
Belangrijkste economische groeipolen in Europa
Vlaamse Ruit en/of Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap ?

Het OVV heeft ernstige bezwaren naar voor gebracht tegen BMR zoals voorgesteld door 
Voka en tegen de hoofdstedelijke gemeenschap zoals beslist in het kader van de zesde 
staashervorming.  Voka blijft het project verdedigen.  We denken dat ze zich vergissen, 
maar we weten dat ze zich niet helemaal vergissen.  Onze kritiek op BMR en 
hoofdstedelijke gemeenschap is te zwak onderbouwd en daarom niet helemaal 
geloofwaardig.  Om onze kritiek geloofwaardiger te maken moeten we ze koppelen aan 
een beter voorstel.  De “Vlaamse ruit” waarover een tiental jaar geleden veel gesproken en
geschreven werd zou dit betere voorstel kunnen zijn.
Het uitgangspunt van BMR steunt op de vaststelling dat de economische ontwikkeling in 
Europa hoofdzakelijk plaats vindt rond “groeipolen”.  Door de economische eenmaking van
Europa gaan de groeipolen over de staatsgrenzen heen.  Het is logisch dat de 
economische groeipolen in België ook over de gewestgrenzen zouden gaan.  Brussel is 
een van de belangrijkste groeipolen in Europa en het belang van Brussel als groeipool is 
groter dan dat van andere Vlaamse centra.  Daarom zegt Voka dat Vlaanderen zich volop 
moet inzetten om aanwezig te zijn en mee te profiteren van de groeipool Brussel.  Louter 
economisch gezien, is die stelling correct.  Voka is een werkgeversorganisatie.  Indien het 
doel van de Vlaamse ondernemers enkel zou zijn de economische groei van de 
onderneming en zo groot mogelijk rendement van het kapitaal, dan zouden zij inderdaad 
moeten kiezen voor de groeipool Brussel.
Uplace is een project voor een groot winkelcomplex. Indien het doel van de ondernemer is 
zoveel mogelijk winst maken met die investering, dan is het plan Uplace zeer goed te 
verdedigen.  Het ligt dicht bij de grootste groeipool van Europa en dicht bij zeer veel 
welstellende potentiële klanten.  De ondernemer die zich enkel als doel stelt zoveel 
mogelijk winst wil maken, hoeft zich niet te bekommeren om de nadelen, zoals  
verkeersproblemen, schade aan het milieu, verfransing of verengelsing van een brede 
Vlaamse omgeving, verstoren van het lokale sociale weefsel.  Uplace zou grote 
verkeersproblemen veroorzaken, maar die moeten dan maar opgelost worden door de 
overheid met belastingsgeld. 
Ik denk dat, zowel voor BMR als voor Uplace, er een fout in deze redenering zit.  Het doel 
van de werkgevers mag niet enkel zijn economische groei en maximale winst uit kapitaal.  
De Vlaamse ondernemers zouden zich ook moeten inzetten voor het algemeen belang van
hun volk.  Het is op basis daarvan dat het Vlaams Economisch Verbond opgericht werd. 
Voka rechtvaardigt zijn houding inzake BMR, en ook de verhuis naar Brussel, door erop te 
wijzen dat ze zo de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterken.  Ook daarin zit er 
volgens mij een denkfout.  Door zich volop in te zetten voor Brussel en voor de groeipool 
Brussel, versterken ze het Franstalige Brusselse establishment.  Hun hoop dat ze daarmee
de Vlaamse invloed op Brussel en op het Franstalige establishment zouden versterken, 
wordt tegengesproken door de Belgische geschiedenis.  Vlaanderen investeert reeds 180 
jaar mankracht en kapitaal in Brussel en is er toch niet in geslaagd een volwaardige positie
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in Brussel te verwerven.  Zolang Brussel zich vijandig opstelt t.o.v. Vlaanderen is het niet in
het belang van Vlaanderen de Brusselse groeipool te eenzijdig versterken.  Parallel met de
ontwikkeling van de Brusselse groeipool zou er steeds een minstens even sterke 
ontwikkeling van een Vlaamse groeipool moeten zijn, zodat Vlaanderen efficiënt weerwerk 
kan bieden tegen een te machtig en opdringerig Brussel.
Voka verantwoordt zijn houding inzake BMR ook door erop te wijzen dat een sterke 
groeipool een economische realiteit waaraan niets te veranderen is.  Dus moet Vlaanderen
ervoor zorgen dat het maximaal profiteert van die groeizone.  Ook dat is een foute 
redenering.  De sterke groeipool Brussel is een feit, maar het is niet een feit dat op zichzelf 
onstaan is.  Het is het gevolg van beleidsbeslissingen.  Dat Leuven in de plannen voor 
BMR niet betrokken wordt, omdat het een groeipool op zichzelf is, toont aan dat een 
Vlaamse groeipool dicht bij Brussel en los van Brussel mogelijk is.  
De Vlaamse regering en de Vlaamsgezinde ondernemers hebben de mogelijkheid de 
economische groeipolen te beïnvloeden.  Zolang Brussel zich vijandig opstelt t.o.v. 
Vlaanderen zouden de Vlaamse regering en de Vlaamsgezinde ondernemers zich moeten 
inzetten op het versterken van een Vlaamse economische groeipool, zonder zich daarom 
terug te trekken uit Brussel.   
Deze Vlaamse groeipool zou de “Vlaamse ruit” kunnen zijn, bestaande uit Antwerpen, 
Gent, Leuven en de Vlaamse rand rond Brussel.  Deze Vlaamse ruit heeft ruimschoots de 
mogelijkheden om een sterke groeipool te worden vooral op het gebied van 
wetenschappelijk vorsingswerk, vernieuwende en hoog technologische industrie en 
logistiek.  Op die gebieden wordt nu reeds uitmuntend werk verricht in Leuven (IMEC), 
Gent (biotechnologie) en ook in Antwerpen, Mechelen en Zaventem.  Indien Vlaanderen 
een Vlaamse groeipool zou uitbouwen die even sterk of sterker is dan de Brusselse 
groeipool, dan kan het op voet van gelijkheid spreken met Brussel.  Dan zou Brussel 
moeten beslissen of het wil deel uitmaken van de Vlaamse groeipool, hetgeen voor beide 
partijen de beste oplossing zou zijn.  Brussel kan ook, omwille van de francofonie, ervoor 
kiezen om zich verder vijandig op te stellen t.o.v. Vlaanderen, uitbreiding van Brussel te 
eisen, voorrechten voor Franstaligen in Vlaams-Brabant te eisen en de tweetaligheid van 
Brussel tegen te werken. Maar dan zou het ook de nadelen van die beslissing er moeten 
bij nemen.  
Vlaanderen kan ook verder gaan met volle medewerking en steun aan de uitbouw van de 
Brusselse groeipool en zo Brussel versterken.  Dan komt Vlaanderen steeds op de tweede 
plaats en blijft het een aanhangsel van Brussel.  Dan kan Vlaanderen geen eisen stellen 
aan Brussel en kan Brussel het zich verder veroorloven om uitbreiding van Brussel en 
voorrechten voor Franstaligen in Vlaams Brabant te eisen.  
Het uitbouwen van een sterke Vlaamse groeipool hoeft niet gericht te zijn tegen Brussel en
is best verenigbaar met het bestaan van een sterke Brusselse groeipool en met een sterke 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel.  Brussel heeft andere troeven dan de rest van 
Vlaanderen.  Brussel kan verder ontwikkelen als groeipool voor administratie, diensten, 
financiën, congressen.  Vlaanderen en de Vlaamse ondernemers moeten daaraan hun 
volle medewerking verlenen en er ook sterk aanwezig blijven.  Brussel kan er voor kiezen 
dat te doen los van de rest van Vlaanderen.  Ook in dat geval moeten Vlaanderen en de 
Vlaamse ondernemers ervoor zorgen dat ze daarin ook hun aandeel hebben.  Het ware 
voor iedereen beter dat dit zou gebeuren in samenwerking met Vlaanderen, zodat 
Vlaanderen kan mee genieten van de troeven van Brussel en Brussel volop kan 
deelnemen aan de Vlaamse groeipool.   
Vlaamsgezinde ondernemers kunnen de uitbouw van een Vlaamse groeipool bevorderen 
door in Vlaanderen te investeren.  De Vlaamse overheid kan dat stimuleren door in 
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Vlaanderen een gunstig investeringsklimaat te verzekeren en door door de communicatie 
tussen de Vlaamse gemeenten en de bereikbaarheid van ondernemingen in Vlaanderen te
bevorderen.  Dat brengt ons tot het belang van de verkeersmiddelen, het GEN, de 
Brusselse ring, het nieuwe tramnet van De Lijn en andere infrastructuurwerken.  
De Brusselse groeipool werd gecreëerd en wordt verder bevorderd door dat alle 
verkeersmiddelen gecentreerd zijn op Brussel.  De meerderheid van de treinroutes loopt 
over Brussel en de meeste grote snelwegen gaan naar de Brusselse ring.  Dat creëert 
enorme problemen voor Brussel, maar heeft ook als gevolg dat voor ondernemingen de 
communicatie met Brussel het gemakkelijkst is en dat wie gemakkelijk wil gevonden 
worden, zich in Brussel moet vestigen.  Daarom hebben o.a. Voka en de KBC hun 
hoofdzetel naar Brussel verplaatst.  Deze centrumfunctie van Brussel zal nog versterkt 
worden door het Gewestelijk Express Net (GEN).  Door het GEN zal de invloed van 
Brussel, met daaarbij de verfransingsdruk, zich uitbreiden tot steden binnen een straal van 
ongeveer 30 km rond Brussel.  
Een ander en beter verkeersbeleid is nochtans mogelijk.  De projecten om het verkeer naar
en in Brussel te verbeteren zijn noodzakelijk en het is zinloos ons daar tegen te verzetten.  
We kunnen wel ijveren voor een beter project dat de negatieve gevolgen van het GEN voor
Vlaanderen zou opvangen en neutraliseren.  Hieronder een paar voorbeelden:      
Om de Brusselse en Leuvense ring te ontlasten en om het verkeer tussen de steden  en 
gemeenten van de Vlaamse ruit te verbeteren en tevens de Vlaamse economische 
groeipool te versterken, zou een autosnelweg dwars door de Vlaamse ruit moeten 
aangelegd worden, zoals in 2005 reeds voorgesteld werd (zie 
http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=12&t=705).    
Deze autosnelweg zou gaan van Haasrode, ten Oosten van Leuven naar Mechelen, 
Willebroek en Sint-Niklaas en daar aansluiten op de E17.  Om de Vlaamse ruit volledig te 
ontsluiten zou er een aftakking moeten komen van Willebroek naar Dendermonde en Aalst 
en daar aansluiten op de E40.  Wie even de kaart bekijkt ziet dat dit de logische manier is 
om het verkeer rond Brussel te onlasten en om de bereikbaardheid van de verschillende 
steden van de Vlaamse ruit te verbeteren en zo de groeipool Vlaamse ruit te stimuleren.  
Toch staan die wegen niet op het programma van de Belgische en Vlaamse planners.  
Daar verkiest men een tweedeks Brusselse ring.  
Dat herinnert ons aan de strijd die we hebben moeten voeren om de aanleg van de E3, nu 
E17, te bekomen.  Toen een halve eeuw geleden autosnelwegen werden aangelegd, 
werden die allemaal gericht op Brussel.  Zo heeft men de groeipool Brussel gemaakt.  Er 
was slechts één uitzondering, namelijk de  autosnelweg van Antwerpen naar Luik, want die
was nodig om het Waalse industriebekken te verbinden met de Antwerpse haven.  De E3 is
er uiteindelijk gekomen met als compensatie dat terzelfdertijd de autoroute de Wallonie 
aangelegd werd.  De E3 is een zeer drukke weg met enorm economisch belang geworden,
zowat de ruggengraat van de Vlaamse industrie.  De Brusselse machthebbers wisten heel 
goed waarom ze de aanleg van de E3 zo lang mogelijk moesten vertragen.  
Ook de treinverbindingen zijn nu hoofdzakelijk gericht op Brussel.  Zowat alle grote lijnen 
lopen over Brussel.  Dit zal nog versterkt worden door het Brussels GEN.  Er zouden snelle
en frekwente treinverbindingen moeten komen tussen de steden van de Vlaamse ruit.  Dat 
zou een Vlaams GEN moeten zijn als tegengewicht voor het Brussels GEN.  Daarmee zou 
tevens een oplossing aangereikt worden voor de oververzadiging van de Brusselse Noord-
Zuid-verbinding.  
Vlaanderen zou de nadelen verbonden aan een Brussels GEN kunnen afwenden door 
minstens even hoogwaardig openbaar vervoer uit te bouwen binnen de Vlaamse ruit.  De 
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Lijn heeft plannen voor de aanleg van vier nieuwe tramlijnen naar en rond Brussel.  Drie 
tramlijnen lopen naar Brussel, hetgeen nogmaals de centrumfunctie van Brussel zal 
versterken.  Gelukkig zijn er ook plannen voor een tramlijn van Jette naar de luchthaven en
verder naar Tervuren.  Deze tramlijnen zijn nodig, maar het is spijtig dat het zwaartepunt 
niet op het verkeer tussen de Vlaamse centra rond Brussel zal liggen.
Projecten voor betere communicatie binnen de Vlaamse ruit hoeven niet gericht te zijn 
tegen Brussel.  Door goede samenwerking kunnen daarmee heel wat Brusselse 
verkeersproblemen aangepakt worden zonder de economische bloei van Brussel te 
belemmeren.  Hiermee zou de groei van Brussel buiten haar grenzen wel kunnen 
afgeremd worden en dat zou voor de meeste Brusselaars voordelig zijn.
Projectontwikkelaars die grote winsten willen maken in Brussel en daarbij de factuur voor 
verkeers- en milieuproblemen doorschuiven naar de Vlaamse belastingbetaler, zouden 
hierdoor wel kunnen gehinderd worden.  
Het uitbouwen van goede en snelle weg- en spoorverbindigen tussen de steden van de 
Vlaamse ruit kan een nieuwe doelstelling van de Vlaamse beweging worden.  Misschien 
kunnen we het gevaar van BMR en Hoofdstedelijke Gemeenschap afwenden door de 
Vlaamse ruit als groeipool ui te bouwen, zonder daarom de welvaart van Brussel en de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel te verzwakken.
Robrecht Vermeulen
1 december 2012
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