
EEN 'LANDMARK' VOOR EUROPA 

EEN PLAN VOOR HERAANLEG SCHUMANPLEIN TE BRUSSEL. 
© HUgo Vanderstadt, architect-stedenbouwkundig ontwerper. 
Inleiding  
De omgeving van het Schumanplein wordt 
heraangelegd ten gunste van de voetgangers. 
Uiteraard is dat zeer positief. Een  goede 
stedenbouwkundige planning gaat echter steeds 
van groot naar klein: 
zo is het van belang het project te situeren in een 
groter ruimtelijk geheel en in een visie op 
langere termijn. Op deze wijze kan men de 
doelstellingen op lange termijn stap voor stap 
realiseren in een procesmatige participatie- 
planning.  
 
De huidige geplande kleinschalige verbeteringen voor voetgangers en fietsers roepen vragen op:  
"Wat is de volgende stap en wat is het einddoel?" 
"Zijn de huidige plannen niet in tegenstrijd met een visie op langere termijn?" 
 
VISIE: HET SCHUMANPLEIN ALS NIEUWE GEZICHT VOOR EEN SOCIAAL EUROPA 
CONNECTIEVE STEDENBOUW : ALLES MET MEKAAR VERBINDEN OP VOETGANGERSSCHAAL = WALKABLE CITY 

 
VOETGANGERSVERBINDING: een 'green line' voor Brussel 
De omgeving van het Schumanplein kan met een beperkte verkeersingreep grondig getransformeerd 
worden in een rustig parkgebied in de vorm van een plateau met een grasveld, bomen, wandel- en 
fietspaden. Een groene wandel- en fietserverbinding (zoals de Green line in New York) is mogelijk.    
  



TE VERBINDEN: 
1. De Europese Commissie 
2. De ministerraad 
3. Het Europees Parlement 
4. Het Europees dorp met de gecentraliseerde kantoren van de Europese Commissie  gemengd met 

wonen en diensten (walk to work)  
 
Dit plateau kan dus doorgetrokken worden richting Luxemburgstation boven de spoorlijn die dieper 
gelegen is. Hierdoor bekomt men een 100 % verkeersvrije en groene verbinding. 
 
Deze veilige verbinding kan met zachte hellingen ingericht worden voor voetgangers en fietsers. 
 
 
GROEN PLATEAU 
Dank zij het groene plateau  bekomt men voor het Berlaymontgebouw een rustige voetgangerszone 
dat schuin  afdaalt richting Berlaymontgebouw en daardoor de mogelijkheid geeft voor een 
amfitheater. 

 
Voor het Berlaymontgebouw kan men een park aanleggen met een zachte groene helling . 
Deze constructie is op 4 m hoogte en bevat min 0,5 à 1 m teelaarde, dit is voldoende om bomen te 
planten. 
 
 
VERKEER - mogelijke opties op korte en lange termijn. 
 
De Kortenberglaan blijft in een eerste fase verbonden met de Wetstraat en loopt door onder  een 
overkapping. 
 
Parkings voor kortparkeren en fietsen 
Onder het plateau kunnen parkeerplaatsen voorzien worden die nu de ruimte inpalmen in de 
straten. Taxi's kunnen  ruimten krijgen aan de zijkanten van het Berlaymontgebouw. 
 
  



 
 

 
 
 
Als invalsweg hebben de Tervurenlaan en de Kortenberglaan dezelfde functie. De Tervurenlaan 
kunnen we behouden voor deze functie, maar de Kortenberglaan is storend omdat deze vooral het 
Schumanplein en omgeving te veel hypothekeert. 
 
In een verkeersluwe stad zijn dergelijke grote invalswegen niet meer nodig  en kunnen we deze 
versmallen en/of doorknippen. 
 
Tegelijkertijd moet men investeringen doen in het openbaar vervoer en de langparkeerplaatsen 
verplaatsen naar de suburbs. 
 
Opmerking 
Dit visie-voorstel moet uiteraard getoetst worden aan de technische haalbaarheid, o.a. 
o de invloed van de   vele  metro- en spooringangen  
o de stabiliteitsaspecten van de bestaande ondertunnelingen 
 



 
 
 
LATERE FASE 
In een definitieve fase kan de Kortenberglaan afgeknipt worden van de Wetstraat en kan de instroom 
van het autoverkeer vervangen worden door het openbaar vervoer met name een tram op eigen 
bedding in de Wetstraat om zodoende de oververzadiging van de metro op te vangen met een 
goedkoop alternatief. 
Een tramlijn op de Wetstraat is een zeer realistisch en betaalbare oplossing. 
De metro is er nu al oververzadigd en een tweede metrolijn is onbetaalbaar.  
Tram op eigen bedding: 10 milj. per km. 
Metro : 160 miljoen per km. 
 
Hierdoor wordt het Schumanplein verkeersvrij verbonden met het Jubelpark en verdwijnt het meeste 
verkeer aan het Schumanpein. 
Met andere woorden:   
het rondgaand verkeer rond het Schumanplein wordt doorknipt  met een lus vanuit de 
Archimedesstraat naar de Kortenberglaan en een lus vanuit de  Froissartstraat naar de 
Audergemlaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESPLANNING: stap voor stap naar een einddoel 
 
Het is belangrijk dat de diverse realisatiestappen gecoördineerd  gebeuren en dat deze  gunstig 
worden beoordeeld door de gebruikers, want zonder geslaagde realisaties kan er geen draagvlak 
groeien om nog verder te gaan in het autoluw maken van de stad. 
Naarmate het draagvlak groeit kan er geld beschikbaar worden gesteld voor de volgende fase.  
 
Dit noemt men 
‘procesplanning’. 
Deze stapsgewijze 
aanpak geeft geen grote 
financiële of politieke  
risico’s.  
 
  



DE SCHUMANTOREN 
Er bestaat in Brussel geen enkel typisch herkenbaar Europees 
gebouw, zelfs het Berlaymontgebouw is een veel herhaalde 
architecturale stereotiep. 
Voor deze herkenbaarheid en zeer zeker ook voor het toerisme 
zou een iconisch gebouw op het Schumanplein wenselijk zijn.  
Alle lidstaten kunnen er het beste van hun land tonen in een 
unieke omgeving. Elke lidstaat heeft een verdieping met een 
terras en een daktuin die langs de buitenzijde bereikbaar zijn.  
 
De realiseerbaarheid van deze toren is afhankelijk van de 
ondergrond (o.a. de aanwezigheid van de tunnels), dit dient 
verder onderzocht te worden. 

 
 
 
  



  
Met 'Europees dorp' bedoelen we een alternatief  voorstel  voor de drie mega torens die 
men nu voorziet om de administratie van de Europese Commissie te huisvesten: 
kantoren, woningen, woonvoorzieningen en groen in één goed geïntegreerd walk to work 
project. 

  



WETSTRAAT ZONDER TORENS 
  



POORTGEBOUW VOOR DE WETSTRAAT 
 
 
De Wetstaat te Brussel heeft een heel 
belangrijke functie voor de stad en voor het 
ganse land. Daarom moet deze straat een 
duidelijk accent krijgen.  
Gezien hoge torens heel wat nadelen hebben, 
doen we het met een architectuur die meer 
ingebed zit in het stadsweefsel. De ruimte rond 
het poortgebouw moet in verhouding zijn met 
het volume van het gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TORENS ZIJN NEFAST VOOR DE WOONSTAD 
 
DE (FOUTE) FILOSOFIE VAN HET HUIDIG PROJECT VOOR DE WETSTRAAT 
Men wil de rest van de stad vrijwaren voor kantoorgebouwen en ze bundelen op een 
beperkte plaats.  
Daarom wil men zeer hoog bouwen in de Wetstraat. 
 
Vooral de Europese Commissie is vragende partij om hun kantoren meer te concentreren, 
want ze zitten nu zeer verspreid in de stad. 
 
VEEL GEHOORDE KRITIEK OP HET HUIDIGE GOEDGEKEURDE HOOGBOUWPLAN 
 
o enorme slagschaduwen in de bestaande woongebieden 
o het microklimaat takelt verder af: 

tochtgaten maken de buitenruimten 
onleefbaar en ongezellig,  

o de groene restruimten tussen de 
torens is onbruikbaar: te veel 
schaduw en te veel wind in ons 
klimaat, 

o de woonsfeer en sociale controle 
zijn onbestaande, wie wil hier 
wonen?  

o voor het wonen is slechts 12 % 
voorzien, 

o de buurt wordt onleefbaar voor 
gezinnen met kinderen, 

o de rooilijn opentrekken wil zeggen dat men tientallen jaren opgeschept zit met lelijke 
en storende wachtgevels. 

 
Wat men zeker onderschat is de extreme cityvorming:  
nu al is de metro verzadigd tijdens de piekuren.  
 
Het voorstel voor drie super hoge torens  (65  m hoogte) voor de Europese Commissie is 
een goed voorbeeld het niet moet: 
 

De slagschaduw van de drie nieuwe 
torens is vooral in de tussenseizoenen 
storend. Immers, op het moment dat 
de zon het meest gewenst is, staat ze 
het laagst en is de slagschaduw het 
grootst. 
 
Ondertussen is deze hoogte, onder 
druk van de bewoners, ietwat 
verlaagd.  



ALTERNATIEF VOORSTEL: EEN URBAN GARDEN VILLAGE: EUROLAND 
een 'autonoom huis' voor Europa 
 
Aandachtspunt is het microklimaat!  
 
De urban village met groene kantoren 
is het antwoord op  
o het massatransport zoals de metro 
o de files 
o de stadsvlucht 
o de torens 
 
ZERO IMPACT GEBOUW  
volledig autonoom op vlak van 
energieverbruik. 
 
 
 
 
 
WALK TO WORK 
De Europese ambtenaren wonen waar ze werken in een goed microklimaat voor gezinnen 
met kinderen,  met voorzieningen op loopafstand.  
 
Open structuur: de gebouwen vormen ontmoetingsruimten tussen de stad en Europa op 
een  
menselijke schaal: duidelijke herkenbaarheid is mogelijk niettegenstaande de 
grootschaligheid. 
 

 
Op het gelijkvloers: restaurants en cafés die de cultuur van het specifieke land uitstralen.  
Op het groene plateau erachter: de rustige woonsfeer voor gezinnen met kinderen.  



WALK TO WORK 

EUROPA KAN HET GOEDE VOORBEELD GEVEN MET GROENE KANTOREN  

volgens de craddle to craddle principes:gebouwen die hun eigen lucht zuiveren en een 
bijdrage leveren aan meer biomassa in de stad. 


