
BBP « Biestebroek »
Diagnostische fase - Workshops van 24/01/2012

Verslag

1. Presentatie van de gemeentelijke ambities

Ter hoogte van de Biestebroekkaai beschikt het kanaal over stedenbouwkundige troeven die middels  
een strategische ontwikkeling zijn herwaardering mogelijk maken.

Deze  zone  wordt  gekenmerkt  door  zijn  aaneenschakeling  van  stedelijke  breuken,  te  weten,  de 
spoorweg, de monofunctionele stedelijke industriezone en het kanaal, die door hun configuratie elke 
stedelijke verbinding met de omliggende wijken verhinderen.

Een herdefiniëring en herkwalificatie van de zone zou de samenhang van beide kanaaloevers en de 
omliggende wijken met verschillende bestemmingen en organisaties bevorderen. 

Het gaat hier om een te verwezenlijken aanleg die mag bestempeld worden als  « stedenbouwkundig 
prestigeproject » dat met kans op slagen kan gedragen worden door overheids- en bedrijfs-actoren van 
het  Gewest  zoals  bepaald  in  de  doelstellingen  van  het  GewOP  (prioriteit  10  :  prestigeproject,  
dynamische symbolen van het « Stadsproject »).

Aangezien  de  wil  van  het  gewest  tot  herkwalificatie  van  het  uitzonderlijk  potentieel  van  de 
kanaalzone, dit potentieel krachtdadig te benutten teneinde deze havenactiviteiten beter in het stedelijk  
milieu te integreren (prioriteit 8 : het levenskader verbeteren).

De aanwezigheid van het kanaal met zijn arcadisch perspectief en uniek voor het Brussels landschap 
moet worden aanzien als sturend element in de harmonieuze ontwikkeling.

Bovendien wordt deze aanleg gedragen door het streefdoel  van het  gewest  om te voorzien in een 
kwalitatief residentiële aantrekkelijke leefomgeving, omringd door gemengde functies ter bevordering 
van de werkgelegenheid (prioriteit 1: residentiële aantrekkelijkheid bevorderen).

Ten slotte kan de ontwikkeling van deze nieuwe wijk gunstig bijdragen tot de heropleving van de 
omringende wijken die door het scheppen van een fysieke onderlinge band zullen bijdragen tot een 
betere leesbaarheid van het gemeentelijk netwerk.

De perimeter van de bestudeerde zone zal een diversiteit aan functies bevatten, om zo met name de 
samenleving  van  de  stedelijke  industriële  bestemmingen  en  de  havenactiviteiten  samen  met  het 
residentiële toe te laten, om bijvoorbeeld een nieuwe typologie- en morfologie te creëren die bij de  
omliggende stedelijke structuur aansluit.   Deze ontwikkeling zou aanleiding kunnen geven tot een 
innoverende stedenbouwkundige woordenschat.
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2. Presentatie van het studiebureau en van zijn methodologie
(zie PowerPoint in het Frans)

De  tijdelijke  vereniging  ARIES-BUUR  die  met  Ideaconsult  samenwerkt  werd  door  de  gemeente 
aangesteld voor de uitwerking van het BBP.

Eerst zal het studiebureau een masterplan opstellen om de doelstellingen en een gedeelde visie voor 
een zo groot mogelijk aantal betrokken actoren vast te leggen.  Dit masterplan zal idealiter voor de 
zomer van 2012 opgesteld worden.

Om alle actoren bij dit gegeven te betrekken, werden verschillende soorten informatie-uitwisselingen 
voorbereid :

- bilaterale vergaderingen  met de betrokken overheden

- een  openbare  wandelingop 14  januari  2012.  De  deelnemers  en  andere 
omwonenden/bezetters/gebruikers werden uitgenodigd een enquête in te vullen.

- een  workshop rond 4 thema's :  « stedelijke  connectiviteit »,  « identiteit  van  het  gebied », 
« stedelijke programmering » en « duurzame ontwikkeling ».

Het studiebureau geeft een eerste analyse van de site, die deel uitmaakt van verschillende stedelijke 
systemen, elk met hun eigen uitdagingen en problemen :

- de kanaalas : openbare ruimte gekenmerkt door een onderbreking van de kaaien en door een 
moeilijke overbrugbaarheid.

- Bergensesteenweg : smalle en drukke weg, waar het niet prettig is wonen en rijden is.

- Wayezstraat : belangrijke handelskern, maar zonder aantrekkingspool over de kanaalbrug en 
zonder link naar de rechteroever.

- intermodaal knooppunt van het openbaar vervoer ter hoogte van het gewezen station van 
Kuregem, dat niet als stedelijke ontwikkelingspool wordt uitgebaat.

- het stedelijk industriegebied langs de Industrielaan  dat niet volledig uitgebaat wordt, noch 
geïdentificeerd is.

- de Zennevallei die niet meer leesbaar is en uit fragmenten groene ruimte bestaat.
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3. Workshops
De workshops werden rond 4 thema's georganiseerd :

3.1. Thema « Stedelijke connectiviteit »

1.   De bruggen  

- De brug van Kuregem is de enige rechtstreekse verbinding tussen de beide delen van de gemeente.  
Maar  deze  enige  verbinding  is  ontoereikend.   Bovendien  heeft  de  configuratie  vele  nadelen:  
afwezigheid van contact met het kanaal; te veel autoverkeer en voetgangers en fietsers hebben niet 
genoeg plaats voor een makkelijke oversteek.

Omdat deze brug een van de enige manieren is om het kanaal over te steken, is het onmogelijk deze 
voor het autoverkeer af te sluiten, maar de organisatie van het kruispunt kan vereenvoudigd worden 
ten voordele van het openbaar vervoer en het plaatselijk verkeer.  Het is de bedoeling het aantal  
verkeersaders die met de brug verbonden zijn te beperken, om het knooppunt te vereenvoudigen.

- De doorgang van  het  fietspad  onder  de  brug  in  de as  van  het  kanaal  is  gevaarlijk  en weinig  
comfortabel.  Het is wenselijk een makkelijke doorgang aan de oppervlakte te voorzien.

In  het  algemeen  moet  men  het  aantal  doorgangen  voor  voetgangers  tussen  de  twee  oevers 
verhogen.

- De brug is momenteel geen bestemming op zich.  Hij zou een toegangspunt voor elke oever moeten 
zijn.

- Men moet de kanaalbrug als intermodaal punt versterken, met zoals vroeger, een GEN-station in 
het gewezen station van Kuregem.  De tram- en bushaltes moeten gegroepeerd worden.  Om de  
NMBS te overtuigen in de opening van een nieuw GEN-station te investeren, is de ontwikkeling 
van een stedelijke pool rond het station wenselijk.

- Indien de brug vernieuwd moet worden, moet men een vrije hoogte van 5,25m (momenteel 4,75m)  
voorzien  en  de  mogelijkheid  voor  het  plaatsen  van  een  hefbrug  om  de  doorgang  van 
containerschepen met drie verdiepingen (7m hoogte) mogelijk te maken.  Een vaste brug met een 
hoogte van 7 meter staat buiten kijf.

- Sommige werknemers van de bedrijven op de rechteroever steken dagelijks de Klein Eilandbrug 
over tijdens hun middagpauze om in de Wayezstraat te winkelen of te lunchen.  Er is dus een 
potentiële voetgangersstroom.

2.   De grote assen  

- Er zijn vaak files in de Bergensesteenweg hoewel deze as verschillende wijken verbindt.

Men moet het verkeer meer naar het zuiden omleiden in de richting van de Industrielaan via de  
Frans Van Kalkenlaan (tussen Veeweide en Paapsem).

- In de Wayezstraat zijn veel voetgangers aanwezig.  Dankzij de heraanleg van het Verzetsplein is  
deze commerciële as nu aangenamer.  Dit comfort moet naar de kanaalbrug worden doorgetrokken 
om voor voetgangers een aangenaam traject tussen Sint-Guido en de kanaalbrug te creëren.

- Voor de handelaars uit  de Wayezstraat  is  er  een tekort  aan parkeerplaatsen.   Dit  kan met  een  
ontradende parking gecombineerd worden.
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- In de Tweestationsstraat zijn er files ter hoogte van de Veeartsenstraat door de aanwezigheid van 
bedrijven en winkels die elk een eigen in- en uitgang hebben, wat tot conflicten in de Industrielaan 
leidt.

Het openbaar vervoer is er weinig ontwikkeld (enkel bussen 's ochtends en 's avonds).  Men moet  
de MIVB ervan overtuigen om de frequentie en het aanbod van het openbaar vervoer uit te breiden. 
Er  wordt  gevraagd  om  niet  alle  trajecten  van  het  openbaar  vervoer  van  de  MIVB  op  de 
Bergensesteenweg  en  de  kanaalbrug  toe  te  spitsen,  maar  bepaalde  buslijnen  via  de  Klein 
Eilandbrug naar de Industrielaan te leiden.

- Een  vrijwel  onbestaande  as  moet  tussen  de  Grondelsstraat  aan  het  Zuidstation  via  de  Klein 
Eilandbrug ontwikkeld worden: men moet er een mix van functies en een aangepaste openbare 
ruimte voorzien.

3.   Wandelingen  

- Men moet transitverkeer in woonwijken vermijden.  Men moet de hiërarchie van het wegennet  
versterken om duurzame en prettige wijken te creëren.

- Men  moet  langs  beide  kaaien  wandelpaden  promoten.    In  het  weekend  is  de  site  door  de 
afwezigheid van vrachtwagens vredig en rustig.   Momenteel zijn de eventuele voetpaden echter in 
erbarmelijke staat.

- De mederwerkers van Travail et Vie hebben dringend nood aan betere voetgangersverbindingen,  
vooral naar de haltes van het openbaar vervoer op de kanaalbrug.

- Men moet de haven- of industriële gebieden beter tegen vandalisme beschermen.
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3.2. Thema « Identiteit van de zone »

Volgende elementen werden tijdens de workshops geïdentificeerd :

Elementen om te bewaren of te versterken :

- Aanwezigheid van groen en bestaande groene wandelpaden
- Omheining van de kaaien
- Oude spoorwegbruggen
- Het contrast in de wijken en hun onderlinge verbinding (centrum, Kuregem, industriegebied)
- Het geheel van de gevels langs het Crickxpark
- De toegankelijkheid van alle vervoersmiddelen en de nadruk op het vervoer als stedelijke 

functie
- Er zijn verschillende identiteiten.  Beide oevers hebben een eigen identiteit.
- De oude industriële gebouwen hebben erfgoedwaarde, zoals het bakstenen gebouw (gelegen 

tussen de Grondelsstraat en de Industrielaan)
- De mogelijkheid voor boten om aan te meren en in het Biestebroekdok te draaien
- Het samenleven van natuur en industrie
- De centrale ligging van het kanaal.
- Het lange perspectief van op de brug van Kuregem naar het Biestebroekdok en het 

Schippersdok.

Elementen om de identiteit te creëren :
- Rustiger wijken met minder verkeer.
- De opening van een commerciële pool aan het kanaal.
- De integratie van het kanaal in de wijken, via meer banden en meer openbare ruimte op de 

kaaien.
- Men moet recreatieve en sportieve programma's uitwerken.
- Men moet aan « branding »1 doen met culturele voorzieningen.
- Naast het respect voor het historisch erfgoed, moet men eveneens die identiteiten ontwikkelen 

aan de hand van kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.
- Een mix van programma's is hierbij belangrijk.

1 deze discipline beheert commerciële merken, en in het bijzonder de beeldvorming van bedrijven die merken uitbaten.
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3.3. Thema « Stedelijke programmering »

Een eerste vaststelling betreffende de toekomst van de perimeter is de volgende: er is geen enkele  
consensus maar ook geen onoverkomelijke onenigheid, buiten de ene of de andere mening gerekend.

De gesprekken gebeuren rond twee krachtlijnen :

- Het belang om een integrerend project te ontwikkelen.

Naar deze uitdaging wordt systematisch verwezen om een actie in deze perimeter te verantwoorden. 
De leegte tussen Kuregem en het hogergelegen deel van Anderlecht opvullen, markante uitrustingen 
aanbrengen, een interactie tot stand brengen, de mensen een reden geven om de brug over te steken,...  
Al deze uitdrukkingen komen aan bod om het potentieel van het BBP te beschrijven.  En nochtans stelt 
men zich vragen over de typologie van de woningen en van de doelgroepen: sommigen zien de kans 
om  een  meer  begoede  bevolkingsgroep  naar  Anderlecht  te  lokken,  die  positief  bijdraagt  tot  de 
gemeentelijke financiën.  De meesten verdedigen de noodzaak om koopwoningen bestemd voor jonge 
gezinnen, naar ook sociale huisvesting te creëren.  De functionele gemengdheid in het stedelijke deel 
van de perimeter versterken is een basisvoorwaarde opdat iedereen baat zou hebben bij de inplanting 
van bijkomende woningen.   De nieuwe toe-eigening van het  kanaal en zijn toegankelijkheid voor  
wandelingen worden herhaaldelijk vermeld als element dat de leefomgeving kan verbeteren.

- De kwestie van de verzoenbaarheid van de industriële bestemming en de residentiële 
functie.

Alles draait rond mogelijkheid om huisvesting te integreren in een zone die momenteel voor industrie 
is voorbehouden.  Er zijn nog geen beslissingen genomen, maar het debat overstijgt de verwachte 
dualistische meningen.  Verschillende bedrijven staan bijvoorbeeld achter de idee van een residentiële 
ontwikkeling die voor sociale controle zorgt en de stedenbouwkundige kwaliteit verhoogt.  Een aantal  
interveniënten verdedigt het principe van de gemengdheid aan economische functies en huisvesting.  
Zodoende glijdt men af naar een boekhouding die sommigen aanklagen en utopistisch vinden, terwijl  
anderen deze verdedigen.  Het zal ongetwijfeld nuttig zijn de criteria, goede voorbeelden, waarborgen  
en praktische modaliteiten te onderzoeken om enerzijds de kwaliteit van de woonruimte te respecteren 
en anderzijds de economische functie te beschermen.

Toch loopt het debat vast op enkele onvermijdelijke vaststellingen die een impact op de vorming van 
de toekomstige zone hebben : 

- De aanwezigheid in deze perimeter van een Seveso-gebied.  Is het bedrijf Cotanco op zijn 
plaats in de stad?  We stellen vast dat zijn uitbatingsvergunning zopas verlengd werd, wat een 
impliciet bewijs is van het bevestigende antwoord vanwege de overheid. 

- De aanwezigheid van een, en wellicht verschillende, sterk verontreinigde terreinen.  Welke 
project  is  financieel  haalbaar  als  men  rekening  houdt  met  de  torenhoge  saneringskosten? 
Verschillende betrokken partijen hebben deze vraag beantwoord met: een grote promotor of een 
grote promotor.

- De  vermeerdering  van  de  grondprijzen  naar  aanleiding  van  de  standpunten  van  privé-
investeerders.  Welke bedrijven kunnen de gangbare grondlasten betalen?  Welke mechanismen 
moeten worden toegapast om tot een reële mix in het gebied te komen?

Om af te sluiten, enkele meer specifieke beschouwingen die op bijval konden rekenen :

- Als er belangstelling is voor de ontwikkeling van huisvesting in SIG, dringt de vraag met  
betrekking tot de fasering zich op: het Shell-blok voor het Univarperceel...
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- De ontwikkeling van het residentiële netwerk in de Grondelsstraat biedt de mogelijkheid een 
nieuwe schakel tussen Kuregem en de Bergensesteenweg te creëren en zo de bestaande wijk  
aan de overkant van de spoorweg te ontsluiten.
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3.4. Thema « Duurzame ontwikkeling »

Herhaling van de krachtlijnen van duurzame ontwikkeling aangepast aan de schaal van het 
project en van de wijk (fragementen uit het Memento voor duurzame wijken uitgebracht door 
het BIM):

« Het « duurzame wijk »-concept verwijst niet naar een autonome wijk : Het krijgt pas betekenis tegen  
de achtergrond van een bestaande stad, door deze over het geheel genomen «duurzamer» te maken. 
In  die  zin  zoekt  een  « duurzame  wijk »  op  een  ambitieuze  manier  aansluiting  met  een  aantal  
doelstellingen die tegelijkertijd verband houden met de  milieukwaliteit binnen de eigen perimeter,  
het eigen sociale netwerk en de eigen economische houdbaarheid. (…)
Bij  de  realisatie  van  een  ‘duurzame  wijk’-project  vertrekken  we  niet  van  een  blanco  blad.  Een  
dergelijk  project  kadert  altijd  in  een  unieke  context (de  uwe!)  met  buitenkansen (qua  grond,  
landschap,  enz.),  materiele  en  immateriele  strategische  aspecten (beschikbare  of  te  verwerven  
competenties  of  infrastructuren,  …)  en  programmatische  elementen (behoeften  op  het  vlak  van  
huisvesting, voorzieningen, enz.).(…)

In het kader van een globale analyse kan een duurzame wijk tevens opgevat worden als een manier 
om een uitwisseling van « diensten » (in termen van voorzieningen, openbare ruimten, woningen, enz.)  
met  bestaande  omliggende  wijken  tot  stand  te  brengen.  Bovendien  maken  bepaalde  contextuele  
elementen de implementatie van bepaalde technieken ook onontbeerlijk, onnodig of onmogelijk. Het is  
dan ook belangrijk dat we deze identificeren.(…) » (troeven/beperkingen)

De drie pijlers van de duurzame wijken en hun belangrijkste thema's :
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Het doel van deze rondetafelgesprekken bestaat erin de verschillende deelnemers te doen 
reageren op de belangrijkste troeven en pijnpunten die in de zone/de wijk op het spel staan 
voor elk van deze drie pijlers :

ξ

Op milieuvlak (buiten de mobiliteitsaspecten die in een andere workshop aan bod komen): uit 
de gesprekken komen meer pijnpunten dan troeven aan het licht. Deze pijnpunten en troeven 
hebben vooral betrekking tot :

Pijnpunten Troeven
Bodem en water :
Vervuiling van de bodem,  de ondergronds 
en het grondwater 
Het niveau van de grondwaterspiegel en de 
overstroming  van  de  riolering  en  kelders 
met vervuild water (op de linkeroever, in de 
Biestebroekstraat  en  de  Orchideeënstraat, 
maar ook aan de Industrielaanj)
De afzetting in dit deel van het kanaal
De slechte waterkwaliteit in het kanaal
Fauna en flora :
Tekort aan kwaliteitsvolle groene ruimte
Luchtkwaliteit :
Uitstoot  van fijn stof van op de VEMAT-
site

Lawaai :
Zeer  rustige  zone  in  de  stad,  geen  overlast 
veroorzaakt door de spoorweg
Fauna en flora :
Potentieel  kwaliteitsvolle  openbare  ruimte 
langs het kanaal
Watervogels  langs  de  oevers  (aalschover, 
reiger,...)
Biologische rijkdom ter  hoogte  van het  talud 
aan de spoorweg
Energie:
Open  zone  geschikt  voor  de  plaatsing  van 
zonnepanelen
Het kanaal  als  bron van  « koud water » voor 
koelinstallaties

ξ

Op economisch vlak, wordt de problematiek van de bodem- en waterkwaliteit opnieuw 
aangekaart :

Pijnpunten Troeven
Bodem en water :
Vervuiling van de bodem,  de ondergronds 
en  het  grondwater:  een  rem  op  riskante 
investeringen  in  de  zone  (geen  zekerheid 
inzake  de  investeringen  voor  toereikende 
saneringswerken volgense het BIM)
Gemengdheid/havengebied :
De  aanwezigheid  van  een  industriegebied 
op  de  linkeroever  op  de  grens  met  een 
gemengd gebied met woningen

Het kanaal :
Het kanaal als as voor het goederenvervoer

ξ

Op sociaal vlak, worden uitsluitend pijnpunten aangekaart, maar men kan bij de troeven de 
participatie vermelden van enkele bedrijven die in de zone aanwezig zijn, net als hun wens 
om, ondanks de beperkingen, in de zone te blijven :

Pijnpunten Troeven
Onveiligheid :
Te  weinig  sociale  controle  in  de  zone 
omwille van de monofunctionaliteit en dus 
onveiligheidsgevoel  (+  dealen  van  drugs  / 
diefstal, enz.). Onveiligheid langs de kaaien, 
namelijk voor jongeren
Zones  ingepalmd  door  rondtrekkende 
bendes
Ontoereikende openbare verlichting
Sluikstorten (Zoutstraat)
Onveiligheid  in  het  verkeer 
Bergensesteenweg / Doverstraat

SEVESO :
Vertrek van UNIVAR op korte termijn en dus 
vertrek  van  een  belangrijke  SEVESO-site  uit 
de zone
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Synthese :

Uit deze rondetafelconferentie over de milieu-aspecten en  « duurzame ontwikkeling » komen meer 
beperkingen dan troeven van de zone aan bod.  Deze beperkingen hebben vooral betrekking tot de  
problematiek van de kwaliteit  van de bodem,  de ondergrond en het  grondwater,  voornamelijk  op 
percelen  langs  het  kanaal.   Deze  verontreiniging  wordt  door  omwonenden  opgemerkt  tijdens 
overstromingen van hun kelderverdiepingen; ze wordt ook vastgesteld door de economische actoren 
die hebben afgezien van de aankoop van sommige percelen omwille van het gebrek aan juridische  
zekerheid over de saneringswerken van deze gronden. De nabijheid van de grondwaterspiegel en de 
regelmatige overstromingen worden ook aangehaald, vooral op de linkeroever van het kanaal.

De onveiligheid en het gebrek aan sociale controle in de monofunctionele industriezone komen ook 
vaak aan bod.

Het potentieel van deze zone spitst zich toe op de uitzonderlijke ligging van de site ten opzichte van 
het  kanaal,  de rust,  de  aanwezigheid van open gebieden en van waterfauna.  Deze elementen  zijn  
hoopgevend voor de aanleg op termijn van kwaliteitsvolle openbare ruimte en groene ruimte in het  
gebied.
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