
Verkenningstocht : 
13 juli 2016

Opdracht « Revitalisering van het hypercentrum van Anderlecht »
Samenvatting - Vaststellingen en voorstellen

Algemene inlichtingen

Een verkenningstocht  heeft  op  13 juli  2016 in  de  wijk  plaatsgevonden.  Deze wandeling
maakt deel uit van de opdracht die door het college van burgemeester en schepenen aan het
studiebureau  ERU  werd  toevertrouwd:  « Revitalisering  van  het  hypercentrum »  van  de
gemeente Anderlecht.  Een veertigtal  personen (inwoners,  gebruikers, actoren uit  de wijk,
gemeentelijke vertegenwoordigers en het team van het studiebureau) kwamen samen om
aan deze wandeling deel te nemen. 

Er werd gecommuniceerd naar de inwoners, wijkcomités en verenigingen uit het centrum toe
via een e-mail naar de contacten waarover het Participatiehuis beschikt (verenigingen, leden
van  het  wijkcomité  Biestebroek  en  handelaarsverenigingen),  via  bekendmaking  op  de
gemeentelijke website, via de Facebookpagina van de dienst Toerisme en via aanplakking in
verschillende handelszaken in de wijk en de culturele centra in de perimeter. 

Er werd in het Participatiehuis afgesproken. De wandeling werd voorafgegaan door een korte
presentatie van het doel en het verloop van de tocht. Omwille van het aantal deelnemers en
om  naar  de  adviezen  van  alle  aanwezigen  te  kunnen  luisteren,  werden  twee  groepen
gevormd en werd het  parcours in  twee tegengestelde richtingen afgelegd.  De wandeling
heeft iets langer dan anderhalf uur geduurd en werd met een drankje in het Participatiehuis
afgerond.

De tocht heeft de inwoners en de gebruikers van de wijk niet alleen de kans geboden om
hun opmerkingen over de wijk te formuleren, maar vooral om hun ideeën, wensen en noden
voor de toekomstige aanleg van de openbare ruimte kenbaar te maken. 
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Tijdens de wandeling opgetekende opmerkingen

1. Verzetsplein

Positieve punten

- Het  plein  werd  onlangs  met  zorg  voor  leesbaarheid,  eenvoud  en  toe-eigening  van
verschillende ruimten heraangelegd.  Het is een project van Beliris ;

- Het  plein  wordt  occasioneel  voor  evenementen,  zoals  het  feest  van  de  buren  of
filmvoorstellingen in open lucht, gebruikt. Het lijkt goed aangepast om deze evenementen
te verwelkomen ;

- Sinds de heraanleg is het veel levendiger en gezelliger geworden.

Negatieve punten

- Elke zaterdag is hier een markt, maar volgens sommige inwoners wordt er daarna nooit
schoongemaakt, « het is een echt stort » ;

- De bekleding in gekleefde / geharsde kiezelstenen wordt constant beschadigd: het blijkt
om een foutieve plaatsing te gaan. De werken moesten versneld worden uitgevoerd om
op tijd klaar te zijn. Er is een studie aan de gang om het gebrek op te sporen dat het
loskomen  van  de  kiezels  veroorzaakt.   Ligt  het  aan  de  overdreven  dikte  van  de
bekleding? Het wijkcontract Biestebroek voorziet subsidies om interventies te realiseren ;

- De bekleding  is  in  de  winter  zeer  glad.  Het  plein  is  onbegaanbaar  en  voetgangers
moeten langs de rand van het plein lopen.

- In  de  zomer  vormt  de  hitte  door  de  weerkaatsing  van  de  zon  een  probleem.   De
gebouwen rond het plein worden echte ovens en zelfs de planten ter hoogte van de
gevels houden het niet vol. Voor de inwoners is het probleem nog erger geworden omdat
de heraangeplante bomen te klein zijn ;

- Ze vinden ook dat « het plein lelijk is », dat « de bomen nergens voor dienen » omdat
men er niet onder kan schuilen zoals bijvoorbeeld onder de bomen van de collegiale.
Iemand wijst erop dat de vroegere bomen, esdoorns, een bijkomend voordeel hadden,
namelijk dat ze het lawaai van het verkeer verminderden. De geplante soort (onbekend)
blijkt  ongeschikt  om  het  plein  te  vergroenen.  Slechte  ontvangst  van  de  nieuwe
bloembakken: ze zijn te imposant en niet mooi ;

- De bankjes  zijn  naar  de buitenzijde  van het  plein  gericht  en maken het  moeilijk  om
toezicht op kinderen te hebben ;

- De petanquebanen worden niet meer gebruikt sinds de club verdwenen is ;

- Het terras van frituur René plooit zich op zichzelf terug ten opzichte van deze grote lege
ruimte.

Verbeteringsvoorstellen

- Op het plein speeltuigen voor kinderen plaatsen.  In dit geval zou de bodembekleding
aangepast  moeten  worden  om aan  de  normen voor  speelplaatsen  voor  kinderen  te
voldoen.

- Een kiosk of petanquebanen of -club installeren ;
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- Het zou interessant zijn om op andere manier bloemen te voorzien dan door de plaatsing
van bloemfonteinen ;

- Wat is de stand van zaken van de fontein die tijdens het wijkcontract Biestebroek ter
sprake kwam? 

- De verdwenen horecazaken opnieuw lanceren.

2. Centraalpark   

Het  kreeg  op  de  participatieve  vergadering  van  22  juni  veel  kritiek  :  vochtig,  onveilig,
krakers,... Er werd al veel informatie over vergaard.

Positieve punten 

- De verbetering van het park en zijn imago, van het kader dat het van buitenaf geeft vanaf
de inrichtingen die aan de kant van de Bruinstraat werden aangelegd.

Negatieve punten 

- Somber, tegelijk door de afwezigheid van openbare verlichting 's avonds maar ook door
de zeer imposante bomen (de kruinen zijn te laag) en het gebrek aan dieptezicht ;

- Het park is weinig zichtbaar omwille van zijn ligging in een kuip en door de hagen aan de
kant van het Erasmushuis ; 

- De bomen werden sinds verschillende maanden niet gesnoeid en er zijn zelfs vallende
takken ;

- Er zijn weinig mogelijkheden omdat het park beschermd is ;

- Er is een probleem met het onderhoud door honden die het zand in lopen ;

- De nieuwe speeltuigen zijn al stuk ;

- De ondergrond in het  park is  « afschuwelijk »,  zwart  en modderig,  en  vooral in  het
midden rond de fontein doornat ;

- Er is een onveiligheidsgevoel en het park wordt zeer weinig bezocht ;

- De  ruimte  onder  de  brug  is  niet  verlicht:  dit  zorgt  's  avonds  voor  een
onveiligheidsgevoel ;

- Het is moeilijk om via de Bruinstraat naar het midden van het park te wandelen, vooral
met een kinderwagen door de helling en de vele hindernissen (voetpaden,...) ;

- Het  portaal  werd  afgebroken.   Door  het  opnieuw op  te  bouwen  zou  men het  park
aantrekkelijker kunnen maken.

Verbeteringsvoorstellen

- Het snoeien van bomen zou het park minder somber maken en de inwoners wensen dat
de bomen onderhouden worden ;

- Het park verlichten? In functie van de aanwezigheid van mensen? 

- Installeren van andere speeltuigen voor kinderen, het aanbod in het park uitbreiden,...
De gebruikers vragen ook speeltuigen voor peuters (1 jaar), maar niet met springveren
omdat deze snel stuk gaan. Maar voor de inrichting moet met alle leeftijden rekening
gehouden worden zodat gezinnen zin krijgen om zich in het park te komen ontspannen ;
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- Rekening houden met de bestaande helling om speeltuigen te plaatsen zoals een kleine
glijbaan ;

- Amfitheater: kans om evenementen te organiseren (een toegang naar het hoge gedeelte
van het amfitheater creëren), de tribunes renoveren om de indruk van een doodlopend
pad op te lossen? De fontein herstellen met een verwijderbaar podium voor animaties? 

- Betere verbindingen met de andere parken op het grondgebied zouden interessant zijn
omdat deze parken andere uitrustingen aanbieden die ook gezinnen kunnen aantrekken.
Het in een parcours van groene wandelingen integreren? 

- Het Astridpark wordt vaak als voorbeeld van een goed onderhouden park gegeven ;

- Bijvoorbeeld  een moestuin  aanleggen op de niet-aangelegde vierkante ruimte in  het
hoge gedeelte van het park aan de kant van het Erasmushuis. De inwoners zijn bereid
om aan dit soort projecten mee te werken.

- Artistieke elementen integreren? 

- De muur tussen het Centraalpark en de tuin van het Erasmushuis openen, zelfs als het
maar om kleine openingen gaat. (Bekijken met Monumenten en Landschappen).

3. Ingang van het Erasmushuis - Begin van de Formanoirstraat - steegje Bruinstraat

Positieve punten 

- Het  voetgangersgedeelte  van  de  Bruinstraat  maakt  de  toegang  tot  het  Centraalpark
mogelijk.

Negatieve punten 

- Deze verkeersvrije straat is een echt urinoir ;

- Moeilijke verbinding met de fiets naar het park toe.

Verbeteringsvoorstellen

- Een beter berijdbare en kortere weg in het hoge gedeelte van het park creëren.

4. Espace Maurice Carême en omgeving

Positieve punten 

- Zeer  aantrekkelijke  bibliotheek,  vele  gebruikers.  Zeer  interessant  aanbod  en
evenementen in het cultureel centrum. Er ontbreekt alleen maar een programma met de
georganiseerde evenementen ;

- De d'Aumalestraat ter hoogte van de esplanade voor het Espace Maurice Câreme is zeer
rustig.   Dit  deel  van  het  centrum  is  een  beetje  op  zichzelf  teruggeplooid,  wat  de
deelnemers waarderen ;

- Er werd meubilair in de tuin geplaatst: banken, tafels en stoelen die bijvoorbeeld tijdens
de  blokperiode  buiten  werden  geplaatst  zodat  studenten  in  een  aangenaam  kader
kunnen studeren ;

- Er  werken  ook  kunstwerken  en  beeldhouwwerken  in  het  park  geplaatst.  (is  het
programma evolutief?) ;

- De tuin is omheind...  Zorgt dit ervoor dat hij in goede staat blijft? 
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Negatieve punten 

- Er zijn zelden mensen in de tuin.  Hij is afgesloten voor het publiek, behalve wanneer er
evenementen georganiseerd worden. Bovendien gebeurt de toegang via de bibliotheek
Maurice Carême. 

- De  ingang  is  niet  optimaal.   De  circulatie  tussen  de  poort  en  de  verschillende
voorzieningen  verloopt  moeizaam  en  de  vloer  bemoeilijkt  de  doorgang  met
kinderwagens en rolstoelen (grote kasseien, die slecht geplaatst en vaak gebroken zijn).

Verbeteringsvoorstellen

- Waarom niet overwegen om in dit deel van de d'Aumalestraat een echt pleintje aan te
leggen?   Het  zou  omringd  worden  door  het  cultureel  centrum,  de  bibliotheek,  twee
musea, de collegiale, een park en een uitzonderlijk art-decohuis!

5. Omgeving van de collegiale

Positieve punten 

- De bomen hebben charme en zijn mooi. Voor sommigen creëren ze een mooie dreef die
gevaloriseerd moet worden, terwijl ze voor anderen te hoog zijn.

Negatieve punten 

- De muur rond de collegiale houdt niet meer stand: er zijn vallende stenen en sommige
inwoners voelen zich in deze straat niet meer veilig. 

Verbeteringsvoorstellen

- De meeste inwoners willen de bomen en het groen in het centrum behouden. Men moet
de bomen herwaarderen en het parkeren onder de bomen verbieden zodat de mensen er
opnieuw willen wandelen.  Men zou onder de bomen ook een verschillende bekleding
kunnen plaatsen om de voetgangerszone te beklemtonen ;

- Een aantal personen menen dat de bomen de kerk verbergen en dat men dus kleinere
bomen zou moeten planten om de collegiale beter te « zien », of tot een snoeibeurt zou
moeten overgaan ;

- Er wordt verwezen naar de website  Fixmystreet.   Inwoners kunnen hier opmerkingen
formuleren over plekken in de gemeente waar men op problemen stuit.

6. Dapperheidsplein (hoog gedeelte)

Positieve punten 

- Aangenaam  groen  (er  werden  enkele  bomen  geplant)  op  de  hoek  van  de  Sint-
Guidostraat en het Dapperheidsplein.

Negatieve punten

- Vragen over de locatie van de fietsparking en de autoparking die betalend zal zijn voor de
inwoners.  Niet iedereen kan zonder auto! 

- Men verwacht democratische prijzen in de toekomstige parking voor de omwonenden.
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Verbeteringsvoorstellen

- Op de hoek van de Porseleinstraat willen de inwoners niet dat er een gebouw komt dat
het zicht belemmert ;

- Op de hoek van de Sint-Guidostraat wordt een laag gebouw, dat de fietsparking zou
kunnen  herbergen,  gesuggereerd.  Om  het  perspectief  vanuit  de  straat  en  de  Sint-
Guidocorso niet af te sluiten, zou men portieken naar een koer toe kunnen overwegen ;

- De deelnemers willen vooral geen lege, minerale ruimte. Men wil een gedeelde ruimte
die de huidige complexiteit van het plein respecteert ;

- Men  denkt  aan  een  plein  met  ruimten  die  een  eigen  werking  hebben,  groen,
speelmogelijkheden voor kinderen, een fontein, plaats voor ontspanning,...

- Een plein waarop de culturele centra zichtbaar zijn en regelmatig de openbare ruimte
animeren, net als de vele kunstenaars die Anderlecht rijk is.

7. Cultureel centrum De Rinck - Kapittelstraat

Positieve punten 

- Er spelen kinderen in de Kapittelstraat en de straat werkt goed.  De autobestuurders
hebben oog voor voetgangers en rijden stapvoets dankzij de bloembakken.

- De bloembakken werden verwijderd omdat ze in slechte staat waren.

Negatieve punten 

- Geen  doorgang  voor  voetgangers  in  de  Formanoirstraat  naar  de  Kapittelstraat  toe
wanneer men aan het Erasmushuis staat.  De mensen lopen dus makkelijker langs de
d'Aumalestraat om tot het plein te komen.

Verbeteringsvoorstellen

- Een verbinding tussen het Erasmushuis en het Dapperheidsplein maken door tegenover
de  Kapittelstraat  in  de  Formanoirstraat  een  oversteekplaats  aan  te  leggen.  Om  de
toegang te voet  te  verbeteren,  zouden ook oversteekplaatsen voor  voetgangers naar
metrostation  Sint-Guido  voorzien  moeten  worden  ter  hoogte  van  de  straat  die  het
Dapperheidsplein en de Sint-Guidostraat doorkruist.

- Bloembakken of andere uitrustingen moeten in de aanleg van de Kapittelstraat aanwezig
blijven om het autoverkeer af te remmen. Er wordt voorzien om de bloembakken, die na
de werken aan De Rinck verwijderd werden, opnieuw te plaatsen.  De gemeente staat
open voor voorstellen omtrent ander en bijvoorbeeld sterker stadsmeubilair.

8. Dapperheidsplein (laag gedeelte)

Positieve punten 

- De  vergroening  van  het  plein  is  mogelijk:  de  diepte  van  de  parking,  die  onder  het
dodenmonument moet komen, is van die aard dat het plein beplant kan worden omdat de
beschikbare ruimte tussen het plafond van de parking en de oppervlakte van het plein
voldoende is.
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Negatieve punten 

- Er is ongerustheid over de laatste horecazaken op het plein tijdens de werken ;

- Waarom trekt de biomarkt zo weinig mensen aan? 

- Er is te weinig eenheid tussen het hoge en het lage gedeelte van het plein.

Verbeteringsvoorstellen

- Om aan te planten: men zal geen soorten met grote wortels mogen kiezen om de nieuwe
aanleg van het plein niet te beschadigen (de wortels van de bomen rond de collegiale
beschadigen de bekleding) ;

- De verwijdering van de berijdbare oversteek van de Sint-Guidostraat zou het plein meer
eenheid geven, zelfs als het slechts om een herinrichting gaat, of zou er een gedeelde
ruimte  van kunnen maken  waar  de auto's  op de voetgangers  moeten letten  en  niet
omgekeerd ;

- Waarom zou men niet de tribunes plaatsen die bij de laatste heraanleg van het plein
voorzien waren?

- Waarom geen architectuurwedstrijd voor de heraanleg van het plein overwegen? Het zou
een kans zijn om het in het BHG, België of zelfs daarbuiten meer bekendheid te geven?

9. Sint-Guidocorso

Positieve punten 

- Multimodaal station, volledig aanbod van openbaar vervoer ;

- Mix van alle lagen van de bevolking.

Negatieve punten 

- De metro heeft geen uitgang naar het plein toe of om vanaf het Dapperheidsplein snel
het metrostation te bereiken ;

- Ter  hoogte  van  de  doorgang  vanaf  het  Dapperheidsplein,  zijn  er  vandaag  heel  wat
hindernissen (voetpaden) en er zijn ook te weinig oversteekplaatsen ;

- De kasseien zijn van slechte kwaliteit, zitten los en zijn beschadigd, wat zowel valide als
mindervalide gebruikers in gevaar brengt.

Verbeteringsvoorstellen

- De doorstroming tussen het Dapperheidsplein en metrostation Sint-Guido verbeteren ;

- De bodembekledingen op elkaar afstemmen ;

- Waarom geen gedeelde ruimte tussen de corso en het  plein  om de connectiviteit  te
verbeteren?

10. Kruispunt Wayezstraat en Dorpsstraat

Negatieve punten

- Zeer gevaarlijk voor alle mogelijke vervoerswijzen.  Men weet niet wie voorrang heeft ;
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- Grens tussen twee gescheiden werelden: de klanten van de Wayezstraat en de klanten
van de culturele instellingen op het Dapperheidsplein.

Verbeteringsvoorstellen

- Mogelijkheid van een gedeelde ruimte?

- De inrichting  van  een  openbare  ruimte  die  de  grens  tussen  de  Wayezstraat  en  het
Dapperheidsplein fysiek en sociaal weggomt ;

- Het bronzen dodenmonument niet meer reinigen omdat het resultaat de laatste keer door
sommige inwoners niet gewaardeerd werd. 

11. Wayezstraat

Positieve punten 

- Animatie: er gebeurt altijd wel iets ;

- De winkels zijn zondag en 's avonds laat open ;

- Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Negatieve punten 

- Onberijdbaar en zelfs gevaarlijk voor fietsers ; 

- De deelnemers rijden door de straat maar stoppen er niet ;

- De bussen kunnen moeilijk door omdat auto's dubbel parkeren ;

- Zal de parking onder het Dapperheidsplein echt door de gebruikers (inwoners, klanten)
van de Wayezstraat gebruikt worden?

- Alle winkels lijken op elkaar: lage kwaliteit en identieke producten ;

- De winkels nemen te veel ruimte in op de voetpaden, wat voetgangers, mindervaliden en
mensen met kinderwagens hindert. 

Verbeteringsvoorstellen

- Het schrappen van parkeerplaatsen zou het geheel meer ademruimte geven ;

- Vestiging van handelszaken die alle doelgroepen aanspreken?

- Een verkooppunt  van Anderlechtse producten of  producten uit  het  BHG? Eerder  dan
bijvoorbeeld  de  SAGAL-punten  die  zich  op  culturele  plekken  bevinden  en  die  geen
bevolkingsmix toelaten. Er wordt vermeld dat nummer 142 van de Wayezstraat in het
wijkcontract Biestebroek als vergelijkbare handelszaak geïdentificeerd wordt.

12. Rauterpark

Positieve punten 

- Positieve evolutie tijdens de afgelopen jaren (sinds 2006-2007) ;

- De gezinnen van de Anderlechtse Haard kunnen hiervan genieten ; 

- Binnenweg naar de Bergensesteenweg: een bijkomende toegangshelling wordt  in  het
wijkcontract Biestebroek voorzien.
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Negatieve punten 

- Vuil, te weinig vuilnisbakken ;

- Weinig uitnodigend ; 

- De deelnemers aan de tocht komen nooit in het park en zien het als een doorgangsplek ;

- Weinig (of onvoldoende) speeltuigen voor kinderen ;

- Geen enkele bewegwijzering ; Weinig aanwezigen weten dat het een park is en dat het
een naam heeft. 

Verbeteringsvoorstellen

- Men  zou  het  park  visueel  met  het  Verzetsplein  moeten  verbinden  via  de  kasseien,
doorlopende  beplanting  en  het  verwijderen  van  een  aantal  parkeerplaatsen  in  de  F.
Janssensstraat ;

- Waarom voorziet men er geen sportief parcours? Of een artistiek parcours? 

- Waarom plaatst men er in de zomer geen ijskraam om het aantrekkelijker te maken? 

 Opmerkingen en ideeën voor het geheel

- Een artistiek parcours tussen culturele plekjes ;

- Een vegetale verbinding tussen de parken, update van het Park System ;

- Een sportief parcours tussen de parken ;

- Een parcours met wandelpaden ;

- Ondergrondse glascontainers plaatsen ;

- Er is ongerustheid over de financiering van de latere fases...  Dit zou ertoe kunnen
leiden dat de projecten niet gefinancierd worden ; 

- Er  wordt  gewezen  op  een  algemeen  communicatieprobleem  :  zowel  voor  het
aantrekken  van  ambulante  handelaars  op  het  Dapperheidsplein  of  voor  het
verspreiden van het cultureel programma (een gemeenschappelijk programma voor
Nederlandstalige en Franstalige doelgroepen!) ;

- Waarom geen jeugdherberg in de sector?  « Jeugdherberg Erasmus! ».
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