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‘Gang van de schande’ geopend na renovatie - 28/09/2013
Brussel De doorgang tussen het metrostation en het
treinstation Brussel Centraal is
gisterochtend officieel heropend. Bijna een
jaar duurde het om de gure gang in ere te
herstellen. Toch is nog niet de hele
doorgang aangepakt.

Met veel tromgeroffel stelden de NMBS Holding en Beliris gisteren de gerenoveerde gang tussen het
metrostation en het treinstation Brussel Centraal voor. Die doorgang was al bijna een jaar gesloten
voor renovatiewerkzaamheden die al jaren op zich lieten wachten. De verbindingsweg die lange tijd
bekend stond als de ‘Gang van de schande’ trok zwervers aan, zorgde voor een onveiligheidsgevoel
en rook bovendien ook niet al te best. Maar aan dat alles is na een jaar werken eindelijk een einde
gekomen. Nieuwe verlichting en kunstwerken van Daniel Deltour blazen de gang nieuw leven in.
Ook de toegangen Congres en Putterij B zijn dichtgemaakt en worden gebruikt als winkelruimte.
Stickers
Toch is er nog werk aan de winkel. Zo is het laatste stukje van de gang dat uitgeeft op het
metrostation niet aangepakt tijdens de renovatie. Dat stuk zal namelijk pas in 2015 onder handen
worden genomen door Mobiel Brussel bij een ruimere renovatie van de metrohalte. Daar zal onder
andere een nieuwe toegang komen en toegangspoortjes. Het stuk zag er tot een week geleden echt
niet uit, maar werd deze week dankzij de MIVB flink wat opgesmukt met kleurrijke stickers.
Ondertussen hoopt iedereen dat de gang in ere wordt gehouden.
Zo was de lange gang jarenlang het doelwit van vandalen en graffitispuiters. ‘De renovatie kan wel
op leiden tot een beschadiging’, maakt Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open VLD) de
opmerking. ‘Daarom zou het verstandig zijn om de gang ’s nachts vanaf een bepaald uur te sluiten
om vernielingen die vaak op dat moment plaatsvinden te vermijden. Dat gebeurde tijdens de
werkzaamheden deze zomer ook al en heeft de gebruikers zichtbaar niet gehinderd.’
Ook Brussels schepen van Netheid, Karine Lalieux (PS), had nog een belangrijke boodschap. ‘Het
werd inderdaad tijd dat deze gang werd aangepakt. Duizenden pendelaars per dag vroegen zich af
wanneer er eindelijk iets zou worden gedaan aan deze lelijke gang. Ik hoop dat er nu respect voor
wordt gedragen. Toch hoop ik dat de coördinatie in de toekomst beter zal verlopen om de gang te
onderhouden.’
Robin De Becker
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