
Groen Plan 't Rad – Anderlecht
DEEL 2

 2. DE STEEGJES

Een eerste onderhoofdstuk stelt de conclusies van de diagnosewandeling en de , “Basisaxioma’s” voor het geheel 
van de steegjes in de tuinwijk van ‘t Rad voor. 

Dit onderdeel wordt opgevolgd door een lijst met aanbevelingen en actiepistes. 

Uiteindelijk  is  het  einde  van  het  hoofdstuk  gewijd  aan  een  diepere  beschrijving  van  de  drie  types  steegjes,  
namelijk de “doodlopende” steegjes, de “doorgangsteegjes” en de “vierkante” steegjes. Voor ieder type vinden wij 
ook weer een stand van zaken en concrete aanbevelingen. 
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Het Groene Plan van 't Rad bestaat uit 4 delen :
- Algemene vaststellingen en aanbevelingen
- De steegjes  
- Groene ruimte per groene ruimte
- Nuttige referenties

In de lente van 2011 werd, samen met de inwoners, een diagnosewandeling ondernomen. Deze gaf de gelegenheid om een stand van  
zaken op te stellen van het geheel van de steegjes in de wijk.  Onder de deelnemers aan het stadsatelier werden drie groepen  
samengesteld. Zij omvatten hoofdzakelijk inwoners, maar ook vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten, verkozenen en de  
voorzitter van de Anderlechtse Haard waren aanwezig. Iedere groep liep een deel van de wijk op en af, terwijl de deelnemers de  
vaststellingen die zich opdrongen, zorgvuldig op een plan en door middel van een reeks foto’s documenteerden: kwaliteit van de  
beplanting,  types van inbezitneming van de ruimtes,  sluikstorten,  overwoekerende plantengroei,  enz..  De kaart op bladzijde 18  
beschrijft de synthese van deze wandeling. 
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 2.1. BASISAXIOMA’S

Een     netwerk     van     voetgangerspaden     structureert     de     tuinwijk     

De tuinwijk van ‘t Rad vertoont een dicht netwerk van steegjes dat de woonblokken structureert en één van de 
meest opvallende kenmerken van de wijk is. 

De steegjes maken deel uit van het oorspronkelijke plan van de tuinwijk. Zij hadden tot doel een toegang tot de 
tuinen te  verlenen  zonder de  gebruikers  te  verplichten door het huis te gaan. Zij werden  ook  bedacht  als 
binnenwegen om zich anders  door de wijk te verplaatsen. Op sommige plaatsen, werden de steegjes breder om 
speelruimte aan de kinderen te bieden of plaats voor een moestuin of een boomgaard. Volgens inwoners die dit 
tijdperk gekend hebben, waren het zeer levendige plekken die bijdroegen tot de gezelligheid in de wijk. 

De steegjes worden dezer dagen minder gebruikt. De evolutie van de levenswijze is daar de uitleg voor, in het 
bijzonder, de veranderingen inzake verplaatsingsmodi die  koning  auto  de  voorrang  geven.  Resultaat:  een 
betrekkelijk verlies aan interesse voor hun steegjes vanwege de inwoners uit de wijk. Concreet gezien: sommige 
steegjes zijn onbruikbaar geworden omwille van aanplantingen en bouwwerken die de weg versperren. In andere 
gevallen verspert het sluikstorten de doorgang. 

De inwoners van ‘t Rad geven toe dat de steegjes een hoog potentieel vertonen dat weer geactiveerd zou kunnen 
worden,  maar  zij  vermelden  tevens  het  onveiligheidsgevoel  waarmee  ze  gepaard  gaan.  Als nadelen van de 
steegjes vermelden zij de vrees voor het binnendringen via de achterkant van de huizen of de overlast, 
bijvoorbeeld door het samenscholen van jongeren op de meest verborgen plekken. Deze gewaarwordingen worden 
aangewakkerd door het ontbreken van maatschappelijke controle in de steegjes. Het onveiligheidsgevoel wordt 
tevens gevoed door het gebrek aan onderhoud van deze ruimtes en dit alles leidt zodoende tot een vicieuze cirkel. 

De herkwalificatie van de steegjes is dus een zware uitdaging inzake herwaardering van het patrimonium van de 
tuinwijk. Maar het is tevens – en vooral – een gelegenheid om het comfort van de zachte gebruikers te verhogen 
en de gezelligheid in de wijk te ondersteunen. 

Drie     types     steegjes     

Dit diagnosewerk bood de gelegenheid drie types steegjes te  identificeren: de “doodlopende”  steegjes, de 
“doorgangsteegjes”, de “vierkante” steegjes. 

Het eerste type beantwoordt alleen de behoefte, voor iedere tuin, aan een toegang langs de achterkant. 

De “doorgangsteegjes” vervullen een rol van binnenweg  voor de voetgangers. Naast de verbindingen aan de 
achterkant van de tuinen, bieden zij inderdaad ook de mogelijkheid om, op een snelle wijze, twee straten met 
elkaar te verbinden. 

Uiteindelijk zijn de “vierkante”  steegjes die steegjes die uitgeven  op  een  groter  -  meestal  vierkantig  - 
gemeenschappelijk perceel aan de binnenkant van de huizenblokken. 

Wie     behoren     de     steegjes     toe?     

Al van in het begin van de denkoefeningen over de groene ruimtes in de wijk, maakte het eigendomsprobleem van 
de steegjes het onderwerp van talrijke debatten uit. 

Eén van de doelstellingen van het Groene Plan was het verduidelijken van het eigendomstatuut van de steegjes. Er 
werden talrijke stappen in die richting ondernomen, zoals vergaderingen met verschillende gemeentelijke diensten 
en de Anderlechtse Haard, ontmoetingen met inwoners die al  verschillende decennia in de wijk verblijven, 
opzoekingen in het archief, enz. De informatie vergaard via deze stappen, laat ons niet toe een duidelijk antwoord 
te formuleren, maar zij leveren  desondanks een bijdrage bij het  formuleren van een  geloofwaardige hypothese 
inzake het eigendomstatuut van de steegjes. Deze hypothese zal nochtans gecheckt moeten worden door de 
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“Doodlopende” steegje. “Doorgangssteegje” “Vierkante” steegje.



diensten groene ruimtes en stedenbouw van de gemeente, die met dit probleem bezig zijn3. 

De informatie verzameld bij het ontwikkelen van het Groene Plan, toont aan dat de steegjes eigendom zijn van de 
Anderlechtse Haard en van privé-eigenaars. 

Aanvankelijk behoorde de ganse tuinwijk – huizen, steegjes en publieke ruimtes, zonder onderscheid – de 
Nationale Huisvestingsmaatschappij toe, die later de Anderlechtse Haard is geworden. De straten en de openbare 
pleinen (met uitzondering van het Lustplein) werden in een zeer vroeg stadium weer aan de gemeente afgestaan. 
In het tweede deel van de 20e eeuw werd, om en bij, twee derden  van de huizen aan  privépersonen verkocht. 
Sommige verkoopakten bepalen dat de helft van de steegjes, die aan de percelen grenzen, deel uitmaken van het 
eigendom, met een verplicht doorgangservituut. In sommige gevallen, werden delen van steegjes die grensden aan 
de geprivatiseerde percelen, volledig met het eigendom geïntegreerd en bestaat de doorgangservituut er niet meer. 
Het is onder  andere  het geval voor het stukje van het steegje tussen de Wilskrachtstraat en de Nationale 
Maatschappijstraat of nog voor een steegje dat volledig verdwenen is en gelegen was tussen de Melckmanslaan en 
het Komfortplein.  Sporen van deze verkopen en dus  van de nietigverklaring van de doorgangservituut, konden 
nochtans niet teruggevonden worden. 

De steegjes die, dezer dagen, openstaan voor de circulatie, zouden dus eigendom zijn: 

 van de Anderlechtse Haard wanneer ze zich aan de achterkant van een sociale woning bevinden; 

 van de eigenaren van het vastgoed, wanneer huis en perceel aan een privépersoon verkocht werden. 

In de twee gevallen, moet de inwoner instaan voor het onderhoud van het deel van het steegje dat aan zijn huis 
grenst en ligt het aan de eigenaar of de  beheerder om 
erover te waken dat deze verplichting geëerbiedigd zou 
worden. 

Deze informatie verduidelijkt de verantwoordelijkheden 
van de inwoners betreffende de directe  omgeving  van 
hun huis. Wanneer een omvangrijke ingreep voor  het 
geheel  of  het  grootste  deel  van  een  steegje,  inzake 
onderhoud of heraanleg nochtans voorzien wordt,  is het 
aangewezen de eigendomscriteria te overschrijden en de 
betekenis te hanteren van “openbaar nut”, eigen aan dit 
verkeersnetwerk. De steegjes zijn groene ruimtes met 
een openbare roeping die een wezenlijke  meerwaarde 
leveren voor het plaatselijke leven en die bijdragen tot de 
identiteit van de wijk. De publieke actoren moeten dus 
ook bij het beheer betrokken worden. 

3 Bij één van de stadsateliers en ter gelegenheid van een pilootcomité, heeft de schepen belast met de groene ruimtes en 
stedenbouw, er zich toe verbonden het statuut van de steegjes te verduidelijken. Sinds december 2011, buigt een werkgroep 
binnen de diensten van groene ruimtes en stedenbouw, zich over de problematiek van de steegjes in ‘t Rad. De hier 
geformuleerde hypothese, in verband met het eigendomstatuut van deze steegjes, steunt gedeeltelijk op hun werk. Op het 
ogenblik van het afwerken van de huidige studie waren er nog geen vaste conclusies uit het werk van de gemeentediensten 
ontsproten. 
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De diagnosewandeling met de deelnemers van het stadsatelier  
van 20 juni 2011.



 2.2. AANBEVELINGEN EN ACTIEPISTES BETREFFENDE HET GEHEEL VAN DE STEEGJES 

Materiële     aanpassingen  

Herstellen van de bodemtoestand:

Sommige steegjes vertonen een sterke beschadiging op 
bodemniveau. Grondverzakkingen of slecht  geplaatste 
tegels  zijn  verantwoordelijk  voor een moeilijk  en soms 
gevaarlijk verkeer. 

Het verwezenlijken van gerichte herstellingen of 
wijzigingen van de bekleding blijkt soms noodzakelijk. 
Een alternatief dat weinig investeringen eist, is de 
installatie van een betegelde weg onder de vorm van een 
“pas japonais”. 

→ Opnemen van deze werf in het kader van het 
werkzaamhedenplan voor ‘t Rad. 

→ Deze actie koppelen  aan  een socioprofessioneel 
integratieproject. 

→ Motiveren van de omwonenden om een gezamenlijke werf te ondernemen voor het leggen van de tegels en  
het onderhoud van het grasperk. Nagaan van de mogelijkheden inzake hergebruik van stoeptegels of van  
natuurlijke steen (via gemeentelijke stocks of afbraakwerven). 

Verwijderen van bouwwerken die zich uitgebreid hebben ten koste van het tracé van het steegje 

Sommige bouwwerken achter in de percelen, breidden zich uit ten koste van de steegjes en verhinderen zodoende 
de doorgang of meer collectieve gebruiken van het steegje. 

→ Een stand van zaken, inzake ongeoorloofde bouwwerken, moet door de Dienst Stedenbouw van de 
gemeente opgesteld worden teneinde de toestanden te identificeren die storend werken voor een collectief 
gebruik en de maatregelen toe te passen die deze problemen moeten oplossen. 

Opstellen van een stand van zaken van de huidige toestand van het rioolnet in de tuinwijk 

Ten tijde van de bouw van de tuinwijk beschikte het over een gemeenschappelijk rioolnet. Het afvoerwater van 
ieder huis werd eerst binnen de huizengroep bijeengebracht (via een doorgangservituut doorheen verschillende 
tuinen, dan verder via de steegjes), vooraleer aangesloten te worden op het openbare rioolnet. 

Een deel van de huizen is dezer dagen rechtstreeks, op straatniveau, aangesloten op de hoofdpijp, maar er blijven 
nog vele huizen over waarvan het afvoerwater eerst in de gezamenlijke pijp 
belandt. Wanneer privépersonen werkzaamheden uitvoeren, houden zij  niet 
altijd rekening met deze toestand:  op sommige plaatsen werd het netwerk 
onderbroken en verschijnen er technische problemen. 

Het opstellen van een nauwkeurige stand van zaken betreffende deze 
toestand, zou toelaten die delen te identificeren die hersteld moeten worden 
of die overbodig geworden zijn en uitgeschakeld mogen worden. Dit zou 
tevens toelaten de eigenaars te informeren aangaande de punten waarop zij 
moeten letten bij het aanvatten van een renovatiewerf. 

→ Gezien  de complexiteit van de toestand en het gebrek aan 
documenten waarvan kan uitgegaan worden, is een dergelijke  stand 
van zaken niet gemakkelijk op te stellen en vraagt hij de inzet van 
aanzienlijke middelen. Dezer dagen zijn deze middelen niet  
beschikbaar. De beheerders zijn desondanks bewust van het 
probleem en maken er werk van dit op te lossen. 

→ Een cartografisch werk van het bestaande netwerk, in het kader van  
een  project  voor  het  optekenen  van  overgebleven  sporen  van  het  
oorspronkelijke  project  van  de  tuinwijk,  in  samenwerking  met  een  
technische  school,  onderzoekgroep,  experten  inzake  patrimonium,  
enz. overwegen.
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Grondbedekking in een steegje in de Logis-Floreal in  
Watermaal-Bosvoorde.

Een gootje in één van de steegjes.



Onderhoud     en     beheer     

Een “charter van de steegjes” als formeel kader voor onderhoud en beheer 

Het uitwerkingsproces van het Groene Plan heeft de afwezigheid van objectieve richtpunten voor het beheer en 
het onderhoud van de steegjes aangetoond, in het bijzonder wat betreft openbare- en privé verantwoordelijkheden 
in verband met dit type groene ruimte. Dit onderstreept een reeks moeilijkheden betreffende de noodzakelijke 
aanpak om de gestelde problemen op te lossen, zoals verval of tegenstrijdige gebruiken. Daardoor vertonen deze 
onduidelijkheden de neiging alle initiatieven en aanvragen, die ermee verband houden, te blokkeren. 

Criteria moeten dringend opgesteld worden inzake beheer en onderhoud van de steegjes, om een einde te stellen 
aan deze blokkering. Deze criteria moeten verduidelijkt worden in het kader van een formeel instrument dat een 
reglementwaarde bezit en toch soepel genoeg is om zich aan te passen aan de evolutie in de wijk. 

Dit verordenende instrument moet uitgewerkt worden door middel van overleg tussen de vertegenwoordigers van 
inwoners, gemeente en Anderlechtse Haard. Het moet rekening houden met de denkoefeningen die reeds rond dit 
onderwerp plaatsgrepen, onder andere de conclusies van het stadsatelier  voor ‘t Rad, het in 2001voorgestelde 
project van zonaal reglement en het huidige Groene Plan. 

Op lange termijn moeten de voorschriften betreffende de steegjes geïntegreerd worden in een reglementering die 
het geheel van de tuinwijk behandelt 4. Op korte termijn en teneinde 
een directe actie mogelijk te maken inzake verbetering van de 
steegjes, zou men kunnen overwegen een overeenkomst of een 
charter uit te werken, dat deze  ruimtes specifiek behandelt. Dit 
charter zou op ieder ogenblik geformaliseerd kunnen worden door er 
een breder, verordenend plan in op te nemen. 

Dit  charter zal rekening moeten houden met de verschillende types 
steegjes die in de wijk voorkomen, in de mate dat de uiteenlopende 
configuraties verschillende  behoeftes  met zich meebrengen 
betreffende onderhoud en inbezitneming. 

Dit charter moet noodzakelijkerwijze de volgende punten in 
aanschouwing nemen: 

 de kwaliteit van de gebruikte materialen bij de inrichting van 
de steegjes; 

 de kwaliteit van de  aanplantingen in de steegjes en de 
criteria voor hun onderhoud; 

 het belangrijkste gebruikstype dat met iedere type steegje te 
associëren valt; 

 de respectievelijke verantwoordelijkheden van de gemeente, 
van de Anderlechtse Haard en van de omwonenden, inzake 
onderhoud en beheer van de steegjes. 

Dit  charter  zou  uiteindelijk  een refertedocument voor de 
wijkontwikkeling kunnen worden. Dit houdt in dat men het dus  ter 
kennis aan nieuwe inwoners zal moeten bieden en in verkoopakten of 
huurovereenkomsten vermelden. 

Een gezamenlijk beheer van de steegjes in ’t Rad 

De verduidelijking van het eigendomstatuut van de steegjes dringt zich op maar dit is geen voorwaarde voor de 
uitwerking van een beheerplan voor de steegjes in de wijk. 

Dit beheer kan het resultaat zijn van het combineren van ingrepen door de twee voornaamste betroffen publieke 
actoren, namelijk  de gemeente en de Anderlechtse Haard, tevens steunend  op een responsabilisering van de 
huurders en de privé-eigenaars. 

Dit principe wordt trouwens al gedeeltelijk in het veld toegepast. De gemeente heeft reeds schoonmaakacties van 
de steegjes ondernomen en initiatieven inzake netheid werden ook  reeds door inwonersgroepen ondernomen 
(bijvoorbeeld in het “vierkante”  steegje met ingang in de Nationale Maatschappijstraat). Het zeer prille 

4 Zoals, bijvoorbeeld, in het kader van een zonaal reglement: dit type instrument biedt de mogelijkheid de evolutie van het 
openbare- en privé patrimonium, in een gegeven gebied, te reglementeren; dit type initiatief is soepeler dan een BPA of een 
klassering; het kan uitgewerkt worden door de gemeentelijke diensten die regelmatige evaluaties kunnen voorzien bij het 
uitwerken van de inhoud. 
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De diagnosewandeling met de deelnemers van  
het stadsatelier van 20 juni 2011.



inwonerscollectief van ‘t Rad heeft reeds belangstelling voor dit probleem getoond en de Anderlechtse Haard zou 
eventueel bereid zijn samen te werken aan een sensibilisatieproject bij haar huurders. 

De coördinatie van dit initiatief kan leiden tot het formuleren van een “charter van de steegjes » dat zich opdringt 
om deze ontwikkeling te bestendigen en ook  van nut zal zijn bij  de verwezenlijking ervan en tevens bij het 
regelmatige updaten van de aanbevelingen voorgesteld in dit Groene Plan voor de wijk. 

Bestendigen/herwaarderen van de bestaande samenwerkingen 

Er bestaan reeds samenwerkingen tussen de Anderlechtse Haard, de gemeente en de inwoners: bijvoorbeeld 
wanneer het erom gaat om het snoeien van de hoogstambomen die zich in de tuintjes bevinden. Een efficiëntere 
samenwerking tussen de Anderlechtse Haard, de gemeente en de omwonenden is nochtans onontbeerlijk om de 
huidig staat van de steegjes om te keren en dit zonder rekening te houden met het eigenaarschap. 

→ Opstarten van denkoefeningen rond het beheerprincipe en voeren van concrete initiatieven voor een beter 
onderhoud en een opwaardering van de steegjes. 

→ Gebruik maken van reeds bestaande initiatieven (gemeentelijk werkgroep, inwonerscollectief, enz.) en ze  
openstellen voor de andere betroffen actoren. 

Uitvoeren van een actie van formaat inzake netheid 

Door een grootscheepse schoonmaakactie en de 
opruiming van struikgewas in de steegjes, zou het 
mogelijk worden deze in goede staat te herstellen en de 
omwonenden te motiveren zich meer in het onderhoud in 
te leven. Een actie met de grove middelen overwegen 
(containers van formaat, machines, enz.), gezien de 
huidige omvang, op sommige plaatsen, van  de 
beschadigingen. 

→ Aanspreken van de gemeente (diensten groene 
ruimtes en netheid) om een grootschalige  
schoonmaakactie op te zetten. 

→ Voorbereiden  en uitvoeren van deze  actie  in  het  
kader  van  een  sensibilisatieproject:  folders,  
animaties in publieke ruimtes, enz. 

Uitvoeren van regelmatige acties rond het onderhoud 

Door de herhaling van deze acties rond de netheid zou het mogelijk kunnen worden de steegjes in goede staat te 
behouden, omdat dit de omwonenden er bij betrekt en responsabiliseert. Dit vraagt nochtans een goede 
coördinatie tussen de openbare diensten, de Haard en de inwoners. 

→ Opzetten van een schoonmaak/sensibilisatieactie uitgevoerd op initiatief van de Haard, in een huizenblok 
waar de meerderheid van de inwoners sociale huurders zijn. 

→ Opzetten van een schoonmaak/sensibilisatieactie op initiatief van de inwoners van een huizenblok waar de 
meerderheid van de inwoners eigenaars zijn. 

→ Werken met het Anderlechtse Participatiehuis, dat reeds beschikt over de nodige ervaring met  dit type 
projecten. 

In 2007 werd, op initiatief van de inwoners, een gelijkaardige actie georganiseerd ter gelegenheid van een 
wijktfeest, in een vierkantig steegje van de Nationale Maatschappijlaan. Het afval en de woekerplanten werden 
verwijderd, de hagen werden gesnoeid, een nieuw gazon werd gezaaid, enz. Vijf jaar later, wordt het steegje 
veel beter gerespecteerd en verkeert het nog steeds in goede staat... 

Uitvoeren van sensibiliseringacties bij de inwoners omtrent het onderhoud van de hagen

Het onderhoud van de hagen valt voor rekening van de inwoners van het huis weze het huurders of eigenaars. Alle 
inwoners respecteren deze verplichting voor verschillende redenen niet. Het is belangrijk initiatieven op te zetten 
teneinde de inwoners in te lichten over hun verantwoordelijkheden, maar hen ook de instrumenten te bieden die 
deze taak kunnen vergemakkelijken. 

→ Artikels in de publicaties van de gemeente of van de wijk. 

→ Concrete hulpprojecten: lenen van instrumenten, informatiedag over het snoeien van de hagen, enz. 
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Een  “vierkant” steegje met zijn ingang op de  
Volhardingslaan in zeer slechte staat.



Organiseren van het gezamenlijke snoeien van de hagen 

In de lente van 2011 opperde een deelneemster aan een van de stadsateliers, het idee gezamenlijk de diensten te  
bestellen  van  een  onderneming  voor  socioprofessionele  integratie,  die  zich  in  tuinbouw  specialiseert.  De 
gemeenschappelijke bestelling van de onderhoudswerken houdt een schaalbesparing en dus een kostenverlaging 
in. Dit voorstel zou een oplossing kunnen bieden voor zij die noch zin, noch tijd, noch het materiaal, noch de  
mogelijkheid hebben om dit soort werk zelf te leveren. 

→ Uitproberen van het idee: een inwoner die voor het idee gewonnen is, stelt het aan zijn buren voor. Zij 
slaan de handen in elkaar om deze dienst te bestellen.

Animatie     en     Gezelligheid     

Het voorbijkomen van de wijkagent verzeken

Het regelmatige voorbijkomen, langs de steegjes, van de wijkagent of van de gemeenschapswachten, bij voorkeur 
op het uur van het uitgaan van de school of bij valavond, zou er toe bijdragen de omwonenden gerust te stellen en 
tevens een frequenter gebruik van de steegjes in de hand werken. 

Uitvoeren van sensibiliseringacties bij de inwoners inzake netheid 

Sensibiliseringacties zouden de inwoners verantwoordelijkheidsbesef kunnen bijbrengen in verband met de 
netheid en ze aanmoedigen een deel van het onderhoud van de steegjes op zich te nemen. Zijn sommige inwoners 
slordig wat de steegjes betreft, dan zijn andere, vaak nieuwkomers, eenvoudig niet op de hoogte van de tradities 
inzake gezamenlijk gebruik en bijbehorende taken. 

Voorbeelden van dergelijke acties: een gezamenlijke schoonmaakdag, een uitwisselbeurs inzake kennis over het 
snoeien en het onderhoud van de planten, het delen van instrumenten, een gezamenlijke afvalophaling, enz. 

→ Opzetten van een schoonmaak/sensibilisatieactie met deelname van de inwoners, uitgevoerd op initiatief 
van de Haard in een huizenblok waar de meerderheid van de inwoners sociale huurders zijn. 

→ Artikel in de publicaties van de gemeente of van de wijk. 

→ Concrete hulpprojecten: lenen van instrumenten, informatiedag over het snoeien van de hagen, enz. 

→ Gebruik maken van programma’s en subsidies voor het opwaarderen van plaatselijke- en duurzame 
ontwikkeling: Duurzame Wijken, Groene Wijk, enz. 

→ Werken met het Anderlechtse Participatiehuis, dat reeds beschikt over de nodige ervaring met  dit type 
projecten. 

Uitvoeren van acties voor de zichtbaarheid en de opwaardering van de steegjes 

→ Opstarten van een project om een naam te geven aan alle steegjes. 

→ Opzetten van een project over het aanbrengen van paneeltjes met verhalen rond de steegjes. 

→ Gebruik maken van programma’s en subsidies voor het opwaarderen van plaatselijke- en duurzame 
ontwikkeling: Duurzame Wijken, Groene Wijk, enz. 

→ Werken met het Anderlechtse Participatiehuis, dat reeds beschikt  over de nodige ervaring met dit  type  
projecten. 
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 2.3. DE “DOODLOPENDE” STEEGJES 

Steegjes die een toegang langs de achterkant geven tot de privé-tuinen.

 a) Diagnose 

Ligging

Zeven huizenblokken beschikken over één of soms twee “doodlopende” steegjes, die toelaten de achterkant van 
ieder van de tuinen in de huizengroep te bedienen. De ligging van de betroffen plekken is als volgt: 

− de twee “aftakkingen” (V1a en V1b) van het steegje dat de Wolvenstraat met 
het Lustplein verbindt; 

− de twee “aftakkingen”  (V2a en V2b) van het steegje dat de Nationale 
Maatschappijstraat met het Lustplein verbindt; 

− het deel V4a en V4b van het steegje in de  huizengroep door de Gerustheid-, 
Duivenmelkers- en Lijsterstraten (V4) afgebakend; 

− het (V5a) steegje met toegang in de Hoorickxstraat, naast nr. 2 en het (V5b) 
steegje met toegang tussen de nrs 19 en 21 van de Solidariteitstraat; 

− het (V6a) steegje waarvan de toegang zich naast  het huis nr. 14 op het 
Jonghersplein bevindt en het (V6b) steegje naast nr. 17; 

− het (V7) steegje met toegang tussen de nrs 8 en 10 van de Mensenrechtenlaan; 

− het (V9) steegje met toegang in de Wilskrachtstraat. 

Vaststellingen     

Van de drie types steegjes die in de wijk voorkomen, vertonen de “doodlopende” steegjes de meeste problemen 
wat  betreft  toegankelijkheid: overwoekerende plantengroei, opgestapeld afval of privé-bouwwerken die zich 
uitgebreid hebben ten koste van het openbare onderdeel. Het opstapelen van het straatvuil gebeurt op verborgen 
plaatsen in het steegje (achter lege huizen of blinde muren van bouwwerken). De steegjes worden desondanks nog 
gebruikt als binnenweg naar de achterkant van de tuin om er een fiets te stallen of bij het tuinieren. 

In sommige doodlopende steegjes werd de toegang afgesloten met een hek of een hangslot. Dit is het geval voor 
het (V9) steegje, waarvan de toegang zich in de Wilskrachtstraat bevindt en dat op informele wijze  door de 
inwoner “geprivatiseerd” werd. De achterkant van het steegje, dat uitgaf op de Nationale Maatschappijstraat, werd 
door de Haard verkocht aan de naburige percelen, met als resultaat dat haar doorgangfunctie teloorgegaan is. 

Het V4b steegje, in de Lijsterstraat, werd volledig opgeslorpt door het naburige perceel. De vier eerste meters 
vertonen nog een spoor van het steegje maar daarna wordt het door een muur afgeblokt. 

 b) Aanbevelingen en actiepistes

Versterken van het semi-privatieve gebruik 

In hun huidige configuratie  is de voornaamste  functie van deze steegjes het verlenen van een  toegang tot de 
achterkant van de tuinen. Deze paden worden,  a priori, alleen gebruikt door de rechtstreekse omwonenden. Het 
semi-privatieve karakter van de doodlopende steegjes bestendigen, zou een manier zijn om de gebruikers nog 
meer verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen. Een onopvallende materiële versperring, een poortje of een 
kleine ketting – zonder daarom in de overdrijving te vallen van zware hekken met een versterkt hangslot– zou dit 
semi-privatieve karakter kunnen bestendigen en storende passage beperken. De configuratie van de steegjes en de 
doorgangservituut moet desondanks gevrijwaard blijven. 

Formuleren van gezamenlijke criteria voor het beheer van alle “doodlopende” steegjes 

(Zie: “Een “charter voor de steegjes » als formeel kader voor onderhoud en beheer”). 

De vrije doorgang moet minstens 80 cm breed en 220 cm hoog zijn, teneinde de doorgang van een persoon met 
fiets/kinderwagen/kruiwagen toe te laten. Met dit doel, moet ieder voorwerp dat zich opdringt ten koste van deze  
doorgang, weze het op bodemniveau of op dat van de hagen/struiken en om het even welk bouwwerk, moeten 
verwijderd  worden.  Buiten  het  snoeien  van  de  hagen,  zou  iedere  inwoner  zich  tevens  ten  minste  moeten 
bezighouden met het deel van het steegje dat aan zijn tuin grenst (opruimen van bladeren, afval, …). 
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 2.4. DE “DOORGANGSTEEGJES”

De “doorgangsteegjes” vervullen een rol van binnenweg voor de voetgangers. Naast de toegang tot de achterkant 
van de tuinen, bieden zij eveneens de mogelijkheid om, op een snelle wijze, twee straten met elkaar te verbinden. 

 a) Diagnose

Ligging

In de tuinwijk van ‘t Rad zijn er 5 “doorgangsteegjes”  die de 
volgende straten verbinden: 

− de Wolvenstraat met het Lustplein (V1) 

− het Lustplein met de Nationale Maatschappijlaan (V2) 

− de Burgerstraat, de Duivenmelkerstraat met de 
Plebejerstraat (V3) 

− de Gerustheidstraat met de Lijsterstraat (V4) 

− de Van Winghenstraat met de Wilskrachtstraat (V10) 

Vaststellingen     

De “doorgangsteegjes”, bedienen niet alleen  de tuinen, zij lopen ook dwars door een gans huizenblok en 
verbinden twee of verschillende straten onderling. Zij vormen dus  binnenwegen die door de  voetgangers 
gebruikt worden.
De twee steegjes die op het Lustplein uitgeven, worden druk gebruikt; hun openbaar statuut wordt benadrukt 
door een bredere en kortere configuratie en een geplaveide bekleding,. Het steegje dat de Duivenmelkerstraat 
met de Plebejer- of Burgerstraat verbindt wordt ook veel gebruikt. De twee anderen worden echter slechts 
uitzonderlijk gebruikt. 
In de huizengroep tussen de Gerustheid-, Duivenmelkers- en Lijsterstraten, wordt het steegje omzoomd door 
een reeks verlaten huizen waarvóór het afval zich dikwijls ophoopt. De  hagen van deze huizen worden al 
jaren niet meer onderhouden, wat de doorgang bemoeilijkt. Na de diagnosewandeling en ten gevolge van de 
aanvang van de renovatiewerven, werden de hagen van dit steegje nochtans door de Anderlechtse Haard 
gesnoeid. 
Het steegje van de Van Winghenstraat is aan de kant van de Wilskrachtstraat door een omheining afgesloten 
die inderhaast met betonijzer ineen werd geknutseld. Dit steegje verkeert in zeer slechte staat. Op sommige 
plaatsen werd de bodem met een plastiek zeil bedekt; op andere zijn het struiken en huisafval. Men bemerkt  
er ook een straatgoot. 
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 b) Aanbevelingen en actiepistes

Materiële     aanpassingen  

Uitvoeren van “kleine ingrepen” die het verhogen van het gebruik van de doorgangsteegjes beogen 

Het bestendigen van het doorgaande karakter van deze steegjes biedt de mogelijkheid alternatieve wegenvoor te  
stellen voor de zachte verplaatsingen en er de maatschappelijke controle te 
verbeteren. Hun herkwalificatie kan gebeuren door middel van eenvoudige 
ingrepen  wat  betreft  de  bodembedekking  en  het  stadsmeubilair.  De 
materiële  aanpassingen  zullen  een  uitgebreider  comfort  bieden  aan  de 
gebruikers, wat een frequenter gebruik van de steegjes met zich zou kunnen 
meebrengen. 

→  De keuze van de bodembedekking moet rekening houden met de 
doorlaatbaarheid van de bodem en het comfort van de gebruiker bij 
regenweer. Een gedeeltelijke inrichting (“pas japonais”  of een 
strook met minerale  bedekking) kan  een  antwoord  op  deze twee 
behoeftes zijn. 

→ Teneinde het sluikstorten van grof vuil te verhinderen, zou, aan de  
ingang van het steegje, een systeem kunnen geïnstalleerd worden om  
de  doorgang  met  omvangrijke  voorwerpen  te  verhinderen.  
Bijvoorbeeld: twee horizontale verspringende versperringen die de  
doorgang in rolstoel en met de fiets toelaten, maar de doorgang met  
een omvangrijk voorwerp, zoals een zetel, moeilijk maken. 

→ Een vuilnisbak en eventueel een sensibilisatiepaneel inzake dumpen 
van straatvuil,  zouden bij  iedere ingang van een doorgangsteegje  
moeten geplaatst worden teneinde het sluikstorten in te dijken. 

Onderhoud     en     beheer  

Formuleren van gezamenlijke criteria voor het beheer van alle 
“doorgangsteegjes” 

(Zie: “Een “charter voor de steegjes » als formeel kader voor hun 
onderhoud en beheer”) 

De  vrije  doorgang  moet  minstens  80  cm  breed  en  220  cm  hoog  zijn, 
teneinde de doorgang van een persoon met fiets/kinderwagen/kruiwagen 
toe te laten. Met dit doel, moet ieder voorwerp dat zich opdringt ten koste 
van  deze  doorgang,  weze  het  op  bodemniveau  of  op  dat  van  de 
hagen/struiken  en  om  het  even  welk  bouwwerk,  moeten  verwijderd 
worden. Buiten het snoeien van de hagen, zou iedere inwoner zich tevens 
tenminste moeten bezighouden met het deel van het steegje dat aan zijn 
tuin grenst (opruimen van bladeren, afval, …). 
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 2.5. DE “VIERKANTE” STEEGJES

Deze steegjes geven uit op een groter - meestal vierkantig - gemeenschappelijk perceel aan de binnenkant van de  
huizenblokken. 

 a) Diagnose

Ligging     

In de tuinwijk van ‘t Rad., vindt men 3 “vierkante” steegjes gelegen aan de binnenkant van de huizenblokken: 

− het vierkante steegje (V8) gelegen in de huizengroep afgebakend door de Wilskrachtstraat en de 
Volhardings-, Nationale Maatschappij- en G. Melckmanslaan; 

− het vierkante steegje (V11) gelegen in de huizengroep afgebakend door de Wilskrachtstraat en de 
Volhardings-, G. Melckmans-, en Mensenrechtenlaan; 

− het vierkante steegje (V12) gelegen in de huizengroep afgebakend door de Volhardings- en 
Melckmanslaan en de Wilskracht- en Wilstraat. 

Vaststellingen

In een “vierkant”  steegje, is de toegangsweg dikwijls breder dan in  de andere steegjes (2 tot 3 meter). Aan de 
binnenkant  van  de huizengroep wordt  het steegje breder om een vierkante ruimte te  vormen,  met gazon en 
afgesloten door de hagen van de aanpalende percelen. Deze vierkante ruimte, binnen de huizengroep, wordt 
gezamenlijk gebruikt en geeft toegang tot de tuinen van de aanpalende huizen. Soms vindt men  bouwwerken 
achter in de tuin (kot, atelier, garage, enz.), aan de rand van het vierkante steegje. In sommige gevallen gebeurt de 
toegang tot deze bouwwerken langs het steegje. Sommige van deze bouwwerken breiden zich uit ten koste van de 
gemeenschappelijke ruimte. 

Omdat zij van het verkeer afgesloten zijn, worden deze grote steegjes vaak 
gebruikt door de kinderen uit de wijk. 

Steegje     8   

Dit steegje verkeert in goede staat. Een vernauwing van de toegangsweg 
maakt het centrale perceel ontoegankelijk voor wagens. 

Tijdens de diagnosewandeling hebben  inwoners verteld dat er ooit al een 
moestuin in dit steegje bestaan heeft. 

In 2007 verkeerde het steegje in zeer slechte staat. Een petitie werd naar de 
gemeente gezonden waarmee een ingreep geëist werd. In het kader van een 
reportage voor een televisienet, hebben de inwoners zich verenigd voor een 
schoonmaakactie  van  dit  steegje  dat  daarna  een  buurtfeest  mocht 
verwelkomen.  Sedertdien,  is  het  steegje  zeer  proper  gebleven  dank  zij 
regelmatige acties van verschillende inwoners. 

Steegje 11 

Dit steegje is met de wagen toegankelijk. Het wordt omzoomd door 
bouwwerken die geïnstalleerd werden op de aanpalende percelen en die 

gebruikt worden 
als garages, 
berghokken of 
ateliers. Drie 
omwonenden 
gebruiken het steegje regelmatig om hun garage te 
bereiken en men vindt  soms geparkeerde wagens in de 
gezamenlijke ruimte. 

Sedert enige tijd verkeert dit steegje in zeer slechte staat: 
een grondverzakking heeft een grote poel modderig water 
in het midden van het steegje veroorzaakt. Deze poel zet 
ook al aan tot het dumpen van afval dat zich op diverse 
plaatsen van de vierkante ruimte ophoopt. In 2011, ten 
gevolge van een zware najaarregen, liep het steegje onder 
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Garages, kotterijen en ateliersin het steejge 11

Groene loper die leidt naar het hart van 
het steegje 8.



water. Sedertdien is het ontoegankelijk geworden met de wagen en zelfs voor voetgangers is het moeilijk om er 
door te gaan. 

Volgens het  getuigenis van een deelnemer aan de diagnosewandeling,  was de ingang van het steegje  eertijds 
beplant met verspringend aangelegde hagen die een toegang met de wagen verhinderden. Deze hagen werden  
verwijderd.  

Steegje     12   

Dit steegje verkeert in een relatief goede staat. Het is ook met de wagen toegankelijk: een van de omwonenden 
gebruikt het regelmatig om zijn garage te bereiken en anderen parkeren er soms om hun wagen in of uit te laden.  
Een  van  de  omwonenden  heeft  een  compostbak  in  de  gezamenlijke  ruimte  aangelegd.  Tijdens  de 
diagnosewandeling deelde een inwoonster mee dat de omwonenden van dit steegje er een picknicktafel wilden 
plaatsen. 

 b) Aanbevelingen en actiepistes

Materiële     aanpassingen     

Uitvoeren van “kleine ingrepen” om het gebruik van de vierkante steegjes aan te moedigen. 

Het gaat om kleine gerichte heraanlegwerven of de installatie van meubilair, teneinde het gebruik van de steegjes 
in het kader van een bijzondere gezamenlijke activiteit toe te laten (picknicktafel, gezamenlijk composteren, enz.). 
Deze eventuele ingrepen moeten nochtans verduidelijkt worden in functie van aanvragen en initiatieven komende 
van de inwoners. 

→ Opnemen van deze werf in het werkzaamhedenplan voor ‘t  Rad, uitgewerkt in het kader van het 
stadsatelier, teneinde zichtbaarheid te geven aan deze renovatiedoelstelling en vooruitgang te boeken bij 
het zoeken naar middelen voor de verwezenlijking ervan. 

→ Motiveren van de omwonenden om werven gezamenlijk aan te vatten. 

→ De mogelijkheden nagaan inzake recuperatie van materialen en meubilair op andere plaatsen in de wijk of 
in haar buurt, voor het verwezenlijken van gerichte inrichtingen. 

Onderhoud     en     beheer     

Herstellen van de bodem van steegje 11 (ingang in de Volhardingstraat) 

De toestand van dit steegje is kritisch. Een dringende ingreep wat betreft de bodem van het steegje blijkt 
noodzakelijk. De verwezenlijking van deze werf mag nochtans niet beschouwd worden als een goedkeuring van 
het gebruik van dit steegje als parkingruimte. Dezer dagen stelt men een sterke aanwezigheid van wagens in dit 
steegje vast, wat de ontwikkeling van andere activiteiten verhindert. Er moet gezamenlijk met alle omwonenden 
nagedacht worden  over de voortzetting van deze vorm van inbezitneming Mocht  wagenverkeer een gedulde 
praktijk worden, dan moet men volgende criteria respecteren: 

− vrijwaren op deze plek van de voorrang voor voetgangerverkeer; 

− deelnemen aan acties rond het onderhoud van het steegje door de gebruikers van voertuigen die er door 
rijden. 

→ Een ingreep in dit steegje is reeds voorzien op de werkzaamhedenlijsten van de Dienst Openbare Werken, 
voor de lente 2012: het gaat erom het slijk op mechanische wijze te verwijderen en de put met grind op te 
vullen 

→ Gezamenlijk herzien van de bezetting van dit steegje en een uitspraak vellen over het toelaten van wagens 
in het steegje. 

Formuleren van gezamenlijke criteria voor het beheer van alle “vierkante” steegjes 

(Zie: “Een “charter voor de steegjes” als formeel kader voor onderhoud en beheer”) 

→ Samen met de omwonenden beslissen over de rechten en de verantwoordelijkheden betreffende het 
onderhoud en de bezetting van het perceel, teneinde bij iedereen een verantwoordelijkheidsbesef bij te 
brengen en overlast te vermijden voor de omwonenden (onder andere inzake geluid). 
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Animatie     en     gezelligheid     

Uitvoeren van acties rond de zichtbaarheid en de opwaardering van de steegjes 

(Zie: “Aanbevelingen en actiepistes betreffende het geheel van de steegjes - Animatie en gezelligheid”) 

Aanmoedigen van spontane initiatieven voor de inbezitneming van deze ruimtes. 

→ Voorbeelden van te overwegen activiteiten: aanleggen van een gemeenschappelijke moestuin of 
boomgaard, aanleggen van een compostinrichting, ontmoetingen tussen buren rond een picknick, spelen 
voor de kinderen, enz. 
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