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NEWS 

 

• Er is een akkoord over het nieuwe initiatievenprogramma! 
• Beliris bouwt al 25 jaar aan Brussel! 

 
 
 
 

Beliris is een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn 
missie: de uitstraling van Brussel als hoofdstad en internationale stad verbeteren door bouw-, renovatie- 
en restauratieprojecten te realiseren. 

Het team van Beliris wil zijn expertise ten dienste stellen van zijn partners, met dynamisme en 
integriteit. Dagelijks zet het zich in voor kwaliteitsvolle en duurzame projecten die de levenskwaliteit 
van de toekomstige gebruikers verbeteren.  

 

 

 

Al 25 jaar voor u 

Beliris, dat is 
25 jaar samenwerking 
25 jaar geschiedenis 
25 jaar volbrachte opdrachten 
Dat is 25 jaar samen met jou en voor jou! 
 
 

Contact 

Beliris: Elien De Swaef - 0475 85 65 77 
Kabinet Reynders: John Hendrickx - 0494 57 79 65 
Kabinet Vervoort: Jo De Witte - 0478 45 22 86 
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Persbericht 

Brussel – Door de nieuwe bijakte passeert Beliris de kaap van 1.500 projecten 

De volgende grote projecten van Beliris, de federale bouwheer voor Brussel, zijn gekend! 
De uitbreiding van de Brusselse metro, een competentiepool voor de bouwsector, het fiets-
GEN, … het zijn slechts enkele van de grootse projecten die Beliris de komende jaren in zijn 
beheer krijgt. Een duidelijk teken van vertrouwen in zijn bekwaamheid als bouwheer. En 
een mooi cadeau voor hun 25ste verjaardag! 

De nieuwe bijakte, de dertiende al ondertussen, werd vandaag gezamenlijk voorgesteld door Didier 
Reynders, vicepremier en voogdijminister van Beliris, en Rudi Vervoort, Minister-president van het 
Brussels Gewest, als vertegenwoordigers van het Samenwerkingscomité dat het nieuwe 
initiatievenprogramma voor 2018-2019 opstelde.  

Het meest opvallende in de nieuwe bijakte? Meer focus op mobiliteit. En daarmee gaat Beliris terug naar 
zijn roots. 25 jaar geleden ontstond de Directie Vervoerinfrastructuur namelijk met de bouw van de 
Belliardtunnel. Vandaag bestaat de nieuwe bijakte voor 39% uit mobiliteitsprojecten, met name 
initiatieven die het openbaar vervoer en de zachte mobiliteit bevorderen. Voor de toekomstige metrolijn 
3 investeert Beliris 50 miljoen euro per jaar. 

Ook culturele initiatieven en erfgoed vormen een belangrijk aandeel (18%) van bijakte 13. Onder andere 
het museum voor Schone Kunsten, de musea van het Jubelpark, het Nationaal orkest van België, de 
Muntschouwburg, de Bozar, het Jubelpark, en de tuinen en abdij van Vorst zullen profiteren van de 
expertise en know-how van de bouwteams van Beliris. 

Verder zet bijakte 13 in op nog vier domeinen: Prioritaire zones en publieke ruimtes, Groene ruimtes, 
Opwaardering van wijken en Diverse infrastructuren. Alles samen is de bijakte goed voor zo’n 666 
miljoen euro. 

Sinds zijn ontstaan in 1993 heeft Beliris al zo’n 1.500 afgeronde projecten op zijn conto, goed voor een 
bedrag van 2 miljard euro. Zo bouwde hij heel wat expertise op: van tunnels bouwen en verkeersaders 
heraanleggen tot stations verbouwen en wandelpaden creëren, maar ook het Brusselse erfgoed 
restaureren, culturele instellingen verbeteren, wijken opwaarderen, parken heraanleggen, enzovoort. 
Het is omwille van deze expertise dat steeds meer en grotere projecten in de bijaktes worden 
opgenomen. 

Maar Beliris rust zeker niet op zijn lauweren. Om Brussel beter van dienst te kunnen zijn, zorgt Beliris 
dat hij mee is met de laatste ontwikkelingen in de bouwsector: het bouwwerkinformatiemodel (BIM), 
een soort digitaal 3D-bouwplan; TOTEM, de nieuwe tool om milieuprestaties van gebouwen te 
verbeteren; software voor kwaliteitscontrole op de werf; de techniek van deconstructie tijdens de 
afbraak inzetten om zo veel mogelijk bouwmateriaal te recupereren. 

Beliris stelt zijn beroepen ten dienste van de stad. Met het aantal projecten, neemt ook het aantal 
personeelsleden van Beliris toe. Wat startte als een zevenkoppig team groeide uit tot een organisatie 
van 115 medewerkers. En met de uitbreiding van de metrolijn van het Noordstation naar Bordet op de 
agenda zal deze stijgende lijn zich zeker verder zetten.  
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Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris  

 “Bijakte 13 markeert de investering van de federale en regionale 
overheden voor de realisering van de uitbreiding van het 
metronetwerk, die maand na maand concreter zal worden. De 
verschillende actoren moeten hun energie in de vooruitgang van dit 
project steken dat essentieel is om het hoofd te bieden aan de 
mobiliteitsuitdaging, vooral in het noorden van Brussel. 

Het markeert ook de samenwerking tussen de staat en het gewest 
voor de heropleving van wijken en culturele investeringen, met extra 
aandacht voor het kanaal met projecten als de bruggen Picard, 
Ninoofsepoort en Graaf van Vlaanderen, de herinrichting van de 
Bekokaai en de start van de studies voor de heropleving van 
Biestebroeck. 

Het geeft vertrouwen in de investeringen voor een betere 
levenskwaliteit in Brussel, en stelt Brussel in staat om zijn missies als 
hoofdstad te volbrengen.” 

 

 

Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

“Beliris is een fantastisch instrument voor het verwezenlijken van 
onze ambities voor Brussel : de uitbreiding van het metronet naar het 
noorden – Schaarbeek en Evere – en de voortzetting van de studie 
voor de uitbreiding naar het zuiden toe, de openbare ruimte gestalte 
geven in de prioritaire wijken Delta, Josaphat, Reyers en langs het 
Kanaal en de verbetering van de leefomgeving van de Brusselaars 
door een concrete invulling te geven aan de 
stadsvernieuwingscontracten. Het akkoord over bijakte 13 staat 
symbool voor het gezamenlijk streven van de federale overheid en 
het Gewest naar een sterke hoofdstad met grote uitstraling.” 
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Een nieuw programma voor Beliris 

Sinds 1993 stelt Beliris zijn personeel en 
financiële middelen ten dienst van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In 25 jaar tijd werden 
niet minder dan 1500 projecten gerealiseerd 
voor een bedrag van 2 miljard euro. Vandaag 
werd er een akkoord bereikt tussen de federale 
overheid en het gewest voor het 13de 
investeringsprogramma met activiteiten tot en 
met 2019.  

De jaarlijkse alimentatie van 125 miljoen euro 
samen met de overdracht van de voorgaande 
jaren brengt het huidige beschikbare budget op 
666 miljoen euro. Dit bedrag dekt de nieuwe 
initiatieven en het verder zetten van de 
initiatieven die reeds door Beliris ondersteund 
worden. 

Sinds de goedkeuring van bijakte 12 in februari 
2016, sloot Beliris contracten af voor een 
bedrag van 280 miljoen euro, waardoor de 
overdracht van 30 miljoen euro die werd 
vastgesteld in het kader van bijakte 12 kon 
worden verminderd. Daarnaast werd nog eens 
240 miljoen euro betaald ten gunste van de 
projecten in het Brussels Gewest. Dit bedrag 
vertegenwoordigd een verrekening van 96% 
van de bedragen toegekend aan het Belirisfonds 
voor de jaren 2016-2017. 

Expertise inzetten voor grootse projecten 

De expertise die over de jaren werd opgebouwd 
op vlak van renovatie van gebouwen, het 
ontwerpen of renoveren van infrastructuren, 
het inrichten van openbare ruimtes en parken 
en restauratie stelt Beliris in staat om vandaag 
belangrijke uitdagingen en grootse projecten 
aan te gaan. Met dit in het achterhoofd werd 
het programma opgesteld. Het resultaat: een 
bijakte die draait om bouwheerschap, die de 
expertise en know-how van de Beliris-teams 
inzet. 

 

Focus op transportmiddelen  

Het merendeel van het programma wordt 
gewijd aan initiatieven die het openbaar vervoer 
en de zachte mobiliteit bevorderen door de 
creatie van een fiets-GEN of de uitbreiding van 
de metro, die de intermodaliteit in Brussel 
verbeteren. Al deze initiatieven, zowel grote als 
kleine, zoeken betere manieren om ons te 
verplaatsen en besteden extra aandacht aan 
toegankelijkheid, veiligheid van voetgangers en 
fietsers en openbaar vervoer. Door dit 
programma wil Beliris investeringen uitvoeren 
die ook op lange termijn een echte meerwaarde 
hebben voor de bewoners en de bezoekers van 
Brussel. 

 

Bijakte 13 zet in op 6 grote domeinen: 

1. Mobiliteit 
2. Cultuur en erfgoed 
3. Prioritaire zones en publieke ruimtes 
4. Groene ruimtes 
5. Heropleving van wijken 
6. Diverse infrastructuren en aankoop van 

terreinen 

Een overzicht van de verdeling van de 
initiatieven: 

 
 

  

Mobiliteit
39%

Cultuur en patrimonium
18%

Prioritaire zones en 
publieke ruimtes

11%

Groene ruimtes
6%

Heropleving van wijken
12%

Diverse infrastructuren en aankoop 
van terreinen

14%
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1) Mobiliteit 

De mobiliteit, de voornaamste uitdaging van 
vandaag, vormt het belangrijkste punt van het 
programma. Met een budget van 249 miljoen 
euro, meer dan een derde van het volledige 
budget, vertegenwoordigt het een belangrijk 
aandeel van de investeringen uitgevoerd door 
Beliris. 

 De uitbreiding van het metronet blijft het 
speerpuntproject van dit thema, met een 
jaarlijks budget van 50 miljoen in het kader 
van een engagement van 10 jaar van de 
federale staat. Ook het bouwheerschap 
voor het ontwerp en de uitvoering van de 
uitbreiding van lijn 3 tussen het 
Noordstation en Bordet werd toevertrouwd 
aan Beliris in zijn hoedanigheid van 
openbare ontwikkelaar van grote 
infrastructuurwerken. Beliris beheert 
eveneens de opportuniteits- en 
haalbaarheidsstudie voor de zuidelijke 
uitbreiding naar Ukkel en Vorst. 
Doelstelling: de pertinentie en het beste 
traject bepalen. 
 

 De herinrichting van de Centrumlanen 
wordt verder gezet. De zone tussen de 
Wolvengracht en de Grétrystraat zijn klaar. 
Het De Brouckèreplein zal afgerond 
worden tegen maart 2019. De andere 
bestelde werken, tussen de Grétrystraat en 
Kiekenmarkt, en tussen het Fontainasplein 
en de Steenstraat zullen halfweg 2019 
klaar zijn. 
 

 De herinrichting van de Ninoofsepoort gaat 
ook door met onlangs de start van de 
werken voor het park en het vrijgeven van 
een groot deel van de werfzone. 

 
 Het programma omvat eveneens de bouw 

van een aangename verbindingsweg 
tussen het nieuwe ziekenhuis, het 
metrostation Alma en de wijken rond het 
academisch ziekenhuis Saint-Luc. Meer 
dan 18 miljoen euro werd uitgetrokken 
voor dit initiatief. 
 

 Na de voorstudies omtrent de 
toegankelijkheid van de GEN-stations, in 
samenwerking met Infrabel en de NMBS, 
wordt er een herinrichtingsprogramma 
gelanceerd van hun omgevingen, op 
initiatief van het Gewest. Er moeten 
bruggen en wegen worden aangelegd. Een 
budget van 10 miljoen euro werd 
vastgelegd om deze projecten uit te 
voeren. 
 

 Bijna 9 miljoen euro werd voorzien om 
tegemoet te komen aan de nood aan een 
fiets-GEN ten voordele van het stijgende 
aantal fietsers in het Brusselse gewest. Het 
project van het fiets-GEN heeft als doel een 
geheel aan fietspaden met elkaar 
verbinden en nieuwe paden aanleggen om 
de fiets zijn plaats te geven in de stad. 
 

 Verder is er geld voorzien voor de studies 
voor de bouw van de tunnel onder het 
Meiserplein (€ 9 miljoen). 
 

 De Picardbrug zal worden gebouwd 
tegenover Thurn & Taxis. De werken 
werden besteld en zullen over niet te lange 
tijd starten. Een budget van 9,5 miljoen 
euro wordt voorzien voor dit project. 
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BIJAKTE 13 : MOBILITEIT 

PROJECTEN LOPEND BIJAKTE 13 

Spoorwegverbinding Watermaal/Schuman/Josaphat  € 725.000,00 - 

Kleine Westelijke Ring (Ninoofsepoort inbegrepen) € 4.683.393,25 € 650.000,00  

Centrumlanen € 13.850.797,19 - 

Meiser € 9.207.500,00 - 

Renovatie Kunst-Wet € 200.000,00 - 

Metrostations (metrostation Centraal Station) € 20.000.000,00 - 

Picardbrug € 9.669.985,23 € 854.850,97 

Hoog performant openbaar vervoer € 50.000.000,00 € 100.000.000,00 

Fiets-GEN - € 8.800.000,00 

Inrichting GEN-haltes - € 10.000.000,00 

Koninlijke as - Colignon € 1.000.000,00 - 

Houba de Strooperlaan - € 700.000,00 

Stadsvoorzieningen en voetgangersbruggen Alma - € 18.300.000,00 

Clessebrug en Demeerbrug € 1.375.163,00 - 
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2) Cultuur en erfgoed 

Cultuur speelt een belangrijke rol in Brussel. Het 
gewest zou niet hetzelfde zijn zonder zijn 
architecturale rijkdom. Door talrijke 
investeringen in de cultuur en in de restauratie 
van het erfgoed verhoogt Beliris de 
aantrekkingskracht van de hoofdstad. Bijna één 
vijfde van de middelen wordt hiervoor ingezet, 
namelijk 113 miljoen euro. 

 Beliris zet zijn inspanningen voor de 
renovatie van de infrastructuren van Bozar 
verder. De studies voor zaal M en Studio 
werden toegekend. Hiervoor wordt een 
bedrag van 6,45 miljoen euro uitgetrokken. 
 

 Voor de bouw van een nieuwe 
repetitieruimte voor het Nationaal Orkest 
van België wordt 3,5 miljoen euro voorzien. 
 

 Na de renovatiewerken in de ateliers van De 
Munt, start Beliris een nieuwe interventie 
voor het instituut. Deze maandag startten de 
werken voor de verbinding van de tunnel 
tussen de ateliers en het theater. Daarna 
volgt nog de bouw van een kostuumreserve 
en de renovatie van de gevels van de 
schouwburg. Tot en met 2019 wordt 
hiervoor een budget van 3,4 miljoen euro 
voorzien.  

 Binnen het domein erfgoed en cultuur wordt 
het merendeel van de middelen gewijd aan 
de ondersteuning van het Masterplan voor 
de renovatie van de musea in het Jubelpark 
en het museum voor schone kunsten, in 
samenwerking met de Regie der Gebouwen. 
Beliris reserveerde hiervoor 70 miljoen euro, 
waarvan 15 miljoen al werd vastgelegd voor 
de renovatie van de daken. 
 

 Door zijn ervaring inzake restauratie van 
architecturale monumenten, nam Beliris een 
belangrijke stap voor de reddingsmissie voor 
het Koninklijk Conservatorium van Brussel 
door twee weken geleden de opdracht voor 
de studies toe te kennen voor een bedrag 
van 2,35 miljoen euro.  
 

 Meer naar het zuiden zal de restauratie van 
de Abdij van Vorst en zijn tuinen worden 
uitgevoerd. Hiervoor wordt 9,3 miljoen euro 
uitgetrokken. 
 

 Nadat Beliris in 2013 de voorgevel van de 
Sint-Katelijnekerk restaureerde, wordt er in 
het nieuwe programma een budget van 4,6 
miljoen euro geïntegreerd voor de 
restauratie van de andere gevels. 
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BIJAKTE 13 : CULTUUR EN ERFGOED 

PROJECTEN LOPEND BIJAKTE 13 

Restauratie van de kerk van Laken € 1.296.005,70 - 

Interpretatiecentrum voor moderne kunst € 1.000.000,00 - 

Abdij van Vorst (tuinen inbegrepen) € 9.325.000,00 - 

Huis van de natuur € 191.720,20 - 

Hortamuseum € 48.660,59 - 

Internationaal centrum voor circuskunsten CIRK te 
Koekelberg € 4.082.150,00 - 

Sint-Katelijnekerk - € 4.600.000,00 

Coudenbergpaleis - € 575.000,00 

Paleis voor Schone kunsten € 747.208,01 € 5.700.000,00 

Koninklijke Museum voor Schone Kunsten € 596.629,01 - 

Basiliek van Koekelberg € 1.025.304,36 € 190.030,60 

Muntschouwburg € 1.183.898,07 € 2.200.000,00 

Muziekconservatorium € 2.350.000,00 - 

Joods museum € 1.000.000,00 - 

Federale wetenschappelijke instellingen € 47.650.000,00 € 22.600.000,00 

Flagey - € 3.235.000,00 

Nationaal orkest van België - € 3.500.000,00 

Ter Kamerenabdij  - € 371.092,25 
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3) Prioritaire zones en publieke ruimtes 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet ook 
de uitdaging van de territoriale ontwikkeling 
aangaan. Na een langetermijnvisie ontwikkeld 
te hebben, rekening houdend met de mobiliteit 
en de sociale, ecologische en demografische 
context, is het tijd voor actie. Met een budget 
van 73 miljoen euro zal Beliris deze visie 
realiseren door projecten te ontwikkelen die 
strategische zones nieuw leven zal inblazen. 

 In het hart van Brussel zal het Koningsplein 
worden heraangelegd. De vergunning werd 
ingediend en het openbaar onderzoek 
wordt momenteel afgerond. De 
waterdichtingswerken boven het 
Coudenbergpaleis, de heraanleg van de 
openbare ruimte maar eveneens de 
verlichting van de neoklassieke gevels en 
van het Museaplein zullen volgend jaar 
worden uitgevoerd. Budget: 5,5 miljoen 
euro. 

 
 Voor de kanaalzone, dat vandaag meer dan 

ooit een hefboomgebied is, krijgt Beliris de 
opdracht van het gewest om de omgeving 
van het Biestebroeckdok volledig om te 
vormen, met name de herindeling van de 
wegen en de creatie van groene ruimtes. 
De opdrachten voor de studies zullen 
binnenkort worden gepubliceerd. Er is 
sprake van een investering van meer dan 
30 miljoen euro, verspreid over een periode 
van 6 tot 8 jaar. Momenteel beschikt Beliris 
over een budget van bijna 5 miljoen euro 
voor de studies van het ontwerp en de 
inrichting van de Vanderveldesquare en het 
Grondelplein.  

 Een andere zone waarvoor Beliris werd 
gevraagd tussen te komen en die een 
diepgaande reconversie zal ondergaan, is 
Josaphat. Het verlaten terrein van het 
vroegere station zal een nieuwe wijk 
worden. De bijdrage van Beliris? De 
inrichting van de infrastructuren om de 
NMBS-halte toegankelijk maken voor de 
bewoners van de nieuwe wijk en de 
omringende buurt, en een aantrekkelijke en 
functionele (wegenis, riolering, 
nutsvoorzieningen, …) stadsbuurt creëren 
die in verbinding staat met de omliggende 
zones. Verder zal er ook een park van 2,8 
ha worden aangelegd en twee fiets- en 
voetgangersbruggen over de spoorweg 
worden gebouwd. In bijakte 13 is hiervoor 
23 miljoen euro voorzien. 

 
 Er wordt eveneens een budget van 3,7 

miljoen euro gewijd aan de omgeving van 
het mediapark in de Reyerswijk, voor 
collectieve uitrustingen. 

 
 Verder is er 7,8 miljoen euro voorzien voor 

de vernieuwing van het rondpunt Schuman. 
 
 Investeren in de levenskwaliteit betekent 

ook het gemoedelijke karakter van 
emblematische plekken als het 
Jourdanplein behouden. De werken zijn 
volop bezig. De voorlaatste fase startte 
begin september. 
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BIJAKTE 13 : PRIORITAIRE ZONES EN PUBLIEKE RUIMTES  

PROJECTEN LOPEND BIJAKTE 13 

Renovatie openbare ruimtes in de Europese wijk € 228.463,31 € 38.040,07 

Rondpunt Schuman € 7.840.000,00 - 

Jourdanplein € 879.698,42 - 

Andere projecten strategische zones (Toone en lichtplan) € 4.109.716,28 - 

Nieuwstraat € 300.000,00 - 

Ontwikkeling van openbare ruimtes in de prioritaire zones 
- DELTA € 4.665.000,00 - 

Stadsvernieuwingscontracten € 8.700.000,00 € 8.792.286,00 

Ontwikkeling van openbare ruimtes in de prioritaire zones 
- JOSAFAT € 23.018.000,00 - 

Ontwikkeling van openbare ruimtes in de prioritaire zones 
- BIESTEBROECK € 4.817.520,00 - 

Ontwikkeling van openbare ruimtes in de prioritaire zones 
– REYERS € 3.727.462,00 - 

Ontwikkeling van openbare ruimtes in de prioritaire zones 
– WESTSTATION € 420.000,00 € 181.464,10 

Koningsplein en Museaplein € 4.369.497,44 € 1.157.150,14 
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4) Groene ruimtes 

Brussel telt tientallen parken en groene 
eilandjes: de ideale plek voor een middagpauze, 
om de hond uit te laten, een concert bij te 
wonen, met de frisbee te spelen of simpelweg 
te wandelen. Beliris investeert al 25 jaar in het 
behoud en de creatie van groene ruimtes: 
wandelpaden vernieuwen, nieuwe 
beplantingen, speelpleinen, stadsmeubilair, de 
strijd tegen erosie en waterbeheer, … In bijakte 
13 wordt hieraan 38,5 miljoen euro gewijd. 

Zo heeft Beliris begin september de restauratie 
gestart van de omheining en de kunstwerken in 
het Jubelpark, dat heel wat kunstwerken en 
andere artisanale pronkstukken herbergt: 
standbeelden, smeedwerk, zuilen, … Volgende 
stappen: de verlichting van de gebouwen en 
arcades, en de studie voor een grondige 
renovatie van het park. Meer dan 19 miljoen 
euro worden aan dit project gewijd.  

Meer dan 70 ha groene ruimte werd in het 
programma opgenomen voor renovaties of 
nieuwe inrichtingen. En dat is zonder de 
interventies in het Jubelpark of de andere 
punten van het programma mee te tellen. 

 In Vorst zal behalve de tuinen van de Abdij 
van Vorst die al vermeld werden onder het 
punt “Cultuur en erfgoed” ook het park van 
Vorst (13 ha) gerenoveerd worden. Het 
project is goed op weg: de 
vergunningsaanvraag werd ingediend en 
het bestek dat momenteel wordt opgesteld 
zal binnenkort klaar zijn voor publicatie. Het 
voorziene bedrag is iets meer dan 6 miljoen 
euro. Daar komt nog bijna 4 miljoen euro 
bij voor het Dudenpark (22,2 ha) en het 
Jupiterpark (2,6 ha). 
 

 De herinrichting van de Bekokaai en de 
Materialenkaai zal de omgeving van het 
kanaal opnieuw aantrekkelijker maken. 
Bovendien zal het goed bereikbaar zijn voor 
fietsers en voetgangers met name dankzij 
de Picardbrug. Dit nieuwe park van 2,8 ha 
omvat 2 sportterreinen, een grote tuin met 
banken, tafels, een zandbak en waterspel, 
een skatepark met een geïntegreerde 
polyvalente ruimte, grasperken, een houten 
terras, … Deze zone is een belangrijke 
schakel in het netwerk van regionale 
parken. Het ontwerp werd gebaseerd op 
participatieve workshops met de buurt. De 
vergunning werd verkregen en de 
opdrachten der werken, goed voor zo’n 8 
miljoen euro, zal binnenkort gepubliceerd 
worden. 

 

 

BIJAKTE 13 : GROENE RUIMTES 

PROJECTEN LOPEND BIJAKTE 13 

Kruidtuin € 793.137,13 - 

Park van Vorst € 6.164.000,00 - 

Bekokaai € 5.502.036,11 € 2.850.000,00 

Renovatie van parken in dichtbevolkte wijken € 1.051.338,50 € 2.833.661,50 

Jubelpark € 19.314.340,80 - 
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5) Heropleving van wijken 

Sinds 2001 streeft Beliris de heropleving na van 
de meest kwetsbare wijken van Brussel: 
volledige heraanleg van wegen, 
ontspanningsplekken inrichten, het verkeer 
veiliger maken en, over het algemeen, de 
leefomgeving verfraaien. Bijna 80 miljoen euro 
is hiervoor voorzien in bijakte 13, gelijk verdeeld 
over wijkcontracten en sociale woningen. 

 Naast de stadsvernieuwingscontracten die 
sinds 2014 op het programma van Beliris 
staan (zie punt 3 publieke ruimtes), 
investeert Beliris ook verder in de geplande 
wijkcontracten. De voorziene interventie van 
Beliris, van een bedrag van bijna 41 miljoen 
euro, omvat de vernieuwing van wegen en 
publieke ruimtes en de creatie van openbare 
voorzieningen. 
 

 Het Brussels Gewest zal ook kunnen 
profiteren van de ervaring van Beliris voor de 
renovatie en bouw van sociale woningen. 
Hiervoor wordt meer dan 38 miljoen euro 
uitgetrokken. Diverse opdrachten zullen 
binnenkort worden gepubliceerd: werken 
voor Relais in Elsene en Peterbos in 
Anderlecht, en de studies en werken voor 
Pottenbakkersstraat in Stad Brussel. De 
renovatie van de woningen in de 
L’Olivierstraat in Schaarbeek gingen deze 
maandag van start.

 
 

BIJAKTE 13 : HEROPLEVING VAN WIJKEN 

PROJECTEN LOPEND BIJAKTE 13 

Wijkcontracten € 17.329.900,49 € 23.629.651,81 

Renovatie van sociale woningen € 34.935.465,51 € 3.437.491,65 
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6) Diverse infrastructuren en aankoop van terreinen 

Wie woont, werkt of studeert in Brussel, kan 
profiteren van de infrastructuren die het gewest 
ter beschikking stelt. Beliris investeert in de 
collectieve uitrustingen die beantwoorden aan 
de specifieke noden van de mensen die er 
leven. Bijna 90 miljoen euro wordt hiervoor 
voorzien in bijakte 13. 

 Beliris publiceerde begin september het 
bestek voor de volledige renovatie van het 
zwembad van Elsene. De werken zouden 
binnen een jaar van start moeten gaan voor 
een budget van 7 miljoen euro. 
 

 In een nieuw gebouw van 9.000 m² dat 
Beliris zal optrekken, zullen de twee 
bibliotheken van exacte en toegepaste 
wetenschappen van de ULB en de VUB 
worden samengebracht. Het wordt echter 
niet zomaar een bibliotheek! Er werd een 
nieuw concept uitgewerkt: een centrum van 
kennis, maar ook van uitwisseling en 
netwerken dat open staat voor de wereld. 
De vergunningsaanvraag wordt binnenkort 
ingediend. Uiteindelijk zullen 14.000 
studenten en onderzoekers profiteren van 
de mogelijkheden van deze nieuwe 
infrastructuren. De financiële investering 
van Beliris loopt op tot 19,5 miljoen euro in 
dit programma. 
 

 Met de hoge werkloosheidscijfers in Brussel 
– in sommige wijken zelfs tot 40% - is naast 
mobiliteit ook opleiding een belangrijke 
uitdaging voor het Brussels Gewest. De 
bouwsector, die momenteel moeite heeft 
om arbeiders te vinden om de werken uit te 
voeren, zal over een paar jaar kunnen 
profiteren van een nieuwe infrastructuur: 
een opleidingscentrum voor beroepen uit 
de bouw. Beliris trekt 15 miljoen euro uit 
voor de aankoop van een terrein en de 
creatie van zo’n centrum. Aanvullende 
budgetten moeten het project nog verder 
aandikken. 

Het project ondersteunt de tewerkstelling in 
het Brusselse gewest. Uitgevoerd in 
samenwerking met de bedrijven, 
vakbonden, regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling VDAB en Actiris, en 
Bruxelles-Formation, zal het centrum 
kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden die 
direct toegang geven tot de arbeidsmarkt. 
 

 Ook in Anderlecht komt er zo’n 
opleidingscentrum, maar dan gewijd aan 
industriële knelpuntberoepen. Beliris rondt 
de bouw hiervan af. Vanaf volgend jaar 
zullen 500 leerlingen hier opgeleid worden 
tot lasser, liftenbouwer, metaalbewerker, 
HVAC-expert, ...  
 
Voor dit project werd er samengewerkt met 
Audi Brussels, de openbare Brusselse 
arbeidsbemiddelaars Actiris en VDAB, en 
opleidingscentra Bruxelles Formation en Iris 
Tech+. Dankzij dit partnerschap kon er 
opleidingscentrum gecreëerd worden dat 
beantwoordt aan de specifieke noden van 
de arbeidsmarkt. 
 
In het nieuwe gebouw zullen o.a. de 
volgende opleidingen worden aangeboden: 
 Lassen 
 Liften bouwen en herstellen 
 Verluchting, airco en verwarming 

installeren en herstellen 
 Computer-aided Design  
 metaalbewerking 

 
De technische competentiepool zal 
beschikken over de laatste uitrustingen en 
machines om te kunnen beantwoorden aan 
de verschillende noden van de bedrijven en 
de arbeiders. De pool vertegenwoordigt een 
sleutelelement om investeringen van 
bijvoorbeeld grote industriële bedrijven 
actief in de autosector in Vorst in Brussel te 
houden
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BIJAKTE 13 : DIVERSE INFRASTRUCTUREN EN AANKOOP VAN TERREINEN 

PROJECTEN LOPEND BIJAKTE 13 

Sportinfrastructuren € 6.621.320,89 € 618.882,70 

VPDB – Voorpost voor Brandweerdienst  € 500.000,00 - 

Competentiepolen (mechanica te Anderlecht) € 790.236,55 - 

Competentiepool Bouw - € 16.000.000,00 

Library & Learning Center € 192.452,00 € 19.240.405,78 

European Sport Center € 784.286,91 - 

Aankoop van bouwgronden en gebouwen in de 
Heyvaertwijk € 5.987.000,00 - 

Aankoop van bouwgronden en gebouwen € 38.532.340,35 - 
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Beliris viert 25 jaar projecten voor Brussel! 

Sinds 1993 stellen de medewerkers van Beliris 
hun vaardigheden ten diensten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In 25 jaar tijd werden 
niet minder dan 1500 projecten gerealiseerd, 
samen goed voor een investering van meer dan 
2 miljard euro. 

Hoe het begon 

Het verhaal begint bij de staatshervorming van 
14 januari 1989, toen de competenties 
beheerd door de nationale ministeries werden 
overgedragen naar de nieuwe Gewesten. De 
bouw van de Belliardtunnel, onmisbaar voor de 
ontwikkeling van het gewest, was toen in volle 
gang. De kosten die hieraan verbonden waren, 
bleken te zwaar voor de nieuw gevormde 
entiteit. De federale overheid stemde toe om 
zowel fondsen als hun expertise hiervoor ter 
beschikking te stellen. 

Op 15 september 1993 werd het 
Samenwerkingsakkoord getekend door de 
federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. En daarmee was wat later Beliris zou 
heten geboren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 
BELIRIS: DE VERENIGING VAN FEDERAAL EN REGIONAAL 
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Ten dienste van Brussel 

Al 25 jaar voert Beliris bouw-, renovatie- en 
restauratieprojecten uit om de uitstraling van 
Brussel als nationale en internationale 
hoofdstad te verbeteren. 

De diensten van Beliris stellen hun expertise  
ten dienste van hun partners en wijden zich elke 
dag aan kwaliteitsvolle en duurzame projecten 
die de levenskwaliteit van de toekomstige 
gebruikers zullen verbeteren. Beliris treedt op 
als bouwheer en verwezenlijkt de ideeën van 
hun partners. Door de inspanningen van Beliris 
worden de noden van de Brusselaars en de 
bezoekers van onze hoofdstad ingevuld. 

In 25 jaar tijd heeft Beliris 

 talrijke wijken laten heropleven 
 kwaliteitsvolle openbare ruimtes gecreëerd 
 verschillende speelpleinen gebouwd 
 nieuwe parken aangelegd en andere 

opgefrist 
 gemoedelijke ontmoetingsplekken 

ingericht 
 sportinfrastructuren vernieuwd 
 schoolomgevingen beveiligd 
 theaters en andere culturele 

infrastructuren gerenoveerd of verbeterd 
 het Brusselse erfgoed opgewaardeerd 
 straten, lanen en steenwegen 

heraangelegd 
 metrostations gerenoveerd en gebouwd 
 geïnvesteerd in het tramnet 
 fietspaden aangelegd 
 de stadsmobiliteit ondersteund 
 sociale woningen gecreërd 
 het verenigingsleven van wijken vooruit 

geholpen aan de hand van animatieruimtes  
 stadskankers gereanimeerd 

In 25 jaar tijd heeft Beliris Brussel weer kleur 
gegeven, altijd met de ambitie om een stad te 
creëren om in te leven. 

Een werkwijze gestoeld op partnerschap 

De federale staat is verantwoordelijk voor de 
realisatie van de initiatieven ter ontwikkeling 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zes 
federale ministers en zes leden van de Brusselse 
regering onderhandelen in het 
Samenwerkingscomité over het 
initiatievenprogramma dat door de diensten van 
Beliris zal worden ontwikkeld. 

De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD 
Mobiliteit en Vervoer, beter gekend als Beliris, 
zorgt voor de praktische uitvoering in 
samenwerking met een Coördinatiecomité, 
waarin vertegenwoordigers van de betrokken 
regionale diensten zetelen. 

Elke jaar wordt het budget vastgezet door de 
federale staat tijdens de 
begrotingsonderhandelingen. In 1993 beschikte 
Beliris over een jaarlijks budget van 50 miljoen 
euro. Dit budget groeide geleidelijk aan tot het 
in 2007 de kaap van 125 miljoen euro bereikte. 
Dit budget werd bevestigd tijdens de laatste 
hervorming en ligt sinds 30 augustus 2011 bij 
wet vast. 
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25 jaar projecten 

1) Partner van uw mobiliteit 

Al 25 jaar verdubbelt Beliris de inspanningen om 
oplossingen te vinden voor een betere 
mobiliteit. Beliris bouwt of renoveert 
infrastructuren binnen een geïntegreerde visie 
op mobiliteit, waarbij alle transportmiddelen 
harmonieus naast elkaar bestaan. 

In de loop van de laatste 25 jaren is de 
mobiliteit in de stad geëvolueerd en ontstonden 
er nieuwe inzichten: een intermodale strategie 
die wandelen, fietsen en openbaar vervoer 
centraal stellen. De projecten van Beliris zetten 
in op zachte mobiliteit en houden zo goed 
mogelijk rekening met de noden van 
mindervaliden. 

Beliris stimuleert projecten die de stad rustiger 
maken. De initiatieven die in de loop der jaren 
werden uitgevoerd, hebben de gebouwen en 
diensten van het gewest toegankelijker 
gemaakt, maar ook veilige ruimtes gecreëerd 
waar men makkelijk de weg vindt. 

 Metro: renovatie van de stations Kunst-
Wet, Schuman, Bockstael, De Brouckère, 
Centraal station, Sint-Katelijne en 
Maalbeek; bouw van de stations Ceria, Het 
Rad, Delacroix en Koning Boudewijn; 
studies voor de uitbreiding van de metrolijn 
3 naar Bordet en het zuiden, … 
 

 Tram: een eigen bedding aanleggen voor 
de trams 51, 81, 94 en verlenging van 
tramlijnen 9, 62 en 94, ... 
 

 Trein: herinrichting van de toegangen van 
de stations Brussels-Noord, Zuid, 
Schuman, Luxemburg en Centraal; bouw 
van GEN-haltes Diesdelle en Meiser, bouw 
van de tunnel Schuman-Josaphat en 
transformatie van de multimodale pool 
Schuman, ... 

 Verkeersassen: Brugmannlaan, 
Koninginnelaan, de Roodebeek, 
Luttrebruglaan, Fonsnylaan, Louisalaan, 
Keizerinlaan, Keizerslaan, Vorstlaan, 
Triomflaan, Leopold III-laan, Koninklijk 
Traject tussen het Poelaertplein en Laken, 
Kleine Ring, Belliardstraat, Wetstraat, 
Luxemburgstraat, Koningsstraat, Theodoor 
Verhagenstraat, centrumlanen, 
Ninoofsepoort, … 
 

 Tunnels: Bailli, Belliard, Jubelpark, Wet, 
Kortenberg, Kennedy, Leopold III (Otan), 
Louiza, Reyers, Roodebeek, Schuman, 
Vleurgat, … 
 

 Bruggen : Kuregem, Ninoofsepoort, 
Viaducten 30 en 33 van de Brusselse Ring, 
Brug van het Kleine Kasteeltje, Picard, 
Graaf van Vlaanderen, Bordet, …   
 

 Fiets- en wandelpaden: aanleg en 
beveiliging van de Groene Wandeling 
(verbindingsstuk tussen Vorst en 
Anderlecht en het stuk van de oude 
spoorlijn Brussel-Tervuren tussen 
Oudergem Delta en Sint-Pieters-Woluwe 
en zijn 17 toegangen over een lengte van 
6 km); fiets- en wandelpad Waver-Viaduct-
Scepter-Gray. 

 Liften: Poelaert 
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2) Ademen in de stad 

Of je nu graag gaat wandelen, skatet, hardloopt 
of op een bank een boek leest, iedereen is het 
erover eens dat parken, ontspanningsruimtes 
en recreatiezones veel bijdragen aan het welzijn 
van de Brusselaars. Om zijn reputatie van 
groene hoofdstad in ere te houden, renoveert, 
verfraait en legt Beliris nieuwe parken en 
groene ruimtes aan in Brussel. 

In 25 jaar tijd voerde Beliris talrijke missies uit 
om de groene long van Brussel te behouden en 
op te waarderen. En zal dit ook in de toekomst 
blijven doen. Uiteindelijk dragen die groene 
ruimtes bij aan de gezelligheid en bieden ze een 
rustige haven om de batterijen op te laden te 
midden van een bruisende stad. 

 Parken: Albertina, Biestebroek, L28, 
Egmont, Josaphat, Jubelpark, Kruidtuin, 
Kleine Zavel, Marie-José, Warandepark, 
Ninoofsepoort, Karreveld, Leopoldspark, 
Vorst, Duden, Jupiter, Wolvendaal, Ter 
Kamerenbos, tuinen van de Abdij Ter 
Kameren, tuinen van de Maalbeekdal, 
voortuin van Sint-Michiels en Sint-
Goedelekathedraal, Vijvers van Elsene, 
Zoniënwoud (paden), Beko- en 
Materiaalkaai, … 

 

3) Bewegen in de stad 

Vandaag maakt sport onomstotelijk deel uit van 
het straatbeeld en socio-economische 
landschap van een stad. Grootsteden als 
Brussel zetten tegenwoordig in op sport als bron 
van sociale cohesie en vorming. Beliris 
ondersteunt Brussel hierin door 
sportinfrastructuren te renoveren, rekening 
houdend met de nieuwste technieken. 

 Stadions: Koning Boudewijn, Crossing 
 

 Zwembaden: Louis Namèche in Molenbeek, 
Neptunium in Schaarbeek, Nereus in 
Ganshoren, het zwembad van Elsene 

 

“Voor een multiculturele 
stad als Brussel is het 
onontbeerlijk om te 

investeren in toegankelijke 
en kwaliteitsvolle 

sportinfrastructuren. Allen 
zijn gebaat bij sociale 

integratie en gezondheid.”  

Maxime Villani, directeur 
van het zwembad van 

Ganshoren. 
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4) De levenskwaliteit van wijken verbeteren 

Alle wijken vormen een geheel: een sociaal en 
cultureel leven, mobiliteit voor iedereen, 
woningen, winkels, …Beliris levert al sinds 1999 
een bijdrage aan wijkcontracten en meer 
algemeen, in de publieke ruimtes. Zijn missie 
bestaat uit de bouw van of de renovatie van 
infrastructuren die de wijk ten goede komen: 
wegen, huisvesting, schoolomgevingen, pleinen in 
de woonwijken of winkelstraten, buurthuizen, … 

 Winkelstraten: Gentsesteenweg, 
Leuvensesteenweg, Bergensesteenweg, 
Devauxstraat, Vlaanderenstraat, 
Wayezstraat, Nieuwstraat, … 
 

 Woonwijken: Aarschot, Alsemberg, Atelier 
Mommaerts, Aumale-Wayez, Bethlehem, 
Birmingham, Blijckaerts, Bossuet, Brabant, 
Brussel-Broek, Berenkooi, De Kaaien, 
Fonteinen, Gieterij-Pierron, Grondel-Albert, 
Hauwaerts, Heyvaert, Huidevetters, Het 
Rad, Jacquet, Jeruzalem, Jordens,Koningin 
Astrid, Landbouw, Lehon-Kessels, Lemmens, 
Leopold tot Leopold, Malibran, Maritiem, 
Metaal-Munthof, Navez-Portaels, Onze-
Lieve-Vrouw-ten-Rode-Van Artevelde, 
Paleizen over de Bruggen, Prinses Elisabeth,  
Rood Huis, Sint-Denijs, Sint-Joost, Van 
Huffel, Vorst Primeurs, Westoevers, Zwarte 
Vijvers  

 Sociale woningen: Blaes-Miroir, Hellemans, 
Ieder Zijn Huis, Linné-Planten, Machtens, 
Malibran, Miniemen, Musin, Papenvest, Sint-
Lazarushof, Liverpool, Victor Bourgeois, 
Middaglijn, Hector Denis, Lemmens, 
L’Olivier, Magritte. 

 
 Diverse infrastructuren in de wijken: 

buurthuis Al Andalous, de nieuwe voorpost 
voor de brandweer Paul Brien en Delta, het 
Bordetinstituut, opvangcentrum voor 
personen met een beperking Middaglijn, 
socio-cultureel centrum Rossini, het 
Centrum voor Culturele Industrie, buurthuis 
De Villa’s, Technicity, Library and Innovation 
Center, toegang parking Jo Heyne. 
 

 Omgeving sociale woningen: Bosnië, de 
Villa’s, Grondelspark, Henri Ponthier, 
Hoogstraat, Hunderenveld, Jordens-
Montenegro, Landbouw en Marbotin, 
Machtens, Miniemen, Modelwijk, Molen-
Gemeente, Square Jordens, Versailles, Volta 
en Pleisterplaats II. 
 

 70 veiligere schoolomgevingen: Parkschool, 
Sint-Denijsschool, École Nos Bambins, 
Centre scolaire Éperonniers, École Notre 
Dame de la Sagesse, Collège du Sacré-Cœur 
de Ganshoren, ... 
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5) Brussel laten stralen (erfgoed en cultuur) 

Zoals overal transformeert ook in Brussel 
cultuur de uitstraling van de stad. Het heeft een 
impact op de stedelijke ontwikkeling en de 
mobiliteit, de economie en huisvesting. In een 
kosmopolitische metropool als Brussel 
vertegenwoordigt cultuur een raam op de 
wereld. Ze vormt de rijkdom van onze 
hoofdstad en blijft een ongelooflijke bron aan 
inspiratie voor iedereen. 

In de loop van talrijke verwezenlijkingen, 
toonde Beliris zijn kennis ter zake betreffende 
renovatie van culturele infrastructuren en 
leverde bijgevolg een grote bijdrage aan de 
culturele rijkdom van Brussel. 

 Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), 
Natuurhistorisch museum, Square, 
Cinématek, het Centrum voor Culturele 
Industrie Bozar, De Munt, Hortamuseum, 
Huis van de Cultuur, Museum van de 
architectuur 
 

6) Vakmanschap ten dienste van het erfgoed 

Brussel zonder het Atomium, de Grote Markt, 
het Jubelpark, de Kleine Zavel, de Munt, het 
Hortamuseum of het Theater Toone. Het is 
haast ondenkbaar. Al deze architecturale 
pareltjes of stukjes Brusselse folklore vormen 
de identiteit van het Brussels Gewest. Behalve 
hun duidelijke toeristische meerwaarde, vormen 
ze ook de ziel van Brussel. 

Dit erfgoed behouden, herstellen en 
opwaarderen is een van de voornaamste 
missies van Beliris. In 25 jaar tijd bouwde Beliris 
concrete expertise op inzake het beschermen 
van het regionale patrimonium door de 
restauratie van talrijke prestigieuze gebouwen. 

 Atomium, Aula Magna, Basiliek van 
Koekelberg, Paleis voor Schone Kunsten, 
kasteelhoeve Karreveld, Béjarthuis, 
Hortamuseum en paviljoen, Huis van de 
Natuur, Wijnpaleis, Kleine Zavel, Koninklijk 
Theater Toone, omheining en klein erfgoed 
van het Jubelpark, grote markt. 
 

 Ter Zavelenkerk, Onze-Lieve-Vrouwekerk 
van Laken, Sint-Bonifatius, Sint-Katelijne, 
Sint-Jan-de-Doperkerk, Sint-Niklaas. 
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Onze teams ten dienste van de projecten 

115 medewerkers voeren de missies van Beliris 
samen uit. Steeds in samenwerking met onze 
partners* zodat de ontworpen projecten perfect 
beantwoorden aan de noden van de 
eindgebruikers: buurtbewoners, handelaars, 
bezoekers, toeristen, huurders, … 

Hun rol: projecten concreet maken door ideeën 
te realiseren. Voor elk initiatief zijn er normaal 
gezien drie grote etappes die worden 
gecoördineerd door onze teams: het opstellen 
van een programma met alle verwachtingen 
van de cliënt, het ontwerp van een project in 
samenwerking met architectenbureaus en 
andere studiebureaus (stabiliteit, speciale 
technieken, …) tot de opvolging van de 
aanvraag van de benodigde vergunningen bij 
het Brussels gewest, en de uitvoering en 
opvolging van de werken samen met de 
aannemers. 

 
*Brussel-Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, MIVB, Stad Brussel 
en de Brusselse gemeentes, de Maatschappij voor Stedelijke 
Inrichting, huisvestingsmaatschappijen, Infrabel, Directie 
Monumenten en Landschappen, Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen, … 

Expertise en ervaring ten dienste van de projecten 

De in de loop der jaren verworven ervaring stelt 
ons in staat om project van een hoge kwaliteit 
te realiseren. Sinds 1993 heeft Beliris in diverse 
domeinen gewerkt en heeft zo zijn ervaring 
uitgebreid en gekapitaliseerd. In 2018 bracht 
Beliris de verschillende competenties van zijn 
medewerkers in kaart met als doel een proces 
van continue opleiding op te zetten gebaseerd 
op onze eigen ervaring voor de operationele 
profielen.  

Voor diverse onderwerpen werden er referenten 
aangeduid om de uitwisseling van kennis onder 
collega’s te stimuleren. Bij Beliris vind je 
specialisten inzake saneringstechnieken, 
betondegradatie, beplanting, speciale 
technieken, mobiliteit, … 

Om de diverse acties verbonden aan het 
kennisbeheer te coördineren werd Beliris 
Academy opgericht, de verzamelnaam voor de 
diverse opleidingen, de referentenlijst, 
uitwisselingsmomenten, intervisies en de 
bibliotheek. 

Het BOUWTEAM ten dienste van de projecten 

Typisch voor Beliris is dat de projecten worden 
opgevolgd door één functioneel team 
bestaande uit een projectleider 
(architect/ingenieur), een jurist, een 
werfcontroleur en een financieel beheerder. Het 
bouwteam werkt elke dag samen om het 
programma voor een project op te stellen, de 
uitvoering van de studies of de werken op de 
bouwwerf te coördineren. Dit systeem maakt 
het projectbeheer dynamischer en bekijkt het 
initiatief vanuit diverse invalshoeken: de 
technische en administratieve, financiële en 
juridische aspecten. 
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Beroepen voor de stad 

 

Brecht de Bo, projectleider 

 “Als projectleider vorm ik de spil tussen alle partners die betrokken zijn bij 
een project en hou ik de boel draaiend. Ik hou de neuzen in dezelfde 
richting bij het uitwerken van een project en nadien tijdens de werken. Ik 
verzamel de noden van de partners en stel een technisch en administratief 
dossier op. Daarna ken ik de opdracht toe aan een studiebureau en 
vervolgens aan een aannemer. Ook het budget toegekend aan het project 
volg ik op.” 

 

 

 

Ambre Lootens, jurist 

“Vergeet het cliché van de jurist die zich alleen opsluit in een bibliotheek. Bij 
Beliris wordt er nauw samengewerkt in team aan de projecten. In het kader 
van de overheidsopdrachten stellen we contracten op met de studiebureaus 
en de aannemers.  We geven advies, en ontfermen ons over procedures die 
worden voorgelegd aan het gerecht. Ons werk is veel concreter dan u zich 
misschien voorstelt: goede afspraken maken omtrent het onderhoud van 
een toekomstig park en het opstellen van een protocol met de beheerder is 
bijvoorbeeld essentieel voor een succesvol project.” 

 

 

 

Didier Tourneur, werfcontroleur 

 “Wind, regen of sneeuw. Elke dag zet ik mijn helm op, trek mijn 
veiligheidsschoenen aan en ga naar de werf. Mijn rol? De uitgevoerde 
werken en de kwaliteit van de materialen controleren om na te gaan of 
dit overeenstemt met wat er voorzien was. Verder hou ik ook de 
organisatie en de planning van de werken in de gaten en zie ik toe op 
de naleving van de veiligheids- en milieuvoorschriften.” 

 

 

 

 

 

 



 30 AL 25 JAAR VOOR JOU 

Frederik Van Damme, financieel beheerder 

“De financieel beheerder volgt het budget van de werken of van de studie 
op en zorgt dat de betalingen worden uitgevoerd. Tijdens de opening van 
de offertes voor een openbare opdracht vervul ik ook een controlerende 
rol. Een project evolueert veel en het beheer van de financiële aspecten 
moet deel uitmaken van dit continue proces.” 

 

 

 

 

 

 

Elien De Swaef, communicatie-expert 

« Onze prioriteit: buurtbewoners, pendelaars en bezoekers van Brussel 
informeren over de projecten van Beliris en de werken. Steeds in overleg 
met het bouwteam en externe partners. Het contact met de buurt is 
hierbij essentieel, zeker tijdens de werken: we nemen de tijd om naar 
hen te luisteren, zoeken antwoorden of oplossingen rekening houdend 
met hun dagdagelijkse realiteit.” 

 

 

 

 

 

Céline Bietlot, medewerker Kwaliteitsdienst 

 “Sinds 2010 garandeert de kwaliteitsdienst de kwaliteit van onze 
prestaties Elke dag werken we procedures en werkinstrumenten uit die 
nodig zijn voor ons functioneren, of actualiseren we die. We 
organiseren ook return on experience en organiseren opleidingen. We 
analyseren risico’s. Onze collega’s ondersteunen bij hun taken, dat is 
ons werk.” 
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Werken voor de mensen 

Visuele of geluidshinder, omleidingen, 
veiligheid, … Een werf wordt vaak ervaren als 
een beproeving door buurtbewoners, 
handelaars, voetgangers, fietsers en 
chauffeurs. Onze job: de burger begeleiden bij 
de verandering en zo goed mogelijk informeren.  

De communicatiedienst antwoordt dagelijks op 
vragen van buurtbewoners en ontwikkelt 
communicatiemiddelen om hen beter op de 
hoogte te houden. Binnenkort zal er ook een 
vaste ombudsman worden aangenomen om de 
begeleiding en bemiddeling met de buurt en 
handelaars te verzekeren. 

De werfcontroleurs, die vaak contact hebben 
met de personen die nabij onze werven wonen, 
werken of passeren, kregen een opleiding over 
communicatie met de buurt. Tijdens deze 
opleiding kropen ze ook in de huid van een 
buurtbewoner of handelaar, om de zaak van 
hun kant te bekijken en hun moeilijkheden 
beter te begrijpen. Zo’n stap terug kunnen 
nemen om de situatie te bekijken is belangrijk 
om het changemanagement van de buurt te 
begeleiden. 

 
Toegankelijkheid is ook één van onze 
prioriteiten. Bij onze projecten wordt er goed 
nagedacht over de mobiliteit tijdens de werken, 
met extra aandacht voor zwakke weggebruikers 
en mindervaliden. Vanaf nu beschikt Beliris ook 
over een verantwoordelijke toegankelijkheid.

 
 
Verder wordt ook nagedacht over participatie: 
welk type participatie en hoe dit inzetten als 
middel om een breed draagvlak te creëren voor 
het project bij de burgers. Het idee is om de 
toekomstige gebruiker beter te integreren in het 
proces.  

Last but not least willen we dat iedereen 
rekening houdt met de specifieke uitdagingen 
verbonden aan een werfzone in het midden van 
een stad, dat de werken worden uitgevoerd met 
oog voor de dagelijkse realiteit van de burgers 
die nabij de werf wonen en werken. Het beheer 
van de hinder van de werken staat hierbij 
centraal. We passen onze bestekken aan om de 
hieraan verbonden maatregelen die worden 
opgelegd aan de aannemers te verbeteren. 

Beliris luistert 

De burger kan voor al zijn vragen over onze 
werken terecht op het gratis nummer 0800 
11 299 of bij info.beliris@mobilit.fgov.be. Hij 
krijgt gemiddeld binnen de 2 dagen een 
concreet antwoord. 

Dankzij een flexibel team, kan Beliris de tijd 
nemen om naar de mensen te luisteren, en de 
benodigde informatie op te vragen of een 
oplossing te zoeken. 

De communicatiedienst werkt 
buurtcommunicatie uit voor de buurtbewoners 
en handelaars op verschillende 
sleutelmomenten van de werken. Beliris is dus 
makkelijk te bereiken om de burger doorheen 
de periode van werken en verandering te 
begeleiden. 

De burger kan de werken volgen op beliris.be 
en via facebook.com/belirisforbrussels. Er 
worden berichten aan de omwonenden bedeeld 
bij de start van de werken en elke nieuwe fase. 
Indien nodig worden ook 
ontmoetingsmomenten en werfbezoeken 
georganiseerd. 

  

mailto:info.beliris@mobilit.fgov.be
http://www.beliris.be/
http://www.facebook.com/belirisforbrussels
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Een toekomstgerichte blik 

Beliris ambieert de rol van sleutelspeler in de 
ontwikkeling van de hoofdstad. Door als 
bouwheer een kwaliteitsvolle dienstverlening te 
bieden, vormt Beliris een belangrijke schakel in 
de constructie, renovatie en restauratie van de 
bouwwerken in Brussel. 

In een complexe institutionele context, wil 
Beliris zijn stadsontwikkelingsmissies ten 
voordele van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest verzekeren. Daarom neemt Beliris 
verschillende acties en brengt actoren om de 
tafel om de projecten te realiseren, maar ook en 
vooral om de ondernemingsgeest te cultiveren 
die nodig is om op verschillende vlakken te 
innoveren.  

 

1) Het BIM, een echte meerwaarde 
 

BIM: DE AVATAR VAN EEN GEBOUW 

 

Het Building Information Model of 
bouwwerkinformatiemodel, kortweg BIM, hoeft 
zijn waarde voor de bouw niet meer te 
bewijzen. Als bouwheer kent Beliris het belang 
van digitale maquettes voor het ontwerp en de 
constructie van gebouwen, maar ook voor hun 
beheer en onderhoud achteraf. 

 

Vandaag wordt een dergelijk model slechts 
sporadisch gemaakt, maar dit zal in toekomst 
veel meer gebeuren. Dit digitale model, dat alle 
technische informatie over het bouwwerk en de 
eigenschappen van elk onderdeel bevat, 
verlaagt de technische en financiële risico’s en 
verrassingen tijdens de studie- en bouwfase. Dit 
proces vergemakkelijkt het uitvoeren en het 
beheer van proeven. Alle actoren van een 
project – bouwer, beheerder, specialisten en 
eindgebruiker – delen op deze manier dezelfde 
visie op het gebouw en kunnen het model 
gedurende de volledige levenscyclus van het 
gebouw blijven gebruiken: (de)constructie, 
wijzigingen, uitbreiding, herstel, onderhoud, … 

 

Met het BIM onderschrijft Beliris één van de 
grootste evoluties van onze tijd in het vak van 
bouwheer. Alle gepubliceerde bestekken voor 
gebouwen voorzien vanaf nu een BIM. Over drie 
jaar zullen de nieuwe projecten voor aannemers 
dus gemaakt worden met 3D-plannen. 
Uiteindelijk zullen alle werken, met uitzondering 
van wegenwerken, een eigen BIM hebben. 

 

 
2) Deconstructie voor een betere constructie 

 

Deconstructie omvat het selectief afbreken van 
de verschillende elementen op een werf om ze 
te recycleren of een deel van de materialen te 
hergebruiken. Deze methode gaat respectvol 
om met het gebouw en vereist nauwgezet werk. 
In tegenstelling tot gewone afbraak produceert 
het minder afval, en beschouwt het dit afval als 
potentiële hulpbronnen. Hiermee heroriënteert 
het afbraakproces zich naar duurzamere 
methodes in een tijd waarin bronnen schaars 
worden. 

Vandaag komt deconstructie ook uit de 
startblokken bij de openbare werken en Beliris 
neemt deel aan deze opstart door binnenkort 
het proces op pilootprojecten uit te testen en 
het te integreren in de bestekken voor de 
werken. 

Er worden ook andere maatregelen voor 
innovatief afvalbeheer ingezet: sensibiliseren 
over afval sorteren, codes voor sorteren 
invoeren, nadenken over opslag, systemen van 
afval opwaarderen met hergebruik van 
materialen ter plaatse, op andere werven of 
door verenigingen zonder winstoogmerk. Door 
dit afvalbeheer te voorzien wil Beliris niet alleen 
financieel besparen, maar vooral het milieu 
sparen. Dit proces zal nog vergemakkelijkt 
worden door het bouwwerkinformatiemodel 
(BIM). 
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3) Duurzamere projecten 
 

Een werf heeft een aanzienlijke impact op het 
milieu, zowel door het gebruikte materiaal als 
door het geproduceerde afval en de hinder voor 
de directe omgeving. Een goed uitgedacht 
concept kan deze impact verminderen. In dit 
opzicht wil Beliris diverse acties voeren: 
afvalbeheer op de werf, waterbesparende 
maatregelen, BATEX-certificaten, maatregelen 
voor de toegankelijkheid voor mindervaliden, 
mobiliteit rond de werf, … Beliris is ook gestart 
met het schrijven van richtlijnen voor het 
gebruik en onderhoud van gebouwen, 
bouwwerken en publieke ruimtes voor de 
beheerders. Het nut? Zorgen dat de 
geïnstalleerde duurzame maatregelen optimaal 
gebruikt worden. 
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Visie 

Beliris wil in de eerste plaats een partner zijn.  

Een partner voor zijn eigen medewerkers door 
hen samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer de 
kans te bieden verantwoordelijkheden te nemen 
en zich verder te ontwikkelen in een 
technologisch performante omgeving met een 
evenwicht tussen privé en werk.  

Een partner voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest door ons dynamisme en expertise in te 
zetten voor de publieke overheden en burgers, 
en door een hoofdrolspeler te worden in de 
ontwikkeling van Brussel als nationale en 
internationale hoofdstad. 

En tot slot, een partner voor ondernemers 
door garant te staan voor het algemeen belang 
en op een integere en evenwichtige wijze te 
werken.  

Deze wens wordt weerspiegeld in de dagelijkse 
manier van werken: Beliris en zijn medewerkers 
moeten in staat zijn de hen toevertrouwde 
projecten uit te voeren met respect voor budget 
en planning. In diezelfde geest innoveren ze 
voortdurend opdat de projecten door hun 
duurzaamheid en hun grote architecturale en 
stedenbouwkundige waarde, de levenskwaliteit 
van de toekomstige gebruikers zouden 
verbeteren. Om deze visie te verwezenlijken 
willen Beliris en zijn medewerkers, als 
betrouwbare partner, de kwaliteit en efficiëntie 
van hun prestaties steeds verbeteren.  
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Waarden 

Onze waarden bepalen wie we zijn. Ze zijn de 
fundering van onze organisatie. Ze leiden onze 
acties en ons gedrag. Ze bepalen de manier 
waarop we samenwerken en hoe we ons 
opstellen ten opzichte van partners en cliënten. 
Elke dag nemen we beslissingen, maken we 
keuzes die een directe weerslag hebben op hoe 
onze medewerkers, partners en cliënten ons 
zien. 

Vijf waarden, steeds aanwezig in onze 
activiteiten, dagelijks gedragen en gedeeld door 
alle diensten van Beliris. Ze vormen de 
steunpilaar van onze missie. 

Samenwerking 

Beliris haalt zijn kracht uit teamspirit. Dankzij 
multidisciplinaire teams werken we efficiënt. De 
zin om samen te werken, om bruggen te 
bouwen en om onze ervaring te delen zit ons in 
het bloed. Beliris handelt altijd in partnerschap 
en luistert naar de diverse betrokkenen. 

De levenskwaliteit verbeteren 

Beliris bevordert een menselijke aanpak door 
zich open op te stellen en te luisteren naar de 
mening van anderen, zowel intern als extern. 
Beliris wil zijn medewerkers begeleiden naar 
autonoom werken en hen de nodige tools voor 
hun ontwikkeling aanbieden. Dit impliceert met 
name de verbetering van zijn persoonlijke 
welbevinden. 

In dit opzicht wil Beliris de realiteit onder ogen 
zien zonder het doel uit het oog te verliezen: 
een kwaliteitsvol eindresultaat die de 
levenskwaliteit van de toekomstige gebruikers 
zal verbeteren. Beliris onderschrijft een 
langetermijnvisie ambieert projecten die 
bestand zijn tegen de tand des tijd. Of het nu 
gaat over het beheer van het gebouw of de 
initiatieven, we waken over het behoud van het 
natuurlijke en sociale kapitaal van Brussel door 
toe te zien op het duurzame karakter van onze 
activiteiten. Tot slot wordt de kwaliteit van de 
projecten ook gegarandeerd door de 
professionalisering van onze werking. 

Expertise  

Door zijn vele realisaties heeft Beliris een zeker 
expertise ontwikkeld op vlak van openbare 
aanbestedingen, bouw, renovatie en restauratie 
in het Brussels Gewest. We spannen ons elke 
dag in om te voldoen aan de specifieke noden 
van de gebruikers en hen een pertinent 
antwoord te bieden door te bouwen op de 
ervaring en de vaardigheden van de 
multidisciplinaire teams, het handelsmerk van 
onze directie. Beliris hecht ook veel belang aan 
de opleiding van zijn personeel, want zich 
engageren voor een missie betekent ook 
voortdurend zich ontwikkelen en innoveren.  

Integriteit 

Integriteit, dat is doen wat je zegt en zeggen 
wat je doet. Verbintenissen nakomen. Beliris 
beschikt over een sterk deontologisch kader dat 
het vertrouwen van de burger in de goede 
werking van de organisatie wil versterken. Elke 
medewerker neemt zijn verantwoordelijkheid 
en handelt eerlijk bij de uitoefening van zijn 
opdracht.  Als kwaliteitsvolle overheidsdienst 
willen we op een ethische en transparante 
manier werken, zonder vermenging van 
algemeen en eigen belang. Beliris streeft ernaar 
zinvolle acties te ondernemen, om zijn taak op 
een gewetensvolle, loyale en competente 
manier uit te voeren. 

Dynamisch  

Brussel telt talrijke uitdagingen. Om deze steeds 
evoluerende noden het hoofd te bieden, staat 
Beliris open voor initiatief en zoekt creatieve 
manieren die een toegevoegde waarde zijn voor 
de bewoners en bezoekers van Brussel. 
Dagelijks geeft Beliris ideeën gestalte en 
verwezenlijkt projecten op een dynamische en 
efficiënte manier. Daarnaast moderniseert 
Beliris zijn interne structuur en past zijn interne 
processen aan via transversale acties, wat blijk 
geeft van veerkracht en aanpassingsvermogen. 
Tenslotte communiceert Beliris met diezelfde 
energie naar de burgers en zijn medewerkers 
om hen zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden van zijn activiteiten. 
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Join the force, Beliris werft aan 

Voor de uitwerking van de uitbreiding van de 
metro naar het noorden van Brussel en voor zijn 
andere projecten zal Beliris een veertigtal 
nieuwe medewerkers aanwerven. Alleen al in 
2018 werden er tijdens een eerste 
aanwervingscampagne 15 nieuwe medewerkers 
aangesteld. De overige rekruteringen volgen. 

Beliris zoekt diverse profielen om hun team te 
versterken: ingenieurs, architecten, juristen, 
financieel beheerders, werfcontroleurs en 
communicatiemedewerkers. 

Bij Beliris krijgen de kandidaten de kans om te 
werken aan uitzonderlijke projecten in een jong 
en dynamisch team en een aangename 
werkomgeving. Alle jobaanbiedingen 
verschijnen op www.beliris.be/jobs en 
www.selor.be. 

 

 
 
 
 

BERICHT AAN STUDENTEN EN 
WERKZOEKENDEN: GRIJP JE KANS EN BOUW 
BIJ ONS AAN JE CARRIÈRE! 

 

http://www.beliris.be/jobs
http://www.selor.be/
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