
De Universiteitsbuurt is wellicht de meest levendige en jonge buurt 

van de gemeente (15,5% van de bevolking is tussen de 18 en 24 jaar 

oud, dit is het dubbele van het Brusselse gemiddelde). De buurt vormt 

de link tussen de twee bestaande universiteitscampussen (Pleinlaan 

(VUB & ULB) en Solbos (ULB)) en binnenkort zelfs een derde campus (de 

Kazernes).

Onze voorstellen voor de wijk bevestigen enerzijds het 

belang van de universiteiten voor de wijk, maar leggen 

tevens de nadruk op de leefbaarheid van de wijk en 

kwaliteitsvolle openbare ruimte. Zo willen we de 

culturele activiteiten, de gespecialiseerde handel 

(waaronder boekhandels) en start-ups gelinkt aan 

de universiteiten beter ondersteunen. Daanaast 

hebben we de ambitie om van deze wijk de groene 

long van de gemeente te maken. 
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EEN EINDE MAKEN AAN 
DE VELE WERVEN ! 
De laatste jaren heeft de wijk te lijden gehad onder de eindeloze 
wegenwerken aan de Buyllaan, de Generaal Jacqueslaan en de 
F.D. Rooseveltlaan. 
Om deze catastrofale situatie (niet in het minst voor de lokale 
handelaars) in de toekomst te vermijden, stellen we voor om: 

 Een verantwoordelijke gewestwegen aan te stellen, die 

de functie zal uitoefenen van verbindingsagent  tussen de 

gemeente, de inwoners, Brussel Mobiliteit, Net Brussel, 

MIVB en Leefmilieu Brussel. Hij/zij zal de uitvoering van de 

werken opvolgen en na afloop van de werken de dagelijkse 

opvolging doen, hetgeen inhoudt dat, indien nodig, de nodige 

herstelwerken worden uitgevoerd. De gemeente kan niet meer 

wegkomen met het excuus  ‘het zijn niet wij, het is het Gewest’. 

 De recente (en helaas vrij middelmatige) herinrichting van het 

Klein-Zwitserlandplein en de Devèzesquare te evalueren met de 

buurtbewoners, om eventuele mankementen te verhelpen. 

1 Christos Doulkeridis 
ZORGEN VOOR EEN 
KWALITEITSVOLLE 
OPENBARE RUIMTE

 Meer bomen planten in de buurt (bijvoorbeeld in de 

Zomerstraat, Lentestraat, Eugène Cattoirstraat, …), bij voorkeur 

niet-allergene boomsoorten (in tegenstelling tot de berken die 

recent door de gemeente werden aangeplant).

 Meer vuilbakken installeren (ondermeer op de hoek van de 

Zomer- en Herfststraat), en de strijd aangaan tegen sluikstort 

door het installeren van mobiele camera’s op plaatsen die 

bekend staan als zwarte punten wat betreft sluikstort. Ervoor 

zorgen dat horecazaken asbakken hebben en dat ze aan het 

eind van de dag hun stoep kuisen. 

 Een dagelijkse aanwezigheid van de fietspolitie of de politie te 

voet verzekeren. 

 Het ondersteunen van de modernisering van de 

sportinfrastructuur van het Stadion van Elsene. Overwegen 

om er een zwembad te bouwen (er zijn er 30 tekort in het hele 

Gewest om te voldoen aan de vraag!). De zembaden van Elsene 

en Watermaal-Bosvoorde zijn overbevraagd. Het synthetisch 

voetbalveld, dat in erg slechte toestand verkeert en gevaarlijk is 

voor de volksgezondheid, moet dringend gerenoveerd worden.

 Het ombouwen van de oude Volta-site (die al jaren leegstaat) 

in woningen, of gebruiken voor culturele en/of economische 

activiteiten.

 Het beter beschermen en valoriseren van het erfgoed van de 

Begraafplaats door het opmaken van een inventaris van de 

opmerkelijke graven (oa. Marguerite Acarin aka Akarova, Victor 

Horta, Charles De Coster, Constantin Meunier en anderen liggen 

er begraven). 

EEN EINDE 
MAKEN AAN 
DE VELE 
WERVEN! 

LEEFMILIEU



11

18

Adrien Volant 
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HET BELANG VAN DE 
UNIVERSITEITEN ERKENNEN

 Het heruitdenken van de ontwikkeling van de 

Campus op de Pleinlaan

 – Het stoppen van de vastgoedspeculatie met 

luxewoningen 

 – Van de campus een plaats maken die ten 

dienste staat van de universitaire gemeenschap: 

op de campus moet vooral plaats zijn voor 

faculteiten, labo’s, auditoria, studentenwoningen, 

woningen voor onderzoekers, en ondernemingen 

gelinkt aan de faculteiten. 

 – De status van groene long, die de campus 

aan de Pleinlaan momenteel heeft, behouden. 

Volgens ons zijn de universiteiten van 

de 21e eeuw bij uitstek plaatsen die een 

voorbeeldfunctie kunnen vervullen inzake 

duurzame ontwikkeling. 

 We ondersteunen de omvorming van de kazernes 

tot een universiteitswijk. Niettemin moet de 

voorziene dichtheid van het project gereduceerd 

worden, moet het erfgoed bewaard blijven, 

moeten de groene ruimtes en de ruimte voorzien 

voor diensten (overdekte markt, ruimtes voor 

sportieve en culturele activiteiten, crèches, …) 

vergroot worden.

 We zetten prioritair in op de bouw van 

studentenwoningen op de campussen en in oude, 

leegstaande kantoorgebouwen. Op die manier 

verhogen we het aanbod aan studentenkoten 

dichtbij de campus en vermijden we dat 

studenten huizen en appartementen huren die 

eigenlijk bestemd zijn voor gezinnen.

De wijk rond de Begraafplaats van Elsene lijkt op de dag van vandaag 
nog niet op een echte universiteitswijk, zoals we die bijvoorbeeld 
kennen in Parijs (le Quartier Latin). Daarom willen we streven naar een 
actieve ondersteuning van culturele activiteiten, gespecialiseerde 
handel en boekenwinkels en start-ups gelinkt aan de universiteiten. 
Daarnaast willen we het aanbod aan studentenwoningen op de 
campussen vergroten, het openbaar vervoersaanbod versterken en de 
Hogeschoollaan heraanleggen zodat die als het ware een symbolische as 
van het Vrij Onderzoek wordt.  

 We willen de contacten tussen de 

studenten en de wijkbewoners 

bevorderen door:

– Het schepenambt bevoegd voor de 

relaties met de Universiteiten te 

versterken

– Enerzijds een platform te creëren 

voor dialoog met de universiteiten 

en anderzijds een contract te sluiten 

met de universiteiten voor de 

ontwikkeling van de buurt

– De inwoners uit te nodigen voor een 

specifieke opendeurdag

– Duidelijkere communicatie met 

de buurt, en het openstellen 

van de culturele activiteiten 

en sportinfrastructuur voor de 

inwoners van de wijk en de scholen 

in de buurt. 



HET 
VERZOENEN 
VAN DE LOKALE 
ECONOMIE 
MET DE 
UNIVERSITAIRE 
ROEPING VAN 
DE WIJK

 Het herdynamiseren van 

de handelszaken op de 

Boondaalsesteenweg en de Generaal 

Jacqueslaan en het ondersteunen van 

de vestiging van handelszaken die 

weinig aanwezig zijn in de buurt door 

een betere samenwerking met de 

gespecialiseerde Gewestelijke dienst. 

 Het corrigeren van nieuwe 

obstakels voor de ontwikkeling van 

handelszaken die de hernieuwde 

Generaal Jacqueslaan met zich 

meebrengt.

 De vele Aziatische restaurants in 

de Klein-Zwitserlandwijk meer in 

de schijnwerpers zetten door het 

organiseren van een culinair festival 

(proeverijen, kookcursussen, 

tentoonstellingen die de cultuur van 

de landen in kwestie belicht, … )

 Dialoog bewerkstelligen tussen 

studenten en handelaars uit de wijk. 

 Het openbaar veroersaanbod 

versterken

– Het voortbestaan van tramlijn 25 

waarborgen

– Lijnen 71 en 95 versterken. Deze zijn 

nu volledig verzadigd. We pleiten 

om voor deze lijnen voertuigen in 

te zetten die minder vervuilend zijn 

en een grotere reizigerscapaciteit 

aankunnen.

– De frequentie van de bussen 

en trams tijdens het weekend 

verhogen (slechts één tram 94 

om de 20 minuten op zaterdag is 

onaanvaardbaar)

 Veilige fiets- en voetpaden creëren. 

Een goed fietspad en voetpad 

aanleggen langs de Fraiteurbrug en 

langs de muur van het Kerkhof van 

Elsene. 

 Fietsboxen installeren om fietsen 

te stallen, en op de campus van de 

Solbos een grote fietsparking voorzien 

die beveiligd wordt (er zijn heel veel 

fietsendiefstallen in de buurt van 

en op de campus). Zoals in sommige 

Vlaamse steden, zou deze parking ook 

een fietsherstelplaats en zelfs een 

fietsenwinkel kunnen herbergen. 

 De zone 30 afdwingen en de 

verkeersveiligheid voor de zwakke 

weggebruiker waarborgen door middel 

van controleradars en verkeersborden. 

 Het veiliger maken van de straten 

rond scholen en speeltuigen voor 

kinderen, ondermeer op het Klein-

Zwitserlandplein.   

Er zijn in de wijk weinig parkeerplaatsen, ondanks de mogelijkheid om de parkings 
van bepaalde supermarkten te gebruiken. Er zijn heel vaak files op de grote 
verkeersassen, waardoor ook het openbaar vervoer in de file staat (de kruispunten 
Buyl/Generaal Jacques en Kroon/Generaal Jacques blijven zeer problematisch). 
We moeten dus absoluut de alternatieven voor het gebruik van personenwagens 
aanmoedigen. 

Ooit was deze wijk een rurale en 

bosrijke plaats (“Solbos” betekent 

eigenlijk ‘het wolvenbos’). De wijk 

begon te verstedelijken vanaf 1877 

toen de Begraafplaats van Elsene 

verplaatst werd langs de voormalige 

Boondaelsesteenweg. Deze 

evolutie had tot gevolg dat heel wat 

steenhouwers zich vestigden rond 

deze plaats. Ondertussen hebben 

deze zaken plaats gemaakt voor de 

vele restaurants die zich momenteel 

rond de Begraafplaats bevinden. 

In 1910 vindt een buitengewone 

gebeurtenis plaats in de wijk: de 

Solbos wordt het toneel van een 

Wereldtentoonstelling! De Franklin 

Rooseveltlaan wordt gecreëerd en 

de ULB strijkt er neer in 1924. De 

VUB wordt op haar beurt gesticht 

in 1969-70 en deelt sindsdien het 

oude militaire oefenplein met 

de ULB,  waar de VUB zijn eigen 

campus heeft ontwikkeld.
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De Ecolo-Groen lijst  
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

ONTMOET ONZE 
KANDIDATEN 

Op 29 september 
van 17h-19h 

Horloge du Sud

Troonstraat 141  

 « Urgence climatique : 
comment la commune peut et doit agir ? »

Een korte lezing door Olivier De Schutter
Ex-rapporteur van de VN over het recht op voeding

Professor aan de UCL en verruimingskandidaat
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