
BBP « Biestebroek »
Openbare bekendmaking en bezoek aan de site op 14/01/12

Samenvatting

Inleiding door Gaëtan Van Goidsenhoven, burgemeester

Met schepen Vanpévenage aan zijn zijde leidt burgemeester Van Goidsenhoven de voormiddag 
in door de verwachtingen van de gemeente voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk toe te 
lichten.

Zone Biestebroek, gelegen tussen het centrum van Anderlecht en zone Zuid, is het resultaat van 
een economisch en sociaal falen in een zone die lang veronachtzaamd werd.  Het behoud van deze 
situatie zou de wijk tot een gestage verloedering veroordelen en zou wijzen op een ontoereikende 
verantwoordelijkheid vanwege de overheid.

Het gaat hier voornamelijk om een ingewikkelde stedelijke breuklijn, die vandaag echter de 
omliggende gebieden kan opwaarderen.  De site wordt zo een overgang tussen de wijken door een 
mix van verenigbare bestemmingen mogelijk te maken en ondertussen de activiteiten van het 
SIG te behouden.  De oppervlakte van 47ha maakt het mogelijk een samenhangend en gemengd 
project van deze omvang te ontwikkelen.  Het vermengen van de functies huisvesting en stedelijke 
industrie is een uitdaging.

In  plaats  van  zich  tevreden  te  stellen  met  een  opsomming  van  functionaliteiten,  is  dit 
kwalitatieve, ambitieuze en gedurfd project een toekomstige etalage van Brussel.  Deze taak kan 
slechts in samenwerking met de verschillende openbare en private actoren uitgevoerd worden en doet 
dus een beroep op collectieve verantwoordelijkheid.

Presentatie van het studiebureau en uitwerkingsprocedure van het BBP:

Het  studiebureau  bestaat  uit  drie  bureaus,  die  omwille  van  hun  specifieke  eigenheid 
samenwerken:

• Aries : voor de aspecten « milieu »
• Buur: voor de aspecten « stedenbouw »
• Idea Consult: voor de « sociaal-economische » aspecten

Het studiebureau koos voor de uitwerking van het  BBP in  twee fasen  omwille van zijn 
omvang en van de vele uitdagingen die ermee gepaard gaan.

De eerste fase bestaat uit de uitwerking van een Masterplan.  Dit is het resultaat van de 
thematische  onderzoeksvergaderingen  die  met  de  verschillende  (openbare  en  private)  actoren 
georganiseerd worden en van de noden die deze aan het licht brengen..  Deze voorbereidende stap 
van  ongeveer  6  maanden  maakt  het  mogelijk  te  starten  met  de  opstelling  van  de  documenten 
voorgeschreven door  het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (bestek MER en diagnose) en 
mogelijke scenario's te formuleren die als basis kunnen dienen voor het milieueffectenrapport. 

De tweede fase van ongeveer 8 tot 10 maanden zal leiden tot de uitwerking van het bijzonder 
bestemmingsplan  en  zijn  MER  in  drie  fasen  : « programmering »,  « ruimtelijke  weergave » en 
« voorschriften ».
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Het  welslagen  van  deze  procedure  in  twee  stappen  rust  ontegensprekelijk  op  een 
« participatief  luik » dat tijdens de studie wordt  uitgewerkt  :  vergaderingen, bezoek aan de site, 
workshop, openbaar onderzoek,...

Stedelijke context volgens het studiebureau:

De stedelijke context telt 4 hoofdlijnen :

• een  groen  kader  in  de  gemeente  via  de  ontwikkeling  van  parken,  maar  dit 
groene aspect is in de buurt van de site afwezig

• een topografisch reliëf, maar dit aspect komt in het stadsweefsel rond het kanaal 
niet aan bod

• een  demografische groei, maar het Biestebroekdok is een weinig bevolkte site 
omwille van de aanwezigheid van industriële activiteiten.

• de  creatie  van  banen,  maar  mogelijkheid  tot  de  creatie  van  een  grotere 
gemengdheid in de zone.

Hieruit vloeien 6 projectrichtlijnen voort, die door het studiebureau verdedigd worden en met de 
ruimtelijke structuur overeenstemmen :

• Het kanaal : 
◦ debat tussen « wonen aan het kanaal » en "de kanaalzone is een economische 

zone"
◦ economische roeping of roeping van stedelijke gemengdheid?
◦ Op beide oevers?  In het noorden en/of het zuiden?

• De Bergensesteenweg - historische as aan de rand van de perimeter :
◦ kan een verbindingsas worden tussen het centrum van de gemeente en de 

Kanaalbrug kan tot een multimodale pool worden omgevormd
◦ uitsluitend lokale weg tussen wijken?
◦ doorgaand verkeer vermijden of verwijderen?

• Aanwezigheid van handelszaken in de Wayezstraat, de de Fiennesstraat en de 
Eloystraat :
◦ tekort aan elementen om de commerciële activiteit te vernieuwen
◦ voetgangersgebied in de Wayezstraat aanleggen?

• Heropening van een GEN-station « Kuregem »
◦ federale bevoegdheid (de beslissing om het station opnieuw te openen ligt 

noch bij de gemeente noch bij het gewest, maar beide zijn vragende partij)
◦ de ontwikkeling van de site kan de komst van een halte in de perimeter van 

het BBP beïnvloeden.

• Industrielaan :
◦ behoud van de industriële activiteit maar in welke proportie?
◦ de multimodale toegankelijkheid versterken
◦ samenleven van de industriële activiteiten en nieuwe activiteiten
◦ bestaan van verontreinigde terreinen
◦ is monofunctionele activiteit gelet op bovenstaande bevindingen terecht?

• De vallei :
◦ kans om de groene ruimte in de zone van het BBP in te richten en uit te 

breiden.

➢ Uitwerken van de topografie, morfologie en programmering
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Bezoek aan de site:

Het  overzicht  van  de  gemeentelijke  ambitie  en  de  uiteenzetting  over  de  werkwijze  voor  de 
uitwerking van het plan hebben het bezoek aan de site mogelijk gemaakt,  om zich een beeld van de 
bestaande toestand in de wijk te vormen.

De wandeling van ongeveer twee uur loopt langs ondernemers die, in functie van hun activiteit, 
hun  dagelijkse  leven  en  hun  verwachtingen  voor  de  toekomstige  ontwikkeling  van  dit  deel  van  de 
gemeente beschrijven.

1. Vertrek  aan  het  Participatiehuis, 
Wayezstraat 94
De  tocht  begint  langs  de  Wayezstraat  om 
verschillende haltes aan te doen.

2. « La cordonnerie du 47 », Wayezstraat 47
De uitbater  baat  een familiale  handelszaak 
uit.   Deze handelaar,  van wie de zaak aan 
het uiteinde van de Wayezstraat gelegen is, 
heeft  alle  mutaties  van  deze  as  en  hun 
gevolgen meegemaakt.  De laatste wijziging 
bestaat uit de heraanleg van de voetpaden.
Hij  maakt  zich  vooral  zorgen  over  de 
mobiliteit: elke klant, zowel voetgangers als 
automobilisten,  moet  voldoende  ruimte 
krijgen om zich te verplaatsen.

3. Brouwerij Atlas, Vrij Onderzoekstraat 13
Deze  site,  die  uit  gedeeltelijk  beschermde 
gebouwen  bestaat,  zal  het  voorwerp 
uitmaken  van  een  reconversie,  die  een 
positieve  weerslag  zal  hebben  op  de 
stedenbouwkundige dynamiek van de buurt. 
Omdat deze site dicht bij de perimeter van 
het  BBP  ligt,  moeten  de  visuele  en 
landschappelijke  verbindingen  kwalitatief 
zijn.

4. Kanaaldijk
We houden halt aan het kanaal om het landelijke perspectief van het landschap te bewonderen.  Van dit 
uitzicht kan men helaas slechts in een richting genieten omdat het zicht aan een kant door blinde muren 
onttrokken wordt.  Dit is alvast voor verbetering vatbaar.

Op  weg  naar  de  volgende  halte,  geeft  een  vertegenwoordiger  van  "Travail  et  vie"  (Onderneming  voor 
aangepast  werk  die  meer  dan  300 personen met  een handicap tewerkstelt,  gelegen  Kanaaldijk  40) die aan het  bezoek 
deelneemt,  ons uitleg bij  de beperkingen die hun mindervalide werknemers  ondervinden:  gebrek aan 
comfort en veiligheid bij verplaatsingen te voet tijdens het oversteken van de kanaalbrug op weg naar het 
werk.  De wandelwegen in de buurt van het kanaal verdienen inderdaad aandacht om deze aantrekkelijker 
en gezelliger te maken.

5. « Hospithera », Klein Eilandstraat 3
Een vertegenwoordiger van de onderneming wijst op de voordelen van de ligging in de buurt van de 
Industrielaan  maar  eveneens  op  de  nadelen  van  een  site  waar  de  zwakke  sociale  controle  vaak  tot 
vandalisme leidt.

6. « Boot Jean Bart », Biestebroekkaai
Vzw Sémaphore spitst zich toe op de begeleiding, opvoeding en activering van de jonge leden van de 
vereniging.  De begeleiding van deze jongeren gebeurt zowel op familiaal, sociaal en professioneel vlak 
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als op school.  Het behoud van deze activiteit op lokaal niveau is van groot belang en zou moeten worden 
uitgebreid omwille van het belang van zijn sociale rol in de wijk.

7. Terugkeer naar het Participatiehuis, Wayezstraat 94
Het bezoek eindigt langs het Biestebroekpark dat gerenoveerd wordt.

Afsluiting van de voormiddag:

Voor de afsluiting van de voormiddag wijst het studiebureau op de hoofdpunten van het bezoek 
en dankt het de deelnemers voor hun dynamische aanwezigheid.  Het gezelschap wordt gevraagd een 
vragenlijst in te vullen en regelmatig de website Participatie te raadplegen om de evolutie van de studie te 
volgen.  De ontmoeting wordt rond 13u met een drankje afgesloten.
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