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r is dat beeld van Groen-politica Mieke Vogels, die
enthousiast drentelt rond de eerste maquette van
wat toen nog het Lange Wapper-viaduct in
Antwerpen zou gaan worden. Een pijnlijke herin-
nering aan het feit dat werkelijk elke partij vroeg of
laat de kar keerde over de Oosterweel-verbinding.
Terecht. Hoe kun je zo dom zijn om een viaduct

met autostrade boven de drukst bevolkte stadswijken toe
te juichen?

Hoe kun je zo dom zijn? De vraag keert terug in alle
grote, aanslepende bouwdossiers in dit land. Hoe kun je zo
dom zijn om een megashoppingmall in te plannen aan de
rand van een oververzadigde stadsring? Hoe kun je zo
dom zijn om tegelijk drie shoppingprojecten aan de rand
van dezelfde stad te willen?

Ook in het Eurostadion, dat nu zeker geen Eurostadion
wordt voor het EK van 2020, hebben we weer prijs. Hoe
kun je zo dom zijn om een Brussels prestigeproject op
Vlaamse gewestgrond te ontwerpen, aan de rand van een
woonbuurt, en te denken dat het wel los zal lopen? Hoe
kun je er níét aan denken dat enkele Vlaamse partijen dit
symbooldossier in geschenkverpakking in dank zouden
aangrijpen om Brussel te kijk te zetten als een arrogante
metropool, die, bijna letterlijk, haar territorium wil
 uitbreiden?

We moeten premier Charles Michel (MR) gelijk geven:
het stadiondossier is vergeven van het amateurisme. Ook
(en vooral) van zijn partijgenoten, zoals de Brusselse
 kandidaat-burgemeester Alain Courtois. Als de UEFA
‘spring’ roept, behoort meneer Courtois tot het type dat
enkel vraagt ‘Hoe hoog?’. Helaas voor meneer Courtois
springt niet iedereen mee.

Het Eurostadion is niet het eerste Grote Project dat in
het administratieve slijk blijft steken. Typisch Belgisch?
Deels wel. Onze ruimtelijke verrommeling en ons commu-
nautair tribalisme laten nog weinig ademruimte voor
ambitie.

Toch is die analyse wat makkelijk. Wat die falende
 projecten ook verbindt, zijn politici die hun verstand
 verliezen als ze een bouwmaquette zien. Dat is menselijk.
Van de farao’s tot Guy Vanhengel: elke politicus wil graag
wat nalaten. Beton biedt daartoe opportuniteiten. Kijk
naar de vermassacreerde Brusselse Noordwijk: het is dan
dat de stommiteiten begaan worden.

Maar Oosterweel toont mooi aan dat zaken wel degelijk
in beweging kunnen komen, ook hier. Met inspraak en
verbetering door alle belanghebbenden. En met veel
 tijdverlies dat vermeden had kunnen worden.

Voor het EK 2020 is het nu te laat. Een blamage, maar
zo’n nationaal stadion komt hoe dan ook nog van pas in
een land zonder grote sportinfrastructuur. Misschien
 kunnen we eens rustig kijken naar simpelere oplossingen
die wel in overleg gerealiseerd kunnen worden? Dan
 kunnen we ons afvragen hoe we zo dom konden zijn om
daar niet eerder aan te denken, terwijl we naar de EK-
 openingsmatch in Rome kijken.
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Hans Vandeweghe ziet uitgelezen kans in surrealistisch dossier 

HANS VANDEWEGHE 

Natuurlijk had het EK voetbal in zijn 
Tour de l’Europe Brussel moeten aandoen.
Natuurlijk verdient de Europese hoofdstad
een groot stadion. Natuurlijk is het 
een blamage voor België dat dit niet is
gelukt. Althans niet op tijd, want dat er 
een stadion komt, is zeker. Misschien kan
het de naam Stade Magritte dragen.

Surrealistisch is het in elk geval, dit dossier, maar
uitstel is geen afstel. Misschien is dit zelfs goed
nieuws. Geen twijfel dat Ghelamco iets in achttien
maanden kon optrekken waarin kon worden
gevoetbald, maar het mag voor een openingswed-
strijd van een prestigieus toernooi toch net even
iets meer zijn dan destijds toen de Ghelamco
Arena in Gent openging voor een galawedstrijd
en gordijnen en gyprocplaten de onafgewerkte
delen moesten verbergen. In tijden van terreur-
dreiging een stadion opleveren in recordtijd,
beveiligen tegen alles en nog wat, en dan 50.000
man ontvangen in de hoop dat er niks mis gaat,
zo’n goed idee was dat niet.

Natuurlijk was het geen slim idee van de
Brusselse regering om helemaal alleen zonder de

hulp van de federale regering een nationaal sta-
dion te willen bouwen, deels op Vlaamse grond.
Premier Michel heeft honderd procent gelijk: dit
dossier is de nek omgewrongen door een bende
knoeiers, en in ken er alvast één uit zijn eigen par-
tij, vakkundig versterkt door een clubje provinci-
alen die elke morzel Vlaamse grond met hun geel-
zwart bloed willen verdedigen.

Minder problemen dan nu
Wie kende Parking C van de Heizel tot alle heisa?
Al wie geen geprivilegieerde parkeerkaart had
voor Batibouw, het Autosalon, een interland van
de Rode Duivels of de Van Damme Memorial. Die
kon daar zijn auto kwijt en dan het eind lopen
naar de Heizel-paleizen of het Koning Boudewijn -
stadion. Doorgaans bleef Parking C een desolate
vlakte, dicht bij de stad Brussel, dicht bij het open-
baar vervoer, een ongebruikte ruimte waar pro-
jectontwikkelaars natte dromen van kregen. 

Parking C móét worden ontwikkeld en het is

een schande dat dit mooie terrein daar jaren is
blijven liggen. Zelfs de Vlaamse bouwheer kan
daar niks op tegen hebben, want dit is het beste
voorbeeld van stadsinbreiding.

Of dat uitgerekend een stadion moet zijn?
Waarom niet? Het argument van extra verkeer is
van de pot gerukt. Er ligt daar al een stadion op
een steenworp en daar kunnen ook al meer dan
40.000 toeschouwers binnen, die via twee onaan-
gepaste afritten en rampzalig slecht bereikbare
parkings telkens weer hun weg vinden. Met een
betere beheersing van de verkeersstromen en een
herinrichting van de ring en zijn afritten, had een
nieuw stadion minder problemen opgeleverd dan
er vandaag al zijn.

Wie heeft ooit verzonnen dat een stadion niet
thuishoort langs een drukke ringweg? Grote sta-
dions liggen altijd langs ringwegen en het beste
voorbeeld is het Parc des Princes, dat zelfs boven
op de boulevard périphérique van Parijs ligt en
waar inderdaad af en toe files staan. De ring rond

Buitenspel 

Na maandenlang geouwehoer
lapt de UEFA ons een toer.
Er komt weldra dus geen EK
in ’t land van Chadli en Defour.

Een beetje sneu. Een linke loer.
Maar al bij al: ook hors concours
krijgt Brussel Stad behoorlijk wat
verhit gespuis over de vloer.

Zet dat Eurostadion.
En noem het 
Stade Magritte

Dit is een kluwen waar 
geen kat haar jongen nog in
terugvindt en daarom is dit

hét moment om terug 
naar de tekentafel te gaan 

► Grafische impressie van de Heizel-site met rechts het Eurostadion. © KOS

Vijf jaar problemen
6 december 2012
De Europese 
voetbalbond UEFA 
beslist om het 
EK 2020 in 13 
Europese steden 
te organiseren.

25 mei 2013
De Brusselse regering wil een 
nieuw nationaal voetbalstadion 
op parking C van de Heizel. 

De bouw moet 
starten in 2016, 
en klaar zijn in 2019.

19 september 2014

De stad Brussel 
wordt geselecteerd als 
speelstad voor het EK 
2020

19 maart 2015

BAM Ghelamco 
wordt bouwheer 
van het stadion

Een oude buurtweg op parking C, 
eigendom van de gemeente 
Grimbergen, gooit roet in het eten. 
Bij Grimbergen lopen in totaal 

1.275 bezwaarschriften 
binnen tegen de vergunnings-
aanvraag van het Eurostadion

Voetbalclub 

Anderlecht 
stapt tot twee keer 
toe uit het project, 
in februari 2017 
definitief

Nadat de Vlaamse 
administratie een 

negatief 
advies 
geeft, weigert Vlaams 
minister Ben Weyts 
(N-VA) gronden te 
verkopen voor de 
bouw van het 
Eurostadion

Uit vrees voor 
toenemende files 
weigert de provincie 
Vlaams-Brabant de 
milieuvergunnings- 
aanvraag van 
Ghelamco

7 december 
2017
De UEFA beslist dat 
er tijdens Euro 2020 
geen wedstrijden 
zullen plaatsvinden in 
Brussel. De wedstrijden 
die in Brussel zouden 
worden gespeeld 
verhuizen naar het 
Londense Wembley-
stadion.
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Lille en het Stade Pierre Mauroy, idem. Zegt u het
maar? Waar in België rond de steden staan geen
files? En is dat de schuld van stadions?

Nu hebben we een slecht gelegen Heizel -
stadion, dat in 2000 werd opgekalefaterd, maar
ook niet meer dan dat. En we hebben een eerste-
klasser in het Brusselse, die een nieuw stadion
nodig heeft en in de etalage staat. En er is de stad
Brussel, met de reputatie van onbestuurbaarheid
door de opdeling in negentien gemeenten met de
rijke buitengemeenten argwanend toekijkend. En
daarnaast is er een verdeelde voetbalbond met
een projectontwikkelaar als ondervoorzitter die
zijn vlieger, een andere ontwikkeling iets verderop
in Machelen op de oude Renault-site, ook al niet
van de grond krijgt.

Masterplan
Dit is een kluwen waar geen kat haar jongen nog
in terugvindt en daarom is dit het uitgelezen
moment om terug naar de tekentafel te gaan. Snel
een Eurostadion neerpoten op het laatste stukje
braakliggend terrein binnen de Brusselse ring en
dan denken dat de klus is geklaard, doe dat nu
vooral niet.

Een nieuwe tempel moet passen binnen een
masterplan voor de hele Heizelvlakte.
Herdefinieer de driehoek tussen het koninklijk
paleis, Strombeek en de Houba de Strooperlaan,
en laat het Atomium staan. Laat ook een verkleind
en vernieuwd Koning Boudewijnstadion mét atle-
tiekpiste. Zorg ervoor dat dit stadion kan worden
uitgebreid met tijdelijke tribunes. Bouw op
Parking C een landmark voor de noorderring:
grote multifunctionele dome met schuifdak. 

Gooi die aartslelijke tentoonstellingspaleizen
plat en ontwerp iets nieuws. Maak van de
Heizelvlakte een sport- en tentoonstellingspark,
met, jawel, twee stadions. Als ze die straks in een
dorp als Brugge hebben, waarom niet in de metro-
pool Brussel?

Tot in de uithoeken van
Europa slaat ons land 
een mal figuur, maar 
op economisch vlak is 
het wegvallen van Euro
2020 geen ramp. De horeca
vloekt eens, maar in totaal
kost zo’n groot toernooi
meestal meer dan het
opbrengt. 

Wees er maar zeker van dat er
in Bakoe — niet bepaald de
meest sexy citytrip — enkele
Azerbeidzjanen stevig op hun
dijen gekletst hebben, toen ze
hoorden dat de hoofdstad van
Europa gewipt is als gaststad
voor het EK over drie jaar. Voor
het imago van Brussel en ons
land is dit geen goede zaak. Al
komt het nieuws niet uit de
lucht vallen en werden er over
de grenzen al eerder wenkbrau-
wen gefronst over de
Eurostadion-heisa.

Nog belangrijker dan de
impact op het imago is het eco-
nomische vraagstuk. Zullen we
hier financieel onder lijden?
Onder meer Marc Coucke
haastte zich gisteren om te
tweeten over een verlies van 100
miljoen euro. Hij voegde er wel
nog aan toe dat hij het dossier
niet kent. Experts zeggen dat het
onmogelijk is om nu een getal
te plakken op eventuele econo-
mische schade. 

“Ik betwijfel zelfs of er wel
schade is. De kosten van grote
sportevenementen worden
vaak onderschat, terwijl de
inkomsten worden overschat”,

zegt sportmarketeer Wim
Lagae (KU Leuven). “In dit geval
kon je ook maar iets verdienen
aan enkele matchen, niet aan
een heel toernooi. En gezien het
huidige klimaat zouden de vei-
ligheidskosten enorm hoog
geweest zijn.”

Jammer voor horeca
Sporteconoom Trudo Dejonghe
(KU Leuven) treedt hem bij.
“Iedereen toetert altijd dat zulke
grote toernooien geld in het laa-
tje brengen, maar ik moet nog
de eerste tegenkomen die dat
zwart op wit bewijst. 

“Neem nu het WK wielren-
nen van enkele maanden gele-
den in Noorwegen: daar klokten
ze af op een verlies van ruim 5
miljoen euro. Voor de belasting-
betaler is wat nu gebeurt goed
nieuws, want mocht het
Eurostadion er nu helemaal niet
komen, moeten er geen fortui-
nen aan bijvoorbeeld mobiliteit
worden gespendeerd.”

Dejonghe erkent wel dat het
voor sommige sectoren, zoals
marketingbureaus en hotels,
een tegenvaller zal zijn. Maar
ook geen gigantische. Dat beves-
tigt Horeca Brussel. 

“Voor cafés, restaurants en
hotels is het natuurlijk jammer”,
vertelt ondervoorzitter Marc
Van Muylders. “In plaats van
zeker te zijn van een bomvolle
zaak, zal het er nu iets rustiger
zijn in de zomer van 2020. Een
drama zou ik het niet noemen,
maar het is wel een gemiste
kans.”

EK organiseren kost meestal
meer dan het opbrengt

De Rode Duivels zitten over zes
maanden zonder stadion. Op 31
mei 2018 loopt het contract tus-
sen de bond en de stad Brussel
af. Dat was al langer bekend –
de beslissing van de UEFA heeft
daar geen enkele invloed op.
Alleen werd gisteren weer pijn-
lijk duidelijk dat de bond nog
steeds geen enkel idee heeft
waar het nationaal elftal in de
toekomst zal voetballen.  

Als bouwheer Ghelamco
eind februari zijn bouwvergun-
ning krijgt, staat het Euro -
stadion er in het gunstigste sce-
nario in september 2019. De
Rode Duivels moeten zo ruim
één jaar alternatieven zoeken. 

Realistischer echter is geen
vergunning en dus geen
Eurostadion. Dan zijn er drie
opties. Optie 1: een langer ver-
blijf in het Koning Boudewijn -
stadion, dat wordt gehuurd voor
afzonderlijke matchen. Alleen
moet de stad zelf daarmee
akkoord gaan – niet evident, met
de werken aan het NEO-project
– en zit de infrastructuur tegen
zijn houdbaarheidsdatum.

Optie 2: een beurtrol bij de
clubs. Daar nijpt het schoentje
financieel. Zelfs de grootste sta-
dions (Club en Standard) heb-
ben 20.000 plaatsen minder
dan het Boudewijnstadion.
Tegen een ticketprijs van 20
euro zou dat 400.000 euro
inkomsten per match kosten.  

Optie 3: uitwijken naar het
buitenland. Maar daar zullen de
supporters niet bepaald blij mee
zijn. (NVK)

Wat met 
de Duivels?


