninoofsepoort en Hallepoort, met picknickplekken, een 

loopparcours en een openluchtzwembad;

• een plein met grootstedelijke uitstraling tussen Louiza en de Naamsepoort, 

waar werknemers, winkelbezoekers en toeristen kunnen verpozen en waar 

culturele evenementen kunnen plaatsvinden.

Verplaatsen en verblijven gaan samen. Lineair park met speel- en sportplekken voor kinderen en hun ouders op weg van school 

naar huis, voor werknemers tijdens de lunchpauze of na het joggen, voor toeristen op stadsverkenning.

Spoorpark Amsterdam

Worden de boulevards opnieuw plekken van en voor de buurt?

Passeig de Sant Joan, Lola Domènech Arquitecta, Barcelona
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Plaats maken voor een veerkrachtige stad

Grootstedelijke armatuur 
in het groene en blauwe netwerk

Brussel mag statistisch gezien een van de groenste grootsteden van Europa zijn, 

dat groen is bijzonder ongelijk verdeeld. In het centrum van het Gewest is de ruimte 

dicht bebouwd en in hoge mate verhard. Groene ruimten zijn er doorgaans klein 

in oppervlakte, dun gezaaid en zijn bovendien erg geïsoleerd van elkaar. En als 

we Brussel en zijn inwoners willen wapenen tegen de klimaatverandering, is dat 

een probleem. Onverharde en beplante oppervlakten vormen een buffer voor de 

opvang van de steeds vaker voorkomende neerslagpieken. Ze matigen ook het 

stedelijk hitte-eilandeffect, het sterk oplopen van de temperatuur in de zomer, 

wat met name jonge kinderen en senioren treft.

Het doorheen smalle straatjes zigzaggende “groene netwerk”, zoals dat vandaag op 

papier bestaat maar op het terrein niet of nauwelijks zichtbaar is, is onmogelijk in 

staat om de stad de genoemde diensten te verschaffen. De centrale wijken hebben 

behoefte aan robuuste groene structuren. De rol die de boulevards van de Kleine 

Ring kunnen spelen in het netwerk, is moeilijk te overschatten. Het creëren van 

continuïteit tussen de groene ruimten levert gezondheids- en welzijnswinsten 

op voor de Brusselaar, maakt de stad klimaatbestendig én geeft de diversiteit van 

planten en dieren een duw in de rug.

Welkom op de Kleine Ring! met:

• regentuinen en andere natuurlijk ingerichte zones waar water wordt opgevan-

gen, langzaam in de bodem infiltreert of wordt afgevoerd naar lagergelegen 

gebieden;

• de herenigde Kruidtuin als “central park” in de kantorenwijk, via groene linten 

verbonden met de Noordwijk, het Rijksadministratief Centrum en het Centraal 

Station, het Madouplein en de Europese wijk.

Geef de Kleine Ring een structurerende rol in het temperen van het hitte-eilandeffect en het beheren van de waterhuishouding.
Regentuinen Kronsberg, Hannover, Duitsland

De Kleine Ring als “metropolitan landscape”: groene verbindingen van substantiële omvang versterken de biodiversiteit.
Park Thurn & Taxis, Bureau Bas Smets & Taktyk, Brussel
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Beleidskader

Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Kleine Ring

Wil de volgende Brusselse regering de genoemde opgaven tot een goed einde bren-

gen, dan heeft ze een beleidskader nodig dat realisatiegericht is en dat toelaat de 

acties over de beleidsdomeinen heen te coördineren.

Een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) is hiervoor het aangewezen instru-

ment.

“Een T.OP brengt relevante belanghebbenden samen om in een be-

paald gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot (een pro-

gramma van) realisaties op korte en middellange termijn te komen.”   

Doel van het T.OP is overleg en samenwerking tussen stakeholders te stimuleren. 

Vanuit die samenwerking kan een kwaliteitssprong van bestaande ideeën voor 

het gebied gerealiseerd worden, kunnen nieuwe projecten geïnitieerd en versneld 

worden, kunnen synergieën ontstaan en middelen efficiënter worden ingezet. 

De onderlinge afstemming tussen actoren resulteert in ruimtelijke samenhang van 

projecten en een verbetering van het ruimtelijk functioneren van het gebied.

Een krachtlijn binnen het T.OP is de realisatie van innoverende voorbeeldprojec-

ten. Die maken de kwaliteiten en uitdagingen in het gebied meer zichtbaar en leiden 

tot een grotere betrokkenheid van iedereen die er woont, werkt of er op een andere 

manier actief is. Zo groeit het draagvlak voor de verdere transformatie van de pu-

blieke ruimte en de aanliggende wijken.

Het instrument is niet nieuw. Het Brussels Gewest heeft zich enkele jaren geleden al 

in een T.OP geëngageerd: voor de ontwikkeling van de Noordrand werkt het Brus-

sels Planningsbureau perspective.brussels samen met instellingen van de Vlaamse 

overheid en de provincie Vlaams-Brabant.

Voor het T.OP Kleine Ring is het zaak dat minstens perspective.brussels, Brus-

sel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel als sleutelpartners samenwerken in een 

dagelijks bestuur. Een stuurgroep stuurt het proces. Het Gewestelijk Comité voor 

Territoriale Ontwikkeling (GCTO), dat vandaag al bestaat en waarin zeven gewes-

telijke instellingen zetelen, kan de kern van deze stuurgroep uitmaken, die voorts is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van andere belanghebbende overheden en 

middenveldorganisaties. Ook de Europese Unie kan via de Brussels Commissioner 

deelnemen aan een innoverend project in haar (de facto) hoofdstad.

De actoren werken samen een basisdocument uit dat de doelstellingen en strate-

gieën helder formuleert en dat een over een tijdshorizon van 20 jaar gefaseerd en 

gebudgetteerd programma van acties (“werven”) omvat. Het programma is nood-

zakelijk evolutief. Elke werf wordt opgevolgd door een technische werkgroep die op 

regelmatige basis rapporteert aan het dagelijks bestuur en de stuurgroep.
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Verzoek aan de Brusselse regering

Wij vragen aan de volgende Brusselse Hoofdstedelijke Regering om te erkennen dat:

• de structurerende assen in het algemeen en de Kleine Ring in het bijzonder 

een belangrijk actieterrein zijn voor de realisatie van de doelstellingen van het 

GPDO en het Gewestelijk Mobiliteitsplan;

• zij meer zijn dan loutere “mobiliteitscorridors”;

• zij het potentieel hebben om een veelheid en verscheidenheid van diensten 

aan de stad, haar bewoners en gebruikers te leveren.

Wij vragen haar om zich dientengevolge te engageren om in de regeerperiode 2019-

2024:

• een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Kleine Ring op te maken, 

dat voor de volledige boulevards en de aangrenzende stadsdelen een ruimte-

lijke en mobiliteitsvisie integreert;

• te starten met de uitvoering van het T.OP op en langsheen de boulevards 

tussen de Ninoofsepoort en de Hallepoort (Poincarélaan, Zuidlaan) – hier is een 

herinrichting het dringendst en bovendien op korte termijn realiseerbaar.

Beeld u in... een lineair park tussen Ninoofsepoort en Hallepoort, tussen de Marollen en laag Sint-Gillis

Een naar de Hallepoort doorgetrokken tramlijn 51 laadt de publieke ruimte verder op

Beeld KleineRing.be
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Wie zijn wij? 

De kiemen van het in dit document uiteengezette voorstel liggen in de masterproef 

van historicus en ruimtelijk planner Rien van de Wall, getiteld De Brusselse kleine 

ring: conflictgebied tussen stad en auto. Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke 

verkeerscollector en in 2014 met succes verdedigd in de VUB-opleiding Stedenbouw 

en Ruimtelijke Planning. Nog datzelfde jaar behaalde van de Wall met zijn master-

proef de Afstudeerprijs van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). 

In 2015 werd hij laureaat van de Georges Allaert-prijs, uitgereikt door de Universiteit 

Gent voor beste publicatie die een beleidsrelevante bijdrage leverde op vlak van de 

interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

Met architect-stedenbouwkundige Wim Menten ontwikkelde van de Wall de web-

site KleineRing.be (2016). Samen zijn zij vervolgens in dialoog gegaan met diensten 

van het Brussels Gewest en de Stad Brussel, met onderzoeksgroepen van Brus-

selse universiteiten, met stadsverenigingen en het middenveld (vb. Beci). Dit heeft 

in 2017 geleid tot de oprichting van de “alliantie” Bye Bye Kleine Ring, waarvan deel 

uitmaken: Architecture Workroom Brussels (AWB), ARAU, BRAL, Brussels Academy, 

Brussels Centre Observatory van het Brussels Studies Institute (BSI-BCO), Institut de 

recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) en ]pyblik[. Een debatavond in het 

Kaaitheater en een reeks van vier co-creatieve workshops over de toekomst van de 

boulevards werden de eerste wapenfeiten van de alliantie. 

Bye Bye Kleine Ring is in een “oproep tot praktijken” (call for practices) geselecteerd 

voor deelname aan de IABR-2018+2020, de Internationale Architectuurbiënnale 

Rotterdam, en heeft de resultaten van zijn workshops in 2018 tentoongesteld op 

de expo “You Are Here” in het WTC. Nog in het kader van de IABR is Bye Bye Kleine 

Ring een van de partners in het door BSI-BCO en AWB geïnitieerde project “Shared 

Space, Shared Mobility” voor het zuiden van de Vijfhoek. Menten en van de Wall 

werken anno 2019 tevens samen met de burgercollectieven 1030/0 en 1060/0 die 

ijveren voor een verkeersveilig Brussel en die in een co-creatief proces een circu-

latieplan voor Schaarbeek en Sint-Gillis uittekenen. En met de buurtcomités Porte 

d’Anderlecht en Green Connections is Bye Bye Kleine Ring erin geslaagd politieke 

aandacht op te wekken voor de toekomst van de middenberm van de Poincaré- en 

Zuidlaan.

brussels centre observatory
co

Werkgroep Kleine Ring

g r e e n  c o n n e c t i o n s

Dit voorstel wordt ook ondersteund door
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Sensibilisering door tijdelijke activering. 
“Ciclovía” in Bogotá, Colombia. Elke zondag tussen 6:00 en 14:00 komt de helft van de ruimte op de grote verkeerswegen toe aan 
voetgangers, fietsers en marktkramers.
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