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1 Inleiding 
 

De aanvraag van het stedenbouwkundig en milieu-attest heeft hoofdzakelijk betrekking op de bouw van 

een parkinggebouw met een capaciteit van 1800 plaatsen op de huidige site van de autosnelweg A12.  

Het tweede onderwerp van de aanvraag voor attesten heeft betrekking op de herkwalificatie van de ruimte 

die momenteel door de autosnelweg wordt ingenomen. Het project voorziet in een bundeling van de twee 

armen van de autosnelweg en een rationalisering van het aantal rijstroken om deze autoweg beter in te 

passen in de stad, waarbij ongeveer 5 hectare openbare ruimte vrijkomt die zal worden omgevormd tot een 

park. 

Het project past binnen het gewestelijke mobiliteitsbeleid, dat een daadkrachtig programma voor de 

ontwikkeling van Park and Ride-infrastructuur (P&R) omvat, om een alternatief te bieden voor ritten met de 

auto naar het stadscentrum. Het is immers zaak parkeerplaatsen ter beschikking te stellen in de 

onmiddellijke nabijheid van performante openbaarvervoerslijnen die de activiteitskernen van het centrum 

met elkaar verbinden. 

De site van de Esplanadeparking beschikt over de nodige troeven voor de ontwikkeling van een P&R: ze 

ligt vlak naast de eindhalte van tramlijn 3, die zeer doeltreffend, snel en regelmatig vervoer naar het 

centrum van de stad biedt; de site is ook goed gelegen, aan de ingang van het gewest en sluit uitstekend 

aan op het snelwegennet (ring en A12) in het noorden van het gewest.  

Naast de aantrekkelijkheid voor de dagelijkse pendelaar biedt deze parkeerinfrastructuur ook voordelen 

voor de verplaatsing van shoppers naar het stadscentrum of ook nog voor andere, meer diverse en 

occasionele verplaatsingen zoals die voor culturele, sportieve en feestelijke activiteiten.  

Het tweede deel van het project, dat betrekking heeft op de herkwalificatie van de autosnelweg volgt uit de 

noodzaak ruimte vrij te maken voor de bouw van de parking in de onmiddellijke nabijheid van de eindhalte 

van de tram. Dat biedt een kans om deze omvangrijke weginfrastructuur aan te passen om ze beter te 

doen aansluiten op het omliggende stadsweefsel. Het komt er zonder meer op aan de hinder van het 

autoverkeer te beperken maar ook om de ruimte die de autosnelweg inneemt te rationaliseren en op te 

waarderen, zonder daarom de autocapaciteit van de as te beïnvloeden. De gewonnen ruimte kan meteen 

worden gebruikt om er een openbare groene ruimte van te maken met een sociale en vrijetijdsfunctie. 

Het gepresenteerde project volgt op de uitvoering van een effectenstudie door de geassocieerde bureaus 

Tractebel en Aménagement op grond van een initieel door Brussel Mobiliteit ingediende projectaanvraag. 

De ontwerpversie werd dus gewijzigd in het licht van de conclusies en aanbevelingen van de 

effectenstudie. Ze wordt gepresenteerd m.b.t. de voortzetting van de procedure voor de aanvraag van de 

stedenbouwkundige en milieu-attesten. 

Buiten het rechtstreekse kader van de aanvraag van attesten, en verwijzend naar de aanbevelingen van de 

effectenstudie, bevat het dossier een projectplan dat de herkwalificatie beoogt van de wegen die in het 

verlengde van de huidige autosnelweg A12 tot aan het kanaal voeren. Het betreft de Vuurkruisenlaan en 

de Van Praetlaan. Deze twee wegen, elk in een tegengestelde richting, zorgen voor heel wat doorgaand 

verkeer vanaf de A12 richting het centrum van de stad en ze omspannen een lange en brede strook groene 

ruimte.  Ze hebben een sterke impact op de woonwijken van Neder-Over-Heembeek. Maar eigenlijk zijn 

deze wegen te groot qua omvang en ze kunnen vrij eenvoudig en zonder een impact op de 

verkeerscapaciteit worden gebundeld, wat heel wat stedenbouwkundige en milieuvoordelen zou opleveren. 

Het bijgevoegde dossier inzake het projectplan betreffende de Vuurkruisenlaan en de Van Praetlaan zou 

moeten worden bestudeerd en uitgevoerd in aansluiting op de herkwalificatie van de A12. 
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2 Aanpassing van het project ten gevolge van de effectenstudie 
 

De aanvraag van het stedenbouwkundig en milieu-attest betreffende de bouw van een transitparking en de 

herkwalificatie van de autosnelweg A12 werd gewijzigd op grond van de aanbevelingen van de 

effectenstudie. 

De geassocieerde bureaus Tractebel en Aménagement stellen in de conclusie van de effectenstudie een 

variant van het project voor die met de belangrijkste aanbevelingen rekening houdt.  Het project werd op 

basis van dit alternatieve, door de studiebelastigde ontwikkelde project aangepast. 

In het bijzonder werden de ligging en de omvang van de parking aangepast ten gunste van een betere 

stedenbouwkundige en landschappelijke integratie van het project. 

De parkeercapaciteit werd ook verhoogd door de toevoeging van een ondergrondse verdieping. 

De volgende hoofdstukken beschrijven het aangepaste project met aanduiding van de aanpassingen die 

aan de oorspronkelijke versie werden aangebracht. 

De tabel met de aanbevelingen van de effectenstudie en de wijze waarop er rekening mee werd gehouden, 

bevindt zich in de bijlage. 

3 Beschrijving van het project 

3.1 Programma van het project 

 

Het project voorziet in de verwezenlijking van een multimodaal knooppunt waar snelweg-, weg-, fiets- en 

traminfrastructuur samenkomen.  

Dit project behelst in de eerste plaats de bouw van een parking met meerdere verdiepingen met een 

capaciteit van ongeveer 1800 plaatsen voor auto's en motorfietsen alsook de herstructurering van de 

autosnelweg A12.  

Op de gelijkvloerse verdieping en in de ondergrondse verdieping van het gebouw zal er plaats zijn voor 

beveiligde fietsparkeerplaatsen, goed voor een totale oppervlakte van 650 m² (meer dan 250 fietsen). Deze 

ruimtes voor fietsparkeerplaatsen kunnen nog worden uitgebreid. 

Het project omvat ook parkeerplaatsen voor 8 à 10 touringcars langsheen de Madridlaan. Op de 

gelijkvloerse verdieping van het gebouw zijn ruimtes gepland met de nodige voorzieningen voor de 

chauffeurs. Zo zijn er ook wachtruimte en sanitaire voorzieningen voor het publiek gepland (gebruikers van 

de touringcars; carpoolers; enz.). 

Op de parking zullen ook de nodige lokalen en uitrustingen voor de bewaking aanwezig zijn. 

De parking is verbonden met de eindhalte van tram 3 via de bestaande voetgangersbrug (brug van de 

Expo 58). Die wordt gerenoveerd, krijgt een lift die toegang geeft tot het tramperron en de plaatsing van 

sommige trappen wordt aangepast. 

De autosnelweg A12 wordt aangepast om plaats vrij te maken voor de bouw en wordt omgevormd tot een 

grootstedelijke weg met 2x2 rijstroken.  
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Het project voorziet in een ondergrondse aansluitingsweg met de A12 (uitgang). Boven op deze doorgang 

voor autoverkeer komt een fiets/voetpad dat de Meiseselaan, de eindhalte van de tram, de parking en de 

Madridlaan met elkaar verbindt. 

 

3.2 De Parking 

 

3.2.1  Omvang en ligging 

 

De ligging en de algemene omvang van het bouwproject ondergingen aanzienlijke wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke project om in overeenstemming met de aanbevelingen van de effectenstudie tot 

een smaller profiel te komen alsook een ligging die meer aangepast is aan de stedelijke en 

landschappelijke context.  

De geplande constructie omvat een ondergrondse verdieping, een gelijkvloerse verdieping, 4 verdiepingen 

en een dakparking. De algemene omvang van het gebouw strekt zich uit over 160 meter lengte, 47 meter 

breedte en 15 meter hoogte (klauwstukken). Elementen die noodzakelijk zijn voor het functionele en/ of 

esthetische architecturale ontwerp van het project kunnen evenwel dit algemene bouwvolume 

overschrijden. 

De laatste verdieping van de constructie zal aan de voorgevel 6 meter inspringen en ook aan de zijgevels 

zal er sprake  zijn van een kleine insprong, zodat het gebouw wat minder omvangrijk lijkt.  

De dakparking is ontworpen met een pergola waarop klimplanten kunnen groeien. De aanplantingen op het 

dak zullen in een bak worden geplaatst en automatisch besproeid. 

Het project plant de plaatsing van zonnepanelen op het zuidelijke gedeelte van het gebouw, op een 

structuur die in het verlengde van de pergola ligt. De zonnepanelen worden een heel eind achter de 

gevellijn geplaatst zodat ze de perceptie van de omvang van het gebouw niet beïnvloeden. 

 
  

Illustratie van de structuur en de algemene omvang van het parkinggebouw  

De geplande ligging van de constructie omvat de loopbrug van de Expo 58. Het gewijzigde project heeft 

ervoor gekozen om de loopbrug van de Expo 58 te behouden, op te nemen en tot zijn recht te laten komen 

als een esthetisch en functioneel verbindingselement tussen de parking en de tram enerzijds en tussen de 
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parking en de Heizelvlakte anderzijds. Zo sluit de tweede verdieping van de parking aan op het niveau van 

de loopbrug en ze omvat er ook een deel van.  De voornaamste voorzieningen voor verticaal verkeer van 

de parking zijn ter hoogte van de loopbrug gepland. Het gaat om een trappenhuis en een dubbele liftkoker. 

 

 

 
Illustratie van de ligging van het parkinggebouw op de fotomozaïek van 2016  

De afstand tussen het geplande gebouw en de woonwijken aan de Meiseselaan wordt gevoelig verhoogd, 

in vergelijking met de oorspronkelijke versie van het project, dat zich over de centrale berm van de autoweg 

uitstrekte. Deze ligging zorgt voor het behoud van de bomenrijen op de huidige centrale berm van de 

autosnelweg. Ze zorgt voor een betere stedenbouwkundige samenhang door het parkinggebouw zowel 

fysiek als visueel te scheiden van het woongebied en door het project meer te doen aansluiten bij de 

imposante gebouwen op de Heizelvakte.  

De ligging van het gebouw zorgt dat een groene strook langsheen de Madridlaan behouden blijft.  
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Wat de landschappelijke en stedenbouwkundige integratie van de constructie betreft, behoudt het project 

de voornaamste elementen van het bestaande landschap én het maakt er ook gebruik van, zoals op de 

figuur hieronder wordt geïllustreerd: achter de lange gevel (langs de A12) aan de achterkant van het 

gebouw staat een bomenrij van oude kastanjes op de centrale berm van de autosnelweg; aan de gevel die 

naar de stad is gericht staat een bosje bomen dat wordt gedomineerd door een opmerkelijke paarse beuk 

die een groot deel van de achteruitbouwstrook inneemt en die zal bijdragen aan de opname van het 

gebouw in het landschap.  

 
Illustratie van de belangrijkste landschappelijke elementen die behouden blijven in de nieuwe ligging van het project: de bomenrij van oude 

kastanjes aan de A12; een paarse beuk die is opgenomen in de inventaris van de opmerkelijke bomen   
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3.2.2  Kenmerken en architectuur van de constructie 

 

Er is voorzien in een modulair systeem met standaardafmetingen dat een constructie toelaat bestaande uit 

geprefabriceerde gebinten die een vrij lichte, eenvoudig te plaatsen en kostenbesparende structuur 

vormen. 

De structuur laat toe om zonder steunzuilen te werken in ruimtes waarin moet worden geparkeerd, gereden 

en gemanoeuvreerd. De zuilen worden in de ruimtes tussen de parkeerrijen geplaatst.  

 
Illustratie van de bouw van de binnenruimte van de parking 

 

Op de hogergelegen verdiepingen zijn de constructie-elementen allemaal op dezelfde wijze geplaatst. De 

binnenbouw is gelijkaardig voor alle verdiepingen. 

Het gebouw bevat een silo met twee hellingen (een om naar boven te rijden en een tweede om naar 

beneden te rijden). 

Om de open structuur van de parkeerverdiepingen aan te kleden is er voorzien in siergevels. We hebben 

vrij open gevels voor ogen, die ervoor moeten zorgen dat de verdiepingen goed verlicht en verlucht 

worden. 

De gevels van de parking, waarover in dit stadium van het project nog niets is vastgelegd, moeten 

esthetisch kwaliteitsvol zijn en de architectuur ervan moet aansluiten op de omringende groene omgeving. 

Dat vormt een van de belangrijkste criteria van de overheidsopdracht die zal worden uitgeschreven voor 

het ontwerp en de uitvoering van het project. De gevel moet ten minste 50% open zijn zodat de parking op 

een natuurlijke wijze verlucht en verlicht kan worden.  

De architectuur van het gebouw en de illustratie van de gevels zoals weergegeven op de plannen voor de 

aanvraag van het attest worden uitsluitend ter info meegegeven. Die zijn gebaseerd op een bekleding van 

de gevel die veel openingen laat en die als aanhechtingspunt moet dienen voor klimplanten (slingerplanten 

of klimplanten met hechtwortels) die in volle grond rondom de constructie worden geplant. Op de plannen 

zijn ter informatie ook plantenbakken opgenomen om sierplanten op het dak en de gevel uit te beelden. 

Deze bakken zullen noodzakelijkerwijs voorzien zijn van een automatisch besproeiingssysteem dat van 

regenwater gebruik maakt.  

 

  



 

8 
 

3.2.3  Uitzichtterras 

 

Het project voorziet in de mogelijkheid van een uitzichtterras boven op de liftkooi vanwaar je een 

panoramisch zicht hebt op de omringende parken, het Atomium en het centrum van de stad. 

 
Illustratie van het uitzicht vanaf het dak van de parking 

 

3.2.4  Technische installatie 

 

De enige grote technische installaties die in het project zijn opgenomen zijn die welke verband houden met 

de elektrische voeding (met name voor het opladen van elektrische voertuigen) alsook die welke 

noodzakelijk zijn voor de ventilatie en de rookafvoer van de ondergrondse verdieping.  De aanvraag van 

het milieu-attest heeft zodoende betrekking op een elektrische transformatie-installatie van 400 kVA en op 

ventilatie-installaties met een nominale capaciteit van 50.000 m³/uur. 

De werking van de mechanische ventilatie van de ondergrondse verdieping zal moduleerbaar zijn volgens 

de reële behoeften die worden bepaald door de verkeersdichtheid en/ of een controle van de luchtkwaliteit. 

De mechanische ventilatie-installatie in de ondergrondse verdieping zal worden aangevuld met een 

natuurlijk ventilatietoestel dat zal zorgen voor een 'basisventilatie' van deze ondergrondse verdieping 

De parking zal worden uitgerust met moderne parkeergeleidingsapparatuur om de gebruikers van de 

parking vlot naar de vrije parkeerplaatsen te leiden. 

De toegangscontroleapparatuur zal zijn uitgerust met nummerplaatherkenning die een vlotte doorgang van 

de voertuigen zal moeten verzekeren. 

De verlichting moet energiebesparende LED-verlichting zijn die al naargelang de zone moduleerbaar is 

volgens de werkelijke behoeften aan natuurlijke verlichting.  
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3.2.5  Ventilatie van de parking 

 

Alle bovengrondse verdiepingen van de parking zullen op natuurlijke wijze worden geventileerd dankzij 

zeer open gevels (ten minste 50% van de oppervlakte). Het architecturale ontwerp moet overeenstemmen 

met de regelgevende voorschriften inzake natuurlijke ventilatie van verdiepingen, met inbegrip van de 

rookafvoer. 

Het ventilatiesysteem van de ondergrondse verdieping moet zo zijn opgevat dat ze de natuurlijke ventilatie 

bevordert maar het moet ook beschikken over een mechanische ventilatie die moduleerbaar is afhankelijk 

van de werkelijke behoeften en dat berekend is op de rookafvoer in het geval van een brand.  

 

3.2.6  Het waterbeheer 

 

De constructie moet worden uitgerust met een stormbekken met een retentiecapaciteit van 50 liter/m² Er 

zal worden voorzien in een sproeiwaterreserve die deel uitmaakt van het systeem voor de opvang en 

afvoer van water. 

 

3.3 Organisatie van  de parking 

 

3.3.1 Autoparking 

 

De afmetingen en indeling van de parkeerplaatsen en de manoeuvreerruimte zijn vastgelegd met het oog 

op het gebruiksgemak.  De parkeerplaatsen zijn 5 meter lang en 2,5 meter breed en lopen licht af om het 

in- en uitrijden van de parkeerplaatsen te vergemakkelijken. De maneuvreerzone is 5,5 meter breed. 

Het verkeer in de gangen zal in één richting verlopen. 

De toegangshellingen op de verdiepingen zijn eveneens éénrichting en lopen van verdieping tot verdieping 

door (geen verplichte passage via de verdiepingen zelf).     

 
 
Illustratie van een voorbeeldverdieping met drie gangen in éénrichting en de hellingen die in het verlengde liggen van de parkeerrijen. 

 

Voetgangers zullen in de parking gebruik moeten maken van de autogangen en ze kunnen via de verticale 

kern de voetgangersbrug bereiken.  
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Het project voorziet in 40 parkeerplaatsen met laadpunten voor elektrische voertuigen. Ten minste 110 

extra parkeerplaatsen zullen geschikt zijn om er elektrische laadpalen te plaatsen om in te kunnen spelen 

op de verwachte evolutie van de vraag. 

De parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit zullen zo dicht mogelijk bij de voor hen 

aangepaste infrastructuur liggen (verdiepingen -1, 0 en +2). 

3.3.2  Fietsparking 

 

Het gebouw bevat twee beveiligde fietsparkeerzones. De grootste fietsparking is 400 m² groot, ligt op de 

gelijkvloerse verdieping en is rechtstreeks toegankelijk vanuit de Madridlaan. Er is een tweede, 

ondergrondse fietsparking van ongeveer 250 m² gepland die rechtstreeks toegankelijk is vanaf de 

Madridlaan en de Meiseselaan.  

Deze twee fietsparkings zijn vlot toegankelijk, voorzien van hekken en gecontroleerd. Ze bevinden zich 

dicht bij en ze zijn goed zichtbaar vanaf de onthaal-/bewakingsdesks van de ingang en de uitgang van de 

parking.  Er zullen ten minste 250 plaatsen ingericht worden die moeten voldoen aan hoge standaarden 

inzake gebruiksgemak. De fietsparking kan indien nodig worden uitgebreid naar de autoparkeerruimte.  Er 

is een parkeerruimte voor elektrische fietsen gepland in de ondergrondse verdieping. Ze zal meteen ten 

minste 25 laadpalen bevatten en ze zal zijn uitgerust om het aantal laadpalen makkelijk uit te breiden in het 

vooruitzicht van de waarschijnlijke toename van de vraag.  

 

3.3.3  Touringbusparking 

 

Er is voorzien in parkeergelegenheid op de weg voor touringbussen, langsheen de Madridlaan tussen 

Esplanade en de Atomiumlaan. De parkeergelegenheid is 160 meter lang en ligt in de lengterichting. Het 

biedt plaats aan 8 à 10 touringbussen. 

Het project omvat op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw lokalen voor chauffeurs en een wachtzaal 

voor de passagiers. Er worden ook sanitaire voorzieningen geplaatst.  
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3.3.4  De ingangen van de parking 

 

Het project voorziet in een rechtstreekse hoofdingang voor auto's vanuit en naar het noordelijke deel van 

de A12 (naar de Ring) en een tweede vanuit en naar de Madridlaan. Die laatste sluit aan op de Romeinse 

Steenweg. 

 

 

De twee toegangswegen komen samen in één grote hal op de gelijkvloerse verdieping  waar de 

toegangscontrole plaatsvindt. Daarin staan ten minste 4 toegangspalen en -slagbomen. Er is een 

onthaaldesk in de nabijheid. 

De twee uitritten komen eveneens samen in één controlehal. Die bevindt zich ondergronds en omvat ook 

ten minste 4 controleposten en een desk in de nabijheid.  

De uitrijweg leidt naar de A12 via een gedeeltelijk ondergrondse doorgang en een licht hellende bocht die 

uiteindelijk naar de rechterrijstrook van de autosnelweg leidt. De uitgang naar de A12 heeft dus een eigen 

rijstrook, wat veel voordeliger is dan een invoegstrook. Anderzijds komt de uitrijweg van de parking die 

vertrekt vanuit de ondergrondse verdieping uit op de Madridlaan via een rechte weg met een lichte helling. 

 

De loopbrug van de Expo 58 vormt voor voetgangers de voornaamste verbinding tussen de parking en de 

eindhalte van de tram. Die bevindt zich ter hoogte van de tweede verdieping van de parking en is 

bereikbaar vanaf de verdiepingen via rechte trappen en liften. 

Ter hoogte van de eindhalte van de tram verbinden twee trappen en een lift de loopbrug met de perrons. 

Voetgangers kunnen vanuit de ondergrondse verdieping de eindhalte van de tram ook bereiken via een 

gedeeltelijk ondergrondse doorgang onder de A12.  Deze doorgang heeft een lichte hellingsgraad zodat 

fietsers en PBM's er ook makkelijk gebruik van kunnen maken. 
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Fietsers kunnen de beveiligde parking op de gelijkvloerse verdieping rechtstreeks bereiken via het fietspad 

op de Madridlaan. De parking voor elektrische deelfietsen op verdieping -1 is eveneens makkelijk 

bereikbaar vanaf de Madridlaan via het fiets-/voetpad langsheen de uitrijweg van de parking. 

De fiets-/voetgangersverbinding doorkruist de site van begin tot eind en verbindt de fietspaden en de 

trottoirs van de Madridlaan en de Meiseselaan. 

 

 

 

3.4 De loopbruggen 

3.4.1 De loopbrug van de Wereldtentoonstelling van '58 

 

De loopbrug van de Expo 58 wordt behouden aan weerszijden van het gebouw. Het gebouw is zo opgevat 

dat de hoogte van de tweede verdieping op de loopbrug aansluit.  

Drie traveeën en twee pijlers van de loopbrug worden verwijderd. Er wordt voorgesteld ze te hergebruiken 

voor de constructie van de nieuwe loopbrug van de Boxerweg (zie hoofdstuk hieronder).  

De loopbrug wordt gerenoveerd en de positie van sommige trappen wordt aangepast. Zo wordt de trap die 

zich in de ruimte van het parkinggebouw bevindt, verplaatst zodat ze uitgeeft op het park. In de zone van 

de eindhalte worden twee trappen verplaatst en hergebruikt om de nieuwe loopbrug ter hoogte van de 

Boxerweg uit te rusten. 

Aan de rechterkant van de loopbrug wordt dichtbij een lift toegevoegd tegenover het centrale tramperron 

voor personen met beperkte mobiliteit.  
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3.4.2 De loopbrug van de Boxerweg 

 

Er is een nieuwe voetgangersbrug over de grootstedelijke weg die de A12 zal vervangen gepland, om de 

woonwijken Mutsaard met de parkzones te verbinden. Het gaat dus om een belangrijk verbindingselement 

tussen twee Lakense wijken die momenteel door de A12-autosnelweg worden gescheiden. 

 
Illustratie van de positie van de nieuwe voetgangersbrug tussen de Mutsaardwijk en de Heizelvlakte 

 

Er wordt voorgesteld de voetgangersbrug te realiseren in esthetische samenhang met de loopbrug van de 

Expo 58, door twee verplaatste trappen te hergebruiken en indien mogelijk door de elementen van de 

pijlers en balken van de drie verwijderde traveeën van de loopbrug van de Expo 58 te hergebruiken. 

 
Illustratie van de loopbrug van de Expo 58 en van de te recupereren balken, pijlers en balustrades   
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Illustratie van de te recupereren trappen van de loopbrug van de Expo 58  

 

 
Illustratie van de talud waarop de loopbrug geplaatst zal worden   
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3.5 De herkwalificatie van de A12 

 

3.5.1  De weg 

 

Het project voorziet in de bundeling van de twee rijrichtingen tot één enkele rijweg gelegen op de oostelijke 

arm van de huidige autosnelweg.   

 

 
Illustratie van de wijzigingen aan het noordelijke deel van de autosnelweg om de twee rijrichtingen te bundelen (in rood): creatie van een schuine 

weg en verbreding van de rijweg van de oostelijke arm van de A12; de oostelijke arm wordt herbestemd om er het gebouw op te plaatsen (in groen) 

en voor de groene ruimte van het project   

 

De boventallige rijstroken van de A12 (die 2x3 rijstroken telt) worden gebruikt om de in- en uitrijstroken van 

de parking te vormen en worden verwijderd op de rest van het Brusselse deel om zodoende een meer 

stedelijke weg te verkrijgen, met 2x2 rijstroken waarop de snelheid is beperkt tot 70 km/u. 

Op de drie rijstroken van de oostelijke arm van de autosnelweg (richting de stad) wordt één rijstrook 

voorbehouden voor de parkinginrit. Het betreft de rechterrijstrook. De andere twee rijstroken zullen worden 

verlegd en zullen aansluiten op de oostelijke arm van de autosnelweg (weg van de stad). De rijweg van de 

oostelijke arm van de autosnelweg wordt ongeveer 2 meter breder gemaakt om de inrichting van de twee 

rijstroken in elke rijrichting mogelijk te maken alsook een kleine scheidingsberm. Deze verbreding komt in 

de eerste plaats te liggen op een met grind bedekte wegberm. 
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Illustratie van de uitbreidingszone van de rijweg (breedte van ongeveer 2 meter) 

 

Bij het naderen van het rondpunt van de Dikke Beuk, zullen de twee rijstroken die naar de stad voeren het 

huidige tracé van de autosnelweg volgen. Met deze verbinding blijft de mogelijkheid behouden om er via de 

rotonde af te rijden. Ze wordt gepland op de zone die momenteel wordt ingenomen door de opslagruimte 

voor het onderhoudsmateriaal van de groene ruimtes. 

 
Illustratie van de wijzigingen aan het zuidelijke deel van de autosnelweg om de twee rijrichtingen te scheiden en het huidige tracé van de 

autosnelweg te hernemen (in rood): creatie van een schuine weg en verbreding van de rijweg van de oostelijke arm van de A12; de oostelijke arm 

wordt herbestemd voor de groene ruimte van het project.   
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3.5.2  De omgeving en de inrichting van het park 

 

De landschapsinrichting van de omgeving van het parkinggebouw moet integraal deel uitmaken van het 

architecturale en landschappelijke ontwerp van de overheidsopdracht die voor het ontwerp van het project 

zal worden uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de functionele en landschappelijke inrichting van de 

parkzone. 

 

Fysieke en akoestische afscheiding van de weg 

De inrichting van het park omvat de realisatie van een talud of een ophoging om de parkzone af te 

scheiden (van het geluid) van de grootstedelijke weg die de A12 zal vervangen. 

De akoestische bescherming moet 80 tot 120 cm hoger liggen dan de weg en wordt aan de wegzijde 

gevormd door een talud en/ of een steunmuur die voor een goede akoestische absorptie zorgt (Zeer Open 

Asfalt; een moduleerbare groene muur...). De akoestische bescherming moet net naast de weg worden 

aangebracht en moet bij het landschap van de site en van het project voor de inrichting van de groene 

ruimte passen, zowel vanuit het oogpunt van de weg als van het park.  

De ontwikkeling en de inrichting van het park zal worden verzekerd door Brussel Leefmilieu, de 

gewestelijke beheerder van parken en groene ruimten. 

 

 

De principes en doelstellingen van de ontwikkeling van het parkproject 

 

Brussel Leefmilieu, het gewestelijke bestuur voor leefmilieu en groene ruimten, zal de voornaamste 

institutionele actor zijn die wordt belast met de ontwikkeling van het parkproject en met zijn beheer. De 

volgende doelstellingen worden nagestreefd: 

 De creatie van een extra openbare groene ruimte voor de groeiende bevolking van het gewest en 

de omliggende wijken; 

 De ontsluiting van het Park van Laken en het Ossegempark: de creatie van een comfortabele 

verbinding voor de bewoners ten oosten van de A12; 

 Een verhoogde multifunctionaliteit van de groene ruimtes: ontwikkelen van ludieke en 

sportactiviteiten; een deel van de gewestelijke recreatiepool installeren. Delen van de autosnelweg 

hergebruiken voor vrijetijdsactiviteiten... Het principe van het 'evolutieve' park zou kunnen worden 

toegepast; 

 De versterking van een historische landschappelijke continuïteit: 

- Oost-west: het park van Laken en de groene ruimte van de centrale berm van de A12 

weer met elkaar verbinden; het verplaatsen of het herbestemmen van (een deel van) de 

Madridlaan is een conditio sine qua non om een kwaliteitsvolle werking en beheer van 

deze groene ruimte mogelijk te maken;   

- Noord-zuid: dit nieuwe park weer verbinden met een eventuele nieuwe groene ruimte 

van het Vlaams Gewest; een opportuniteit in het kader van de verbreding van de Ring + 

GPDO: as van een intergewestelijke landschappelijke samenwerking; 

 Het verhogen van de kwaliteit van de bestaande (groene) openbare ruimtes: ontsnipperen, 

verminderen van de negatieve impact van het wegverkeer (verbeteren van de luchtkwaliteit, 

inrichten van de geluidswerende talud...); 

 Verhogen van de kwaliteit van het ecologisch netwerk (versterken van verbindingen), een 

gedifferentieerd beheer invoeren... 
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 Mobiliteit: conflicten vermijden. De infrastructuur voor de actieve modi integreren en verbeteren, 

conflicten tussen weggebruikers vermijden (FietsGen moet verplaatst worden), (een gedeelte van) 

de Madridlaan herbestemmen, de wegbreedte ervan verkleinen en voorbehouden aan lokaal 

verkeer als de laan toch moet blijven bestaan... 

 Het P&R-gebouw: het moet in het landschap worden ingepast, het moet dienen als een 

toegangspoort naar het park, ook via de loopbrug naar de eindhalte van de tram(s), het moet 

functies aanbieden die met het park verband houden (toiletten, bewaking, horeca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Illustratie van het inrichtingsprincipe van het nieuwe park - Bron: Leefmilieu Brussel 
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3.6   De herkwalificatie van de Vuurkruisenlaan - projectplan 

 

De effectenstudie toont het belang aan van een uitbreiding van de herstructurering van de A12 door er de 

Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan ook bij te betrekken. De studie beveelt een stedenbouwkundig 

onderzoek uit te voeren die de denkoefening uitbreidt tot aan het kanaal. 

Boven op en in het verlengde van deze aanvraag van attesten zal Brussel Mobiliteit een project 

ontwikkelen dat is gebaseerd op de bundeling van de twee rijrichtingen van het doorgaand verkeer tussen 

de A12 en de Van Praetbrug, ten gunste van een ontlasting van de Vuurkruisenlaan, van wegruimte voor 

zachte mobiliteit alsook de verbinding van de woonwijken van Needer-over-Heembeek met de bosstrook 

van de Cressonnière de Laeken en de Lakense parken.  

De doelstellingen en de grote lijnen van het projectplan worden in de bijlage uiteengezet.  

 

 

 

 

 



 

20 
 

Bijlagen 
 

Bijlage 1: De aanbevelingen van de effectenstudie en hoe er rekening mee werd gehouden 

 

De tabel hierboven bevat, naast elkaar geplaatst, enerzijds de aanbevelingen van de effectenstudie en anderzijds hoe er in het gewijzigde project rekening 

 mee werd gehouden. 

 

 

 

Aanbevelingen van de effectenstudie 
 
 
 

 

Inachtneming van de aanbevelingen in het gewijzigde 
project 

Wat betreft de locatie van het project: 
 

 Juridische situatie: ingenomen terrein is beperkt tot de zone 

van de structurerende ruimte van het GBP en 

ondergrondse verdieping en tussenliggende afstand 

verhoogd ten opzichte van de omvang van het gebouw aan de 

Meiseselaan wegens naleving van het gemiddelde bouwprofiel 

van de GSV. 

 

Het door het gebouw ingenomen terrein blijft volledig beperkt tot de 
zone van de structurerende ruimte zoals bepaald in het GBP.   
De aanpassing van de vestiging van het gebouw van het project zorgt 
voor een grotere afstand ten opzichte van de woningen op de 
Meiseselaan en het behoud van de rij kastanjebomen van de A12 die 
bijdragen aan een betere stedenbouwkundige integratie van het 
project 
  

 Feitelijke situatie: de smallere omvang van de constructie 

belemmert de ruimtelijke openheid niet en de architectuur is in 

symbiose met de plaats (groen)  

 

Het bouwproject hanteert een smaller volume wat de ruimtelijke 
openheid behoudt alsook de voornaamste landschappelijke 
elementen van de huidige centrale berm van de A12. 
De architecturale compositie is niet gedefinieerd in het stadium van de 
aanvraag van het attest 

 De rechtstreekse verbindingen in het project vanaf de A12 

behouden 

 

Het project behoudt de rechtstreekse verbindingen tussen de A12 en 
de in- en uitgangen van de parking   

 De hervestiging van het project in de wegenzone van het GBP De wijziging van de ligging van de constructie maakt de schuine 
bochten van de A12 veel minder scherp  
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vermijdt te veel bochtenwerk op het tracé van de A12.  

 

 

  

Op het gebied van de afmetingen van het project:  
 

 Ontwikkelen van een project met een ambitieuzere omvang, 

d.w.z. ongeveer 1.800 plaatsen; 

 

De parkeercapaciteit van het project werd verhoogd tot ongeveer 
1800 plaatsen voor voertuigen (inclusief motorfietsen)  
 
 

 De bijkomende plaatsen moeten ondergronds worden 

gerealiseerd; 

 

De verhoging van de parkeercapaciteit is vrijwel volledig toe te 
schrijven aan de toevoeging van een volledige ondergrondse 
verdieping 

 Ervoor zorgen dat de architectuur van het project harmonieus 

samenhangt met de locatie (zie de aanbevelingen voor het 

verminderen van de impact van de constructie aan de hand 

van een specifieke behandeling van de gevels, door het 

gebruik van kwaliteitsvolle materialen, met het oog op een 

integratie in de groene omgeving) 

 

De architecturale compositie is niet gedefinieerd in het stadium van de 
aanvraag van het attest. Niettemin zullen de esthetische kwaliteit en 
de goede landschappelijke integratie van de constructie belangrijke 
criteria vormen voor de toewijzing van de overheidsopdracht voor het 
ontwerp en de realisatie van het project op basis van de 
stedenbouwkundige en milieuattesten. 
 

 Zorg dragen voor de omgeving (aanplantingen) De inrichting van de omgeving van het gebouw moet integraal deel 
uitmaken van het project en van het voorwerp van de 
overheidsopdracht die voor het ontwerp en de realisatie van de 
parking zal worden uitgeschreven. De kwaliteit van de inrichting van 
de in hoofdzaak groene omgeving moet integraal deel uitmaken van 
de gunningscriteria van de overheidsopdracht voor het ontwerp en de 
realisatie van het project. Brussel Leefmilieu zal de touwtjes in handen 
houden bij de inrichting van de omgeving van het gebouw en het park. 
 

 Een langer bouwprofiel, tussen de A12 en de Madridlaan. 

 

Het volume van het gewijzigde bouwproject volgt deze aanbeveling 
volledig. 

 Microklimaat: voorafgaande computersimulatie van de 

windsnelheden, om de zones binnen en buiten het gebouw te 

bepalen waar dat tot ongemak zou kunnen leiden, en om daar 

vervolgens iets aan te doen. 

Bij de uitwerking van het project zal de nodige aandacht moeten gaan 
naar het vermijden van eventuele ongemakken door wind en 
turbulentie. Niettemin zullen het behoud van de bomen rond de 
constructie, de beperkte bouwhoogte van de constructie (lager dan de 
bomen) alsook het open karakter van de gevels de risico's en de 
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 omvang van windturbulentie sterk beperken. 

 Grond en water: verkleining van de waterdoordringbare 

oppervlakken in de omgeving van de constructie. 

 

Het project volgt deze aanbeveling en zal de wegoppervlakte zeer 
sterk verminderen.  

  

Wat betreft de toegang tot het project en het verkeer: 
 

 De dubbele toegang behouden: 

o Rechtstreeks vanaf de A12  

o Een tweede vanaf de Madridlaan  

 

Het project behoudt de in- en uitgang in rechtstreekse verbinding met 
de A12 (van en naar de Ring). 
Het project voorziet eveneens in in- en uitgangen m.b.t. de 
Madridlaan.  
De hoofdingang en de tweede ingang komen samen in één grote hal 
op de gelijkvloerse verdieping  waar de toegangscontrole plaatsvindt. 
Hetzelfde geldt voor de uitgangen naar de A12 en naar de Madridlaan 
waarvan de controle plaatsvindt op verdieping -1. 
 

 Idealiter een ondergrondse uitgang ontwerpen om te vermijden 

dat: 

o men via de hellingen van verdieping +1 naar +2 moet 

gaan om de A12 over te steken om daarna weer af te 

dalen naar de gelijkvloerse; 

o men de uitgaande voetgangersstromen moet kruisen. 

 Bovendien zal een dergelijke inrichting zorgen voor een vlotter 

verkeer richting de trameindhalte Esplanade. 

 

De uitgangen van de parking vertrekken vanaf de ondergrondse 
verdieping ten gunste van een eenvoudigere toegang tot de A12 en 
een vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt minder 
opdringerige weg. 
 
Een dergelijke inrichting komt ook het verplaatsingscomfort tussen de 
parking en de trameindhalte ten goede: de voornaamste 
voetgangersstromen worden geografisch gescheiden (in verband met 
het behoud van de voetgangersbrug Expo 58) en de ondergrondse 
doorgang krijgt een veel comfortabeler fiets-voetpad (toegankelijk 
voor PBM's) dat ook korter is dankzij een tot de helft teruggebracht 
niveauverschil (3 ipv 6 meter).   De conflictpunten tussen de fiets-
voetpaden en de automobilisten in de ondergrondse doorgang worden 
sterk verminderd aangezien er één enkele kruising overblijft en die 
heeft enkel betrekking op de automobielstroom van de tweede 
uitgang. 
 
 

 Op het vlak van stedenbouw: 

Het ontwerp van de toegangen vereenvoudigen en de 

De keuze voor de ondergrondse doorgang (onder de A12) laat toe 
deze algemene aanbeveling ter harte te nemen die gericht is op de 
vereenvoudiging en een betere landschappelijke en 
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omgeving leesbaar maken (reliëf, inrichtingen, 

waterondoordringbare oppervlakken, homogeniteit en 

kwaliteit van de bekledingen), opdat personen zich 

goed kunnen oriënteren, opdat ze er zich op hun 

gemak voelen en om de constructie in het landschap in 

te passen. 

 

stedenbouwkundige integratie van de wegen van het project. 
 

 
 

 

Herkwalificatie van de A12 tot een grootstedelijke weg:  
 

 De herkwalificatie tot een grootstedelijke weg vormt een 

essentieel element van het project en het wordt aanbevolen 

die herkwalificatie te realiseren door het aantal rijstroken 

terug te brengen van 3 naar 2 en door een verlaging van 

de maximumsnelheid.  

 

Het project volgt deze aanbeveling en vormt de huidige autosnelweg 
om tot een grootstedelijke weg van 2x2 rijstroken met een 
snelheidslimiet van 70 km/u 

 Wat betreft de onzekerheid m.b.t. de herziening/afwijking van 

het GBP (bestaande stedenbouwkundige juridische situatie), 

indien nodig de realisatie van de grootstedelijke weg 

scheiden van de realisatie van de parking (en daarbij het 

parkinggebouw vestigen in de zone van de structurerende 

ruimte van het GBP en door toegangen met een lage impact of 

van het voorlopige type te realiseren doorheen de parkzone 

van het GBP); 

 

De twee projecten blijven in dit ontwikkelingsstadium, dat betrekking 
heeft op de aanvraag van attesten, vanuit logistiek oogpunt met elkaar 
verbonden. Voor het vervolg zullen de aanvragen van vergunningen 
en de realisaties afzonderlijk worden uitgevoerd voor de wegen 
enerzijds en voor de bouw van de parking en de inrichting van het 
park anderzijds.  
    

 De denkoefening over de ingang tot de stad en de 

behandeling van de A12 moet worden uitgebreid, zoals 

gesuggereerd door de variant B, naar de Van Praetbrug, 

middels een voorafgaande stedenbouwkundig onderzoek.  

 Met betrekking tot de verkeersproblematiek in verband met de 

denkoefening over de ingang tot de stad, moet een testfase 

op ware grootte worden uitgevoerd die boven op het 

technisch onderzoek komt, met een passage in twee 

Het dossier bevat een projectplan betreffende de herstructurering van 
de hoofdverbindingsweg met de A12 tot aan de Van Praetbrug en de 
realisatie van een ononderbroken fietsverbindingsweg tot aan het 
kanaal (FietsGen). Deze projectschets is gebaseerd op de statuten 
van de betreffende wegen en op de logica van het gewestelijke beleid 
inzake mobiliteit en de verbetering van het levenskader. Ze zal het 
proces van projectontwikkeling moeten doorlopen gevolgd door een 
specifieke procedure voor de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning. 
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richtingen via Van Praet - aangezien het GP(D)O en het 

GemOP suggereren dat - en daarbij moeten de bestaande 

bermen en in overleg met de directie Monumenten en 

Landschappen:  

 Ontwikkelen en opwaarderen van een doorlopende 

fietsweg vanaf het project P&R-Esplanade tot aan de Van 

Praetbrug.  

 

 
  
 
 

  

Opwaarderen van de parkzone: 
 

 Wat betreft de inrichting van de nieuwe groene ruimte:  

o De loopbrug van de Expo 58 verplaatsen, naar 

onder aan de parking, ter hoogte van de Atomiumlaan: 

o Een algemeen plan voor de inrichting van het nieuwe 

park opstellen: 

o De passage van de A12 en de verplaatsing door de 

ruimtes verzoenen met behulp van ecoducten die 

geïntegreerd zijn in de voetgangersbruggen; 

o De rijstroken van de A12 richting Van Praet op 

elkaar doen aansluiten, voorbij de eerste brug die 

het rondpunt van Dikke Linde oversteekt. 

 

 
Het project behoudt de loopbrug van de Expo 58 en gebruikt het als 
nuttig en decoratief element, waarbij het in de eerste plaats wordt 
gebruikt voor de bediening van de trameindhalte. 
Brussel Leefmilieu heeft de basisdoelstellingen en -principes bepaald 
die als leidraad moeten dienen voor het ontwerp van het park, maar 
het algemene inrichtingsplan is in dit stadium van het project nog niet 
opgesteld.  
Het project bevat geen ecoduct dat is toegevoegd aan de 
voetgangersbruggen maar de grootstedelijke weg moet de fysieke 
kloof die hij vormt voor het ecologische netwerk beperken. 
De verplaatsing van de aansluiting van de rijstroken van de A12 
richting Van Praet voorbij de eerste brug die het rondpunt van Dikke 
Linde oversteekt wordt niet in het gewijzigde project opgenomen 
omdat dat technische en veiligheidsproblemen inhoudt die verband 
houden met het niveauverschil en het invoegen op het rondpunt vanaf 
links.  
  

 De Madridlaan rustiger maken en de fiets- en voetpaden 

opwaarderen 

 

De aanvraag van het attest stelt, als begeleidende maatregel van het 
project in verband met de creatie van het park, voor om de Madridlaan 
vanaf Esplanade om te vormen tot een zone 30. Het omvormen tot 
een zone 30 en de wens om het autoverkeer te milderen zal worden 
gevolgd door een fysieke inrichting van asverschuivingen en/ of een 
versmalling met beurtelingse doorgang voor de kruising van 
voertuigen.  
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Alternatieve vervoerswijzen mogelijk maken: 
 

 Voorzien in een lokaal voor elektrische installaties voor 

laadpalen; 

 

Er moeten specifieke technische lokalen voor elektrische hoog- en 
laagspanningsinstallaties worden opgenomen in het project. Die 
moeten bij voorkeur in verdieping -1 worden geplaatst.  

 Voorbekabeling plaatsen met het oog op de installatie van 

ongeveer 150 elektrische laadpalen; 

 

Het project moet voorzien in de nodige ruimtes en uitrustingen met het 
oog op de te verwachten evolutie van de behoeften aan laadpalen 
voor elektrische voertuigen. 

 Zodra de P&R in gebruik wordt genomen, moet de parking 

worden uitgerust met ten minste 36 laadpalen;  

 

Het project voorziet van bij het begin in 40 laadpunten voor elektrische 
voertuigen. 

 De plaatsen voor de elektrische voertuigen op verdieping 

+2 lokaliseren; 

 

De locatie van de plaatsen voor elektrische voertuigen is nog niet 
bepaald in dit stadium van het project. Verdieping -1 lijkt voordelen te 
bieden omdat ze ook zeer goed toegankelijk is en de behoefte aan 
mechanische ventilatie beperkt. 

 Voorzien in een aanbod aan elektrische fietsen (zo'n 225 à 

300 fietsen) voor pendelaars, zo dicht mogelijk bij de 

fietsinfrastructuur langsheen de Madridlaan; 

 

De opportuniteit en de mogelijkheid van het vinden van een operator 
voor de ontwikkeling van een deelfietsenpunt moet nog worden 
bestudeerd maar het project voorziet in de mogelijkheid daartoe. Er is 
een beveiligde en bewaakte parkeerruimte voor elektrische fietsen 
(die makkelijk kan worden uitgebreid) gepland op verdieping -1. Deze 
ruimte is rechtstreeks toegankelijk vanaf de Meiseselaan en de 
Madridlaan.  
 

 Ontwikkeling en opwaardering van de fietspaden bij het 

begin en op het einde van het project of ten minste zo goed 

mogelijk invoegen in de bestaande en geplande netwerken;  

 

Het project sluit aan op een net van fietspaden en omvat een 
overstapparking voor fietsers. Het project moet bijdragen aan het 
gewestelijk beleid voor de ontwikkeling van de verplaatsingen met de 
fiets. 
 
 

 
 
 

 

Vergemeenschappelijking en bijkomende activiteiten:  
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 Parkeergelegenheid plannen voor touringcars (6 à 8 

maximaal) langsheen de Madridlaan; 

 In het parkinggebouw lokalen opnemen voor sanitaire 

voorzieningen en zelfs een wachtzaal voor de chauffeurs; 

 Voorzien in een tarifering die aangepast is aan andere 

gebruikers dan pendelaars (bv. weekendtarief, concerten...) 

 
 

Het project omvat de inrichting van een parking voor touringcars 
langsheen de Madridlaan alsook sanitaire voorzieningen en een 
wachtzaal voor chauffeurs en voor passagiers in het gebouw. 
Het beheer van de touringcarparking kan worden toegevoegd aan het 
algemeen beheer van de P&R. 
Het beheer van de parking zal ook rekening houden met de valorisatie 
en de vergemeenschappelijking van de parkeerinfrastructuur voor 
andere vormen van gebruik buiten de zgn. kantooruren. De P&R kan 
rechtstreeks dienen als een extra parking voor de bediening van de 
voetgangerszone in het centrum van de stad tijdens het weekend 
alsook voor activiteiten van Paleis 12 's avonds, enz.  

 

 

Bijlage 2: Bijgevoegd document. Herkwalificatie van de Vuurkruisenlaan en creatie van een groene weg tussen het kanaal en de Heizelvlakte 

 


