
 

UNIVERSITAIRE STICHTING - Egmontstraat 11, 1000 Brussel 
PROGRAMMA "WORLD OF CITIES" – 2016/1 
Thema "INRICHTING VAN HET GRONDGEBIED EN MOBILITEIT 
IN HET VERSTEDELIJKT BELGIË" 
Bezoek, lunchdebat & colloquium van 13 april 2016  

 
De Universitaire Stichting heeft in 2015 in samenwerking met de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte 
een cyclus van internationale lunch-debatten georganiseerd rond het algemene thema "A World of Cities" die 
bestemd is voor de leden van de Universitaire Stichting en voor een groter publiek, met name personen die 
behoren tot de economische, sociale en culturele wereld.  
 
Het programma voor de lente van 2016 is toegespitst op het thema "Ruimtelijke ordening en mobiliteit in het 
verstedelijkt België".  
 
Het omvat drie lunch-debatten: op vrijdag 11 maart, op maandag 2 mei en op maandag 6 juni 2016 – zie afzonderlijk 
programma. 
 
Daarnaast wordt op 13 april een studiedag gehouden die bestaat uit: 

- een geleid bezoek aan inrichtings- en mobiliteitsprojecten in de Brusselse Metropool, 
- een lunch-debat "Ruimtelijke ordening en internationale toegankelijkheid van Brussel". 
- en een colloquium rond sommige van de projecten die aangehaald werden in de drie lunch-debatten en in het boek 

van de Stichting voor het stedelijk leefmilieu "Het spoor, de sleutel van de mobiliteit in Brussel", dat in Franstalige en 
Nederlandstalige versies werd gepubliceerd (1) en betrekking heeft op de lopende NMBS- en MIVB-projecten.  

 
De prijs voor de lunch bedraagt € 33 p.p. (voor de leden van de Universitaire Stichting en hun partner) & € 38 (voor niet-
leden). De deelname aan het geleid bezoek en het colloquium wordt aangeboden aan de ingeschreven lunch deelnemers.  
 
Programma 13 april. 
09u15-12u00: Geleid bezoek in het Frans en het Nederlands aan de inrichtings- en mobiliteitsprojecten per autobus 
(Vertrek aan de Egmontstraat, 11): Bezoek aan sites van grote commerciële projecten, gemengde tewerkstellings-
woonprojecten en projecten rond metrolijnen, onder leiding van H. DUCHATEAU, consulent voor het regionale 
verplaatsingplan en het GEN project, en de auteurs van het boek, ter voorbereiding van de namiddag (1). 
 
12u30: Lunch-debat "Ruimtelijke ordening en internationale toegankelijkheid van Brussel", ingeleid door Frederic 
DOBRUSZKES, Directeur van het Interuniversitair Studiecentrum voor Mobiliteit - ULB. De spreker zal een kritische kijk 
werpen op de coördinatie tussen toegankelijkheid (hogesnelheidstrein en vliegtuig) en ruimtelijke ordening van de stad. Dat 
betekent onder andere het verzorgen van een goede verbinding tussen de wijken met internationale activiteiten en het 
Zuidstation, waarvan de internationale ontwikkeling een mislukking bleek.  
Hij zal de nieuwe verbinding Schuman-luchthaven plaatsen in het kader van de concurrentie tussen de luchthavens en de 
verschillende transportoperatoren. Hij zal proberen de impact in te schatten van de internationale toegankelijkheid van 
Brussel op haar economische ontwikkeling (F)  
 
14u15-16u15: Colloquium "Inrichting van het grondgebied en mobiliteit: het geval van de Brusselse metropool", dat 
bestaat uit vijf kritische uiteenzettingen (F), gevolgd door vragen en antwoorden en door een algemeen debat (F & N):  
14u15: E. DE KEULENEER (verwelkoming) 
14u30: B. CLERBAUX, ACP (Evaluatiemethodologie van de gevolgen van openbare projecten) 
14u50: H. DETANDT, auteur van spoorwegprojecten voor de NMBS (vooruitzichten voor het Brusselse spoorwegas) 
15u10: H. DUCHATEAU, ULB (De huidige verkeersituatie en prognose rond verkeersstromen) 
15u30: Y. ROUYET, ADT (twee inrichtingsprojecten en hun toegangen: Tour en Taxis, Cité des médias) 
15u50: P. LACONTE (moderator van het debat en synthese).  
 

Inschrijven kan via www.fondationuniversitaire.be 
via e-mail op het adres fu.us@universityfoundation.be 

Betalen op de rekening BIC GEBABEBB/IBAN BE21 2100 7148 4103 van de Club van de US. 
 
NAAM: ............................................................................................................................................................................... 
 
TEL. : .......................................................... E-MAIL: ...................................................................................................... 
 
Woensdag 13 april 2016 om 12u30: lunch-debat: "De internationale toegankelijkheid van Brussel" 
Zich inschrijven voor 1 april en vooraf betalen. 
0  Zal om 12u30 deelnemen aan het lunch-debat (voorwaarde om aan de rest deel te nemen) 
0  Zal om 9u15 stipt deelnemen aan het geleid bezoek per bus, vergezeld door ……………………………………………………  
0 Zal om 14u15 deelnemen aan het colloquium, vergezeld door ………………………………  
Handtekening………………………………………………….. 

                                                           
(1)  P. Laconte en C. van den Hove, Stichting voor stedelijk leefmilieu: "Het spoor, de sleutel van de mobiliteit 

in Brussel", april 2016. Zie tabel:  http://www.ffue.org/2014/11/le-rail-cle-de-la-mobilite-a-bruxelles/  
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