
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek aan de steegjes in 't Rad 
VERSLAG VAN DE WORKSHOP VAN 20 JUNI 2011 

 
Gezamenlijk beheer van hagen en tuinen 
Sedert de maand mei begint het atelier telkens met de 
voorstelling van een bestaand initiatief uit de buurt: deze keer 
gaat het om een groep inwoners die zich inzet voor het 
gemeenschappelijke beheer van hagen en privé-tuinen. Het 
idee is voor het onderhoud van hagen en tuinen, een 
groepsbestelling te plaatsen bij een gespecialiseerd bedrijf en 
zo, dank zij het schaalvoordeel, kostenverlagend te werken. 
De groep vroeg een bestek aan de vzw MANUS (Bedrijf voor 
sociale inschakelingeconomie en vorming door arbeid): 
kostprijs 0,42 €/m². Voor het jaarlijkse onderhoud van een 
haag van 10 m lang zou dat bij 10 m haag * 1,10 m hoog * 2 
zijden = 9,24 € per jaar belopen. 
Het betreft hier een voorstel en de deelname aan dit collectief 
zou niet verplichtend worden maar zou een oplossing kunnen 
bieden voor zij die de tijd, het gereedschap of de zin ontbreekt 
om dit soort werk uit te voeren. 

En het onderhoud van verwaarloosde steegjes en tuinen? 
Verschillende steegjes en sommige tuinen van onbewoonde 
huizen zijn slecht onderhouden en geven de buurt een slecht 
imago. Ook hun onderhoud zou kunnen toevertrouwd worden 
aan een tuinbedrijf. Voorstel van de vzw MANUS, in dit geval: 
• een bedrag van ongeveer 4.000 € voor een steegje 
• 0.32 €/m² grond of haag voor een verwaarloosde tuin. 

De vraag stelt zich uiteraard: wie gaat deze uitgaven 
bekostigen? Een paar pistes: de gemeente, projectoproepen in 
het kader van de "Duurzame Wijken" van het BIM… 
Wat het onderhoud van de tuinen van leegstaande huizen 
betreft, is het de Anderlechtse Haard die deze op zich moet 
nemen. In dit geval zou een akkoord kunnen gevonden worden 
om met hetzelfde bedrijf te werken dat zou instaan voor het 
onderhoud van de hagen. In een logica van schaalvoordeel, 
zou het op die manier gemakkelijker zijn om gunstige 
voorwaarden te bedingen omdat het dan over een grote werf 
zou gaan. 

Welke criteria voor het snoeien van de hagen? 
Er doen Informaties de ronde, die elkaar soms tegenspreken: 
volgens de verkoopakte van de huizen wordt 0,8 of 1 m 
voorgeschreven. Uitgaande van een studie, uitgevoerd in de 
periode van het uitwerken van het zonereglement, stelt het 
heraanlegproject van het Woutersplein en de openbare wegen, 
een hoogte van 1,1 m voor, bij hagen aan de straatkant,. 
Het debat loopt dan over de toe te passen criteria, waarbij 
gestreefd wordt naar een evenwicht tussen kwaliteit en 
stedenbouwkundige eenheid van de wijk, rekening houdende 
met de huidige behoeftes van de inwoners. Eén deelnemer 
stipt ook verschillende toestanden aan, die deze criteria 
kunnen beïnvloeden: haag aan de straatkant of aan de 
achterkant van het huis; in een aanpalende- of hoektuin, met 
een milieufunctie, als windscherm; als zichtbegrenzer… 
Een volgende workshop zal dit onderwerp terug behandelen in 
het kader van het "groen plan" dat aanbevelingen voor het 
beheer van het geheel van de ruimtes en bestanddelen zal 
vastleggen. 

De toestand van de voetpaden! 
Sommige inwoners reageren op het item hagen: zij zouden 
liever zien dat men zich bezig hield met de voetpaden, 
namelijk die van de Volharding-, Wolven- en Kennisstraten.  
De Heer Akouz herinnert eraan dat het budget van Beliris niet 
toelaat alle werven te verwezenlijken. Men heeft keuzes 
moeten maken en de workshop gaf de voorkeur aan 
tussenkomsten op het Woutersplein en omringende. De 
gemeente probeert evenwel voetpadherstellingen te 
programmeren en gaat ook op zoek naar andere fondsen. 
De gemeente dringt ook bij de MIVB aan dat zij de oude rails 
zou verwijderen en de Volhardingslaan zou herstellen. Het 
gedeelte tussen de Energiestraat en de Nationale 
Maatschappijlaan, die als zeer zorgbarend aangestipt staat, 
wordt aan de MIVB, als prioritair, voorgelegd.  
Eén inwoner stelt voor schuine parkeervakken aan te leggen in 
de Volhardingslaan om snelheidsoverschrijdingen tegen te 
gaan. 

Wie staat in voor het onderhoud van de voetpaden? Het is 
aan de bewoner van het huis om de onderhoudstaken op zich 
te nemen, zijnde het bezemen, het verwijderen van onkruid en 
ijzel, evenals het uitvoeren van kleine herstellingswerken. 

Wie is eigenaar van de inspringzones? Blijkt dat de 
gemeente eigenaar is van sommige inspringzones: deze 
maatregel werd bij het verkavelen ingevoerd, zodat de 
overheid, indien nodig, het openbare stratennet kon verbreden. 
Zolang deze werken niet uitgevoerd zijn gebruiken de 
inwoners deze ruimte en zijn ertoe gehouden ze te 
onderhouden.  

Een rondleiding in de steegjes 
Tijdens het tweede deel van de workshop hebben drie groepen 
een rondleiding gevolgd in de steegjes. In september zal de 
workshop een eerste balans opmaken maar nu al noteren wij 
enkele reacties:  
• ik woon al meer dan 10 jaar in de buurt en nog nooit was ik 

naar de steegjes gaan kijken;  
• zij zijn sterk veranderd sedert hun aanleggen, sommige 

zijn geplaveid, andere zijn opgevuld met privé-constructies, 
een paar werd afgesloten; 

• hun onderhoud is problematisch en vele zijn vervuild; 
• indertijd stond er een kleuterschool op het kruispunt van 

verschillende steegjes… 
Er wordt gesuggereerd dit soort wandelingen te herhalen , op 
18 september, ter gelegenheid van de autoloze zondag. 

De volgende afspraken: 
Op donderdag 8 september: workshop om 18u om verder te 
werken rond de steegjes en de autoloze zondag voor te 
bereiden. 
Op zondag 18 september: stand in de buurt en wandelingen 
door de steegjes en de groene ruimtes rond de buurt 
(modaliteiten en uurroosters zullen tijdens de workshop van 8 
september bepaald worden).. 
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Cel Gesubsidieerde Projecten (nbucken@anderlecht.irisnet.be - 02/558.09.61) - PERIFERIA (contact@periferia.be - 02/544.07.93) 


