
Városmentés brüsszeli módra 
 
 

Brüsszel a kilencvenes évekig Európa hanyatló városai közé tartozott: az ötvenes évektől 
lezajlott „modernizációs” folyamatok következményeképp a város népessége egyre szegé-
nyebbé vált, az „őslakosok” és a középréteg jó része elmenekült, a városi környezet lepusztult 
és a társadalmi feszültségek egyre nagyobb gondot okoztak. „Európa fővárosában” a nyolcva-
nas évek végén, a kilencvenes évek elején már az uniós intézmények által nyújtott presztízs 
sem takarhatta a város végsőkig leromlott, elhanyagolt fizikai, környezeti és társadalmi álla-
potát. Világossá vált, hogy a helyzet tarthatatlan, és mélyreható változások szükségesek a vá-
rospolitika szinte minden területén.  

Brüsszel 1989-ben lett egyike Belgium önálló régióinak. A kilencvenes évek elején az egy 
millió lelket számláló Brüsszeli Régió kormánya gyökeres változtatási szándékokat tükröző 
Városfejlesztési koncepciót, Közlekedésrendezési és Területhasználat-szabályozási tervet 
dolgoztatott ki és fogadott el. E tervek egymásra épülve és egységesen a város emberközpontú 
megújítását és fellendítését tűzték ki célul. A jó szándékú tervek mindig fiókoknak készülnek 
– mondhatnánk. Brüsszelben azonban körülbelül tíz éve következetesen valósítják meg a vá-
ros újjászületését célzó programokat. A feladat óriási, hiszen több évtized „fejlődése” által 
okozott károkat kell lépésről lépésre orvosolni. Úgy tűnik azonban, hogy Brüsszel elébe állt a 
kihívásnak, és Európa omladozó, élhetetlen adminisztratív központjából példamutató, ember-
léptékű európai várossá szeretne válni.  

A következőkben a Brüsszelben megvalósított intézkedésekből mutatunk be néhány pél-
dát. 
 
 
A városi közterek megújulása 
 

Brüsszelben különös gondot 
fordítanak a közterek felújítására a 
belvárosban csakúgy, mint a külvárosi 
kerületekben. A következő térkép a 
belváros és több belső kerület 90-es 
évekbeli felújítási programját szemlélteti. 
(Kékkel az 1990-es években felújított, 
pirossal a 2001-től megvalósított, vagy 
rövidtávon felújításra váró köztereket 
jelölik. Az ötszög alakú terület a térkép 
bal felső részén Brüsszel belvárosa)  
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Brüsszeli városnegyedek rehabilitációs programja  
1994 és 2007 között 
 

 
A városnegyedek rehabilitációs prog-
ramját a helyi lakossági és civil szer-
vezetekkel együttműködve dolgozzák 
ki és valósítják meg.  
 
 
Közlekedésrendezési intézkedési 
csomag 
 

Brüsszel 1998-as közlekedésren-
dezési tervének főbb céljai a tömeg-
közlekedés részarányának növelése, a 
városon belüli autóforgalom 20 száza-
lékos csökkentése és a forgalomcsil-
lapítás a városi utak 80 százalékát 
kitevő helyi utakon. A kerületi ön-
kormányzatok és a Brüsszeli Régió 
lassan, de biztosan halad e célok 
megvalósítása felé, miközben készül a 
Régió 2015-re tekintő közlekedésren-
dezési terve. 

Brüsszelben az elmúlt néhány év-
ben a tömegközlekedést használók 
száma 50 százalékkal nőtt, a kilenc-
venes években szinte ismeretlen ke-
rékpározás pedig egyre nagyobb teret 

hódít a városi közlekedésben. A tömegközlekedés minőségét járatsűrítéssel, a hálózat bővíté-
sével és az utazási sebesség növelésével javítják. Komoly figyelmet fordítanak arra, hogy a 
kerékpározás és a tömegközlekedés kiegészíthessék egymást a közlekedésben. A kerékpáro-
zást elsősorban a helyi, kerületi utakon való forgalomcsillapítással, sebességkorlátozással, az 
egyirányú utak kerékpárosok számára való megnyitásával és kerékpártárolók építésével ösz-
tönzik. 

A következő fényképsorozat az elmúlt négy-öt évben megvalósult intézkedésekből mu-
tat be néhány példát. Fontos megjegyezni, hogy Brüsszelben szinte hetente észlelhetők új, a 
tömegközlekedésnek, a gyalogosoknak, illetve a kerékpárosoknak kedvező beruházások. „Eu-
rópa fővárosában” az egyszerű, praktikus, olcsón és gyorsan kivitelezhető megoldásokat ré-
szesítik előnyben. 
 
 



 3 

A tömegközlekedés előnyben részesítése a forgalomban 
 
 

 
 

Új busz- és kerékpársáv egy brüsszeli sugár-
út kritikus szakaszán 

 

 
 

Buszsáv és kerékpárút a városba vezető 
egyik fontos úton 

 
 

Buszsáv az egyik belső kerületben 
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Brüsszel belvárosában néhány éve szinte minden busz útvonalán buszsávokat építettek ki. A 
cél a felszíni tömegközlekedés függetlenítése a torlódásoktól. A legszűkebb belvárosi utcák-
ban a személygépkocsi-forgalom egyirányú tételével oldották meg a buszsávok kialakítását. A 
következő képek néhány példát mutatnak be a több tucat megvalósult szakaszból. 
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Intermodalitás: a kerékpáros és tömegközlekedés jól kiegészítik egymást,  
ha biztosítjuk az átszállás feltételeit 
 
 

 
 
Kerékpárkikötő egy külvárosi buszmegálló-
ban. Brüsszelben a leggyakrabban telepített 
kerékpártároló az egyszerű és könnyen hasz-
nálható fordított U-modell.  
 

 
 
Kerékpártárolók egy külvárosi  
metróállomásnál 

 
 
Kerékpártárolók  
a Központi pályaudvar mellett 
 

 
 
Eső ellen védett kerékpártároló Brüsszel  
belvárosában (boulevard Anspach)  
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A kerékpározást ösztönző leghatékonyabb intézkedések könnyen kivitelezhetők és nem 
váltják ki az úttest egyéb felhasználóinak az ellenkezését.
 
 

 
 
„Európa fővárosában” néhány éve folyama-
tosan megnyitják az egyirányú utcákat a ke-
rékpárosoknak. 
 

 
 
Kerékpár logók felfestése sokszor hatéko-
nyabb és biztonságosabb megoldás, mint 
kerékpársávok létesítése. A logók jelzik, 
hogy az út a bicikliseké is. A gyakorlatban a 
kerékpárosok a széles sáv jobb szélén, de a 
parkoló autóktól biztonságos távolságban 
közlekednek.  

 
 

 
 
 

 
 
A lámpás kereszteződés előtti néhány méte-
ren kerékpársáv és várakozóhely segíti, hogy 
a biciklista az autósor (és a kipufogócsövek) 
elé gurulva várhassa meg, amíg zöldre vált a 
lámpa. Ez az olcsó és könnyen kivitelezhető 
intézkedés egyrészt növeli a kerékpárosok 
biztonságát (a biciklista a lámpa zöldre váltá-
sakor elsőként indulhat, így a kanyarodási 
műveleteknél történő balesetek megelőzhe-
tők), másrészt előnyben részesíti őket a for-
galomban anélkül, hogy az autóvezetők hát-
rányt szenvednének. 
Brüsszelben néhány éve a kereszteződéseket 
egyre több helyen látják el ezzel, a kerékpá-
rosokat segítő útjelzéssel. 
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Brüsszelben a forgalomcsillapítás mellett a 
kerékpártárolók építését tekintik az egyik 
legfontosabb intézkedésnek kerékpározás 
ösztönzésére. Néhány év alatt az élen járó 
kerületi önkormányzatok többek között isko-
lákat, sportlétesítményeket, postákat és egyéb 
közintézményeket szereltek fel biciklitáro-
lókkal. Egyre több magánintézmény (például 
üzletek, bevásárlóközpontok) követi a példá-
jukat.  
 

 
 
Élelmiszerüzlet melletti biciklitárolók. 
Brüsszel még nem Amszterdam, de ahogy 
bővülnek a lehetőségek, úgy használják egy-
re többen a kerékpárt mindennapi közlekedé-
si eszközként.  
 

 
 
A sportlétesítményeket is ellátják biciklitáro-
lókkal. 
 

 
 
Iskola előtt 
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Forgalomcsillapítás a lakónegyedekben 
 
A forgalom- és sebességcsillapítást a lakónegyedek kis utcáiban a járdák kiszélesítésével, 
járdaszigetek építésével, a kereszteződéseknél az úttestnek a járda szintjére történő megeme-
lésével és útszűkítéssel érik el.  
 

 
 
Forgalomcsillapítást szolgáló létesítmény egy 
sűrűn lakott negyedben 
 

 
 
Az úttest és járda újszerű kialakítása egy is-
kola előtt  
 

 
 
Az útszűkítés és a „járdafülek” a gyalogosok 
biztonságát szolgálják 
 
 






