"Wij zijn het slechtst gehuisvest van alle douane- en accijnzendirecties van het land".
Een verhuizing dringt zich op en liefst zo vlug mogelijk:
er zitten grote gaten in de bepleistering, het behangselpapier hangt rot tegen de muur,
de lambrizeringen zitten los en overal hangt er een vieze geur.
In de jaren zeventig liepen er al geruchten dat men zou gaan verhuizen, maar...
Onze collega's gaan het Hotel des Douane, het gebouw aan de Picardstraat op de site van
Thurn & Taxis te Brussel verlaten. Daarmee verdwijnt spijtig genoeg ook een douanemonument.

3 NAMEN VOOR HETZELFDE GEBOUW
Op het einde van de 19de eeuw besloot men een zeehaven te

installeren in de hoofdstad.
De werken werden officieel aangevat op 28 juli 1900 in
tegenwoordigheid van Koning Leopold II, Koningin MarieHenriette en de Overheden. Het zeedok, de kaaien en afdaken, het nieuw entrepot en het goederenstation werden opgericht in "de vlakten van Thurn & Taxis (')" d.w.z. in de grote
moerassige weiden, dikwijls overstroomd en door de bewoners
"de Herten" genaamd; het had bovendien deel uitgemaakt van
het groot domein dat de prinsen van Thurn & Taxis in België
bezaten. Deze familie had tot aan de Franse Revolutie steeds
het monopolie over de posterijen beheerd en bezaten te
Laeken (De Herten) zo'n 35 tot 36 bunders weide, waar ze de
paarden van de postboden lieten grazen.
Er wordt verteld dat de stad Brussel twee miljard frank neertelde voor dit domein van iets meer dan 27 hectaren...
De aanbesteding van de werken van het publiek entrepot en
de aanhorigheden had plaats in 1 903. De plannen werden
opgemaakt door architect Van Humbeek. Op het einde van
1 907 waren de lokalen voor de opslag van suiker en wijn al
gedeeltelijk ter beschikking en op 1 december van dat jaar
konden de diensten van de douane verhuizen naar de nieuwe
kantoren.
De totale kosten voor de opbouw en de inrichting van het entrepot bedroegen toen 5.996.000 fr.

'.
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Als men naar de collega's van het Brusselse douanegebouw
verwijst, spreekt men ook over de douane van de Picardstraat.
De straat, waarin het Entrepot, zich bevindt kreeg de naam

mee van advocaat Albert Picard; hij was namelijk de eigenaar
van de omliggende terreinen.
En toch zal je dan weer andere, vooral oudere collega's, ontmoeten die het steeds zullen hebben over het "Hotel der
Douane". Gebouwen toegankelijk voor het publiek kregen op
het einde van de 19de eeuw gemakkelijk de naam "Hotel",
wat uiteraard niets te maken had met een hotel zoals we het
nu kennen.
EEN MONUMENT
De afwerking van de gebouwen met smeedijzer, het gebruik
van gietijzer, de zorg voor het binnendringen van zoveel
mogelijk licht dank zij de talrijke glasdaken, het ritme van de
metalen pijlers en de grote gebinten maken van dit geheel van
gebouwen, een juweel van het bouwkundig erfgoed van
Brussel.
Maar de tand des tijd eist haar tol en noch de Regie der

gebouwen verantwoordelijk voor de onderhouds- en aanpassingswerken van staatseigendom zoals het Hotel der Douane,
noch de Haven van Brussel, verantwoordelijk eigenaar van de
gebouwen A en B, beschikken over voldoende financiële middelen om dit prachtige monument te onderhouden en aan te
passen.

1111111111!

De aanhorige gebouwen
waaronder het entrepot

GLITTER EN PRAAL (1989)

HET GEBOUW BARST UIT ZIJN VOEGEN (1993)

Gezandstraalde gevels, een hersteld dak en nieuwe ramen.
Het Hotel der Douane schittert, maar het is slechts aan de buitenkant een juweeltje.
De kantoren binnenin, waar de collega's van de directie
Brussel, het kantoor en enkele buitendiensten moeten werken
zijn ronduit vervallen. Er zitten grote gaten in de bepleistering,
het behangselpapier hangt rot aan de muren en de lambrizering zit los. De vernieuwing van de riolering, de elektrische
bedrading en de waterleiding is van dringende aard. Er zou
ook een nieuwe centrale verwarming moeten komen en liften.
Door de grote glazen koepel in de hal schijnt slechts een vaal
li cht, omdat het glas een grondige opknapbeurt nodig heeft.

Budgettaire beperkingen noopten de Administratie tot fusionering van 1ste en 2de Kantoor.
Accijnskantoren bleven gelukkig ieder hun eigen ontvanger
behouden. Het gebouw huist enorm veel personeel, maar het is
er absoluut niet aan aangepast.

De kosten lopen hoog op, tussen de 99.000.000 fr. en de
119.500.000 fr., BTW niet inbegrepen. Bovendien wordt het
gerucht dat het hele complex zou opgekocht worden om er het
project "Musiccity" te realiseren, steeds sterker.
Redenen te over om wat te blijven aanmodderen.

EEN STILLE GETUIGE
De magazijnen van het openbaar entrepot aanvankelijk in
gebouw B (met hulpinrichtingen in verschillende andere
gebouwen) worden gesloten wegens instortingsgevaar. Het
Openbaar Entrepot en de Verkoopzaal worden overgebracht
naar het gebouw A.
De eigenaar, N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen, zoekt
iemand met vele miljoenen om de gebouwen te redden. Een
verhuis dringt zich op. Pas rond de jaarwisseling van '96 naar
'97 wordt haven en goed van de Entrepot overgebracht naar
gebouw D te Brussel TIR.
Het imposante bouwwerk blijft achter als een stille getuige.

MUSICCITY
In "La Dernière Heure" verschijnt een artikel dat meteen "het
gerucht" kracht bijzet. Language of Forms, een studiebureau uit
Adegem heeft een aanvraag ingediend tot het bouwen van een
mega-concertzaal, met een capaciteit van 12.000 plaatsen.
Zij heeft haar oog laten vallen op het terrein van Thurn &
Taxis. Het mooie gebouw (A) van glas en staal of de voormalige opslagplaats voor goederen van de douane (het entrepot)
zouden ze laten slopen, maar hoofdgebouw (B) zal omgebouwd worden tot appartementen voor gasten, winkels en
kantoren voor firma's uit de muziekwereld. Het Hotel der
Douane laten ze ongemoeid.
De Brusselse autoriteiten zijn meteen in de wolken. De eigenaar, Haven van Brussel (vroeger de N.V. Zeekanaal- en
Haveninrichting van Brussel genaamd), verkiest nog enige
bedenktijd. De grootste tegenstanders zijn de leden van la
Fonderie. Het hele complex van Thurn & Taxis staat namelijk in
het eerste stadium van klassering met gunstig advies. Dit oord
werd voorgesteld om een wereldpatrimonium te worden, herkend door de Unesco.
Toch raken ook zij van La Fonderie stilaan overtuigd, wanneer
men voorstelt om in de gebouwen ook enkele musea in te richten zoals o.a. de NMBS, de Post en een drukkerij, om op die
manier de industriële revolutie te herdenken. Dit idee lijkt aantrekkelijk en valt zeker te rijmen met een eventuele klassering
tot wereldpatrimonium.
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MEN TREKT AAN DE BEL (1997 tot 1999)
Enkele kantoren in het Hotel der Douane, maar slechts een
heel beperkt aantal, kregen een schilderbeurt en er kwam een
nieuwe telefooncentrale, maar dat maakte weinig indruk op de
Adjunct-inspecteur Arbeidshygiëne van het Federaal Ministerie
van Tewerkstelling en Arbeid. Die schreef in maart 1998 dat
er aan de inbreuken die hij het jaar voordien reeds vaststelde,
nog steeds niets gedaan werd. Op dat moment doelde hij
vooral op de onhygiënische toestand van de toiletten en de
geurhinder die ze verspreidden. Douane en Accijnzen kreeg
nog drie maanden respijt alvorens er sancties zouden vallen.
Ondertussen was ook Minister Maystadt, toenmalig minister
van Financiën, reeds volledig op de hoogte en porde zijn collega-ministers aan om werk te maken van deze "situation
intolérable"!
Marc Van Looy, eerste attaché van de dienst Organisatie en
Beheer (C.A.) en Danielle Dewit, econoom in de Directie Brussel bestuderen nogmaals de hele situatie en stellen voor om de
diverse diensten, gehuisvest in het Hotel der Douane, onder te
brengen in andere gebouwen. Deze beslissing steunt enerzijds
op het feit dat het renoveren van het huidige gebouw handen
vol geld kost en anderzijds zullen diverse diensten van Douane
en Accijnzen te Brussel, door de ontwikkelingen van het project Musiccity, te veel geïsoleerd worden van het economische
bedrijfsleven.

Naast het isolement van het bedrijfsleven dienen zich ook
enkele praktische problemen aan?
"Waar moeten zij en de bezoekers, bijvoorbeeld, de wagen
parkeren, want de beschikbare plaatsen zijn niet meer van de
douane?"
"Waar moeten de aangeslagen voertuigen naar toe die deels
gestald stonden in gebouw A en op de binnenkoer?"
"Hoe wordt het Hotel der Douane beveiligd, nu iedereen toegelaten wordt op het terrein?"

HET PLAN
Na maanden van corresponderen, plannen, vergaderen en
wachten op de juiste beslissingen ligt nu het volgende plan op
de tafel:

De Zuidlaan (Boulevard du Midi) nr. 33
Alle diensten van de Directie worden ondergebracht in een
vrij nieuw kantoorgebouw aan de Zuidlaan, beter gekend als
Boulevard du Midi.
Dit gebouw met 8 verdiepingen ligt bijzonder gunstig in het
hart van Brussel aan de kleine Ring, vlakbij het Zuidstation en
de metrolijn Noord-Zuid.
De archiefruimte blijkt hier wel ontoereikend, maar er zijn tussen de 400 ei 500 rekken voorzien op de Willebroekkaai.

Gare T.I.R. Januari 1999: de laatste hindernis voor het project Musiccity is
uit de weg geruimd. Een klacht van de Commissie voor Monumenten en Landschappen werd door de rechtbank verworpen.

ISOLEMENT
Aangezien het Hotel der Douane, en 1,5 m voetpad eromheen, niet opgenomen werden in het project Musiccity, worden
onze collega's volledig ingesloten op het Thurn & Taxisterrein.

De collega's van de Ontvangkantoren Brussel DE en Brussel A,
Controle Dl, de Comptabiliteitsinspecteur en het personeel
tewerkgesteld op de Dienst Inschrijving van Voertuigen - Afdeli ng Transitplaten verhuizen allemaal naar het administratief
centrum van la Gare TIR of "Desandt".
De Gewestelijke Inspectie D, de Inspectie Brussel D, de Controle D2, de chauffeurs en de bodes worden gehuisvest in gebouw E van la Gare TIR.

Entrepotgebouw binnenin
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Het Openbaar Entrepot type F, de controle DIII en de Verkoopzaal bevonden zich reeds in gebouw D

De Willebroekkaai - Akenkaai
Het distributiecentrum voor het Kledingfonds en voor bureelbenodigdheden zal overgebracht worden naar de Akenkaai,
waar het magazijn van het Kledingfonds reeds geïnstalleerd is.
Voorlopig is het nog af te wachten of er nog plaats is voor het
atelier van de schrijnwerker.
Aangezien het restaurant van het Ministerie van Financiën in
de Picardstraat haar deuren sloot op 1 juli 2000 komt er een
nieuw restaurant op de Willebroekkaai.

Quai Demets
Hier komt de opslagplaats voor de achtergelaten en in beslaggenomen goederen.
Het staat nu wel met zekerheid vast dat onze Brusselse collega's definitief dit pand zullen verlaten. Onze Administratie
heeft een honderdjarig verblijf juist niet gehaald.
Spijtig, en daar zullen velen onder ons het mee eens zijn.

Wordt vervolgd: Wat vinden de collega's van de nieuwe
werkplaats?
N.v.d.r. De redactie wenst hier Marc Van Looy en Danielle Dewit
van harte te danken voor de tijd die ze hebben vrijgemaakt en de
schitterende documentatie die zij aan ons hebben uitgeleend.

Teksi.. Ann Van Puyrnbroeck
Foto's: Archief De Schakel - PFC - dienst Brussel
Bronnen:
- Brochure Open Monumentendag in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 1993
- Artikel uit La Dernière Heure (september 1993)
- Thurn & Taxis di Bruxelles présentée par La Fonderie et TICCIHBelgium 1993
(1) In het hele artikel spreek ik over Thurn & Taxis alhoewel ik wel wat
twijfels heb rond de juiste benaming van het terrein. In oude teksten
spreekt men ook over "Tour en Taxis" en "Tour et Taxis".
Persoonlijk denk ik dat de moderne Engelse benaming Thurn & Taxis
in het leven geroepen werd door Language of Forms omdat het Engels
veel commerciëler klinkt. Ik kan bovendien moeilijk geloven dat men
begin 1900 een Engelse naam zou gegeven hebben aan een aantal
hectaren Brusselse grond.
Is er een lezer die mij hier meer over kan vertellen?
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