Met zijn verleden als
gastheer voor allerlei
volkeren, zijn hybride
oorsprong en de kunst
van het compromis
is het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
een heus laboratorium
van Europa.
Dankzij zijn culturele
rijkdom en politieke
complexiteit illustreert
Brussel beter dan
welke andere stad ook
het nooit stilstaande,
voortdurend
evoluerende karakter
van België, maar ook
van de Europese Unie.

... lives, vit, leeft ...

Brussel, Europese kweekvijver
Brussel en Europa zijn innig met elkaar verbonden. Door Europese en
andere internationale invloeden kan Brussel terecht worden beschouwd
als een stad die Europa in al zijn geledingen LEEFT.
Brussel is een vreemde mengeling van "ernstige" Europese
aangelegenheden en Belgische gastvrijheid en humor. Het is een
veelzijdige stad vol contrasten. Van het brede scala aan nationaliteiten
over de Afrikaanse keuken in de Matonge-wijk tot een Finse
theateropvoering… Brussel is altijd al een aantrekkingspool geweest
voor migranten en kunstenaars uit alle hoeken van de wereld.
Hoewel het Engels weliswaar alomtegenwoordig is, vooral in de
Europese wijk, hoor je in de straten van Brussel tientallen andere talen
die als het ware een gigantische Brusselse toren van Babel vormen.
Die toren werpt zijn schaduw over de stad en over het festival Couleur
Café, die culturele smeltkroes waaraan sinds 1990 al tienduizenden
concertgangers een bezoek brachten.
Met zijn verleden als gastheer voor allerlei volkeren, zijn hybride
oorsprong, de kunst van het compromis en zijn afkeer van radicale
formules is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds mensenheugenis
het zo vaak geroemde laboratorium van Europa. Door zijn (multi)
culturele rijkdom, maar ook politieke complexiteit illustreert Brussel
meer dan welke stad ook het nooit stilstaande, voortdurend evoluerende
karakter van het land, maar ook van de Europese Unie.
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Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Natuurlijk is eenheid in verscheidenheid

stedelijk Gewest bestaat uit 19 tweeta

moeilijk, of het nu in België of op

lige gemeenten, maar is meer dan de

Europees vlak is. Na een aantal

som der delen. Als autonome politieke

staatshervormingen is België de jongste

eenheid beschikt het over belangrijke

30 jaar een federale Staat geworden

bevoegdheden waarvan de sociaal

met drie gemeenschappen (de Vlaamse

economische impact de gewestgrenzen

Gemeenschap, de Franse Gemeenschap

overschrijdt. Die bevoegdheden hebben

en de Duitstalige Gemeenschap) en

voornamelijk betrekking op:

drie gewesten (het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofd

 economie en werkgelegenheid

stedelijk Gewest). De bevoegdheden

 huisvesting

van de gemeenschappen hebben

 ruimtelijke ordening en stedenbouw

betrekking op de personen die er deel

 bescherming van monumenten

van uitmaken en op de banden die hen

en landschappen

verenigen, d.w.z. taal, cultuur, onderwijs,

 leefmilieu, waterbeleid en energie

maar ook gezondheidsbeleid en bijstand

 openbare werken en openbaar

aan personen. De bevoegdheden van
de gewesten hangen samen met het

vervoer
 wetenschappelijk onderzoek.

grondgebied en weerspiegelen een
politiek streven naar meer economische

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

autonomie voor de deelstaten.

treedt op als voogdijoverheid van zijn
19 gemeenten. Het Gewest ondersteunt

Brussel is, sinds 1989, een volwaardig

in dat verband de meest kwetsbare

Gewest, net als het Vlaams Gewest en

gemeenten, via financiële steun of struc

het Waals Gewest. Het Brussels Hoofd

turele dotaties.

Een van de beroemdste Brusselse
ballingen was wellicht Victor Hugo.
Tijdens het “Second Empire” ging
hij, als verzet tegen Napoleon III,
in ballingschap in Brussel alvorens
hij zich op Jersey vestigde. Een van
zijn Brusselse verblijfplaatsen was
destijds Le Pigeon, nummer 26
op de Grote Markt. Hugo, auteur
van een monumentaal œuvre,
wordt beschouwd als een van de
belangrijkste Franse romantische
schrijvers.

 Een tweetalig gewest met wetgevende macht binnen de Belgische federale Staat.
 Meer dan een miljoen inwoners in 19 gemeenten op een grondgebied van 162 km² groot.
 De wetgevende en uitvoerende organen : het Parlement (89 parlementsleden die
rechtstreeks worden verkozen voor vijf jaar) en de Regering (aangewezen door de
parlementsleden). Die Regering bestaat uit een Minister-Voorzitter en vier Ministers,
bijgestaan door drie Staatssecretarissen.
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De wereld en Europa in Brussel �
Binnen de Belgische federale Staat krijgen

De doelstelling van de eigenlijke

de gewestelijke bevoegdheden een

internationale politieke betrekkingen

verlengstuk op de internationale scène. In

bestaat erin het Gewest te helpen

1993 kent een grondwetsherziening de

bij de uitvoering van zijn functies als

Gewesten en Gemeenschappen ruimere

stadsgewest via de uitbouw van zijn

internationale bevoegdheden toe. Van

netwerk van bi en multilaterale relaties.

dan af geniet het Brussels Hoofdstedelijk

De drie pijlers van de
externe betrekkingen
van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Gewest beheersautonomie op het vlak

Concreet gezien volgt het Gewest de

van internationale samenwerking in de

werkzaamheden van de internationale

domeinen waarvoor het intern politiek

organisaties (Europese Unie, Verenigde

bevoegd is.

Naties, OESO, …) en nemen zijn ministers

BRUSSELSCAPITAL REGION

deel aan de Raadsvergaderingen van

Wat de handelsbetrekkingen aangaat,

de Europese Unie. Het Gewest sluit ook

kan het Gewest steunen op een netwerk

autonoom internationale verdragen af

van economische en handelsattachés

en verdedigt, op de internationale scène,

die als opdracht hebben de Brusselse

zijn economische, politieke en sociale

ondernemingen in het buitenland te

belangen.

Brussel in de wereld
De directie Externe
Betrekkingen

promoten.

Brussel in Europa
De Afvaardiging van het
Gewest bij de Permanente
Vertegenwoordiging (PV) van
België bij de Europese Unie
De wereld in Brussel
Het Verbindingsbureau
Brussel-Europa

Om zijn internationale ambities waar
Brussel Export verenigt de directie

te maken, kan Brussel steunen op een

Buitenlandse Handel van het Brussels

wereldwijd netwerk van regio’s en steden

Hoofdstedelijk Gewest en BECI (Brussels

waarmee het, op basis van bilaterale

Enterprises Commerce and Industry).

overeenkomsten, partnerschappen

Sinds 2007 groepeert BECI de Kamer

heeft afgesloten. Die overeenkomsten

van Koophandel en Nijverheid en

vergemakkelijken de samenwerking

het Verbond van Ondernemingen te

d.m.v. gemeenschappelijke projecten

Brussel. Hun doel? De buitenlandse

en goede praktijken en vormen de

handel bevorderen, de economische

hoeksteen van de externe betrekkingen

en commerciële zichtbaarheid van

van het Gewest.

het Gewest verhogen en de Brusselse
exportondernemingen een brede

Wat de multilaterale samenwerkings

waaier aan diensten aanbieden.

verbanden aangaat, verdedigt Brussel
zijn specifieke kenmerken als stedelijk

Wat de investeringen van buitenlandse

Gewest. Zo is het actief in Eurocities,

ondernemingen in Brussel betreft,

Metropolis en de Vergadering van de

is het Brussels Agentschap voor

Regio's van Europa, organisaties die

de Onderneming (BAO) de

lobbyen voor een beter grootstedelijk

gesprekspartner bij uitstek voor

en regionaal beleid, die optreden

potentiële investeerders die op één plek

als platformen voor het ontwikkelen

alle informatie willen krijgen voor de

van vernieuwende oplossingen voor

verwezenlijking van hun project.

gemeenschappelijke problemen of die
samenwerkingsprogramma’s opzetten.
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De directie Externe Betrekkingen is in het Gewest de stuwende kracht
achter alle internationale contacten. Haar strategische doelstellingen zijn:
 het vervullen van de wettelijke verplichtingen van het Gewest op Europees en
internationaal niveau (omzetting van de Europese richtlijnen in de gewestelijke
wetgeving, procedures voor de bekrachtiging van de "gemengde" verdragen …);
 het verdedigen en coördineren van de Europese en internationale belangen van het
Gewest;
het instaan voor de promotie en het imago van het Gewest op lokaal, nationaal en
internationaal niveau;
 het bijdragen tot de concrete invulling van de stedelijke en gewestelijke rol van het
Gewest en meewerken aan de duurzame ontwikkeling van dat Gewest;
 het toepassen van de reglementering op de in-, uit- en doorvoer van wapens,
verwant materiaal en dual use goederen.
Praktisch gezien formuleert de directie voorstellen voor het voeren van een
coherent buitenlands beleid en vertegenwoordigt ze het Gewest op de verschillende
internationale fora. De directie coördineert ook de deelname aan grote internationale
evenementen met het oog op een betere promotie.

De Afvaardiging bij de Europese Unie vormt de interface tussen de
Europese instellingen en het Gewest. Haar rol bestaat er, onder meer, in:
 te anticiperen op de besluitvorming en de werkzaamheden van de Europese
instellingen te volgen in nauwe samenwerking met de Permanente
Vertegenwoordiging van België;
 de ontwerpreglementeringen en Europese programma’s te analyseren;
 in te staan voor de follow-up van de informatie, rond Europese dossiers adviezen
en bijstand te verlenen aan de Regering, het Ministerie van het Gewest, de
pararegionale instellingen, de 19 gemeenten, de ondernemingen en inwoners van
het Gewest;
 de dossiers voor te bereiden die een invloed hebben op de gewestelijke
bevoegdheden voor de Raad van de Europese Unie;
 de Brusselse belangen bij de Europese instellingen te verdedigen;
 de relaties met de andere regionale bureaus in Brussel verder uit te bouwen.

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa staat in voor:
 het promoten van Brussel als gaststad voor Europa door administratieve
ondersteuning te bieden aan personen die zich in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest vestigen;
 het sensibiliseren van de inwoners voor de internationale roeping van hun stad
door debatten, informatiecampagnes en vormingen.
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Van het discrete Europa
tot internationale uitstraling �
"Brussel vestigt de

De berichten op radio en tv bevestigen

aandacht op het

hoofdstad als politiek centrum van

fusiedossier…
Brussel stelt voor…
De Europese staats- en

dagelijks de rol van de Belgische
Europa.
In de loop der jaren is deze evolutie
steeds sterker geworden en ze is nog

regeringsleiders zijn in

lang niet voltooid. Vandaag zijn alle

Brussel samengekomen

vertegenwoordigd.

voor een buitengewone
top…"

politieke organen van Europa in Brussel

De dynamiek achter de Europese
constructie zorgt in het zog van
de Europese Unie voor honderden
nationale, regionale en lokale

Het Europees parlement
vormt de tweede
wetgevende tak van
de Unie. In Straatsburg
bevindt zich de
officiële zetel van het
Parlement en Brussel
verwelkomt de Europese
volksvertegenwoordigers
drie van de vier weken
voor de bijkomende
plenaire zittingen en voor
de vergaderingen van de
parlementaire commissies
en politieke fracties.
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De Raad, samengesteld
uit de vertegenwoordigers
van de regeringen van
de Lidstaten, is het
belangrijkste wetgevende
orgaan en politieke
beslissingscentrum van de
Europese Unie.

vertegenwoordigingen, een

ook overduidelijk dat Brussel een

internationale persaanwezigheid die

vooraanstaande rol op de internationale

tot de grootste van de wereld behoort,

politieke scène speelt.

duizenden lobbyisten, bureaus voor
consulting en juridisch advies die

Op diplomatiek vlak kan men dus

allemaal zo dicht mogelijk bij de

niet om het Brussels Hoofdstedelijk

Europese besluitvormers willen raken.

Gewest heen, maar het Gewest is
ook uitgegroeid tot een economisch

Naast het universum dat de Europese

kruispunt met een internationale

Unie op zich vormt, zijn er nog de

uitstraling.

NoordAtlantische Verdragsorganisatie
(NAVO), de WestEuropese Unie,
het Secretariaatgeneraal van de
BENELUX, de Customs CoOperation
Council en Eurocontrol… Het is dan

De Europese Commissie,
de drijvende kracht achter
het eenmakingsproces,
moet toezien op het
algemeen belang. Ze is
de behoedster van de
Verdragen en heeft een
initiatiefmonopolie (in de
eerste EU pijler).

Het Comité van de
Regio’s, de politieke
vergadering die de
spreekbuis is van de lokale
en regionale overheden,
en het Economisch
en Sociaal Comité,
de vergadering van de
Europese economische
en sociale partners, zijn
adviesorganen.
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Een kleine wereldstad
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de

Brussel telt ongeveer 54.000 ondernemin

belangrijkste economische pool van het

gen en voert meer dan de helft van zijn

land. In het Gewest is een werkgelegen

productie uit. De voornaamste econo

heids en investeringsniveau samenge

mische actoren van Brussel zijn de kleine

bald dat hoger ligt dan andere Europese

en middelgrote ondernemingen (32.000

steden van een vergelijkbare omvang. In

kmo’s) en internationale bedrijven.

het Gewest woont bijna 10 % van de Bel

Met zijn meer dan 15.000
lobbyisten is het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
uitgegroeid tot het tweede
grootste lobbycentrum ter
wereld, na Washington.

gische bevolking en op zijn grondgebied

Als institutioneel centrum van de

bevindt zich ongeveer 19 % van de natio

Europese Unie haalt het Brussels Hoofd

nale rijkdom. Bijna één van de zes jobs in

stedelijk Gewest een groot deel van zijn

België bevindt zich in de 19 gemeenten.

BBP uit die internationale aanwezigheid.

BRUSSELSCAPITAL REGION
Het Gewest is dan ook opgeklommen tot

In het Gewest zijn meer dan 1.300 buiten

de tweede belangrijkste Europese regio

landse bedrijven gevestigd, 120 gouver

in termen van Bruto Binnenlands Product

nementele organisaties en 1.400 ngo’s.

(BBP) per inwoner.

Bijna 92.000 jobs hangen rechtstreeks of
onrechtstreeks af van de internationale rol

Als grootstad is Brussel een echte

van het Gewest.

economische motor voor zijn hinterland.

Met zijn 185 ambassades en
meer dan 5.000 diplomaten
is het ook de tweede grootste
standplaats van diplomatieke
vertegenwoordigingen,
zonder het dan nog te hebben
over de bijna 300 bureaus
die regionale en lokale
instanties bij de Europese Unie
vertegenwoordigen.

Aangezien de economische grenzen

Het is dan ook logisch dat de Brusselse

van Brussel niet overeenstemmen met

economie gekenmerkt wordt door

zijn administratieve omschrijving stellen

een duidelijk overwicht van de bijzon

verscheidene werkgeversorganisaties

der gediversifieerde dienstensector:

voor een Brussels Metropolitan Region

transportfirma’s, advocatenkantoren,

(BMR) in het leven te roepen die zich zou

opleidingsinstellingen, bedrijven uit

uitbreiden tot 55 gemeenten.

de toeristische sector, studiebureaus,
vertaal en tolkbureaus en prkantoren…

Om tot een optimale werking van het

allemaal zochten, vonden en kregen ze

economische bekken en arbeidscreatie

er hun plaats. Praktisch gezien zorgen de

te komen, beschikt het Gewest over

activiteiten van de dienstensector voor

verscheidene hefbomen: steun aan

90 % van de bezoldigde banen die in de

de ondernemingen, hun promotie

hoofdstad geregistreerd zijn.

op de buitenlandse markten, acties
op de arbeidsmarkt en economische

Hoewel in Brussel hoofdzakelijk de

stimulering via de activiteiten van de

dienstensector actief is, blijft de hoofd

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

stad het tweede industriële centrum van

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

België, na Antwerpen. Door de sterke

(GOMB) en het Brussels Agentschap voor

verstedelijking was het Gewest verplicht

de Onderneming (BAO).

zijn heil te zoeken in sectoren met een
hoge toegevoegde waarde (elektronica,

Met een marktaandeel van 57 % neemt het zakentoerisme een steeds belangrijkere
plaats in. Brussels verwelkomt dagelijks dan ook ongeveer 150 evenementen
in de Meetings Industry, wat neerkomt op 38.000 deelnemers en 5.000
hotelovernachtingen per dag.
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Brussel is de derde grootste gaststad ter wereld voor vergaderingen van
internationale organisaties, na Singapore en Parijs, maar voor Wenen, Genève en
New York.
De keuze voor Brussel wordt, onder meer, gemotiveerd door zijn centrale ligging,
bereikbaarheid en aanwezigheid van internationale organisaties.

parachemie, farmaceutische industrie, voe
dingsmiddelenindustrie, uitgeverijen, ...).

er vaak hun administratieve, financiële
of onderzoeksactiviteiten Dat geldt bij
voorbeeld voor Toyota, de wereldleider in

Brussel telt daarenboven het

de automobielproductie. Brussel bekleedt

grootste aantal beslissingscentra van

de vijfde plaats voor het vestigen van een

multinationale ondernemingen. Die

buitenlandse onderneming, na Londen,

worden verleid door de geografische

Parijs, Frankfurt en Barcelona (ranking

ligging, de kwaliteit van het vastgoed

2009 van het consultingbureau voor

aanbod en de arbeidskrachten en vestigen

bedrijfsvastgoed Cushman & Wakefield).

Met de inhuldiging, in 2009, van het nieuwe Congrespaleis, dat de naam Square
meekreeg, met het nieuwe Magritte Museum en het Brussels Info Plein (BIP), het
Visitor Center van het Gewest, is de museumbuurt uitgegroeid tot een belangrijke
toeristische trekpleister.
Square is een platform van 55.000 m², met meer dan 13.000 m² aan
vergaderzalen. Het is ook een architectonisch ijkpunt dankzij de renovatie
van het voormalige Congrespaleis dat werd gebouwd naar aanleiding van de
wereldtentoonstelling van 1958.
Brussels Expo is het grootste tentoonstellingenpark van België, met zijn
115.000 m², verdeeld over 12 paleizen, waarvan sommige werden opgetrokken
naar aanleiding van de wereldtentoonstellingen van 1935 en 1958.

9

De toekomst voorbereiden �
wetenschappelijk onderzoek �
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Met het oog op synergieën tussen

uitzonderlijk dik bezaaid met instellingen

de academische en de economische

voor hoger onderwijs via vooraanstaande

wereld streeft het Gewest ernaar

universiteiten (de Vrije Universiteit

de ondernemingen diensten aan te

Brussel, de Katholieke Universiteit Brussel,

bieden en hen industrieterreinen en

de Université Libre de Bruxelles, de

wetenschapsparken ter beschikking

Université Catholique de Louvain) en hun

te stellen. Die moeten zorgen voor

onderzoekslaboratoria, 15 hogescholen

startup en spinoffactiviteiten. De

en hogere instituten, samen goed voor

strategische keuzes van het Gewestelijke

ongeveer 70.000 studenten en 10.000

wetenschappelijke beleid gaan uit

wetenschappers.

naar drie kernsectoren: de informatie
en communicatietechnologieën, de
levenswetenschappen en het leefmilieu.

Sinds 2003 is het voornaamste instrument voor de actieve promotie van onderzoek
het Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de
innovatie van Brussel (IWOIB). Het Instituut heeft als opdracht het industriële
onderzoek en de "preconcurrentiële" ontwikkeling te financieren die worden opgezet
door de grote ondernemingen en kmo’s die in het Gewest gevestigd zijn.
Het IWOIB werkt nauw samen met Research in Brussels (RIB) dat informatie
verschaft over alle activiteiten en initiatieven waarop Brussel prat kan gaan. RIB
voert studies uit over de toestand van het onderzoek in Brussel en brengt dat
onderzoek onder de Europese en internationale schijnwerpers.
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Knooppunt op het net
Brussel, stad van communicatie �
Samen met zijn opkomst als

Met meer dan 17 miljoen passagiers

beslissingscentrum van de Europese Unie

en meer dan 450.000 ton vracht

is Brussel uitgegroeid tot een draaischijf

per jaar behoort Brussels Airport tot

van internationale communicatie.

de belangrijkste luchthavens van

Een exportgerichte economie

Europa. Vanuit Brussels Airport zijn

zoals de Belgische vergt een snelle

er 218 rechtstreekse verbindingen

vervoerinfrastructuur. Het Belgische

die werden afgehandeld door 94

autowegennet is een van de dichtste

luchtvaartmaatschappijen (cijfers 2009).

ter wereld. De nabijheid van de

Brussels South Charleroi kent een

Eurotunnel tussen het vasteland en

ongelooflijke groei en ging van 255.000

het Verenigd Koninkrijk verhoogt nog

passagiers in 2000 tot bijna vier miljoen

de aantrekkingskracht van Brussel als

passagiers in 2009. En dat is nog maar een

communicatieknooppunt.

begin !

Brussel is een knooppunt op het net van

Het meest verrassende vervoermiddel

de hogesnelheidstreinen en werpt zich,

is Brussel is echter … het water.

dankzij de onnavolgbare bereikbaarheid
met de trein, steeds meer op als
een kruispunt voor de zakenwereld.
Aangezien het Gewest zich op slechts
1u.23 sporen van Parijs en 1u.45 van
Londen en Keulen bevindt, kunnen
internationale zakenlui of ambtenaren
letterlijk pendelen tussen hun
vertrekplaats en hun job in Brussel.
Het Gewest wordt bediend door twee
luchthavens: Brussels Airport op 12
kilometer van BrusselStad en Brussels
South Charleroi Airport op 45 minuten
rijden van Brussel.

De Haven van Brussel is de
tweede grootste binnenhaven
van het land. Het is een zeehaven
waar schepen met een maximale
capaciteit van 4.500 ton
terechtkunnen. Als centrum voor
logistiek en transport is er in de
Haven van Brussel een jaarlijks
transitverkeer van meer dan zes
miljoen ton goederen die met de
trein, over de weg of met het schip
aankomen.
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De smaak
van duurzame mobiliteit
te pakken krijgen
"File tussen Wezembeek-Oppem en

dichtgeslibde verkeersaders?

Groot-Bijgaarden …, het is stapvoets
rijden op de kleine ring tussen Madou en

Een van de meest hoopgevende projecten

Koekelberg…"

is het nieuw Gewestelijk Expresnet
(GEN). Dat wordt niet enkel een

De radioluisteraars kennen de pijnpunten

instrument ten dienst van de pendelaars,

op het Brusselse wegennet uit het hoofd.

maar ook een nieuwe vervoerwijze voor

De verkeersberichten worden helaas elk

de bewoners van het Gewest. Voor het

jaar langer …

project zullen GENstations of haltes
moeten worden aangelegd of heropend

Iedereen is het erover eens dat

in zones waar het openbaar vervoer

de mobiliteit een van de grootste

momenteel slechts weinig aanwezig is.

uitdagingen voor dit decennium in
Brussel zal zijn. De Brusselse verkeersaders

In Brussel gebeuren drie van de vijf ver

slibben steeds sneller dicht. Hoe kunnen

plaatsingen over een afstand van minder

we ervoor zorgen dat het Gewest in

dan vijf kilometer, een afstand die te voet

2015 niet volledig omsloten wordt door

of met de fiets kan worden afgelegd. Om

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een aantal prioriteiten vastgelegd in een
strategisch plan voor mobiliteit en openbare werken tegen 2025. Het Iris II-plan
voorziet jaarlijks in ongeveer 200 miljoen euro aan investeringen in infrastructuur, de
ene helft voor het wegennet, de andere helft voor het openbaar vervoer.
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dergelijke verplaatsingen te promoten,

met 20 % inperken door een betere

moeten de herinrichtingswerken voor

dienstverlening voor te stellen in

veiligere voet en fietspaden worden

termen van frequentie, regelmaat

voortgezet. Tegelijk voert het Gewest

en commerciële snelheid van de

een beleid dat het rationele gebruik

Maatschappij voor het Intercommunaal

van de wagen aanmoedigt, met name

Vervoer te Brussel (MIVB).

via een systeem van autodelen en een
doelgerichter parkeerbeleid waarmee de

Het is de ambitie om van Brussel een

regels over de 19 gemeenten heen verder

Gewest te maken dat een voorloper is op

worden geharmoniseerd.

het vlak van duurzame stadsontwikkeling
waar dankzij de complementariteit tussen

De uitbouw van het openbaar vervoer

de vervoerwijzen de bewoners opnieuw

blijft echter de grootste prioriteit op

in het middelpunt komen te staan

het vlak van mobiliteit in het Gewest.

van een geïntegreerd mobiliteits en

Het doel: tegen 2020 het autoverkeer

transportbeleid.

Cambio, het systeem voor autodelen, is een slim en milieuvriendelijk alternatief
voor het gebruik van de eigen wagen in de stad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
telt momenteel meer dan 60 stations waar de gebruiker voor enkele uren een auto
kan huren.
Een ander initiatief voor duurzame mobiliteit is Villo!, het geautomatiseerde
netwerk voor fietsverhuur. Het systeem is operationeel sinds 2009 en telt 180 stations,
die op zich 500 meter van elkaar bevinden, en ongeveer 2.500 fietsen op het hele
gewestelijke grondgebied.
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Veranderingen in de stad �
Met zijn dubbele pet van Belgische

en een vlotte mobiliteit.

hoofdstad en zetel van de Europese
instellingen overstijgt Brussel het zuiver

Om de kwaliteit van stedenbouw en

Europese kader om steeds meer te

leefmilieu te verhogen zal prioriteit

veranderen in een "universele" stad. Om

worden gegeven aan het openbaar

de promotie en begeleiding van het

vervoer, de voetgangers en fietsers.

internationale karakter van Brussel ten

De nieuwe gebouwen zullen moeten

aanzien van de groeiende concurrentie

beantwoorden aan strikte normen

van andere Europese grootsteden

inzake energieprestaties.

mogelijk te maken, heeft het Gewest een
Plan voor de internationale ontwikkeling

Op lokaal vlak is het belangrijkste

van Brussel (PIO) opgesteld. Het gaat

instrument voor stadsrenovatie het

om een echt actieplan op lange termijn,

"wijkcontract". Dat programma voorziet

gebaseerd op de omschrijving van

onder meer in investeringen in de

strategische stadszones zoals Thurn &

renovatie van vervallen gebouwen,

Taxis, het Weststation, de Heizel, Delta,

woningen voor een betaalbare

het Administratief Centrum, Erasmus,

huurprijs, de inrichting van de openbare

Reyers en de Europese wijk.

ruimte, de sociaaleconomische sector
en het verenigingsleven.

Een van de voornaamste projecten
van het PIO is de inrichting van de

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Europese wijk. Het Stadsproject Wet,

beheert ook de projecten die door de

dat reeds jarenlang werd voorbereid

Europese Unie worden gecofinancierd

in overleg met de Europese en

in het raam van het EFROprogramma

gemeentelijke instanties, wil komen

20072013. Dankzij dat programma kan

tot een ecowijk met een voorbeeld

bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen euro

functie, d.w.z. een gemengde buurt met

worden geïnvesteerd in de omgeving

kantoren, woningen, handelszaken en

rond de kanaalzone, een andere

culturele en recreatieve uitrustingen,

strategische zone voor het heroveren

waarbij ook rekening wordt gehouden

van de stedelijke ruimte.

met de bescherming van het leefmilieu

Het Plan voor de internationale ontwikkeling van Brussel (PIO) is
een project voor de ontwikkeling van Brussel dat is opgebouwd rond een van de
voornaamste kenmerken van de stad: zijn internationale roeping.
De sleutelidee achter het PIO luidt als volgt: door de internationale troeven van
Brussel te stimuleren kunnen de renovatie van de wijken, de bouw van woningen en
de creatie van nieuwe infrastructuurelementen worden opgedreven.
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Het project van het "Atelier de
Portzamparc", dat als winnaar
van een internationale wedstrijd
voor de stedenbouw in de Europese
wijk rond de Wetstraat uit de bus
kwam, wil stapsgewijs een nieuwe
wijk creëren waar de Europese
Commissie zich zal vestigen. Het
project is gebaseerd op het concept
van het "open huizenblok", de
"open straat" en de stapsgewijze
transformatie van de stad.

"Dankzij het spel van openingen,
ruimte, licht en uitzichten kunnen
de bewaarde bestaande gebouwen
worden gecombineerd met de nieuwe
hoge gebouwen…
Beneden is er een mix van handelszaken, voetpaden, bomen, voetgangers, tuinen, trams, bussen
en autoverkeer…"
Christian de Portzamparc
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Levenskwaliteit
een kwestie van smaak �

Speculaas, met aroma
van kaneel, muskaat
en kruidnagel een
variant van peperkoek,
is heerlijk bij een
kopje koffie. Het koekje
wordt tot de oudste
sterkhouders van de
Belgische gastronomie
gerekend.

Om de sfeer op te snuiven van Brussel,

De gerenommeerde Brusselse

is niets beter dan een bezoek brengen

gastronomie komt ook duidelijk

aan de talrijke markten. Precies op deze

naar voren in de brouwerijen met als

volkse en "europoliete" plekjes vind je

bekendste Gueuze, Lambiek, Faro en

de essentie van deze stad: een plek van

Kriek, naar smaak te degusteren met

tolerantie en vrijheid.

een stuk kaastaart. Alle geheimen
van de Brusselse brouwerijen worden

Wie Brussel zegt, zegt "verleiding

onthuld in het Museum van de Gueuze,

van de smaak". En dat zijn niet alleen

gehuisvest in een artisanale brouwerij

de wafels of pralines, de frietjes en

van het einde van de 19de eeuw.

mosselen, maar ook de speculaas,
witloof, de karakollen of de stoemp. De

De titel van een krantenartikel "Op weg

Brusselse keuken haalt zijn inspiratie uit

naar het paradijs" vat perfect de zachte

de uiteenlopende Franse, Vlaamse en

verrassing samen van toeristen die

Waalse keukens.

door de straten rond de Grote Markt
slenteren: chocoladewinkels waar je

Een enkel cijfer volstaat om de grote

ook kijkt. Op deze beroemde plaats is

variëteit van de smaken aan te tonen:

ook La Maison des Maîtres Chocolatiers,

Brussel telt meer dan 2.000 restaurants

het uithangbord van de knowhow en

waarvan meerdere sterren bezitten.

de zuivere traditie van de Belgische

Het is een stad vol gastronomische

ambachtelijke chocolatiers. Vlakbij

verrassingen in kleine plaatselijke

vindt u een prachtig herenhuis met het

restaurants of in een van de vele

Museum van Cacao en Chocolade, dat

wereldkeukens.

de productietechnieken van Belgische
chocolade en pralines voorstelt.
En 2012 wordt uitgeroepen tot jaar
van de Gastronomie, een ideale
gelegenheid om de talenten en
rijkdom van de Brusselse gastronomie
te ontdekken.

In 1912 vond Jean Neuhaus, kleinzoon van de oprichter
van het Maison Neuhaus, de eerste gevulde chocolade
uit. Hij noemde zijn uitvinding "praline". Vaak wordt de
Belgische chocolade verpakt in een papiertje. Ook deze
verpakking is een creatie van Jean Neuhaus.
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Stoemp
Puree op Brusselse wijze
In « Les belles heures de la gastronomie bruxelloise » (1984)
omschrijven Simonne en Louis Binnemans stoemp als de lievelingskost
van de kleine Brusselaars. Door deze stoemp worden hun spieren
sterker en hun buikje ronder.

Voor de liefhebbers
van een eenvoudige
volkse keuken …

Ingrediën
ten voo

r vier pers
✎ 500 g
onen
aardapp
elen
✎ 300 g
wortelen
✎ 100 g
spek
✎ 1 ui
✎ 50 g b
oter
✎ 10 cl d
ikke room
✎ zout, p
eper en n
ootmusk
aat

 Kuis de wortelen en schil de aardappelen.
 Snijd de wortelen in dikke schijven.
 Snijd ook de aardappelen in stukken zodat deze sneller gaar worden.
 Snijd het spek in reepjes.
 Neem een kleine pan en verwarm deze op een hoog vuur.
 Voeg de spekreepjes en de ui toe en laat ze 5 minuten bruin bakken.
 Neem de pan van het vuur en zet deze even opzij.
 Neem nu een grote kookpot en breng het gezouten water aan de
kook.
 Voeg de aardappelen en de wortelen toe.
 Laat 20 tot 25 min. koken, totdat de aardappelen en de
wortelen goed gaar zijn.
 Giet de groenten af en leg ze in een kom.
 Plet de groenten met een vork.
 Voeg het spek toe en laat de in blokjes
verdeelde boter smelten op de fijngestampte
groenten.
 Voeg de room toe en meng er een
beetje nootmuskaat onder.
 Voeg zout en peper toe.
 Roer alles nog eens goed om.

Deze stoemp wordt rijkelijk opgediend
met gegrilde bloedworst en gegrild spek.

Pain à la grecque
Er was eens een Franse
bakkersjongen die werd
opgenomen in de rangen
van de orde, die sinds de
16de eeuw gevestigd was
in de Wolvengracht. Om
het menu op te fleuren,
bakte hij stokbroden die,
misschien per toeval,
in grove suiker werden
gerold. Deze nieuwe
zoetigheid kreeg de naam
"bruut van de grecht"
(pain du fossé). Ten tijde
van de Brusselse bezetting
vertaalden de Franse
troepen het "Bruut van
de grecht" als "pain à la
grecque".
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De natuur
in het hart van de stad �
Brussel is een van de meest groene van

Nog zo een sterk symbolische plek:

de Europese hoofdsteden. Een veelvoud

het Jubelpark. De site werd opgericht

aan parken en tuinen, van de meest

tijdens de nationale tentoonstelling

majestueuze tot de meest discrete,

van het jubileum van 1880 ter ere van

liggen verspreid over de vier windhoe

de 50jarige onafhankelijkheid van

ken van het Gewest. Elk van hen heeft

België, en diende in 1897 als kader van

zijn geschiedenis, een architectuur, een

de eerste van vier wereldtentoonstel

eigen karakter...

lingen die Brussel zou verwelkomen.
De 30 hectare klassieke tuinen, precies

We zoomen in op een van deze groene

aangelegde paden of de nauwkeurig

ruimtes die het bekendst en het vaakst

onderhouden laurierhagen vormen

bezocht is: het Park van Brussel. Deze

een moment van verpozing op een

historische wildreserve tegenover het

minuut van het Rondpunt Schuman

Koninklijk Paleis is tot de nok gevuld met

en de drukte van de Europese zaken.

schatten: de muziekkiosk, de Vauxhall,

De Koninklijke Musea voor Kunst en

de standbeelden, de fonteinen… Zijn

Geschiedenis, Luchtvaart, het Leger en

verleden is gevuld met geschiedenis,

de Militaire Geschiedenis, het Koninklijk

hier speelde zich immers op 23 septem

Instituut voor Artistiek Erfgoed en het

ber 1830 de opstand af die België naar

Automobielmuseum (Autoworld) kozen

de onafhankelijkheid voerde.

er hun thuisbasis. Ingewijden koesteren
het adembenemende panorama aan de
top van de drie bogen

Gelegen in het zuiden van Brussel is het Terkamerenbos een van de geliefkoosde
groene ruimtes van de Brusselaars. Als enclave in het Zoniënwoud is dit stadspark,
opgericht in 1862, een op Engelse leest geschoeide groene ruimte, gekenmerkt door
de onregelmatigheid in het ontwerp van de aanplantingen en wegen. Vandaag
vormen de 123 hectaren van het “Bois” een belangrijke "groene long" voor de
Brusselaars, en het blijft een Brusselse hotspot.
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Een hele geschiedenis …
en met stijl... �
Het Gewest heeft een rijke en bewogen
geschiedenis: even zovele regeringen die
er een indrukwekkend architecturaal en
artistiek patrimonium achterlaten.
Straat na straat, telkens een andere
sfeer… Brussel speelt met contrasten:
van huizen met de charme van weleer
tot de moderne internationale zakenwij
ken… en dat in een uitzonderlijke sociale
en culturele omgeving.
Symbolen van dat eclectisme zijn de
Grote Markt en het Stocletpaleis. Beide
staan op de lijst van het werelderfgoed
van de UNESCO.
De Grote Markt is wereldwijd bekend
voor haar rijke ornamentiek aan de

Victor Horta was een leerling
van Alphonse Balat, de architect
van koning Leopold II. Hij heeft
meegewerkt aan het ontwerp van
de koninklijke serres van Laken.
Met de bouw in 1893 van Hotel
Tassel in Brussel legde hij de basis
van de Art Nouveau. Horta zorgde
voor een revolutie in de traditionele
architectuur voor woningen. Hij
inspireerde zich op de natuur en
maakte de structuur van de huizen
minder zwaar door het gebruik
van metaal en glas, zodat het
daglicht kon doordringen in alle
kamers. Zijn huis en atelier zijn
tegenwoordig ondergebracht in het
Hortamuseum.

gevels van de prachtige gildehuizen.
Ze wordt algemeen beschouwd als een

concept van een gesamtkunstwerk. Aan

van de mooiste markten ter wereld. Het

het begin van de 20ste eeuw wilde deze

Brusselse stadhuis, dat in het begin van

kunstvorm binnen en buitendecoratie,

de 15de eeuw werd gebouwd, domineert

het werk van kunstenaars en dat van

dit opmerkelijke, architecturale geheel.

ambachtslui in één werk verenigen. Het

Schrijvers als Baudelaire, Victor Hugo

voormalige hotel dat eigendom was van

of Karl Marx konden niet weerstaan

bankier Adolphe Stoclet, werd in 1905

aan de charme ervan. Op de Grote

ontworpen door de Oostenrijkse architect

Markt vinden tal van culturele en

Josef Hoffmann en is een juweeltje uit de

feestelijke evenementen plaats, zoals de

Wiener Sezession. Het luidt het begin in

Ommegang, een reconstructie van de

van de Art Nouveau en het modernisme.

stoet van Karel V in 1549, waaraan jaarlijks
zowat 1.400 figuranten deelnemen.

Ook de statige woningen van architect

Om de twee jaar wordt er een immens

Victor Horta behoren tot het werelderf

bloementapijt aangelegd met meer

goed van de UNESCO. Horta was de

dan 500.000 begoniaplanten.

grondlegger van de Art Nouveau en zijn
woningen maken, samen met die van

In SintPietersWoluwe, in het oosten van

Henry Van de Velde en Paul Hankar, van

Brussel, vertegenwoordigt het Stoclet

Brussel een van de belangrijkste stedelijke

paleis op een revolutionaire manier het

getuigen van deze architecturale stijl.
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Het Brussels is de volkstaal
van Brussel. Het is een soort
van Frans dat is doorspekt
met Vlaamse uitdrukkingen.
Dit is een miniportret van de
echte Brusselaar:
"Plus tof, plus spoem que
notre Bruxelles, cela n'existe
pas.
Ca est une ville où on peut
babbeler dans sa langue et
faire la zwanze à la place
de Brouckère entre deux
bloempots.
Un vrai bruxellois, c'est un
zinneke, un kiekefretter qui
fait du stoef et qui pour boire
son pot ne fait pas de poef.
Et c'est dans les Marolles
qu'il va knabeller les bonnes
caricolles.
Ses krotjes, ses strotjes et le
métro, la gueuze, la kriek et
le faro sont sa gloire et sa
réussite comme Mannekenpis et les patates frites !"
Jo May, 1999

Wanneer hij de wirwar van geplaveide

Zoals het merendeel van de bouwsels van

straatjes in het historische hart

de Expo 58 zou ook het Atomium worden

achter zich laat, kan de bezoeker zijn

afgebroken na de Wereldtentoonstelling.

ontdekkingstocht in zuidelijke richting

Maar het was zo populair dat men

verderzetten naar de Marollen. Hier

dat moment steeds maar uitstelde.

spreekt men het echte Brussels, een

Tegenwoordig staat het Atomium met

volkse mix van Frans met Vlaamse

zijn meer dan 4.000 bezoekers per dag,

uitdrukkingen. Boven deze populaire wijk

aan de kop van het klassement van de

torent het Justitiepaleis uit, dat andere

populairste toeristische attracties van de

architecturale icoon van de stad. Het werd

hoofdstad.

gebouwd aan het einde van de 19de eeuw
door Joseph Poelaert. Het paleis was in

De nationale basiliek van het Heilig-

die tijd een van de grootste gebouwen

Hart, door de Brusselaars gewoon de

ter wereld, en ook vandaag nog verrast en

Basiliek van Koekelberg genoemd, is de

fascineert het door zijn grootsheid.

vijfde grootste kerk ter wereld. Ze torent
uit boven het plateau van Koekelberg en

De geschiedenis van een streek wordt

is het werk van de Gentse architect Albert

echter niet alleen geschreven door

Van Huffel. Het is een artdeco monument

paleizen, maar ook door hallen, ateliers en

met sobere lijnvoering en compacte

fabrieken. Sinds de grote omwenteling

volumes in baksteen en natuursteen. Niet

van de deindustrialisatie leeft in Brussel

minder dan 65 jaar verstreken er tussen

een nieuwe interesse voor haar industriële

de eerstesteenlegging in 1905 en de

kathedralen. De reconversie van de Hallen

voltooiing in 1970.

van Schaarbeek en de Sint Gorikshallen
of de Tour & Taxissite eindigde in een
ware metamorfose. Deze reconversies
staan tegenwoordig symbool voor het
dynamisme en de culturele opleving van
de stad.
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De laatste rock ‘n roll stad �
In de postindustriële informatie
maatschappij maakt cultuur meer en meer
deel uit van de "markt". Tegenwoordig
bestaat er dus een rechtstreeks verband
tussen het op internationaal vlak
economisch aantrekkelijkzijn en het
creatieve en culturele dynamisme van een
regio.
Op politiek vlak tonen zowel de Franse als
de Vlaamse Gemeenschap hun culturele
kwaliteiten op het tweetalige grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Om elke gemeenschap de gelegenheid
te geven om een voor Brussel specifieke
politiek te voeren, werden twee bijzondere
instellingen in het leven geroepen: de

En sinds een twintigtal jaren waait er een

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

creatieve wind door de modewereld, die

en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

het levenslicht zag in het historische hart

(VGC) van het Brussels Hoofdstedelijk

van de stad. De jonge Belgische stylisten

Gewest.

van de Dansaertwijk hebben met hun mix
van klassiek en modern een doorbraak

In Brussel gaan traditie en vernieuwing niet

bewerkstelligd op internationaal vlak. De

alleen hand in hand ; ze verrijken elkaar

evolutie blijft aanhouden of het nu gaat

ook. Het Gewest is een echte smeltkroes

om prêtàporter of avantgarde, Brussel

van culturen en is vooral bekend om

geeft de toon aan, voorspelt de kleur…

zijn creatieve inbreng op verschillende

Naast kleding hebben de ontwerpers

vlakken, onder meer in de klassieke muziek

zich ook gespecialiseerd in accessoires,

en de hedendaagse dans, de rock‘nroll,

zoals hoeden, juwelen en lederwaren.

pop, jazz, strips, mode en de plastische

De Brusselse mode wordt onderwezen

kunsten. Brussel maakt eveneens een

op hoog niveau met als boegbeeld La

belangrijke ontwikkeling door in de

CambreMode(s). Het Gewest bewijst haar

mediawereld, met vooral de opkomst van

jonge ontwerpers trouwens de nodige

tal van opnamestudio’s en audiovisuele

eer tijdens het Modo Bruxellaefestival,

productiehuizen. Brussel bezit een netwerk

een springplank voor getalenteerden die

van internationaal befaamde kunstscholen,

het in het buitenland willen proberen.

die het kruim van getalenteerde

JeanPaul Knott, Cathy Pill, Sandrina Fasoli,

buitenlandse studenten aantrekken. Deze

Christophe Coppens en Elvis Pompilio zijn

scholen betekenen vaak een springplank

slechts enkele namen die we absoluut

voor hun carrière.

moeten onthouden.

Jean "Toots" Thielemans, een
echte levende legende, heeft
met de grootsten der aarde
gewerkt, zoals Benny Goodman,
Charlie Parker, Ella Fitzgerald,
Frank Sinatra, Quincy Jones, Ray
Charles … Van bij zijn geboorte
in de volkswijk de Marollen tot
aan zijn intrede in de eregalerij
der jazzmusici lachte een
uitzonderlijke toekomst dit
"ketje" (echte Brusselaar) toe. Zijn
onnavolgbare harmonicaspel
heeft steeds een grote bijdrage
geleverd aan de jazzwereld.
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Brussel, waar de wieg stond van Kuifje,

Hergé (Kuifje), Franquin (Robbedoes,

Bollie en Billie en Guust Flater, is het

Guust Flater, Marsupilami), Philippe

centrum van het stripverhaal. Om

Francq (Largo Winch), Frank (Broussaille),

de enorme bijdrage van de stad aan

Benoît Sokal (Inspecteur Canardo), Roba

de "negende kunst" te schetsen is het

(Bollie en Billie), Schuiten en Peeters

voldoende te goochelen met enkele

(Duistere Steden), Philippe Geluck (De

namen van de grootmeesters van het

Kat), Edgar P. Jacobs (Blake en Mortimer),

genre:

Jean Van Hamme (Thorgal, Largo Winch),
Marc Sleen (Nero)…

C'était au temps où Bruxelles rêvait
C'était au temps du cinéma muet

Wie stripverhaal zegt,
zegt Kuifje… De jonge
reporter is het icoon van
het populaire stripverhaal.
Zijn bedenker, Georges
Remi, alias Hergé, wordt
beschouwd als de meest
invloedrijke Europese
tekenaar in de geschiedenis
van de negende kunst. Zijn
stijl, die vanaf het midden
van de jaren 70 wordt
gekenmerkt door de "klare
lijn", heeft ontelbare
kunstenaars geïnspireerd.
Van zijn vaak visionaire
albums werden wereldwijd
200 miljoen exemplaren
verkocht en ze werden
vertaald in een honderdtal
talen.

C'était au temps où Bruxelles bruxellait…
« Bruxelles », tekst van Jacques Brel, muziek van Jacques Brel & Gérard Jouannest.
©1962 Éditions Jacques Brel. Alle rechten voorbehouden

Jacques Brel was een van de grootste chansonniers van de 20ste eeuw. Zijn werk
vertelt over het leven en de gevoelens van gewone mensen, hun verdriet en hun
geluk, hun angsten en hun verwachtingen. Deze rebel uit een welgestelde familie
van de Brusselse middenstand, heeft generaties van zangers met zijn passie en zijn
vuur begeesterd.

© Hergé/Moulinsart 2010
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C'était au temps où Bruxelles chantait

Kosmopolitische cocktail
het Brusselse recept
voor een Europese identiteit
Brussel is altijd al een toevluchtsoord en

vermenging van nationaliteiten. Sinds

een trefpunt voor culturen geweest, een

vele jaren is er in Brussel een artistieke

plek waar je je plots helemaal anders kunt

dynamiek voelbaar tussen Nederlands

voelen, in die mate zelfs dat het onze

talige en Franstalige Belgen, die dan nog

Europese buren verstomd doet staan.

voortdurend wordt versterkt door het

Hier hebben talen en culturen zich al

contact met nietBelgen. De opeenvol

heel vroeg vermengd. Wanneer we het

gende uitbreidingen van die Europese

vandaag over Brussel hebben, spreken we

Unie hebben dit fenomeen geïntensi

liever van een "Europees laboratorium".

veerd en elke nieuwe golf van immigratie,
al dan niet gelinkt aan de aanwezigheid

Deze evolutie is niet uitsluitend toe te

van de Europese instellingen, zorgt voor

schrijven aan het fenomeen van de

een nieuwe manier van praten en leven

Europese Unie noch aan de verregaande

in het Brusselse Gewest.

"Volgens socioloog Eric Corijn
moet Brussel gezien worden
als een model voor Europa, een
laboratorium, een soort derde
bedrijf, een theater waarin onze
verbeelding de vrije loop krijgt."

... lives, vit, leeft ...

Maros Sefovic, Europees commissaris voor institutionele relaties zegt over
Brussel het volgende: "Sinds de beslissing van de lidstaten in 1997 om van Brussel
de zetel van de Europese instellingen te maken, is Brussel ook de hoofdstad van
Europa geworden (en wordt ook als dusdanig ervaren). Een dynamische stad, rijk
aan kunst en geschiedenis, die openstaat voor de onderdanen van de lidstaten en
ook voor die van derde landen. Mijn Europese collega’s en ikzelf waarderen in het
bijzonder de menselijke afmetingen van deze stad en haar multicultureel karakter.
We zijn ook gefascineerd door haar boeiende en veelzijdige architectuur. Elke
buurt heeft een eigen identiteit. Zoveel groene plekjes, parken en bossen binnen
en buiten de stad waar zowel gezinnen met kinderen als de solitaire wandelaar
terechtkunnen. Qua diversiteit en kwaliteit van de gastronomie en het culturele
leven moet Brussel geenszins onderdoen voor heel wat grotere steden. Kortom, het
is aangenaam leven in Brussel (en omgeving). Het is een echte Europese hoofdstad
die nooit verveelt en die je steeds kunt herontdekken."
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Een universele stad �

Brussel telt een tiental internationale
scholen, waaronder drie Europese
scholen. Deze instellingen, die ook
openstaan voor andere leerlingen,
werden opgericht in 1957 om
aan de kinderen van de Europese
ambtenaren meertalig onderwijs te
kunnen aanbieden.
In deze drie Europese scholen (in
Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe en
Elsene) zitten samen meer dan 9.000
leerlingen. In 2012 zou in Laken een
vierde school worden geopend.

Deze externe ‘zuurstoftoevoer’ ligt aan

Een identiteit die nog gevormd moet

de basis van de continue interculturele

worden, maar de sokkel is er al en deze

groei van Brussel. Door deze enorme

heeft zich bovendien al bewezen: een

groei is het soms moeilijk om in te spelen

gemeenschap van culturele referenties

op alle voorstellen die kiemen in de zo

en waarden. Europa heeft nood aan

talrijk aanwezige theaters, musea en

een Brussels Gewest dat overloopt van

concertzalen. En dan hebben we het

dergelijke ambities en waar het leren van

nog niet over de kunstgalerieën, het

vreemde talen en de Europese dimensie

verenigingsleven en alle soorten festivals.

in culturele en educatieve projecten de

Waar kunnen creativiteit en vernieuwing

norm worden.

beter gestimuleerd worden dan op deze
soms complexe plaats van ontmoetingen

Als echte universele stad is Brussel ook

en vermenging van visies en ideeën? Waar

de aangewezen plek om na te denken

anders dan in Brussel zou een Europese

over urbaniteit als culturele kweekvijver.

identiteit kunnen ontstaan?

Welke andere metropool kan naast
de functie van zetel van de Europese

Door het statuut van Europese hoofdstad

instellingen ook nog prat gaan op haar

krijgt Brussel een unieke plaats in de

statuut als bakermat van het Europese

wereld toebedeeld. Een fantastische troef,

ideeëngoed en basis van de dagelijkse

die gecombineerd met een visie en een

Europese constructie? Het is precies

Europees cultureel project, als katalysator

tegen deze achtergrond van vermenging,

kan werken voor deze nieuwe, moderne

in een nieuwe Europese buurt van

en pluralistische identiteit.

sociale en ruimtelijke ‘openingen’ dat
Brussel zich kan blijven profileren als de
bühne voor de bereidwilligheid van de
volkeren samen te bouwen aan één groot
gemeenschappelijk project.
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest �
Adressen, websites en nuttige links �
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.brussel.irisnet.be
Brussels Hoofdstedelijk Parlement: www.parlbruparl.irisnet.be
Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC: www.vgc.be
Franse Gemeenschapscommissie COCOF: www.cocof.irisnet.be
Verbindingsbureau Brussel-Europa: www.vbbe.be
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest GOMB: www.gomb.irisnet.be
Brussels Enterprises Commerce and Industry BECI: www.beci.be
Brussels Agentschap voor de onderneming BAO: www.abe-bao.be
Brussel Export: www.brussel-export.be
Brussel Mobiliteit: www.mobielbrussel.irisnet.be
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Brussel MIVB: www.mivb.be

Voor meer informatie,
contacteer:

Leefmilieu Brussel: www.leefmilieubrussel.be
Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie

Haven van Brussel: www.havenvanbrussel.irisnet.be

Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Directie Externe
Betrekkingen

Brussels Metropolitan Region: www.metropolitanbrussels2018.eu

Kruidtuinlaan 20

Brussels International BITC: www.brusselsinternational.be

B-1035 Brussel

Brussels Info Plein BIP: www.biponline.be

T. +32 (0)2 800 37 47

Square: www.square-brussels.com

F. +32 (0)2 800 38 20

Brussels Expo: www.brusselsexpo.be

E-mail: info@mbhg.irisnet.be

van Brussel IWOIB: www.iwoib.irisnet.be
Research in Brussels RIB: www.rib.irisnet.be

Hortamuseum: www.hortamuseum.be

www.brussel.irisnet.be

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: www.kmkg-mrah.be
Autoworld: www.autoworld.be
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis: www.klm-mra.be
Magrittemuseum: www.musee-magritte-museum.be
Belgisch Stripmuseum: www.stripmuseum.be
Atomium: www.atomium.be
BOZAR: www.bozar.be

Vertegenwoordiging
van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
bij de Europese Unie
Wetstraat 61-63
B-1000 Brussel

Cultureel centrum Flagey: www.flagey.be

T. 32 (0)2 233 03 02

Koninklijk Theater De Munt: www.demunt.be

F. 32 (0)2 280 04 40

Couleur Café www.couleurcafe.be
Modo Bruxellae www.modobruxellae.be
Brussel Tournage www.brusseltournage.be

Het Verbindingsbureau
Brussel-Europa
Oudergemlaan 63
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