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De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is het 

grootste Belgische bedrijf voor stedelijk openbaar vervoer. De MIVB 

bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

en 11 randgemeenten. Dat stemt overeen met een oppervlakte van bijna 

242 km2 en de verplaatsingen van meer dan 1,2 miljoen inwoners en 

dagelijks duizenden pendelaars.

Het MIVB-net strekt zich uit over meer dan 650 km. Het telt 4 metrolijnen, 

18 tramlijnen, 50 buslijnen en 11 nachtbuslijnen.

Om jaarlijks meer dan 420 miljoen verplaatsingen te verzekeren,  

kan de MIVB rekenen op het professionalisme van ruim 9.000 medewerkers. 

DE MIVB, 
EEN OPENBARE ONDERNEMING 
TEN DIENSTE VAN DE BRUSSELSE MOBILITEIT
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De stelplaatsen
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DE STELPLAATSEN
AANPASSEN AAN DE NIEUWE BEHOEFTEN

Het gaat het openbaar vervoer in Brussel voor de wind. Jaar na jaar 

steeg het aantal MIVB-gebruikers en het ziet er niet naar uit dat die 

klantentoename zal ophouden. 

Omwille van deze onophoudelijke stijging van het aantal klanten, moet de MIVB investeren in 

de aankoop van extra trams, bussen en metro's. Die nieuwe generatie voertuigen bieden een 

grotere capaciteit en noodzaken aangepaste remises en onderhoudsplaatsen. Daarom startte 

de MIVB een groots moderniseringsproject van de bestaande stelplaatsen en de bouw van 

nieuwe infrastructuur. 

De uitbreiding van de metro naar het noorden (toekomstige lijn 3) en de modernisering van 

lijnen 1 en 5 vragen om de bouw van twee nieuwe metroremises: een op het Erasmus-terrein 

in Anderlecht (in aanbouw) en een andere op de site in Haren. De stijging van de frequenties 

op de lijnen 2 en 6 brengt een nieuwe, tijdelijke stalling met zich mee aan het Weststation.  

De bouw van een tramremise op de Heizel-site wordt onderzocht. 

Door de aankoop van elektrische hybride en volledig elektrische bussen startte de MIVB de 

omvorming naar andere types aandrijving. Deze voertuigen vergen aangepaste infrastructuur 

voor deze specifieke technologie. Daarom bouwde de MIVB een nieuwe busremise (Marly-

depot) in Neder-over-Heembeek. Het gaat om de eerste stelplaats van de MIVB die volledig is 

aangepast voor elektrische bussen. De bouw van een extra busremise wordt nu al overwogen.

Aangezien de MIVB zich bekommert om de impact van haar activiteiten op het leefmilieu, 

ziet ze erop toe dat de nieuwe faciliteiten voldoen aan de gangbare milieunormen, dat ze 

harmonieus in de stad ingeplant worden, én in de nabijheid van het netwerk liggen om  

"dode kilometers" te vermijden, of met andere woorden trajecten die de voertuigen zonder 

reizigers afleggen vooraleer hun dienst begint.
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de grote sites
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31 hectare

SITE HAREN 

BEDIENDE LIJNEN 

Bus: 12, 21, 27, 29, 42, 45, 57, 

59, 63, 64, 65, 66, 69, 79, 80.

Tram: 3, 4, 19, 32, 55, 62.

In het begin van de jaren '70 

kreeg de MIVB de kans om een 

groot terrein van 31 hectare aan 

te kopen in Haren, in het noorden 

van het Brusselse gewest. Sinds 

1977 zijn er achtereenvolgens 

verschillende MIVB-diensten 

gevestigd: een busremise, een 

centrale werkplaats voor mechanisch 

onderhoud, een koetswerkatelier 

en een schilderswerkplaats. In 1980 

verhuisde de garagewerkplaats 

van de Frontispiesstraat in Brussel 

naar Haren. De gebouwen van de 

Frontispiesstraat waren een erfenis 

van de naamloze vennootschap  

"Les Autobus Bruxellois" (1).  

De bouw van het complex in Haren 

leidde ertoe dat de oude gebouwen 

buiten gebruik werden gesteld en dat 

de onderhoudstechnieken werden 

gemoderniseerd.

(1) Op 1 januari 1954, sloten de Belgische 

Staat, de Provincie Brabant en 21 Brusselse 

gemeenten zich aan bij de nv "Les tramways 

Bruxellois", waardoor de Maatschappij voor het 

Intercommunaal Vervoer te Brussel ontstaan is.

In de jaren 2000 werden de 

faciliteiten in Haren uitgebreid 

met een nieuwe remise en een 

onderhoudshal voor trams. Die 

tramremise van de nieuwe generatie 

werd in het najaar van 2008 in 

dienst gesteld. In tegenstelling tot 

andere tramstelplaatsen in Elsene, 

Sint-Gillis, Molenbeek en Schaarbeek 

gaat het hier om een remise aan de 

rand van de stad. Alleen de remise 

van Woluwe lag al in de "tweede 

ring", maar kreeg recent het 

gezelschap van een tweede remise 

van de nieuwe generatie op de 

Marconi-site in Vorst.

Op de site in Haren worden ook nieuwe 

trams en metrostellen uitgetest. Twee 

testsporen van ongeveer een kilometer 

lang kunnen voor beide voertuigtypes 

worden gebruikt. 31 hectare
12 | Haren | De stelplaatsen van de MIVB



Belgrado, Kuregem en Klein Eiland,  

en aan de bestaande werkplaatsen  

3 en 5 van de remise in Haren. Alle 

grote onderhoudswerkzaam heden 

voor bussen, trams, onderhouds -

voertuigen en werktuigen worden  

op die manier gecentraliseerd  

in één competentie- en onderhouds-

centrum. 

De bouw en inrichting van 

landschapskantoren in een "Dynamic 

Office"-omgeving (geen toegewezen 

kantoren) omvatten onder meer 

elektronicalabs, vergaderzalen, een 

refter, én kleedkamers met sanitair 

en douches. Het project omvat ook 

een nieuwe dubbele verftunnel 

voor de trams en bussen (Haren 4) 

en van bijgebouwen (kleedkamers, 

magazijnen…).

2.000
MEDEWERKERS
(BESTUURDERS, TECHNICI, ARBEIDERS, BEDIENDEN) 

Ook het scholingsterrein 

(voor de trambestuurders en 

buschauffeurs), het competentie- 

en managementcentrum, evenals 

een reeks sportfaciliteiten voor het 

personeel, zijn gevestigd op de 

terreinen in Haren. 

De site in Haren wordt nog verder 

uitgebreid, aangezien deze sinds 

2017 het Maintenance Center Haren 

omvat, dat vanaf 2020 ook plaats zal 

bieden aan de bestaande werk-

plaatsen van Birmingham, 

2.000 
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In de toekomst komt er eveneens een 

nieuwe metroremise op de site in 

Haren, aan het uiteinde van de nieuwe 

metrolijn 3, die de komende jaren het 

daglicht zal zien. Deze stelplaats zal 

bestaan uit een administratief gebouw 

voor de bestuurders, de mechanici 

en administratief personeel, uit een 

werkplaats en een garagezone in 

openlucht waar de metrostellen worden 

onderhouden en geparkeerd.  

Er komen ook testsporen, garagesporen, 

een metro-wash, onderhoudssporen  

en sporen voor werftreinen.  

De remise is ontworpen met het oog 

op de stijging van het verkeer op het 

metronet. De stelplaats kan in eerste 

instantie 21 metrostellen en daarna 

47 metrostellen ontvangen tegen 

2040. De MIVB wil dat het complex 

met een totale oppervlakte van 

100.000 m², waarvan 17.000 m² voor 

gebouwen, harmonieus samengaat 

met zijn omgeving. 

PLAATSEN VOOR 
BUSSEN235

WAARONDER 115 STANDAARDBUSSEN, 78 GELEDE BUSSEN,  
25 ELEKTRISCHE BUSSEN, 17 GELEDE HYBRIDE BUSSEN

VERF ZONDER SOLVENTEN

Het schilderen van de MIVB-voertuigen 
gebeurt met een spuitpistool. De verf die 
daarbij gebruikt wordt is op waterbasis, 
zonder solventen. Eerst worden de 
voertuigen geschuurd en ontvet. 
Daarna wordt er een grondlaag verf 
aangebracht. Delen die niet geschilderd 
moeten worden, worden afgedekt. 
Zodra de schilderwerken achter de 
rug zijn, worden de verschillende 
accessoires die eerder verwijderd 
waren (koplampen, richtingaanwijzers), 
en de decoratieve elementen (strips, 
rubberprofielen) opnieuw aangebracht.

PLAATSEN VOOR 
TRAMS
(VAN HET TYPE T2000, T3000, T4000)8080 

235 
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EERSTE TRAMREMISE, NIEUWE GENERATIE

De tramstelplaats in Haren is de eerste remise van de nieuwe generatie. Tijdens 
het ontwerp van het gebouw ging bijzondere aandacht uit naar milieuvriendelijke 
bouwmethoden. De materiaalkeuze respecteert de principes van duurzame
ontwikkeling. Een groene gevel, waarbij het beton verdwijnt achter een gordijn van 
klimplanten, siert het hoofdgebouw. Planken van duurzaam ontgonnen acaciahout 
bedekken het administratieve deel van het gebouw. De isolatiewerken werden 
zeer grondig uitgevoerd. Performante condensatieverwarmingsketels zorgen voor 
verwarming op aardgas.

Gebouwen waar luidruchtige activiteiten plaatsvinden, worden systematisch afgesloten 
om geluidshinder voor de omwonenden te vermijden. De verlichting is geautomatiseerd 
en gebeurt in functie van de natuurlijke lichtinval. Het centraal technisch beheer laat 
toe het verbruik ervan op te volgen en te regelen. Dit systeem regelt ook de ventilatie 
en de werking van de verwarmingsketels. Voor het onderhoud van de voertuigen 
worden de modernste technieken ingezet. Een automatisch beheersysteem leidt 
elke tram via de wissels naar het juiste remisespoor. Het systeem houdt rekening 
met geplande onderhoudsbeurten, beschikbare plaats, het personeel, trajecten, enz. 
Dat zorgt voor een enorme tijdswinst en een optimaal gebruik van de ruimte. Het 
regenwater wordt gerecupereerd en gerecycleerd voor het schoonmaken van de trams 
en voor de sanitaire installaties.

MET REGENWATER

De automatische wasstations, ook 
wel "bus-, tram- of metro-wash" 
genoemd, worden deels bevoorraad 
door gerecupereerd regenwater. Het 
gebruikte water wordt ook gefilterd 
en gerecycleerd, en kan meermaals 
worden ingezet. Om een metrostel 
te reinigen is ongeveer 800 liter 
water nodig. Voor een tram is dat, 
afhankelijk van het model, 450 tot 
500 liter, en voor een bus 375 liter. 
Over het gebruik van regenwater en 
waterrecyclage als ecologische bijdrage 
valt dan ook niet te onderhandelen. 
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4,31 hectare

SITE DELTA 

BEDIENDE LIJNEN

Bus: 17, 27, 28, 34, 36, 38, 41, 

60, 61, 71, 72, 76, 77, 80, 95.

Metro: 1 - 5

DE DELTA-REMISE,  
EEN ANTWOORD OP DE GROEI  
VAN HET OPENBAAR VERVOER

Het idee om een metro- en busremise 

op te trekken in Oudergem dateert 

van de jaren zeventig. De behoefte 

om de busvloot uit te breiden was 

op dat moment zeer groot en de 

plannen voor de uitbouw van een 

eerste metrolijn hadden concrete 

vorm aangenomen. Daarom besliste 

de MIVB samen met de dienst 

Bevordering van het Stedelijk Vervoer 

(onder de verantwoordelijkheid van 

het ministerie van Communicatie) een 

groot complex te bouwen met op de 

benedenverdiepingen een stel- en 

werkplaats voor de metro, en boven 

een garage voor de bussen.

Het domein "Drie Bruggen" in 

Oudergem leende zich daar 

uitstekend toe. Niet alleen ligt de site 

in het zuidwesten van de stad, aan het 

einde van de snelweg Brussel-Namen, 

belangrijker nog, ze bevindt zich naast 

een spoorlijn waarlangs metrostellen 

naar het gebouwencomplex kunnen 

worden gebracht.

De bouwwerken aan de remise 

begonnen in 1972 en waren klaar in 

1975. Op 20 februari 1976 nam de 

MIVB de busstelplaats in gebruik.  

Dat gebeurde na een lange nacht 

waarbij de 130 bussen van de 

Renbaanlaan in Elsene naar Delta 

reden, samen met de mobiele 

uitrusting van de busgarage en het 

gereedschap van de bestuurders en 

van het onderhoudspersoneel.

De inrichting van de stel- en 

werkplaats voor de metro gebeurde 

stelselmatig in de loop van 1975, 

zodat ze volledig klaar zou zijn tegen 

de inwijding van de Brusselse metro 

in september 1976.

4,31 hectare
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Sinds 2008 beschikt de MIVB over een 

tweede metroremise (Jacques Brel in 

Anderlecht, ingewijd in juni 2008). De 

metrorijtuigen worden over beide sites 

verdeeld. In de loop van 2020 worden ze 

vervoegd door de nieuwe Erasmus-remise.

Metrostelplaats Delta wordt momenteel 

aangepast in het kader van het project 

voor de modernisering van de metro. 

De oude passerelle, die de voor- en 

achterkant van de remise met elkaar 

verbindt, werd afgebroken en vervangen 

door een nieuwe, waarin het gebouw 

wordt opgenomen dat het nieuwe 

signalisatiesysteem zal herbergen. De 

MIVB-site maakt overigens deel uit van 

een groot stedelijk debat over de Delta-

zone, waarin hij zal worden geïntegreerd.

METROSTELLEN MET 
VERSCHILLENDE AFMETING

De 21 "boa's" van de MIVB vormen de 
zesde generatie metrorijtuigen sinds 
de oprichting van de Brusselse metro 
in 1976. Elke "boa" heeft een lengte 
van 94 meter en bestaat uit 6 rijtuigen, 
die met elkaar verbonden zijn dankzij 
flexibele elementen die de reizigers in 
staat stellen om zich van het ene "com-
partiment" naar het andere te begeven.

De metrorijtuigen van de vorige genera-
ties kunnen met 2, 3, 4 of 5 gegroepeerd 
worden om een metrotrein te vormen. Sinds 
begin 2008 worden echter enkel nog treinen 
gebruikt die uit 4 of 5 rijtuigen bestaan.

In het kader van de modernisering 
van metrolijnen 1 en 5, bestelde de 
MIVB 43 nieuwe metrostellen. 

1.4001.400 MEDEWERKERS
(BESTUURDERS, MECHANICI, BEDIENDEN) 
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PLAATSEN VOOR
STANDAARD-
BUSSEN 
WAARONDER 44 HYBRIDE 
STANDAARDBUSSEN

HYBRIDE 
GELEDE 
BUSSEN

127127 
+34+34

PERMANENTE CONTROLE VAN HET 
BINNEN- EN BUITENRIJDEN

Om het binnen- en buitenrijden van 
de metrostellen te controleren en in 
goede banen te leiden, bestaat er een 
permanentie op niveau -2 van het 
metrocomplex Delta. Met behulp van 
een computerprogramma beschikken 
de technici over de mogelijkheid de 
bezetting van de sporen van de stelplaats 
te visualiseren en de signalisatie en 
de verschillende spoorapparaten 
van op afstand te bedienen. Er is 
dus een permanente controle van de 
bewegingen van de metrotreinen in 
het gebouwencomplex. 

EEN OVERSTAPPARKING

De Delta-site biedt een overstapparking 
met een capaciteit van 340 voertuigen. 
Die parking is rechtstreeks verbonden 
met het metrostation Delta via een 
ondergrondse doorgang met (rol)
trappen. In juni 2019 opende een andere 
overstapparking de deuren: 
deze aan metrostation Erasmus. 
175 plaatsen van de 675 zijn 
voorbehouden voor Park & Ride.

PLAATSEN VOOR  

METROSTELLEN

18  tot 20

REGELMATIG ONDERHOUD

Het gewone metro-onderhoud 
gebeurt om de 17.000 km voor de oude 
metrostellen en om de 15.000 km voor 
de boa's, terwijl het groot onderhoud, 
waarbij allerlei onderdelen worden 
gedemonteerd, om de 600.000 km wordt 
uitgevoerd.  

Ook de bussen krijgen regelmatig een 
onderhoudsbeurt. Om de 4 weken 
verrichten de technici een algemeen 
nazicht waarbij de algemene staat van 
de bus en de motormechanica worden 
gecontroleerd. De oliebaden worden 
vervangen om de 45.000 km voor de 
motor, afhankelijk van het type bus, om 
de 60.000 km voor de versnellingsbak en 
om de 120.000 km voor de achterbrug. 
De banden worden ongeveer om de 
30.000 km vervangen, afhankelijk van het 
gebruik van het voertuig. Het midlife-
onderhoud gebeurt na ongeveer 400.000 
km voor de belangrijkste onderdelen 
(chassis, motor/versnellingsbak/brug...).

18 tot 20 
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3.500 M2 KANTOORRUIMTE

Naast de bus- en metroremise herbergt 
Delta ook meer dan 3.500 m2  kantoor- 
en technische ruimte, evenals een 
bedrijfsrestaurant.Tussen 2006  
en 2008 werd, zowel voor de bus-  
als voor de metrostelplaats, een groot 
deel van de kantoorruimte vernieuwd, 
met inbegrip van de ontvangstenzaal 
voor bestuurders en de kantine.  
De site bevat ook het opleidingscentrum 
voor metrobestuurders.

EEN GOED GEVENTILEERDE GARAGE

Om te vermijden dat de lucht in de 
garage te sterk zou worden vervuild 
door uitlaatgassen, werd een speciaal 
ventilatie- en verwarmingssysteem in 
dienst gesteld. Als aanvulling daarop 
wordt er recht tegenover elke standplaats 
ook samengeperste lucht aangevoerd. 
Voor het vertrek ontkoppelt de 
buschauffeur de luchtdarm. Op die manier 
behouden de voertuigen permanent de 
gewenste luchtdruk en moeten ze niet 
warmdraaien voor hun vertrek. 
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SITE JACQUES BREL 

6 hectare

BEDIENDE LIJNEN

Bus: 13, 14, 20, 33, 37, 46,  

49, 50, 54, 75, 84, 86, 87, 88, 

89, 98.

Metro: 2 – 6

De stel- en werkplaats Jacques Brel 

is gebouwd op de "Vandermeeren"-

site. Dit terrein van bijna 6 ha is 

eigendom van de MIVB en ligt op 

het grondgebied van de gemeenten 

Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. 

De site ontleent zijn naam aan het 

straatje "Vandermeeren" dat het 

terrein doorkruiste. Sinds de afbraak 

van de voormalige busstelplaats 

bestaat dat straatje niet meer. 

De voormalige remise lag naast de 

Ninoofsesteenweg. Ze werd gebouwd 

aan het begin van de eeuw en 

was tot in 1925 eigendom van de 

"Société générale des Chemins de 

Fer économiques" en nadien van de 

nv "Les Tramways Bruxellois", die ze 

verder gebruikte als tramremise. Zo 

gebruikte de MIVB ze ook van 1954 

tot 1961. Van 1961 tot 2004 stonden 

er bussen in de stelplaats. Ze bestond 

uit een garage, een opslagplaats en 

een openluchtparking met plaats voor 

145 bussen.

Voor de bouw van een metrotunnel 

tussen de stations Delacroix en Beekkant, 

moest de vroegere busstelplaats, die 

zich op het tracé van de toekomstige 

tunnel bevond, worden afgebroken. Het 

complex ter vervanging van die stelplaats 

omvat gloednieuwe businfrastructuur 

(zowel aan de kant van de Jules 

Graindorlaan als langs de NMBS-sporen).

Het bevat een onderhoudshal 

met hefzuilen en hefbruggen, 

loopbruggen, inspectie- en 

herstellingskuilen, smeerkamers, een 

bandenopslagplaats, opslagruimtes, 

kantoren en kleedkamers. Verder is er 

een "busbezoekhal" die bedoeld is voor 

dagelijkse onderhoudsbeurten, met 

op de bovenverdiepingen kantoren, 

vergaderzalen, kleedkamers en een 

kantine. Tot slot zijn er ook met luifels 

overdekte parkeerplaatsen voor de 

bussen. Om het toenemend aantal 6 hectare
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gelede bussen met grotere capaciteit 

en een vloot die op termijn volledig 

elektrisch wordt te kunnen stallen, werd 

de infrastructuur stelselmatig aangepast. 

De laatste aanpassingen op de site zorgen 

ervoor dat de elektrische standaardbussen 

er hun batterijen kunnen opladen. 

De nieuwe faciliteiten, die zich 

voornamelijk aan de kant van de 

Jules Graindorlaan bevinden, bieden 

genoeg ruimte voor het onderhoud 

van zo’n 160 bussen.

Om te beantwoorden aan de groei 

van haar vloot, bouwde de MIVB 

behalve de nieuwe busstelplaats ook 

een nieuwe metrostelplaats (langs de 

Nicolas Doyenstraat). In 2007 werd 

het bestaande park immers versterkt 

met 21 metrotreinen van het type boa 

(94 meter lang), die gebouwd werden 

door de fabrikant CAF in Spanje. Deze 

worden in Delta gestald.

DE STELPLAATS MET DE BESTE 
BEDIENING OP GEBIED VAN 
VERVOERSAANBOD

De stelplaats Jacques Brel bevindt zich 
tussen drie metrostations: Jacques Brel, 
Weststation (1 en 2) en Delacroix, met 
aansluiting op tal van tram- en buslijnen 
en een toekomstige GEN-stopplaats, in 
rechtstreekse verbinding met metrostation 
Weststation. Dit is een van de best bediende 
stelplaatsen in het Brusselse gewest.

MEDEWERKERS
(BESTUURDERS, MECHANICI, BEDIENDEN)

1.200

175175
21 GELEDE & 154 STANDAARDBUSSEN,  
WAARVAN 20 HYBRIDE STANDAARDBUSSEN  
EN 12 ELEKTRISCHE STANDAARD- & MIDIBUSSEN.

1.200

PLAATSEN VOOR
STANDAARD-
BUSSEN
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De metrostelplaats Brel beschikt over 

de noodzakelijke infrastructuur voor 

het stallen en onderhouden van de 

voertuigen, en heeft daarnaast ook 

een testspoor. Ze bestaat uit drie 

aangrenzende gebouwen:

• de metroremise 

• de onderhoudshal 

• de magazijnen, technische 

lokalen, kantoren, vergaderzalen, 

kleedkamers, kantine en sanitaire 

voorzieningen.

 

Van 1976 tot 2008 was Delta in 

Oudergem de enige metrostelplaats 

van de MIVB. Nu moet daar dus ook 

de stelplaats Brel en binnenkort deze 

van Erasmus, beide in Anderlecht, 

bij gerekend worden. En dat zullen 

niet de laatste zijn. Bijkomende 

stalingscapaciteit is eveneens voorzien 

aan het Weststation. Deze wordt in de 

loop van 2021 in werking gesteld.

Door de modernisering van de 

bestaande metrolijnen en de 

verlenging van de Noord-Zuidas 

drong zich de aankoop op van nieuwe 

metrostellen. En daar zijn extra 

remise- en onderhoudscapaciteit 

voor nodig. Daarom bouwt de 

MIVB een nieuwe stelplaats, in de 

buurt van het Erasmus-ziekenhuis in 

Anderlecht. Deze zal klaar zijn in het 

tweede semester van 2020. Er kunnen 

23 metrostellen worden gestald 

en 7 kunnen er tegelijk worden 

onderhouden. Ten slotte ziet ook een 

nieuwe metroremise het daglicht op 

de site in Haren.

PLAATSEN VOOR 
METRO- 
STELLEN15tot2215tot22
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WAAR WORDEN DE METROSTELLEN 
ONDERHOUDEN? 

De indienststelling van de onderhoudshal 
Jacques Brel bracht een wijziging teweeg 
in de organisatie van het onderhoud 
van de metrostellen, dat vroeger enkel 
in Delta gebeurde. Het preventief 
en correctief onderhoud gebeurt 
zowel in Delta als in Brel. Het groot 
onderhoud daarentegen, waarvoor 
de grote onderdelen gedemonteerd 
moeten worden, zal nog altijd in Delta 
(werkplaats - 4) worden uitgevoerd.

1616 +2+2BUS-
 LIJNEN

METROLIJNEN
IN GEBRUIK

EEN ODE AAN JACQUES BREL

Omdat het nieuwe MIVB-complex op de site "Vandermeeren" naast 
het metrostation "Jacques Brel" lag, besloot de MIVB in het voorjaar 
van 2005 een aanvraag in te dienen bij de Stichting Jacques Brel om 
de nieuwe infrastructuur de naam van de bekende zanger te geven. 
En de organisatie reageerde positief. De nieuwe benaming verleent 
een grotere faam aan de stelplaats dan het vroegere "Vandermeeren". 
Zo zal Brels verbondenheid met Brussel en vooral met de trams (de 
beroemde tram 33) en bussen nog lang naklinken. Niet alleen in zijn 
liedjes, maar ook via de naam van een van de belangrijkste sites van 
het Brusselse openbaar vervoer.
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De ‘historische’ remisesDe ‘historische’ remises



DE REMISE VAN ELSENE 

BEDIENDE LIJNEN 

Tram: 3, 7, 8, 25, 39, 44,  

92, 93.

Net zoals de stelplaatsen van Woluwe, 

Schaarbeek, Molenbeek en de 

Koningslaan maakt ook de remise 

van Elsene deel uit van de historische 

gebouwen die de verschillende 

privéondernemingen die in die tijd de 

tramlijnen in Brussel uitbaatten aan 

het einde van de XIXde en het begin 

van de XXste eeuw optrokken. Dat 

gebeurde dus lang voordat de MIVB 

zelf het levenslicht zag (1954). 

In 1884 exploiteerde de vennootschap 

"Chemin de fer à Voie étroite de 

Bruxelles à Ixelles-Boondael" zeven 

stoomtramlijnen en liet geleidelijk 

aan de stelplaats van de Renbaanlaan 

in Elsene bouwen. Aanvankelijk 

bestond de stelplaats uit kantoren, 

remises voor de stoomlocomotieven 

en de rijtuigen en reparatie- en 

onderhoudswerkplaatsen. 

Daarop volgden dan geleidelijk aan 

diverse uitbreidingen. In 1894 deed 

de elektrische tractie zijn intrede en 

in 1896 werd er aan de stelplaats in 

de Renbaanlaan ook een werkhuis 

gebouwd om de elektriciteitscentrale 

in onder te brengen, die de trams van 

de nodige stroom moest voorzien.

In 1899 slorpte "Les Tramways 

bruxellois" de maatschappij Ixelles-

Boondael op. Dat nam de exploitatie 

van de remise, het rollend materieel en 

de vaste installaties (kantoren, ateliers, 

opslagplaatsen, sporen, enz.) over. 

Tussen 1900 en 1913 liet "Les Tramways 

bruxellois" vervolgens verscheidene 

verbouwings- en uitbreidingswerken 

uitvoeren, zoals de bouw van een 

kantoorgebouw rechts van de toegang 

aan de Renbaanlaan. Dit pand werd 

later echter opnieuw afgebroken om 

plaats te maken voor het huidige 

gebouw uit 1941 dat ontworpen werd 

door de architect Willy Van Hove. In 

1906 volgden dan de laterale uitbreiding 

naar de Burgemeesterstraat, een aantal 

stallen (aangezien paardentractie 2,2 hectare2,2 hectare
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455nog tot in 1914 zou blijven bestaan 

naast de elektrische tractie) en een 

nieuwe stelplaats voor wagons. In 

1913 werden ook de hallen naar de 

Boondaalsesteenweg uitgebreid. 

In de jaren '50 onderging de stelplaats 

opnieuw enkele veranderingen om 

er ook een deel van de busvloot van 

de MIVB in te kunnen onderbrengen, 

maar in 1976 verhuisden de 130 bussen 

van de Renbaanlaan naar de 

gloednieuwe stelplaats Delta. 

Het stallingsgedeelte van de remise 

bestaat vandaag uit een reeks van zes 

hangars met puntgevels. De interieurs 

werden grondig gewijzigd tijdens de 

renovatie van de site begin jaren 1990 

en waren oorspronkelijk overdekt met 

een houten geraamte, ondersteund 

door gietijzeren zuilen.

ZAND OM BETER TE KUNNEN REMMEN

Om te remmen maakt een tram onder 
bepaalde omstandigheden gebruik van 
zand, kwestie van de grip van de wielen op 
de rails te vergroten, die allebei van metaal 
gemaakt zijn. Vroeger gebeurde het vullen 
van de zandstrooiers met de hand. Op de 
oudste trammodellen (van het type PCC) 
is dat vandaag nog altijd het geval. Bij de 
nieuwe trams wordt hiervoor echter gebruik 
gemaakt van een automatische installatie. 

Het vullen zelf gebeurt in functie van een 
bepaald aantal afgelegde kilometers en op 
specifieke sleutelmomenten in het jaar.  
Zo wordt bijvoorbeeld bij het vallen van de 
bladeren meer gebruik gemaakt van zand.

MEDEWERKERS 
(BESTUURDERS, TECHNICI, 
ARBEIDERS, BEDIENDEN)455 
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In 2004 werd een nieuwe grondige 

renovatie doorgevoerd om de 

stallingscapaciteit van de stelplaats te 

vergroten. Dit met de bedoeling om er 

de eerste nieuwe 3000- en 4000-trams 

te kunnen stallen, die de MIVB besteld 

had en vanaf 2006 geleverd werden. 

Deze renovatiewerken vormden de 

site om tot een moderne remise die 

voortaan ook is uitgerust met het 

neusje van de zalm op het vlak van 

onderhouds- en reparatie-installaties, 

zoals een wasstand, Amerikaanse 

werkkuilen en hydraulische 

riemschijven. Verder werd ook 

600 meter extra sporen getrokken. 

De renovatiewerken hadden echter 

ook oog voor het historische karakter 

van de plek. Zo werd het prachtige 

dak in glas en staal bewaard, dat van 

de industriële architectuur van toen 

getuigt. De stelplaats van Elsene 

gold tot aan de bouw van de nieuwe 

tramstelplaats in Haren als de grootste 

tramstelplaats van de MIVB.

GESTALDE 
TRAMS 
(VAN HET TYPE T2000, 
T3000, T4000 EN T7700)
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1,2 hectare1,2 hectare

DE REMISE VAN WOLUWE 

BEDIENDE LIJNEN 

Tram: 8, 39, 44, 81.

De bouw van de stelplaats van 

Sint-Pieters-Woluwe hebben we 

oorspronkelijk te danken aan de 

vennootschap "Chemin de fer à 

Voie étroite de Bruxelles à Ixelles-

Boondael". In 1896 droeg de 

aannemer Parmentier zijn concessie 

en exploitatie van de tramlijn van 

de Tervurenlaan namelijk over 

aan deze maatschappij. De enige 

stelplaats die de vennootschap toen 

bezat, was evenwel gelegen in de 

Renbaanlaan in Elsene, wat veel te 

ver was om de nieuwe lijn efficiënt 

te kunnen exploiteren. Die was 

immers aangelegd om de verbinding 

te verzekeren met de in Tervuren 

ondergebrachte koloniale afdeling 

van de Wereldtentoonstelling. Er 

moesten dus nieuwe voorzieningen 

worden gebouwd in de buurt van de 

Tervurenlaan. 

De eerste bouwwerken gingen 

daarop in 1897 van start. Die eerste 

stelplaats omvatte alleen maar een 

remise voor rijtuigen, een kleine 

werkplaats, een elektrische centrale 

voor de voeding van de nieuwe lijn 

en een administratief gebouw. Het is 

pas vanaf 1907 dat de site in Woluwe 

werkelijk werd ontwikkeld onder 

impuls van "Les Tramways bruxellois", 

die de vennootschap "Chemin de fer 

à Voie étroite de Bruxelles à Ixelles-

Boondael" overnam.

Vervolgens werd de stelplaats vergroot 

met het oog op de uitbreiding van 

het net tot de renbaan van Stokkel 

en in de richting van Bosvoorde, 

via de nieuwe Vorstlaan. En van die 

gelegenheid werd meteen ook gebruik 

gemaakt om de kleine werkplaats en 

MEDEWERKERS 
(BESTUURDERS, TECHNICI,  
ARBEIDERS, BEDIENDEN)
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de elektriciteitscentrale af te breken. 

Al deze werken leidden uiteindelijk 

tot een verdrievoudiging van de 

stallingsoppervlakte. Voorts waren 

de nieuwe gebouwen ook bedoeld 

om plaats te bieden aan de nieuwe 

rijtuigen die er met het oog op de 

Wereldtentoonstelling van 1910 

besteld waren.

Daarna bleef de site van de remise 

van Woluwe meerdere jaren 

ongewijzigd. In 1941 kwam daar 

echter opnieuw verandering in, 

wanneer de achterzijde van de 

eerste stelplaats verbouwd werd 

tot refter voor het personeel en 

nieuwe kantoren, werkplaatsen en 

magazijnen voor de arbeiders die 

instaan voor het onderhoud van het 

rollend materieel.  
REIZEN DOOR DE TIJD

Het Trammuseum biedt on-
derdak aan een belangrijke 
collectie voertuigen van het 
Brusselse openbaar vervoer. 
Sommige van deze voertuigen 
rijden nog altijd. Het museum 
biedt dan ook uitstapjes aan 
boord van een oude tram door 
het Zoniënwoud of naar het 
Jubelpark aan. Verder rijden 
er ook oude bussen tussen het 
museum en het stadscentrum.

Meer informatie: 

www.trammuseum.brussels
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In 1976 leidde de ingebruikname 

van het eerste stuk van de metro 

vervolgens tot de afschaffing 

of verkorting van verschillende 

tramlijnen waarvan de dienst 

werd verzekerd door de stelplaats 

van Woluwe. De uit 1897 en 

1907 daterende remises raakten 

daarop in onbruik en werden 

geleidelijk aan ingericht als 

tentoonstellingsruimten om 

er vanaf 1982 definitief het 

transportmuseum in onder 

te brengen. 

In 2006 besliste de MIVB ten slotte in 

samenspraak met het Museum voor 

het Stedelijk Vervoer te Brussel, om 

de - deels sinds 2001 beschermde 

- gebouwen hun vroegere luister 

terug te geven. Daardoor werden tot 

in 2009 omvangrijke renovatiewerken 

verricht aan de gevels, de ramen, de 

daklijsten en de daken. 

GESTALDE
TRAMS 
(VAN HET TYPE T2000, 
T3000 EN T7700)

32 | Woluwe | De stelplaatsen van de MIVB



Tegelijk maakte de MIVB van deze 

werken gebruik om haar tramremise 

te moderniseren door de sporen te 

vervangen, nieuwe werkkuilen te 

graven en een wasstand in te voeren. 

Diezelfde renovatie gaf daarnaast ook 

aanleiding tot een herverdeling van 

de voertuigen binnenin de stelplaats. 

Hierdoor kan de MIVB er vandaag 

meer trams stallen, met inbegrip van 

die van de nieuwe generatie. Dat was 

nodig voor de exploitatie van lijn 8 

(voormalige lijn 94) die verlengd 

werd van de Tervurenlaan tot aan 

metrostation Roodebeek.  
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0,7 hectare0,7 hectare

BEDIENDE LIJNEN  

Tram: 51, 81, 97.

Het tramdepot van de Koningslaan 

in Sint-Gillis is één van de oudste 

stelplaatsen die de MIVB bij haar 

oprichting in 1954 erfde. Dit gebouw 

in Vlaamse neorenaissancestijl werd 

in 1900 opgetrokken in opdracht van 

de nv "Les Tramways bruxellois" door 

de aannemers en broers Jean en Pierre 

Carsoel. De twee trapgevels die boven 

de hoofdgevel van de stelplaats langs 

de Koningslaan uitsteken, getuigen 

nog van deze periode: de linkergevel 

draagt het opschrift 'anno 1900' en de 

rechter 'Tramways bruxellois'.

De tussen de Merodestraat, de 

Koningslaan en de Belgradostraat 

opgetrokken remise, werd vervolgens 

in 1901 in gebruik genomen om er de 

elektrische trams van de lijnen van het 

stadscentrum in onder te brengen. Om 

het voor de werknemers gemakkelijker 

te maken om de verplaatsing tussen 

de stelplaats en de werkplaats van 

Belgrado te maken, werd er ook voor 

een ondergrondse doorgang gezorgd. 

Die bestaat vandaag nog altijd.

Doorheen de tijd ondergingen de 

gebouwen daarna enkele wijzigingen: 

in 1914 werden de vier laatste 

traveeën van de Merodestraat 

verhoogd met één bouwlaag bestemd 

voor huisvesting. In 1935 werd er een 

kleine trapezoïdale erker toegevoegd 

aan de gevel van de Koningslaan, die 

sindsdien opnieuw werd gesloopt. Op 

het nummer 211 in de Merodestraat 

werd in 1938 een woning gebouwd 

door de nv "Les Tramways bruxellois" 

in dezelfde stijl als het depot. En in 

1952 werd er een kabine voor de 

bediening van de wissels en een 

onderstation opgetrokken.

235235

DE REMISE VAN DE KONINGSLAAN

MEDEWERKERS 
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De gebouwen van de Koningslaan 

werden gerenoveerd. In 2007 kwam 

er een nieuwe verdieping met 

sociale lokalen voor het personeel, 

waarbij ook de verlichting en de 

verwarmingsinstallaties werden vernieuwd. 

In 2019 gebeurden er nieuwe 

renovatiewerken in de remise om de 

sporen toegankelijk te maken voor  

de nieuwe T3000-T4000-trams.

5050
GESTALDE
TRAMS 
(VAN HET TYPE T7700  
EN T7900)
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0,9 hectare

De stelplaats van Schaarbeek bestaat 

uit een geheel van gebouwen 

waarvan de meeste tussen 1874 en 

1900 werden opgetrokken, op een 

perceel dat wordt afgeboord door de 

Rubensstraat, de Haachtsesteenweg 

en de Koninklijke Sint-Mariastraat.

De in 1874 gebouwde stelplaats 

bevond zich toen aan de terminus van 

de eerste tramlijn (met paardentractie) 

van Brussel. Deze lijn werd in 1870 

aangelegd op initiatief van de 

Compagnie Morris en verbond het 

Terkamerenbos met Schaarbeek. 

In 1875 werd de exploitatie van 

de remise overgedragen aan de 

nieuwe maatschappij "Les Tramways 

bruxellois". De eerste daaropvolgende 

bouwwerken omvatten een groot 

gebouw langs de Rubensstraat, 

wellicht bestemd voor stallen, en een 

tweede, smaller gebouw, loodrecht 

op de Haachtsesteenweg, gebruikt 

als opslagplaats. Na de elektrificatie 

van de tramlijn werd in 1896 het plan 

opgevat een stelplaats voor elektrische 

rijtuigen en paardentrams aan de 

0,9 hectare

DE REMISE VAN SCHAARBEEK 

BEDIENDE LIJNEN  

Tram: 25, 55, 92, 93.

Haachtsesteenweg op te trekken. 

In een eerste fase werd enkel de 

benedenverdieping gebouwd.

Vóór 1899 werd ook de 

oorspronkelijke stelplaats loodrecht 

op de steenweg herbouwd en het 

gebouw langs de Rubensstraat 
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vervangen door een volume met 

een vergelijkbare breedte, bestemd 

voor stallen. De eerste verdieping 

van de stelplaats voor rijtuigen was 

pas klaar in 1900. Nadien onderging 

het geheel weinig veranderingen tot 

aan het begin van de jaren 2000. Dat 

jaar werd de remise loodrecht op 

de steenweg grondig gerenoveerd, 

naar de steenweg verlengd en aan de 

Koninklijke Sint-Mariastraat afgeboord 

door een kantoorgebouw. 

Vandaag baat de MIVB alleen nog 

het deel van de stelplaats aan het 

Poggeplein en de Haachtsesteenweg 

uit. Langs de andere kant, de 

Rubensstraat, worden de gebouwen 

waarin vroeger de stallen van de 

oude trams met paardentractie in 

ondergebracht waren, niet meer 

gebruikt sinds 1997. De gevels werden 

in 2014 echter nog wel gereinigd en 

de MIVB bereidt nu de renovatie voor 

van de gebouwen.

185185 4040MEDEWERKERS 
(BESTUURDERS, TECHNICI,  
ARBEIDERS, BEDIENDEN)

GESTALDE
TRAMS 
(VAN HET TYPE T2000, 
T3000 EN T7700)
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0,7 hectare

300

DE REMISE VAN MOLENBEEK  

BEDIENDE LIJNEN 

Tram: 9, 25, 51, 81, 82.

Aan het einde van de XIXde eeuw 

neemt de "Société Générale de 

Chemins de fer économiques van 

de Hospices et Secours de la ville de 

Bruxelles" een bouwgrond aan de 

Edingenstraat-Bonnestraat over (het 

ene deel in 1893, het andere in 1897). 

In 1902 bouwt de maatschappij 

er een paardenstal die later in 

een mechanische werkplaats zal 

veranderen. Van 1904 tot 1906 trekt ze 

hier de stelplaats van de Edingenstraat 

op, na vooraf de oude hangers te 

hebben afgebroken, die er nog op het 

terrein stonden. In 1925 nemen "Les 

Tramways bruxellois" de faciliteiten 

over. Vier jaar later breidt deze 

maatschappij de stelplaats uit door er 

een administratieve vleugel aan toe te 

voegen en de gevel van het gebouw 

te veranderen.

In 1936 vragen "Les Tramways 

bruxellois" om toelating om een 

reparatiewerkplaats met smidse, 

2 elektrische motoren, een compressor 

MEDEWERKERS 
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0,7 hectare
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en een opslagplaats voor 20 liter 

brandstof, 200 liter aardolie en 800 kg 

smeerolie te bouwen. In 1941-42 

gaan "Les Tramways bruxellois" over 

tot een nieuwe uitbreidings- en 

verbouwingsfase voor de stelplaats, 

onder leiding van de architect Willy 

Van Hove. 

In het begin van de jaren '90 richt 

de MIVB er sociale lokalen in. 

In de jaren 2000 moderniseert 

ze de uitrustingen: wasstand, 

zandsilo's, verwarming, ventilatie en 

airconditioning, vernieuwing van het 

dak en werken aan de sporen. En ook 

de infrastructuur voor de stalling van 

de trams wordt aangepast om er de 

T3000 te kunnen onderbrengen.

De evolutie van het rollend materieel 

en de almaar groter wordende 

stallingsbehoeften in deze zone 

van Brussel zullen de MIVB er ten 

slotte vermoedelijk toe brengen om 

in de loop van de komende jaren 

een nieuwe grondige renovatie van 

deze stelplaats te overwegen en 

tegelijkertijd toe te zien op een goede 

stedenbouwkundige integratie van 

het project, gezien zijn ligging in 

een dichtbebouwde en -bewoonde 

stedelijke omgeving

GESTALDE
TRAMS 
(VAN HET TYPE T3000  
EN T7900) 
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de RECENTE remises

OOK WERKPLAATSEN
Naast de feitelijke stelplaatsen beschikt de 
MIVB ook over een reeks werkplaatsen.

Zo staan er in Anderlecht, op de site Demets, 
twee grote gebouwen. Verder is er nog de 
Centrale Werkplaats aan de Demetskaai, 
een voormalige elektriciteitscentrale 
waar vandaag de spoorwerkplaats is 
ondergebracht, alsook het Birmingham-
gebouw dat van het begin van de jaren '80 
dateert. Daar bevindt zich op het gelijkvloers 
een station voor de treinen die instaan 
voor het onderhoud van de sporen van het 
metronet en op de verdiepingen zijn het 
centrale magazijn en de archieven van de 
MIVB ondergebracht. 

Nog in Molenbeek is er een perceel in  
de Bonnestraat, waar de werkplaats van 
de dienst 'Bovenleidingen' en de garage 
van de interventievoertuigen is gevestigd. 

Deze dienst zal de locatie waar hij zich nu 
bevindt, in de loop van de volgende jaren 
echter inruilen voor een meer geschikte plek. 

In Sint-Gillis is er voorts de werkplaats van de 
Belgradostraat die gespecialiseerd is in het 
onderhoud van de tramdraaistellen en hun 
uitrustingen. Het is de eerste site van de MIVB 
die in 2014 ISO 14001 gecertificeerd wordt als 
erkenning voor zijn goede milieubeheer. 

De werkplaats in de Kuregemstraat legt zich 
van zijn kant ten slotte toe op de volledige 
revisie van de spoorvoertuigen en beschikt 
ook over een spuitkabine. 

Vanaf 2020 worden de bestaande 
werkplaatsen van Birmingham, Belgrado, 
Kuregem en Klein Eiland overgebracht 
naar de site in Haren om er samen met de 
werkplaatsen die er zich nu al bevinden, het 
grote Maintenance Center Haren te vormen.
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REMISE MARCONI 

BEDIENDE LIJNEN  

Tram: 4, 32, 51, 81, 82, 92, 97.

Om de trams van de nieuwe generatie 

(T3000 en T4000) te stallen, bouwde 

de MIVB een nieuwe tramremise 

op de oude Marconi-site, die 

grotendeels op het grondgebied 

van de gemeente Ukkel ligt, tussen 

de Ruisbroeksesteenweg en de 

Stallestraat. Dankzij haar ligging in 

het zuiden van het Brusselse gewest 

kan het net evenwichtiger worden 

bediend en dus beter beantwoorden 

aan de behoeften van de reizigers.

De stelplaats bestaat uit drie 

afzonderlijke gebouwen. Het 

eerste, aan de kant van de 

Ruisbroeksesteenweg, wordt 

gebruikt als stelplaats voor 75 trams, 

waarvan tien T4000. Het tweede, 

dat in het midden ligt, huisvest de 

administratieve diensten. Ten slotte 

is er een onderhoudshal, aan de kant 

van de Stallestraat, die instaat voor het 

klein onderhoud van 10 trams.

240240

3,75 hectare

MEDEWERKERS
(BESTUURDERS, MECHANICI, 
BEDIENDEN)

3,75 hectare
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7575 
De keuze van de materialen werd 

grondig bestudeerd en beantwoordt 

aan de normen voor eco-bouw. De 

MIVB heeft immers de ambitie om van 

de Marconi-remise een modeldepot te 

maken inzake duurzame ontwikkeling. 

De bouw ervan maakte trouwens 

integraal deel uit van het Europese 

project TramStore21. Behalve Brussel 

wisselden ook drie andere steden hun 

knowhow uit om hun respectievelijke 

stelplaatsen beter te kunnen bouwen: 

Rotterdam, Dijon en Blackpool, net als 

het Duitse Fraunhofer Institut, dat zijn 

expertise aan het project verleende.

De bouw van de stelplaats betekent een 

echte meerwaarde voor de wijk. Vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt, is het een 

kanker die verdwijnt. Op het vlak van 

mobiliteit verbeterde de doorstroming 

van het kruispunt Stalle-Neerstalle. 

De tramsporen werden vernieuwd 

en ook de Ruisbroeksesteenweg 

werd volledig gerenoveerd. Tot slot 

mag ook het economische aspect 

niet worden verwaarloosd: voor haar 

personeelsrekrutering werkt de MIVB 

samen met "Mission locale".

(VAN HET TYPE T7700,T7900, 
T3000 EN T4000) 

STANDPLAATSEN VOOR 

TRAMS
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REMISE KLEIN EILAND 

Als antwoord op de voortdurende 

toename van haar klantenaantal, gaat 

de MIVB over tot het vernieuwen 

en uitbreiden van haar busvloot. In 

2014 werd de vloot versterkt met 

172 nieuwe bussen (93 standaard- 

en 79 gelede bussen). Een deel 

daarvan verving oude voertuigen. 

De rest diende om de capaciteit 

van het busnet uit te breiden en 

zo de frequentie op te trekken en 

het comfort voor de reizigers te 

verbeteren. Het is de bedoeling om 

op termijn het aandeel gelede bussen 

binnen de vloot te verhogen naar 40%. 

Om die nieuwe voertuigen een 

onderdak te bieden en hen te 

onderhouden, moest de MIVB 

haar remisecapaciteit vergroten. 

In 2013 vond de openbare 

vervoersmaatschappij het gebouw dat 

ze nodig had, aan de Industrielaan in 

Anderlecht, niet ver van het Zuidstation. 

Deze nieuwe remise werd "Klein Eiland" 

genoemd als verwijzing naar de wijk 

waarin ze ligt en kan 150 bussen stallen. 

4,3 hectare

MEDEWERKERS 420

BEDIENDE LIJNEN  

Bus: 29, 38, 43, 46, 48, 49, 50, 

78, 87, 95.

Omdat het gebouw aanvankelijk 

een logistieke functie had, werden 

er aanpassingswerken uitgevoerd 

zodat het (deels, vanaf 2015) in 

gebruik kon worden genomen. 

Om de bussen veilig naar binnen 

en naar buiten te laten rijden was 

onder meer het volgende nodig: 

een verlaging van het vloerniveau 

(dat aanvankelijk 1,20 m hoger was 

dan dat van de parking) om de 

dieselpompen en de twee bus-

washes te kunnen installeren; de 

aanleg van twee toegangshellingen 

aan elke kant van het gebouw 

om de toegang tot de werkplaats 

mogelijk te maken; een vergroting 

van de deuropeningen. 

420

4,3 hectare
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Andere werken zorgden voor betere 

verlichting van de site en er werden 

rolbruggen geïnstalleerd en de vloer 

verstevigd met het oog op de zware 

lasten. Voor de schoonmaak van de 

bussen kwam er een stormbekken 

van 950 m³ voor de opvang van 

regenwater, én twee reservoirs van 

20.000 liter regenwater.

9696 

VANWAAR DE NAAM KLEIN EILAND?

De naam van de nieuwe remise verwijst 
naar haar ligging langs de Industrielaan 
in Anderlecht, op een boogscheut van 
de plaats die bekendstaat als het "Klein 
Eiland". De oorsprong van die naam 
gaat terug tot in de 19de eeuw.

De wijk ligt tussen 2 vertakkingen van 
de Zenne en was destijds een geliefde 
wandelplek bij de Brusselaars.  
De wandelaars stopten graag voor een 
boterham met plattekaas in de herberg 
"Klein Eiland", waar de wijk z'n naam 
aan te danken heeft. 

GELEDE  
BUSSEN 
(38 STANDAARD – 58 GELEDE)
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REMISE MARLY 

5,2 hectare

In de komende jaren breidt de MIVB-

busvloot opnieuw sterk uit. Alles 

samen worden liefst 288 nieuwe 

(hybride of elektrische) voertuigen 

geleverd tegen midden 2020. De 

andere busremises zitten al aan hun 

maximale capaciteit. Vandaar dat 

nieuwe infrastructuur zich opdrong. 

Daarom startte de MIVB in september 

2018 de bouw van een nieuwe remise 

in Neder-over-Heembeek, achter 

het militair hospitaal. Daardoor kan 

het noorden van Brussel makkelijker 

worden bediend, wat bijdraagt tot de 

uitvoering van het busplan.

De Marly-remise is de eerste stelplaats 

van de MIVB die vanaf het begin 

is ontworpen om er de nieuwe 

elektrische bussen te stallen en te 

onderhouden.

De nieuwe stelplaats is aangepast 

aan de specifieke noden van deze 

voertuigen. In tegenstelling tot 

dieselbussen, die elders in het depot 

kunnen worden geplaatst, moeten 

elektrische bussen aangesloten blijven 

om de batterijen optimaal te kunnen 

opladen. Daarvoor is bijgevolg een 

bijzondere configuratie nodig voor de 

stalling, waar de laadinfrastructuur in 

geïntegreerd is, wat meer plaats vergt.

BEDIENDE LIJNEN  

Bus: 47, 53, 56, 57, 58.

MEDEWERKERS 240240

5,2 hectare
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PLAATSEN VOOR  
BUSSEN  
(24 GELEDE – 66 STANDAARD) 9090

De bouw van de stelplaats gebeurt 

in twee fases. In eerste instantie 

werd een openluchtparking gemaakt 

voor de huidige dieselbussen en 

voor de hybride bussen die recent 

werden geleverd. Een prefab-

gebouw, een onderhoudshal en een 

tank- en wastunnel vervolledigen de 

voorzieningen. 

Deze eerste fase wordt sinds 

1 september 2019 uitgebaat.  

In een tweede fase bouwt de MIVB 

een duurzaam gebouw met een 

gedeelte voor het onderhoud en 

met administratieve lokalen. Dat 

vertegenwoordigt in totaal 35.000 m2, 

verdeeld over 5 hectare. De hele remise 

moet klaar zijn in de loop van 2024.

160 GELEDE BUSSEN / 
550 CHAUFFEURS  / 85 TECHNICI

Capaciteit op termijnCapaciteit op termijn
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REMISE ERASMUS 

10 hectare10 hectare

Voor de modernisering van de 

metro en de uitbreiding van het 

metronet bestelde de MIVB 43 nieuwe 

metrostellen. Ze komen geleidelijk 

aan op het net vanaf 2020 en zullen 

in eerste instantie de lijnen 1 en 5 

versterken. 

De twee bestaande metroremises 

(Delta en Brel) bieden onderdak aan 

de 66 metrostellen van de bestaande 

vloot en hebben onvoldoende plaats 

om onderdak te bieden aan de 

bijkomende metrostellen. Daarom 

startte de MIVB in de lente van 

2017 met de bouw van de nieuwe 

metroremise in Anderlecht, vlakbij  

het station Erasmus aan het eindpunt 

van lijn 5.

BEDIENDE LIJNEN   

Metro: 1-5 (vanaf 2020) 

Deze remise wordt hoofdzakelijk 

gebouwd onder de Henri Simonetlaan 

en is daarom bovengronds weinig 

zichtbaar. Alle activiteiten voor het 

stallen en onderhouden gebeuren 

ondergronds. Dit ondergrondse 

gedeelte is 700 meter lang en biedt 

de mogelijkheid in de toekomst 

automatische metrostellen te 

ontvangen. De werkplaats omvat alle 

noodzakelijke onderhoudsinstallaties 

voor de metrostellen in de remise: 

twee werkkuilen over de volledige 

lengte van een metrostel, een hefstand, 

twee loopbruggen, een stand voor 

het schoonmaken van de metro 

(metro-wash) en een kuil voor het 

schoonmaken van de binnenkant van 

de metro. Er kunnen zeven metrostellen 

tegelijk worden onderhouden.
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PLAATSEN VOOR  

METRO2323
De administratieve lokalen en het 

opleidingscentrum komen in het 

bovengrondse gedeelte van de remise. 

Ze komen in een constructie die in 

harmonie is met de omliggende 

gebouwen. Bijzondere aandacht gaat 

naar de milieu-impact van de remise.

De stelplaats is ook uitgerust met 

een testspoor voor de metro langs 

de spoorweg van de NMBS. Het 

spoor moet de metro’s testen na een 

onderhoud en ze controleren voordat 

ze opnieuw in dienst worden gesteld.
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DE SITE VAN HET WESTSTATION

De stijging van de frequenties op de metrolijnen 2 en 6 noodzaakt 
bijkomende stallingscapaciteit in de buurt van de stelplaats Brel. 
Daarvoor maakt de MIVB een garagezone in openlucht op de site 
van het Weststation, in de buurt van de bestaande NMBS-sporen. Het 
gaat om 1 hectare waar een tiental metrostellen kunnen staan en 
van tijdelijke aard. Bedoeling is deze tegen 2030 te vervangen door 
een nieuwe stelplaats in de Birminghamstraat en de Demetskaai op 
een terrein dat eigendom is van de MIVB en al verbonden is met de 
metro-infrastructuur van de remise Brel.
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opleidingscentraopleidingscentra



HET OPLEIDINGSCENTRUM IN HAREN
De eerste halte van alle nieuwe tram- en busbestuurders van de MIVB is het 

opleidingscentrum in Haren. Het centrum zorgt zowel voor de opleiding 

als voor het organiseren van examens. Hiermee voldoet het tegelijk aan de 

eisen van de MIVB en aan de Europese normen (met name Certificaat voor 

Vakbekwaamheid).

Het centrum organiseert de examens 

voor de toekenning van rijbewijzen en 

vereiste certificaten en diploma’s. Ook 

het kaderpersoneel en personeel van 

de technische diensten van rollend 

materieel krijgen hier hun vorming. 

In de basisopleiding van de bestuurders 

wordt uiteraard de nadruk gelegd op 

rijvaardigheid, maar daarnaast maken 

ook de reglementering, de toe te 

passen administratieve procedures, 

alsook klanteninformatie en -onthaal 

deel uit van het opleidingsprogramma. 

Verder voorziet het centrum in 

nascholing voor de bestuurders: 

nieuwe types voertuigen, "ecologisch 

rijden" en reizigersonthaal.

Op het scholingsterrein voor 

buschauffeurs, dat onlangs werd 

verplaatst, kunnen verschillende 

situaties en moeilijkheidsgraden 

worden geoefend.
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COMPETENTIECENTRUM / 
MANAGEMENTCENTRUM

Het competentiecentrum, dat de naam 
MIVB Academy kreeg, zorgt voor trans-
versale opleidingen voor het MIVB-
personeel. Deze opleidingen beogen 
het competentieniveau van het per-
soneel te verhogen: talen, organisatie, 
people management, conflictbeheer-
sing… Het centrum beschikt over een 
grote zaal (die in twee kleinere zalen 
kan worden opgesplitst), vier kleinere 
opleidingszalen en een multimediazaal.

Een geïntegreerd camerasysteem 

voor het aanleren van een "soepele 

rijstijl" moet de bestuurders 

aanzetten tot milieuvriendelijk 

rijgedrag. De trambestuurders 

beginnen hun opleiding op rij- 

en defectensimulatoren. Al deze 

voorzieningen garanderen een 

grondige opleiding en zorgen 

ervoor dat het centrum hoge 

slaagpercentages kan voorleggen.

Het opleidingscentrum geniet 

een internationale reputatie. 

Ook de Federale Overheidsdienst 

Mobiliteit en Vervoer, het Belgische 

verkeersinstituut VIAS en de politie 

plukken regelmatig de vruchten van 

zijn knowhow en deskundigheid.

  De stelplaatsen van de MIVB | Opleidingscentrum Haren | 53



HET OPLEIDINGSCENTRUM IN DELTA 

De MIVB zorgt eveneens zelf voor de opleiding van haar metrobestuurders.  

Voor de praktische lessen maken de instructeurs gebruik van rijsimulatoren. 

Daarna kunnen de bestuurders met een begeleider op het net rijden.  

De simulator is een didactisch instrument dat zoveel mogelijk het rijgevoel 

weergeeft van een normaal metrostel.

De voordelen van de simulator in 

vergelijking met een opleiding in 

een echt rijtuig, liggen voor de hand. 

Zo kunnen defecten en incidenten 

gesimuleerd worden zonder enig 

gevolg voor de reizigers, het personeel, 

de uitbatingsdienst of het rijtuig. 

Bovendien kunnen er extremere 

omstandigheden worden nagebootst 

dan op het net. Ondertussen blijven 

alle metrostellen ter beschikking voor 

het vervoer van de reizigers.

Dankzij de tool kan de instructeur 

incidenten creëren en de leerling 

in de gaten houden zonder te 

moeten ingrijpen in de situatie. 

Dit bevordert het aanleren van de 

communicatieprocedures met het 

verkeersleidingscentrum (dispatching).

De gesimuleerde reisweg wordt 

weergegeven aan de hand van digitale 

3D-beelden die voor de stuurpost 

worden geprojecteerd.

Deze beelden geven ook alle 

omgevingsdetails van de stations  

en tunnels weer.

Het opleidingscentrum voor 

metrobestuurders beschikt over vier 

simulatoren, die overeenstemmen met 

de verschillende types metrorijtuigen. 

De meest recente is gestoeld op de 

kenmerken van de boa.

De nieuwe metroremise Erasmus 

in Anderlecht omvat eveneens een 

opleidingscentrum.
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Het onderhoudspersoneel wordt 

daarnaast ook opgeleid in Delta, 

via een technische simulator, 

NOVUM genaamd. Dit technische 

simulatiesysteem biedt twee 

scholingswijzen die de lesgever 

achtereenvolgens gebruikt: 

de instructiemethode en de 

foutzoekmethode.

De instructiewijze introduceert 

de elektrische, elektronische en 

pneumatische schema’s op een 

visuele en interactieve manier. Met de 

foutzoekmethode kan de instructeur 

zo'n 7.000 defecten per rijtuig 

simuleren. De leerling-technicus 

beschikt daarbij over de nodige 

schema’s om de fout te kunnen 

opsporen. De hulpuitrustingen werken 

interactief, net zoals in de realiteit. 

De leerling kan om het even waar 

ingrijpen op de schema’s waarover 

hij beschikt om een correctie, een 

foutdiagnose en een analyse te maken.

Naast de opleiding van 

bestuurders en technici, neemt 

het Opleidingscentrum in 

Delta ook de opleiding van 

metrodispatchers en multimodale- 

en veiligheidsmedewerkers (Vigilis) 

voor zijn rekening. Verder krijgen de 

KIOSK- en BOOTIK-verkopers er hun 

basisopleiding.
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Verantwoodelijke uitgever
Françoise Ledune

Realisatie en opmaak
Communicatie

Bronnen
- Inventaris van het bouwkundig erfgoed – 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel  

"Un dépôt pour une expo"  
Philippe Matagne & Eric Meuwissen

- Archiefdiensten van de MIVB

Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel 
Koningsstraat 76 - 1000 Brussel
www.mivb.brussels19
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