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1. Inleiding 
 
 
Morgen zal de KBVB wellicht de kandidatuur van Brussel (Grimbergen dus) bij de FIFA 
indienen voor het EK-voetbal 2020.  De noodzaak voor de bouw van een nieuw nationaal 
stadion, laten we het een Eurostadion noemen, is niet nieuw. Reeds jaren wordt gebroed op 
een Eurostadion dat aan de normen van onder meer de FIFA voldoet.  Het Vlaams Belang 
is helemaal niet gekant tegen de bouw van dergelijk stadion. De keuze van Brussel-stad, het 
Brussels Gewest en de KBVB om als locatie parking C te kiezen zint ons echter niet, en dit 
om verschillende zeer gegronde redenen.  Het hele dossier is de laatste jaren en vooral 
maanden mismeesterd en politiek zwaar gemanipuleerd.  Nochtans bestaat er een degelijk 
alternatief voor parking C, namelijk de terreinen van het vormingsstation van Schaarbeek, 
kortweg Schaarbeek-Vorming. 
 
 
Vlaamse regering koud gepakt 
 
Op 25 mei kondigden de regering van het Brussels Gewest en Brussel-stad aan dat het voor 
hen een uitgemaakte zaak was dat het nieuwe Eurostadion op parking C zou komen. In 
Grimbergen dus, in het Vlaams Gewest. En dat zonder enig overleg, noch met de gemeente 
Grimbergen, noch met de Vlaamse regering. Het is nochtans die regering die de noodzakelijke 
stedenbouwkundige en andere vergunningen moet afleveren. De Brusselse arrogantie ging 
zover dat er al data werden vooropgesteld: bouwen in 2016, opleveren in 2018. Alsof alles al 
in kannen en kruiken was. Alles moet blijkbaar klaar zijn tegen het EK van 2020, hoewel er 
dan hooguit 2 of 3 matchen in Brussel gespeeld kunnen worden.  
 
 
Vlaamse regering had beter moeten weten 
 
Minister-president Peeters moest in het parlement toegeven dat hij van toeten nog blazen wist. 
Ook minister van sport Muyters gaf toe dat hij nog geen spoor van enig dossier of aanvraag 
had binnen gekregen, en ook het gemeentebestuur van Grimbergen viel uit de lucht. Dit is wel 
een bijzonder eigenaardige manier van werken: de Vlaamse minister-president moest zowaar 
een brief schrijven aan zijn Brusselse ambtsgenoot om te weten te komen wat men met 
Parking C precies van plan is.  Nochtans hadden de Brusselse overheden Parking C al langer 
in het vizier. Met name Brussels minister Guy Vanhengel  heeft zich herhaaldelijk grote 
voorstander getoond van deze site, onder meer naar aanleiding van de eventuele gezamenlijke 
kandidatuur voor het WK-voetbal met Nederland. Hoewel uit een studie, uitgevoerd in 
opdracht van de Brusselse regering in  2008, de site van Schaarbeek-Vorming als meest 
plausibele piste uit de bus kwam. Zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement heeft het 
Vlaams Belang  de verschillende ministers in die periode zwaar het vuur aan de schenen 
gelegd. 
 
 
 
 



Politiek en communautair vaarwater 
 
Niet alleen stuit de arrogantie van de initiatiefnemers, waarbij Grimbergen simpelweg 
beschouwd wordt als een aanhangsel van Brussel en de Vlaamse regering als een marionet, 
zwaar tegen de borst, het dossier wordt ook zwaar communautair gespeeld, en helaas niet 
door de Vlaamse regering. De Franstalige minister van Sport, André Antoine, en cdH-
fractievoorzitter Benoit Cerexhe stelden onomwonden dat het hele project zowaar een 
“tweetalig statuut” moet krijgen. Als er nog één argument diende geleverd te worden dat dit 
project ook de verBrusseling van de Rand in de hand werkt, dan hebben Antoine en Cerexhe 
dat met verve gedaan.  
 
Vlaamse regering veel te voorzichtig 
 
De Vlaamse regering heeft veel te behoedzaam gereageerd. Vragen naar mobiliteit  en 
veiligheid zijn niet beantwoord. Gaat de Vlaamse regering op een vingerknip het bestaande 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) aanpassen  aan de wensen van de 
initiatiefnemers? Een GRUP waartegen het Brussels gewest overigens nog procedeert bij de 
Raad van State. Gaat de Vlaamse regering, met het Neo-project in de steigers en U-Place in 
Machelen op komst, de noordelijke Ring laten verworden tot een niet te overziene 
mobiliteitsknoop? Gaat de Vlaamse regering de verBrusseling van de Vlaamse Rand zelf mee 
in de hand werken?  
 
Wij zijn in elk geval ontgoocheld in een Vlaamse regering die zich tot op dit ogenblik zo 
gemakkelijk heeft laten meeslepen in dit verhaal, en dat minister-Peeters en de N-VA-
ministers Muyters en Bourgeois blijkbaar weinig inzitten met het behoud van het 
Nederlandstalig karakter van de Rand. Wat dat laatste betreft, heeft de Vlaamse regering zelfs 
geen voorwaarden gesteld.  
 
Wij vernemen vanmorgen dat de Vlaamse regering zopas beslist heeft haar handtekening 
onder het project te zetten. Het gaat gelukkig enkel om een intentieverklaring. Alles is de 
komende maanden nog mogelijk. Uiteraard zal de Vlaamse regering ter verantwoording 
worden geroepen.    
 
 
Er is een alternatief: Schaarbeek-Vorming 
 
Nochtans is er wel degelijk een alternatief voor dit project: de site van Schaarbeek-Vorming.  
Die site kwam – zoals reeds gezegd – in 2008 als meest opportune uit de bus van een studie 
door het Brussels Gewest zelf besteld. Schaarbeek-Vorming  werd als beste locatie naar voor 
geschoven:  “Le site de Schaerbeek-Formation est sans doute le site qui a le meilleur 
potentiel tant en termes de transport que de développement. Il constituerait un projet de 
rédéveloppement urbain similaire à celui de Zuidoost à Amsterdam ou de la Plaine Saint-
Denis à Paris, permettant au stade de bénéficier d’une accessibilité ferroviaire sans 
équivalent à Bruxelles”. 
 
Meer moet dat voor ons niet zijn. Schaarbeek-Vorming als locatie zou voor het Brussels 
Gewest een uitgelezen plaats zijn om een prachtig project inzake stadontwikkeling te 
realiseren.  
Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat de Vlaamse regering de komende maanden tot inkeer 
komt en dat alsnog werk wordt gemaakt van een stadionproject op Schaarbeek-Vorming. 



Samengevat 
 
Parking C is geen geschikte locatie 
 
 

 Brussel legt eenzijdig zijn dictaten op. De Vlaamse regering mag hiervoor niet 
zwichten 
 

 Het Eurostadion past lang geen kanten in het bestaande GRUP 
 
 Met het Neo-project, Just Under The Sky en Uplace op komst wordt de noordelijke 

Ring meer dan oververzadigd 
 

 Het project, met tientallen geplande grootschalige evenementen  per jaar, overstijgt 
ruimschoots de draagkracht van de regio 
 

 Het werkt de verBrusseling in de hand 
 

 Het dossier is volslagen mismeesterd door de Franstaligen en daardoor verworden 
tot een communautair dossier 

 
 
Schaarbeek-Vorming  is een volwaardig alternatief 
 
 

 De studie van het Brussels Gewest van 2008 is wat dat betreft klaar en duidelijk 
 
 De ontwikkeling van deze site is ontegensprekelijk een meerwaarde voor het 

Brussels Gewest, meer dan de inname van Parking C ooit kan zijn 
 
 
 
 
 

 
 



II Waarom Parking C uitgesloten is 
 
 
1. Inplanting stadion stedenbouwkundig onmogelijk 

Brussels minister Guy Vanhengel verklaarde op maandag 27 mei in Terzake dat “Parking C 
stedenbouwkundig is ingekleurd zoals het behoort te zijn voor de bouw van het nieuwe 
stadion.” Dat is pertinent onwaar. Het hele gebied van 27 hectare heeft immers sinds 16 
december 2011 een nieuwe stedenbouwkundige invulling gekregen. Op dat moment legde de 
Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vast voor het Vlaams 
Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Dit plan bevat een zeer uitgebreide reeks 
ruimtelijke beslissingen voor de Vlaamse Rand rond Brussel, o.a. ook inzake Uplace en 
Parking C. 

Dat GRUP werd goedgekeurd na een lange voorbereiding en een uitvoerige reeks adviezen, 
waaronder dat van het Grimbergse schepencollege, dat zich volledig met deze visie akkoord 
verklaarde. Zo’n GRUP is de resultante van een zeer lang, zwaar en peperduur 
besluitvormingsproces, waaraan allerlei studies worden gekoppeld, waarbij aan alle mogelijke 
instanties adviezen gevraagd worden en waartegen bezwaren kunnen ingediend worden. De 
concrete invulling van de deelgebieden gebeurt erg gedetailleerd, met uitgebreide 
voorschriften en kaarten. Dit gaat gepaard met uitvoerige motivaties en allerlei 
belangenafwegingen. Het GRUP van het VSGB, dat geraadpleegd kan worden op de webstek 
van het departement Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Regering, omvat dan ook een paar 
duizend bladzijden aan teksten, kaarten en bijlagen allerhande.     
 
De visie voor Parking C luidt als volgt (blz 308 van de toelichtingsnota bij het GRUP):  
 
Visie: een gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de 
ruimtelijke context 
 
Daar wordt aan toegevoegd:  
De onderzochte stedenbouwkundige ontwikkelingen (kantoren, kleinhandel en/of leisure – d.i. 
stadsrecreatie), met behoud van de bestaande parkeercapaciteit, verhogen de gebruiksruimte 
van het gebied sterk. Grootschalige ontwikkelingen hebben wel een ernstig negatief 
verkeerseffect op (vooral) de R0 en de A12. Anderzijds hypothekeert de actuele 
(over)verzadiging van de R0 zelf deze ontwikkelingen. Een monofunctionele invulling van het 
gebied wordt best vermeden.  
 
De verordenende (en dus bindende) stedenbouwkundige voorschriften stellen 
uitdrukkelijk:  
 
Art. 1 De volgende hoofdactiviteiten zijn niet toegelaten:  
 
-grootschalige kleinhandel (bedoeld wordt: een winkelcentrum) 
-afvalverwerkingsbedrijven 
-bedrijven die omwille van de schaal en de ruimtelijke impact niet verenigbaar zijn met de 
omgeving 
 
Art. 2 Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn 
toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de 



omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan (o.a.) de invloed op de omgeving 
wat betreft het aantal te verwachten gebruikers; de invloed op de mobiliteit en de 
verkeersleefbaarheid. 
 
De activiteiten zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:  
De totale vloeroppervlakte van de verschillende kantooractiviteiten samen is beperkt tot 
20.000 m² en de totale vloeroppervlakte rond de verschillende recreatieactiviteiten is beperkt 
tot 50.000 m² (of 5 hectare)”  
 
De plannen voor een megastadion druisen overduidelijk flagrant in tegen deze voorschriften 
en kunnen bijgevolg onmogelijk gerealiseerd worden.  
 
Voor het stadion is immers, zo werd ons door MR-Senator en Brussels schepen voor Sport 
Alain Courtois op 28 mei bevestigd, een oppervlakte nodig van minimaal 15 hectare, nl. 12 
hectare voor het gebouwencomplex en 3 hectare voor de omgeving errond. Dit is 150.000 m² 
of driemaal zoveel dan het opgelegde maximum.  
 
Bovendien brengt de bouw van een mega-stadion met zich mee dat er voor alle andere 
activiteiten nog amper 12 van de 27 hectare zullen overschieten. Die zullen in de praktijk 
integraal gebruikt moeten worden voor de parkeerfaciliteiten (die vandaag de gehele 
oppervlakte in beslag nemen en de vorm zullen krijgen van parkeertorens) en voor de 
infrastructuur voor het openbaar vervoer. Van een gemengde activiteit is dan hoegenaamd 
geen sprake meer. 
 
Het grote probleem voor de Vlaamse overheid is dat dit GRUP kracht van wet heeft voor alle 
overheden en dat de Vlaamse regering zelf daar dus niet van mag afwijken. De enige 
oplossing voor de Vlaamse overheid, mocht de Vlaamse regering zich akkoord verklaren met 
de inplanting op Parking C, is dat zij een herzieningsprocedure op gang trekt voor het GRUP, 
hoewel deze plannen nog maar zeer recent tot stand kwamen. 
 
Zulke procedures nemen veel tijd in beslag, want hiervoor moeten alle adviesprocedures, 
openbare onderzoeken en beslissingsmomenten opnieuw doorlopen worden. Omwille van de 
aanzienlijke gevolgen voor de mobiliteit zal er in ieder geval een uitgebreid Plan-Milieu 
Effect Rapport (Plan-MER) moeten worden opgesteld alsook een ruimtelijk 
veiligheidsrapport, zodat we opnieuw voor minstens 2 jaar vertrokken zijn.  
 
Aangezien het nieuwe GRUP in belangrijke mate haaks zal staan op het huidige en het verre 
van zeker is dat daarvoor geloofwaardige argumenten gevonden zullen worden in de 
mobiliteitsstudie, is de kans heel groot dat er tegen dit nieuwe GRUP met succes 
beroepsprocedures zullen worden ingesteld bij de Raad van State. Zelfs als de Vlaamse 
overheid deze procedures wint, zitten we dan gemakkelijk 3 jaar verder. En dan zijn de nodige 
vergunningen nog niet eens afgeleverd. Ook die vergunningen kunnen met serieuze kans op 
succes bij de Raad van State worden aangevochten.  
 
Het is in deze context uiterst onwaarschijnlijk dat in 2016 met de eerste spadesteek kan 
begonnen worden. De kans is zelfs reëel dat de Raad van State het nieuwe GRUP of de 
afgeleverde vergunningen vernietigt, zodat er in 2020 of nadien helemaal geen stadion zou 
komen. Wil men dit risico nemen?  



Eigenlijk is het bijzonder grof dat de Vlaamse regering zich laat forceren om haar eigen, 
recent uitgewerkte en onderbouwde visie op parking C helemaal op te geven, terwijl 
Vlaanderen niet de minste inspraak heeft gekregen bij de totstandkoming van de Brusselse 
beslissing. Het gaat om een eenzijdige beslissing van Brussel, die haaks staat op de belangen 
van de Vlamingen, waarbij een ruimtelijk minder kwalitatief project, dat veel overlast zal 
veroorzaken, wordt doorgeschoven naar de Rand. Vlaanderen laat zich eigenlijk diep 
vernederen door zich in dit project te laten meesleuren. We laten ons gebruiken als voetveeg 
van Brussel.  

 
 
2. Zware overlast voor de omgeving 
 
De verenigbaarheid met de omgeving, zoals vereist in vorig hoofdstuk, is het gevolg van een 
Grimbergse gemeenteraadsbeslissing van augustus 2008. Op initiatief van ons 
gemeenteraadslid Karlijne Van Bree werd toen in een duidelijke motie gesteld: “De 
gemeenteraad van Grimbergen is zich er terdege van bewust dat een project op de site van 
Parking C nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen.” Dit standpunt werd 
ook overgenomen in het gemeentelijk structuurplan.  

De bouw van een megastadion vlak naast een woonwijk overstijgt haast per definitie de 
draagkracht van de omgeving. Voor de naburige woonwijk ‘Treft’ dreigt enorme zware 
overlast, zowel op vlak van geluid, ordehandhaving en hooliganisme als van verkeerdruk. Het 
stadion zal uitgebaat worden door een commerciële vennootschap die alles zal doen om 
maximale winst te halen uit het project. We vernemen uit de media dat het stadion, als het 
echt rendabel wil zijn, 60 tot 80 grote evenementen zal moeten organiseren per jaar.  Dat 
betekent dat het aantal grote manifestaties zeker drie tot viermaal hoger liggen dan in het 
huidige Heizelstadion.  

Het was overigens niemand minder dan Guy Vanhengel zelf die in een nota van 1 augustus 
2008 wees op het verzet van het Brussels stadsbestuur van destijds tegen  het voorstel van de 
herbouw of renovatie van het Koning Boudewijnstadion: “Ook hier wordt gevreesd voor te 
veel overlast van een doorgedreven exploitatie van een voetbal- en spektakeltempel op de 
omliggende wijken van Laken.” Als zelfs het Brussels stadsbestuur vreest voor overlast, 
hoezeer is dat dan niet van toepassing op de omliggende wijken van Strombeek-Bever en 
Wemmel, die vandaag reeds zwaar onder druk staan van het Heizelgebeuren? Het is 
onaanvaardbaar de overlast van Brussel zomaar af te wentelen op een bescheiden gemeente 
uit de Vlaamse Rand.  Grimbergen kan dit op vlak van ordehandhaving gewoon niet aan. 

Wanneer RSCAnderlecht inderdaad zijn thuiswedstrijden in Grimbergen zou komen spelen, 
aangevuld met wedstrijden van de nationale ploeg en een uitgebreide reeks concerten, dan 
wordt de globale  geluidshinder voor de buurt onvergelijkbaar veel groter dan de hinder in de 
omgeving van het stadion vandaag bestaat. De Treftwijk en de Brusselse Magnoliawijk 
ondergaan vandaag al veel hinder wanneer er salons georganiseerd worden op de Heizel. De 
problemen van parkeerdruk en hinder in de betrokken straten zal binnen afzienbare tijd vele 
malen groter worden. Wij begrijpen dan ook ten zeerste dat er een buurtcomité is opgestaan 
dat zich tegen de komst van het stadion verzet. Gezien de zeer betwistbare motieven die ten 
grondslag zullen liggen van het nieuwe GRUP, maken zij veel kans om de bouwprojecten met 
succes te contesteren. We zullen die mensen graag met raad en daad bijstaan.  
 



Wij begrijpen in ieder geval niet dat het Grimbergse schepencollege het niet veel krachtiger 
opneemt voor de buurtbewoners en niet op een assertieve manier de vroeger ingenomen 
standpunten verdedigt.  Het college heeft integendeel van meet af aan de witte vlag gehesen 
door in een persbericht te stellen: “De realisatie van een nieuwe voetbaltempel op Parking C 
is niet noodzakelijk in tegenstrijd met de verwachtingen van Grimbergen.” In een volgend 
persbericht minimaliseerde het college de eigen verantwoordelijkheid met de mededeling 
“Het is duidelijk dat Grimbergen een kleine speler in dit dossier is,” terwijl Grimbergen juist 
een belangrijke rol heeft in het besluitvormingsproces.  
 
Indien de meerderheid van meet af aan ‘neen’ had gezegd, dan zou de Vlaamse regering het 
veel moeilijker gehad hebben om positief te antwoorden op de Brusselse desiderata. 
Vervolgens stelde men: “Wij zullen ook alle mogelijke pistes onderzoeken om, binnen het 
wettelijke kader, de hoogst mogelijke taksen te kunnen heffen op activiteiten gaande van 
parkeren tot vermakelijkheden.” Hiermee leek het alsof het Grimbergse gemeentebestuur in 
dit dossier enkel nog geïnteresseerd was in de financiële voordelen en profijten en niet in alle 
nadelen en hinder die de Grimbergenaars zouden ondervinden.   
 
 
 
3. Verkeersinfarct in de hele Noordrand 
 
Het hoge aantal activiteiten in het nieuwe stadion zou ook zeer zware gevolgen hebben voor 
de mobiliteit in de brede omgeving van de Heizel. De nieuwe publiekstrekkers komen immers 
bovenop de vele activiteiten die vandaag reeds plaatsvinden in de Heizelpaleizen, de 
evenementen in de overdekte spektakelhal van 18.000 en de winkels en kantoren van het Neo-
project. Maar daarnaast komen er binnen afzienbare tijd ook nog het Uplace-project in 
Machelen en het project ‘Just Under the Sky’ aan de Lakensebrug. Zoveel nieuwe activiteiten, 
dat moet grondig fout lopen.   
Nu reeds is de noorderring tussen A12 en E19 het drukst bereden stuk autoweg van het land. 
Het verkeer staat er vandaag al gedurende uren per dag stil. Wanneer daar nog eens drie grote 
shoppingcentra én een nationaal stadion bij komen, dan krijgen we in de Noordrand een 
regelrecht verkeersinfarct. Je moet toch geen helderziende zijn om dat te voorspellen? Niet 
alleen de Ring zal overvol zitten, ook op alle grote binnenwegen van de omliggende 
gemeenten zal het verkeer voortdurend vast zitten.  
Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk bezoekers van het nieuwe stadion de 
verplaatsing kunnen maken met het openbaar vervoer. Een zoveelste reden waarom het 
nieuwe stadion beter vlakbij een spoorwegstation komt dan nabij de Ring.  
De waanzinnige verkeerstoename is voor ons ook de belangrijkste reden waarom zowat alle 
beslissingen ter voorbereiding van de inplanting van het nieuwe stadion, kans maken om 
vernietigd te worden door de Raad van State.  
 
 
 
4. Nederlandstalig karakter van Grimbergen bedreigd 
 
De inplanting van een nationaal stadion waarin allerlei activiteiten georganiseerd zullen 
worden van nationaal of internationaal belang, heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor 
Grimbergen. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat al deze activiteiten in meer talen zullen 
aangekondigd en begeleid worden en dat alle commerciële activiteiten rond het stadion 
meertalig zullen zijn. De grote commerciële vennootschap die het stadion zal uitbaten zal 



eveneens een Brussels en dus meertalig karakter hebben. Ook al is deze vennootschap 
onderworpen aan de wet op taalgebruik in het bedrijfsleven, toch zal dit niet verhinderen dat 
de arbeidsbetrekkingen in de praktijk grotendeels in het Frans zullen verlopen.  
De Franstaligen steken trouwens niet onder stoelen of banken dat de ze site van Parking C 
zullen beschouwen als een Brussels en dus tweetalig gebied. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat Brussels cdH-fractievoorzitter Benoît Cerexhe op 19 juni zeer verregaande 
taaleisen stelde: “Er is een bijzonder tweetalig statuut nodig dat een reeks garanties biedt op 
het vlak van taalgebruik, veiligheid en fiscaliteit. Anders is het project doodgeboren.” (Le 
Soir, 19 juni) Zijn partijgenoot André Antoine, minister van Sport van de Franse 
Gemeenschap, zat op dezelfde golflente.  
 
Deze uitspraak kwam niet van het FDF, maar van een Brusselse meerderheidspartij. Toch 
vond geen enkele Vlaamse partij het opportuun om hierop krachtig te reageren. Op het 
Vlaams Belang na staken alle Vlaamse partijen het hoofd in het zand.  
 
Zelfs zonder de officiële toekenning van een bijzonder statuut aan Parking C (zoals aan de 
luchthaven van Zaventem), dan nog dreigt van zo’n megatempel in Grimbergen een grote 
verfransende invloed uit te gaan. Veel Franstalige personeelsleden zullen in de onmiddellijke 
omgeving willen komen wonen. Bovendien dreigen meertalige commerciële activiteiten 
navolging te zullen krijgen elders in Strombeek en Grimbergen. “Als het op Parking C kan, 
waarom zou het dan niet mogen in het centrum van Strombeek?” De vele acties en initiatieven 
om het handelsleven in Grimbergen Nederlandstalig te houden dreigen zinloos te worden.  
 
 
 
5. Grimbergs sportbeleid ondermijnd 
 
De verhuis van een topclub als Anderlecht naar de Vlaamse Rand heeft een veel grotere 
impact op Grimbergen dan men op het eerste zicht zou denken. Binnen het sportgebeuren in 
Grimbergen zijn er vandaag al heel wat taalmoeilijkheden. Zo hebben de sportraad en het 
gemeentebestuur in 2012 de Strombeekse voetbalploeg moeten schorsen omdat de trainingen 
van de jeugdploegen grotendeels of zelfs bijna uitsluitend in het Frans verliepen. De 
moeilijkheden zijn nog steeds niet definitief van de baan.  Deze moeilijkheden dreigen 
exponentieel veel groter te worden indien een helemaal tweetalige, Brusselse topclub zomaar 
naar Grimbergen verhuist. Aan zo’n megaploeg zou ons gemeentebestuur nog veel minder te 
zeggen hebben.  
 
Hetzelfde zou gelden voor een reeks andere Brusselse clubs die op termijn in het zog van de 
verhuis van het stadion zouden meekomen. Indien er een atletiekpiste zou komen in het 
nieuwe stadion, dan is de kans groot dat de tweetalige of Franstalige atletiekverenigingen die 
vandaag hun zetel hebben in het Heizelstadion, mee zouden verhuizen naar Grimbergen. 
Zij zouden daardoor aanspraken kunnen maken op deelname aan de Grimbergse sportraad, 
wat ook daar een verfransende invloed kan hebben.  
 
Het Vlaams Belang heeft hoegenaamd geen probleem met het bestaan van eentalig 
Franstalige sportverenigingen, maar deze horen thuis in Brussel, niet in de Vlaamse Rand. De 
verhuis van Anderlecht naar Grimbergen is trouwens ook voor de gemeente Anderlecht geen 
goede zaak: een belangrijk deel van het bruisende Anderlechtse stadsleven zou op die manier 
teloorgaan.   
 



6. Parking C kan veel beter benut worden 
 
Parking C kan voor Vlaanderen en voor Grimbergen veel nuttiger zijn wanneer uitvoering 
wordt verleend aan de gemengde invulling zoals ze voorzien is in het GRUP. Hierdoor zou er 
op deze locatie een stelplaats en een overstapplaats kunnen komen voor De Lijn (busverkeer, 
maar ook de geplande tramlijn Tervuren-Jette). Daarnaast willen we op deze locatie enkele 
administraties, diensten en organisaties vestigen die verbonden zijn met het Vlaams Gewest of 
de Vlaamse Gemeenschap, en die op deze wijze een uitstalraam krijgen voor een talrijk 
publiek (toerisme, tewerkstelling, economie, onderwijs in Brussel, sport, …). Tenslotte willen 
we een bedrijvenpark voor regionale bedrijven, zodat er o.a. extra ruimte vrijkomt in de 
woonkernen van Strombeek-Bever waarvoor momenteel een Masterplan wordt uitgewerkt.  
 
De parkeeroppervlakte kan op een doordachte wijze worden ingekrompen via het optrekken 
van een aantal hedendaagse parkeergebouwen. Hierdoor kan er dan zelfs bijkomende 
parkeercapaciteit gecreëerd worden voor pendelaars, die vanaf Parking C met het openbaar 
vervoer naar Brussel kunnen. Dit zou zowel voor Vlaanderen als voor Brussel voordelig zijn. 
 
Uiteraard weten we ook wel dat Brussel momenteel eigenaar is van de betrokken terreinen, 
maar vermits Brussel voordeel heeft bij een uitbreiding van de parkeerfaciliteiten, kan in ruil 
worden afgedwongen dat een deel van de gronden wordt onteigend voor publiek nut.   
 
Bart Laeremans heeft dit voorgelegd op de gemeenteraad van eind juni. Dit voorstel kreeg de 
steun van de fracties Vernieuwing en N-VA.  
 
 
 
7. Er is een veel beter alternatief voor het stadion: Schaarbeek-Vorming 
 
1. De Brusselse regering heeft in het verleden uitdrukkelijk gekozen voor Schaarbeek-
Vorming als locatie voor het nieuwe nationale stadion. Dat was jarenlang de enige duidelijke 
en goed verantwoorde optie van de Brusselse regering. Tijdens zijn beleidsverklaring op 17 
oktober 2007 weerhield Brussels Minister-president Charles Picqué drie pistes: het 
zogenaamde Klein Eiland (een industriezone in Anderlecht nabij het Zuidstation), de 
renovatie van het bestaande Koning Boudewijnstadion op de Heizel en tenslotte een 
nieuwbouw op de terreinen van “Schaarbeek-Vorming”, een groot terrein van de NMBS van 
200 hectaren op het grondgebied van Brussel-stad (Haren), nabij Schaarbeek. Meteen liet hij 
evenwel zijn voorkeur blijken voor de laatste optie. Een stadion op het Klein Eiland zou 
mogelijk zijn, maar men moest rekening houden met “hoog oplopende kosten en met een 
waarschijnlijk lange uitvoeringstermijn”.  

Over de Heizel was hij een stuk uitvoeriger: “De op het eerste gezicht aantrekkelijke optie om 
het Heizelstadion te renoveren, vertoont een paar zwakke punten. Het stadion brengt overlast 
teweeg voor de omwonenden en nu overwogen wordt om nog meer functies te vestigen op 
deze site, met een grote concentratie aan activiteiten tot gevolg, dreigt verzadiging. De bouw 
van een congrescentrum wordt momenteel bestudeerd en de site kan moeilijk zowel deze 
infrastructuren als een stadion huisvesten, zonder dat dit ten koste gaat van de goede 
plaatselijke aanleg en van de veiligheidsvoorschriften. Vanwege de veiligheidsvoorschriften is 
het onmogelijk om een groot multifunctioneel stadion in te passen in het traditionele stedelijke 
weefsel.” Over Parking C werd niet gesproken, maar het is duidelijk dat deze argumenten 



mutatis mutandis ook van toepassing zijn op deze Grimbergse site, die op amper 500 meter 
ligt van de Heizel.   

Vandaar de keuze voor de derde locatie: “Het terrein aan Schaarbeek-Vorming biedt dan 
weer het voordeel dat er genoeg ruimte  beschikbaar is en dat de hinder voor de omwonenden 
beperkt blijft. U weet dat de grote volksbewegingen vandaag bijzondere organisatorische 
maatregelen eisen die in gebieden met een overmaat aan bedrijvigheid moeilijk 
lokaliseerbaar zijn. (…) De optie om het stadion te vestigen op het terrein aan Schaarbeek-
Vorming biedt ons bovendien de kans om deze site te ontwikkelen. Een supraregionaal project 
zou ons in de gelegenheid stellen de federale overheid te verzoeken werk te maken van de 
valorisering van de terreinen, in overeenstemming met de verzuchtingen van het Gewest. De 
Regering heeft dan ook beslist voor Schaarbeek-Vorming een richtschema op te starten om 
na te gaan of de bouw van een multifunctioneel stadion op die locatie technisch haalbaar 
is. Het richtschema behoort tevens een analyse van de totaalinrichting van de site te bevatten. 
Er dient met andere woorden te worden nagegaan of het haalbaar is er woningen te vestigen 
en terreinen ter beschikking te stellen van de Haven van Brussel (…).”  
 
 
2. In augustus 2008 verscheen een uitgebreide vergelijkende studie van Mobiel-Brussel, het 
Brussels bestuur van Uitrusting en Vervoer, die werd uitgevoerd in opdracht van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering. Bedoeling was om na te gaan wat de meest geschikte locatie zou 
zijn voor de bouw van een nieuw multi-functioneel stadion, met name dan op vlak van 
toegankelijkheid voor het verkeer (openbaar vervoer en wegverkeer).  
 
Dit gebeurde in het kader van de gemeenschappelijke kandidatuur België-Nederland voor de 
Wereldbeker van 2018. Toen reeds was er ook sprake van interesse van voetbalclub 
Anderlecht, omdat de uitbreiding van het stadion naar een capaciteit van 50.000 toeschouwers 
problematisch zou zijn.  In de studie van Mobiel Brussel werd vertrokken van een capaciteit 
van 60.000 plaatsen.  
 
In deze studie, die enkel in het Frans verscheen, werd een vergelijking gemaakt tussen de 
actuele site van het stadion, Parking C, Schaarbeek-Vorming, de Wansonsite (waar intussen 
het gevangenisdorp van Haren wordt gepland), de site van de Vroegmarkt (langs het kanaal, 
bij de lakense brug) en de site Klein Eiland.   
 
Daarnaast werd ook een vergelijking gemaakt met enkele stadions in het buitenland, met 
name de het Stade de France in Parijs, de Amsterdam-Arena, Camp Nou van Barcelona en het 
toen geplande Olympisch stadion van Londen.  
 
In de algemene conclusies stellen de auteurs duidelijk dat de sites van Schaarbeek-Vorming, 
Wanson en Vroegmarkt de beste opties zijn “omdat ze toelaten een aanbod aan openbaar 
vervoer te ontwikkelen dat in staat is de totaliteit van de toeschouwers te bedienen.”  
 
Niettemin blijft  het algemeen besluit van de auteur actueel  wanneer hij stelt dat deze site het 
beste potentieel biedt, gelet op de onevenaarbare ontsluiting via het spoor 
 
Over Schaarbeek-Vorming stelt men: “De site van Schaarbeek-Vorming is zonder twijfel de 
site met het beste potentieel, zowel op vlak van transport als van ontwikkeling. Het zou gaan 
om een project van stadsherontwikkeling gelijk aan dat van Zuid-Oost Amsterdam of van La 



Plaine Saint-Denis te Parijs, zodat het stadion zal kunnen genieten van een ‘onevenaarbare’ 
aansluiting via het spoor.” 
Daar wordt wel aan toegevoegd: “Het is spijtig genoeg wel de site die het meest investering 
nodig heeft en ook de termijnen zijn aanzienlijk.” 
 
Van Parking C wordt dan weer gesteld dat het vanuit mobiliteitsoverwegingen een alternatief 
van tweede keus is ten opzichte van de huidige locatie. Het ligt onder andere verder af van het 
openbaar vervoer en men zal, net als bij een heropbouw op de huidige locatie meer mensen 
moeten aanzetten om met het openbaar vervoer te komen. De duurtijd voor de ontruiming van 
Parking C voor privéwagens zou immers 2,5 uur in beslag nemen, terwijl het noodzakelijk is 
dat de ontruiming kan plaats vinden binnen het uur. Er wordt ook gewaarschuwd voor 
overlapping met andere evenementen op de Heizelvlakte. 
Opmerkelijk is dat men voor de huidige site, en vanzelfsprekend geldt dit ook voor Parking C, 
waarschuwt dat een vermenigvuldiging van het aantal manifestaties niet wenselijk is in 
een zo residentiële buurt als deze van de Heizel.  
 
 
3. Het was na deze studie dan ook niet verwonderlijk dat de Brussels Minister-President 
Charles Picqué in zijn regeerverklaring van 1 oktober 2008 stelde: “De regering blijft bij 
haar plan om het nieuwe stadion op het terrein van Schaarbeek-Vorming te bouwen.”  
 
 
4. Intussen zijn we vijf jaar verder. De Wansonsite heeft een nieuwe bestemming gekregen en 
de Vroegmarktsite (waar recent nog een groot nieuw gebouw werd opgericht), zou op lange 
termijn een woonzone worden.  De site van Schaarbeek-Vorming daarentegen blijft nog 
steeds een volwaardig en zelfs beter alternatief voor een nieuw stadion dan Parking C.   
 
 
5. Wat betreft de timing waarbinnen dit stadion kan gerealiseerd worden, verwijzen we naar 
het antwoord dat Eerste Minister Yves Leterme op diezelfde woensdag 1 oktober 2008 
verschafte aan Bart Laeremans in de Kamer: “Jannie Haek heeft ondertussen inderdaad een 
antwoord verstrekt. Het komt erop neer dat het mogelijk is, maar dat er wat de timing betreft, 
wel zeer snel zal moeten worden gehandeld om het daar mogelijk te maken. Naar mijn 
aanvoelen zal alles bijzonder vlot moeten verlopen, op elk moment, wat de vergunningen en 
de attesten betreft, om die timing te halen.”  
  
Uit deze NMBS-nota bleek dat de NMBS via een aantal vervroegde operaties in staat was om 
de betrokken terreinen in Haren vrij te maken tegen eind 2013 (met het oog op het WK van 
2018). Men schatte de periode voor een bouwvergunning toen in op 2 jaar. Het is natuurlijk 
niet zeker dat de betrokken terreinen inmiddels zijn vrijgemaakt, maar deze nota toonde wel 
aan dat de NMBS deze terreinen al in 2008 niet meer nodig had en dat een versnelde 
vrijmaking mogelijk is.  
 
 
6. Uiteindelijk kwam er dan de ommezwaai in mei 2013, tijdens het Oostende-conclaaf toen 
in het ontwerp van richtschema plots geen plaats meer was voor een stadion op de locatie van 
Schaarbeek-Vorming. Tijdens een uitgebreide interpellatieronde in het Brussels Parlement 
stelde Vervoort dat de NMBS haar gronden pas zou vrijmaken tegen 2020, zodat er pas tegen 
2035 (sic) een stadion zou staan. Zuivere demagogie die nergens op gebaseerd is. Vervoort 
weigerde ook uitdrukkelijk om een ‘plan B’ te voorzien voor het geval er een kink in de kabel 



zou komen met Parking C. “Als ik zeg dat ik nadenk over een plan B, dan betekent dat zoveel 
als dat ik niet meer in plan A geloof.” 
 
Hiermee is duidelijk dat Brussel gewoon niet wenst dat er andere opties in ogenschouw 
worden genomen. Vervoort stelt Vlaanderen gewoon voor het blok en dan nog wel over een 
project dat in Vlaanderen gelegen is. Al blijkt dat Vervoort zelfs op dat vlak de waarheid 
geweld aandoet. Zo stelde hij “Een mogelijke oplossing bestaat in de mede-financiering door 
de Federatie Brussel-Wallonië en de Vlaamse Gemeenschap, al weet ik niet of we daarop 
moeten rekenen voor de bouw van een nationaal stadion in het Brussels Gewest”.  
Vervoort handelt en spreekt dus alsof Parking C in Brussel ligt. Van arrogantie gesproken.  
 
 
7. Tenslotte voegen we hier nog aan toe dat het gemeentebestuur van Grimbergen in juni van 
dit jaar werd gecontacteerd door de stad Brussel met de vraag om advies uit te brengen over 
de verkeerscirculatie van en naar het NEO-project. De bevoegde Grimbergse 
gemeenteraadscommissie heeft hierover beraadslaagd op 22 augustus, samen met de mensen 
van het studiebureau. In deze studie werd het vernieuwde stadion gesitueerd op zijn huidige 
locatie. Het is dus wel degelijk mogelijk om op deze plaats een nieuw, hedendaags en 
normconform stadion te bouwen.  De reden waarom men daar uiteindelijk van zou afstappen, 
is overduidelijk winstmaximalisatie: als het stadion wegvalt op de Heizel, komt er veel meer 
ruimte vrij voor woningen, kantoren en winkels.    
 
 
Conclusie 
 
Voor het Vlaams Belang is het wel degelijk mogelijk om een alternatieve locatie te vinden 
binnen de Brusselse grenzen. De meest geschikte locatie, voornamelijk dan op het vlak van 
mobiliteit, vinden wij Schaarbeek-Vorming. Indien deze locatie om één of andere onhaalbaar 
zou zijn, pleiten wij als tweede keus voor een nieuw of gerenoveerd stadion op de huidige 
locatie, zoals ontwerpen in de recente NEO-plannen. 
 
 
 



III Slotbedenkingen en strategie 
 
 
1. De reden waarom alles in een stroomversnelling is gekomen, heeft te maken met het 
Europees Kampioenschap Voetbal van 2020. Op 13 september moet er bij de UEFA een 
principiële kandidatuur stelling ingediend zijn; in april 2014 moet er een kant en klaar dossier 
liggen. 
Dat wordt gebruikt als één van de argumenten om te kiezen voor Parking C en niet voor 
Schaarbeek-Vorming, omdat er op Parking C sneller gebouwd kan worden. Niet alleen is dit 
laatste hoogst betwistbaar, bovendien is de deelname aan het EK een heel zwak argument om 
de zaken te versnellen. Dit EK wordt immers verspreid over tal van Europese hoofdsteden. In 
België zouden er hoogstens een tweetal matchen gespeeld worden. Het zou absurd zijn om de 
keuze van de locatie voor dit bouwwerk te laten afhangen van amper twee voetbalmatchen. 
Wij zijn alvast van oordeel dat de glorie van enkele politici, die in 2020 graag vooraan willen 
zitten bij deze matchen, absoluut ondergeschikt is aan het algemeen belang en aan de 
noodzaak om een zo geschikt mogelijke plaats te vinden voor een hedendaags en goed 
bereikbaar stadion.  
 
 
2. Parking C vinden wij om vele redenen niet de geschikte locatie en wij betreuren ten zeerste 
dat de Vlaamse regering zich zo gemakkelijk heeft laten meeslepen in dit verhaal. We vinden 
het onbegrijpelijk dat Peeters en de N-VA-ministers Muyters en Bourgeois niet lijken in te 
zitten met de verdediging van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand, zelfs niet 
dat politici van een Franstalige meerderheidspartij uitdrukkelijk te kennen gaven dat een deel 
van Grimbergen door de aanwezigheid van het stadion een tweetalig statuut zou moeten 
krijgen. Het is de zoveelste illustratie van het feit dat deze regering Peeters geen ernstig 
Randbeleid voert en via de medewerking aan dit stadion zélf de rode loper zal uitrollen voor 
de verBrusseling van de Vlaamse Rand. Uitgerekend in een dossier waar ze, met een 
eenvoudige verwijzing naar het GRUP, heel gemakkelijk een andere beslissing kan nemen.  
 
 
3. Blijkbaar had de Vlaamse regering haar steun aan het project en de ondertekening van de 
intentieverklaring (die ten laatste donderdag of vrijdag moet plaatsvinden) afhankelijk 
gemaakt van garanties inzake mobiliteit en veiligheid en inzake het behoud van de Memorial 
Van Damme. Voorwaarden inzake het Nederlandstalig karakter van Grimbergen werden dus 
niet eens gesteld. Wij blijven hopen dat de Vlaamse regering het gezond verstand laat 
zegevieren en roepen haar op haar medewerking aan dit project te staken. Wij zullen de 
komende maanden alles doen om de Vlaamse meerderheidspartijen te overtuigen dit project te 
laten varen.  
 
 
4. Indien er inderdaad toch beslist wordt om het nieuwe stadion te bouwen op Parking C, dan 
beloven wij weerwerk op juridisch vlak. We zullen dan zelf en/of in samenwerking met 
buurtbewoners alle gerechtelijke stappen zetten die we nodig achter om het project tegen te 
houden. We hebben op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening heel sterke 
argumenten. We zijn ondertussen  ervaringsdeskundigen: nog maar enkele maanden geleden 
hebben we Vlaams minister Muyters in het zand doen bijten in het dossier van de Grimbergse 
Potaarde, waar de minister een parkgebied van 1,5 hectare wilde opofferen aan de 
betonbaronnen.  


