
Gemeente Anderlecht – BBP Biestebroek – Wandeling 14 januari 2012

De  gemeente  Anderlecht  ontwikkelt  op  dit  ogenblik  een  visie  voor  de  beide  oevers  rondom 
Biestebroek.

In de eerste plaats onderzoekt zij het potentieel en de problematiek van de bestaande situatie. Ze stelt 
eveneens ambities op voor deze zone.

Uw mening interesseert ons !

Gelieve uw opmerkingen achter te laten voor 23 januari in het Participatiehuis / Wayezstraat 94, 
1070 Anderlecht of aan stadsontwikkeling@anderlecht.irisnet.be.

Inlichtingen : Tel 02/558.08.65 – Fax 02/512.91.53

AMBITIE 1_ Het kanaal: complementaire oevers 

Lijkt het u aangewezen de bestaande logistieke en economische activiteiten langsheen de kanaalovers 
ter hoogte van Biestebroek te bewaren ? Kunnen ze samengaan met gemengde stedelijke activiteiten , 
zoals open en recreatieve ruimten ? Onder welke condities kunnen deze fancties op een kwalitatieve 
en duurzame wijze samengaan ?

AMBITIE 2_ De Bergensesteenweg en haar link naar het kanaal

Is  het  mogelijk  een  nieuwe  link  te  creëren  tussen  de  wijken  van  Anderlecht  (namelijk  Sint 
Guidoplein), de Bergensesteenweg en het kanaal ? Welk programma kan u zich inbeelden langsheen 
het kanaal ?
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AMBITIE  3_  De  Wayezstraat :  commerciële  ader  vanaf  de  Kuregembrug 
(bergensesteenwegbrug)

Acht  u  het  mogelijk  zowel  het  comfort  van  de  voetgangers,  als  de  performatie  van  het  publiek 
transport en het commercieel aanbod te verbeteren tot aan de Kuregembrug (Bergensesteenweg) of 
zou er een stedelijke ontwikkeling mogelijk zijn naast een GEN-station (Gewestelijk Expresnet) ?

AMBITIE 4_ De open vallei : een historisch landschap met een economische dynamiek

Lijkt het openleggen van de Kleine Zenne en het bewaren van het groene karakter van de rechteroever 
u  interessant ?  Heeft  het  groen  er  een  echte  functionele  of  landschappelijke  waarde ?  Zijn  deze 
verzoenbaar met de bestaande of nieuwe (economische of andere) functies ?

AMBITIE 5_ De GEN-pool : een gemengde en dense ontwikkeling

Ter hoogte van de Kuregembrug – Bergensesteenweg is het mogelijk een GEN-station (gewestelijk 
Expresnet)  te  openen.  Zou  de  enorme  bereikbaarheid  van  het  station  het  potentieel  van  de 
ontwikkeling en de verdichting rondom het station kunnen verhogen? Welke functies zouden kunnen 
profiteren van deze strategische locatie ? Welk type commerciële / recreatieve / economische / woon / 
publieke functies is wenselijk ? 

AMBITIE 6_ De Industrielaan : de toegang tot de stad

Vindt  u  het  aangewezen  de  bestaande  economische  functies  langsheen  de  Industrielaan  te 
bestendigen ?  Of verdient de laan een upgrade tot stadspoort,  zo dicht tegen het stadscentrum, het 
Zuidstation en het Raadsplein ?
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