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Inleiding 

In het voorjaar van 2013 diende de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) een aanvraag in bij de Vlaamse 
Gemeenschap voor het bekomen van een conceptsubsidie. 
Deze financiering werd toegekend en zal toelaten om 
vanaf het voorjaar 2014 de krijtlijnen van een toekomstig 
stadsvernieuwingsproject uit te tekenen. Het projectgebied voor 
dit stadsvernieuwingsproject ligt in de Brusselse kanaalzone en 
omvat de campus Kaai van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) 
en de aangrenzende terreinen van de n.v. Abattoir met o.a. 
een stedelijk slachthuis, de grootste overdekte markthal van 
Brussel en infrastructuur voor evenementen.  Om de verdere 
ontwikkeling van dit projectgebied te stimuleren werd er een 
partnerschap aangegaan tussen de VGC, de Erasmushogeschool 
Brussel en n.v. Abattoir om samen project te maken in dit 
zuidelijk deel van de kanaalzone. 

Deze site bekleedt een belangrijke plaats in het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest. Ten eerste bevindt het zich in het 
stadsdeel dat op vele vlakken de aandacht trekt van beleidsmakers, 
overheden, bedrijven, privé investeerders, sociale organisaties, 
bewoners en gebruikers van Brussel. Stedenbouwkundig biedt 
het heel wat uitdagingen. De bestaande infrastructuur die 
vooral tijdens de industrialisering van Brussel tot stand kwam, 
is op vele plaatsen niet meer aangepast aan de veranderende 
noden en moet dan ook herzien worden. Planologisch is 
dit een testgebied aan het worden waar nieuwe concepten, 
procedures en samenwerkingsverbanden uitgewerkt worden. 
Sociaal-economisch wordt het een evenwichtsoefening 
tussen het vrijwaren, accommoderen en verduurzamen van 
stedelijke bedrijvigheid, het stimuleren van de woonfunctie in 
de kanaalzone en het vermijden van sociale verdringing. Het is 
een gebied in volle groei waar het inwonersaantal verder zal 
toenemen.

Ten tweede is de site atypisch gezien zijn grote omvang en 
de actoren die erop aanwezig zijn. De combinatie van een 
hogeschoolcampus, met een private partner die inzet op het 
behoud van de bestaande functies, maar ook een diversificatie 
van activiteiten en bijhorend publiek nastreeft, heeft een groot 
potentieel maar vormt ook een grote uitdaging. Hier komt 
bovenop dat elke financiering vanuit Vlaanderen wat betreft 
stadsvernieuwingsprojecten hoge kwaliteitseisen stelt en 
vraagt om zich in een bredere planningsvisie in te schrijven, 
maar zich in Brussel moet beperken tot de bevoegdheden van 
de VGC. 
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Een conceptstudie maken is in deze context een grote uitdaging. 
De VGC heeft op initiatief van Collegevoorzitter Guy Vanhengel 
ervoor gekozen om niet te wachten op de conceptstudie, maar 
reeds te starten met een voorstudie die het basismateriaal 
aanlevert waarop de conceptstudie verder kan bouwen. Er 
werd gevraagd aan de onderzoeksgroep COSMOPOLIS (Centre 
for Urban Research) van de VUB, om in samenwerking met het 
studiebureau BUUR en IDEA CONSULT tijdens de tweede helft 
van 2013 voorbereidend werk te verrichten. Het rapport dat 
hier voorligt is een neerslag van dit onderzoek en bevat naast 
informatie en conclusies een reeks aanbevelingen.

De studie kwam tot stand in nauwe samenwerking met het 
partnerschap (VGC, EhB en Abattoir) en met de stuurgroep 
die het project begeleidde. We willen hen hierbij bedanken 
voor hun ondersteuning en tijd die zij vrijgemaakt hebben om 
informatie te verstrekken en om de discussie met ons aan te 
gaan. Speciale dank gaat hierbij uit naar het bestuur van de 
Erasmushogeschool waaronder Luc Van de Velde (algemeen 
directeur) en Jan Verbeeck (diensthoofd infrastructuur), het 
management van Abattoir n.v. waaronder  Joris Tiebout 
(CEO) en Jo Huygh (projectleider), de cel Stedelijk Beleid van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie met Pieter Van Camp 
(deskundige-coördinator) en Caroline Englebert (adjunct van 
de directeur) alsook Christel Verhasselt (Adjunct-Kabinetschef, 
Kabinet Vanhengel) en Veronique Carrewyn (Adviseur Vorming 
en Stedelijk Beleid, Kabinet Vanhengel).  Tenslotte rest ons 
nog iedereen te bedanken die geparticipeerd heeft aan de 
workshops, tijd vrijgemaakt heeft voor een interview of ons op 
een andere manier ondersteund heeft. 

24/01/2014, Brussel.

Auteurs van de studie
Sarah De Boeck (Cosmopolis)
Jens Aerts (BUUR)
Diego Luna Quintanilla (BUUR)
Stefan De Corte (Cosmopolis)
Lucien Kahane (IDEA CONSULT)
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1. Inleiding / Context

1.1. Stadsvernieuwingsproject

1.1.1. Wat is het stadsvernieuwingsproject ?

Situering binnen het Vlaams beleidskader

Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten zijn innoverende 
projecten die enerzijds een hefboomfunctie vervullen voor 
een stadsdeel en die anderzijds de algemene leefkwaliteit van 
het stadsdeel verhogen 1. De jury besteedt bij de selectie van 
de projecten veel aandacht aan kwaliteitscriteria en beschrijft 
het als volgt: ‘Het gaat om projecten die een ingrijpende en 
duurzame vernieuwing van de stedelijke gebouwde ruimte 
koppelen aan initiatieven van samenlevingsopbouw en dat 
verwezenlijken door coproductie.’ 2

De Vlaamse Overheid kan daarvoor enerzijds conceptsubsidies 
toekennen voor de ontwikkeling van een stevige projectbasis 
en anderzijds projectsubsidies voor de effectieve en concrete 
realisatie van een stadsvernieuwingsproject.

De 13 Vlaamse centrumsteden, uitgebreid met een aantal 
andere steden, kunnen een subsidie aanvragen 3. Voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet het decreet 
dat de VGC de aanvraag kan indienen. Met het dossier 
voor een conceptsubsidie voor de sites van Abattoir en de 
Erasmushogeschool Brussel in Anderlecht, is het de tweede 
keer dat de VGC een aanvraag heeft ingediend4  Deze aanvraag 
voor een conceptsubsidie5 werd toegekend.

Dit onderzoeksrapport bevat de weergave van een voorstudie, 

1 Thuis in de stad 2013.
2 Thuis in de stad: Visietekst jury 2013.
3 De volgende steden kunnen een subsidie voor stadsvernieuwing aanvragen: 
Aalst, Aarschot, Antwerpen, Brugge, de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel, 
Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Herentals, Ieper, 
Knokke-Heist, Kortrijk, Leuven, Lier, Lokeren, Mechelen, Mol, Oostende, Oudenaarde, 
Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Turnhout, 
Vilvoorde en Waregem (Thuis in de Stad 2013).
4 Bij de eerste oproep in 2002 werd een stadsvernieuwingsproject ingediend 
voor de voormalige site van De Lijn in Kuregem. Dit project werd echter niet 
geselecteerd. Sinds 2002 heeft de VGC geen dossier meer ingediend, tot 2013.
5 Artikel 1, 6°, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring 
van stadsvernieuwingsprojecten, 16 maart 2007: Een conceptsubsidie is: een 
‘toekenning van financiële middelen voor de begeleiding van een stad bij de 
ontwikkeling van een stevige projectbasis en een innoverende projectvisie van een 
nieuw stadsvernieuwingsproject’.
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gemaakt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
dat als voorbereidend werk voor de conceptsubsidie  moet 
dienen.

Huidige werking cel Stedelijk Beleid VGC

De cel Stedelijk Beleid vormt een onderdeel van de administratie 
van de VGC. Het stedelijk beleid van de VGC heeft als doel  om 
een ‘belangrijke bijdrage te leveren aan een kwaliteitsvolle, 
duurzame en democratische ontwikkeling van de stad’6 . Meer 
bepaald, wil de VGC daarbij de stadsvlucht tegengaan en het 
democratisch draagvlak in de stad versterken. 

Een van de opdrachten van de cel Stedelijk Beleid omvat het 
stimuleren en het actief opvolgen van
externe samenwerking met andere overheden, door 
bijvoorbeeld als VGC aansluiting te zoeken bij stedelijke 
herwaarderingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Brusselse gemeenten, of in de scoop van dit 
onderzoek, bij de stadsvernieuwingsprojecten van de Vlaamse 
Gemeenschap. De VGC is vragende partij om een actievere rol 
te spelen in de Brusselse stadsvernieuwing en de voorstudie 
speelt daarin een belangrijke rol.

Situering VGC in relatie tot Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten

Artikel 4, van het Decreet houdende de ondersteuning 
van stadsvernieuwingsprojecten (22/03/2002) schrijft dat: 
‘Voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
dienen de projecten te kaderen in de haar toegekende 
bevoegdheden inzake gemeenschapsmateries’. Dat betekent 
dat de VGC, in tegenstelling tot de stedelijke overheden, 
geen stadsvernieuwingsgelden kan investeren in zaken die 
gerelateerd zijn aan gewestbevoegdheden.

Als we kijken naar de projecten die in Vlaanderen een 
projectsubsidie krijgen, dan blijkt dat steden dikwijls investeren 
in de (her)aanleg van publieke ruimte. Een voorbeeld hiervan 
is de publieke ruimte rond het MAS in Antwerpen. Dit is niet 
mogelijk in Brussel, gezien de aanleg van publieke ruimte geen 
gemeenschapsbevoegdheid is en dus niet door de VGC kan 
gesubsidieerd worden. Dit maakt de slaagkansen van Vlaamse 
stadsvernieuwingsprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest afhankelijk van de sterkte van overheidscoalities met 
andere Brusselse overheden zoals het gewest en de gemeenten.

6  VGC website 2013.
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Subsidie en matching funds

Een stadsvernieuwingsproject wordt gefinancierd via een publiek-
private samenwerking, waarbij de private sector minimaal dertig 
procent van de middelen inbrengt7. Het decreet voorziet dat ook 
andere overheden kunnen participeren. Hier kan men in de Brusselse 
planningscontext niet buiten. Cofinanciering vanuit de verschillende 
Brusselse overheden is onontbeerlijk als men een stedelijk 
geïntegreerd project wil realiseren. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het totale 
investeringsbudget van een stadsvernieuwingsproject minstens 3 
miljoen euro bedragen8. Hiervan moet minimum 30% ofwel 900.000 
euro via private inbreng geïnvesteerd worden. De Vlaamse Overheid 
subsidieert in het kader van het decreet van 22 maart 2002 maximaal 
5 miljoen euro. De gemiddelde subsidiebedragen liggen echter rond 
de 2,5 à 3 miljoen euro.

Uitdaging: nieuwe vorm van urban governance

De grote uitdaging voor de VGC is om coalities aan te gaan 
met andere overheden in Brussel en hierdoor de kracht van 
een stadsvernieuwingsproject te versterken met gewestelijke 
bevoegdheden.

Door de huidige geïsoleerde ligging van de site, die omringd wordt 
door belangrijke infrastructuur zoals één kilometer onoverbrugbaar 
water van het Kanaal, de Kleine Ring, de Bergensesteenweg, de 
metrostations Delacroix en Clemenceau dienen zich meteen een 
aantal evidente partners aan zoals de MIVB, Mobiel Brussel en de 
gemeente Anderlecht. Het gebrek aan toegankelijke en groene 
publieke ruimte in Kuregem schuift Leefmilieu Brussel als een evidente 
partner naar voor. In DEEL 5 van dit onderzoeksrapport worden de 
mogelijke partnerschappen met overheden en andere potentiële 
actoren opgelijst.

Dit stadsvernieuwingsproject is daarom een testcase in de zoektocht 
naar vormen van urban governance waarin verschillende overheden 
die betrokken zijn bij de Brusselse planning moeten werken via 

7 Artikel 5, 5°, Decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten 
van 22 maart 2002.
8 Artikel 9, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van 
stadsvernieuwingsprojecten van 16 maart 2007.
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coproductie en coalitievorming. Nieuw in dit geval is dat de 
Vlaamse Gemeenschap en de VGC betrokken zijn, en dat de 
VGC bovendien zelf initiator is van een project.

1.1.2. Wie zijn de partners?
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) diende, in 
samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en 
Abattoir nv, in maart 2013 een aanvraag in bij de Vlaamse 
overheid voor een conceptsubsidie, met het oog op een 
toekomstig stadsvernieuwingsproject. Dit was de start van een 
samenwerking tussen drie zeer uiteenlopende partners:

• VGC: een Brusselse overheid die niet bevoegd is voor 
stadsvernieuwing in Brussel maar wel financiële middelen 
hiervoor kan aanvragen bij de Vlaamse overheid,

• Erasmushogeschool Brussel: een hogeschool die haar 
campus langsheen de kaaien wil ontwikkelen,

• en Abattoir: een bedrijf met drie belangrijke kernactiviteiten: 
een markt, het slachthuis, evenementen en culturele 
activiteiten.

1.1.3. Wie doet de voorstudie?
De voorstudie voor de conceptsubsidie, in opdracht van de 
VGC, wordt uitgevoerd door het multidisciplinaire team van 
Cosmopolis (VUB), BUUR en Ideaconsult:

• Cosmopolis staat in voor de coördinatie, procesbegeleiding 
en de coherentie van de voorstudie.

• BUUR staat in voor het ontwerpend onderzoek.
• Ideaconsult staat in voor de markttechnische haalbaarheid 

van de verschillende voorgestelde programmatische 
invullingen.

1.1.4. Doelstellingen van de voorstudie9?
Een stadsvernieuwingsproject op de sites van Abattoir en de 
Erasmushogeschool Brussel moet ingepast worden in een 
integrale visie op de ontwikkeling van het ruimere gebied. Zowel 
op de site van Abattoir, de campus van de Erasmushogeschool 
Brussel als in de omliggende wijken is er een sterke diversiteit 
wat betreft activiteiten, actoren, bewoners en gebruikers. Er is 

9 We baseren ons voor de doelstellingen o.a. op het VGC Bestek N° 2013/
STEDELIJK BELEID/01.
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er een sterk gefragmenteerd en gesegmenteerd stedelijk weefsel en 
er zijn verschillende overheden bij betrokken. Het onderzoek besteedt 
daarom extra aandacht aan het verkennen van netwerken en het 
onderzoeken van mogelijke overheidscoalities, gezien de Brusselse 
institutionele complexiteit.

Een voorstudie biedt de kans om voorbereidend werk uit te voeren 
waar de conceptsubsidie op kan voortbouwen.

De voorstudie richt zich in hoofdzaak op de inhoudelijke en 
programmatorische aspecten
van het project en heeft daarbij verschillende doelstellingen:

• Ondersteuning en voorbereiding van een conceptsubsidie op en 
rond de site van Abattoir en de campus van de Erasmushogeschool 
Brussel;

• Het formuleren van strategische aanbevelingen aan het beleid 
van de VGC over hoe de VGC een bredere rol kan spelen bij 
stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Brussel;

• Op basis van de expertise die wordt opgebouwd, zal een 
dossier worden opgesteld voor de realisatie van een 
stadsvernieuwingsproject op de site van Abattoir en de campus 
van de Erasmushogeschool Brussel (met o.a. Abattoir en 
Erasmushogeschool Brussel als partners);

• Ondersteuning inzake opmaak dossier voor een nieuw 
wijkcontract (oproep Duurzame Wijkcontracten 2014-2017),  
en de noodzakelijke sensibilisering van de nieuwe regering 
van de legislatuur 2014-2019 om de huidige wetgeving van 
de wijkcontracten te wijzigen zodat een wijkcontract effectief 
mogelijk is op de perimeter.

Gezien de Erasmushogeschool Brussel, in tegenstelling tot Abattoir, 
niet over een masterplan beschikt, wordt er in het onderzoek 
veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de huidige en 
toekomstige activiteiten van de hogeschool. De combinatie van een 
behoefte-analyse met ontwerpend onderzoek heeft als doel om 
mogelijkheden en pistes voor de toekomstige ontwikkeling van de 
EHB zichtbaar te maken.

De onderzoekspistes worden steeds afgetoetst aan een 
aantal kwaliteitscriteria van de jury van de Vlaamse 
stadsvernieuwingsprojecten zoals de stedelijke integratie van 
het project, de hefboomfunctie voor de buurt, het opzoeken van 
synergieën, het creëren van een dynamiek op de respectievelijke 
sites, de campus van de EHB verstedelijken, de centraliteit van het 
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plein van Abattoir animeren. Dit gebeurt via de zoektocht naar een 
uitbreiding en een versterking van de bestaande programma’s, via de 
creatie van verbindingen en doorgangen en via het (her)ontwerp van 
de ruimte.

1.1.5. Tijdslijn
Hieronder volgt een indicatieve tijdslijn tot en met een projectsubsidie 
(onder voorbehoud). Deze tijdslijn is afhankelijk van het slagen van 
de conceptsubsidie, het formuleren van een sterke projectdefinitie 
die al dan niet kan leiden tot een aanvraag van projectsubsidie door 
de VGC in het voorjaar van 2015, en een positieve beoordeling door 
de jury stadsvernieuwing in verband met het toekennen van de 
projectsubsidie.

Een stadsvernieuwingsproject in Vlaamse steden, dat mee 
gefinancierd wordt door de Vlaamse stadsvernieuwingsgelden, duurt 
gemiddeld 5 à 10 jaar. Gezien de VGC zich expliciet als nieuwe speler 
in de stadsvernieuwing op de voorgrond zet en dus als extra partner 
in de coproductie van de Brusselse planning stapt, moet er rekening 
gehouden worden met een extra stedelijk ritme. 10 

10 André Loeckx & Els Vervloesem 2012 (p17) in hun evaluatie van de Vlaamse 
stadsvernieuwingsprojecten tussen 2002 en 2011: “Traagheid herwaarderen als een van de 
ritmes van de stad. Stedelijke traagheid heeft geen uitstaans met bestuurlijke luiheid, sectorale 
dwarsliggerij of speculatieve blokkering. Het geldt als alternatief voor kortzichtige instant: 
niet alles in één keer uit de grond willen stampen, maar ruimte laten voor de noodzakelijke 
diversiteit van stedelijke ritmes, zowel de snelle als de trage. [...] Slow urbanism komt laag per 
laag tot stand, bouwt voort ophet verleden, maar bezit voldoende visie op de toekomst.”

2014
Indienen offertes conceptstudie bij VGC
Selectie multidisciplinair team concepstudie
Start conceptstudie
Afronden conceptstudie (loopt mogelijk door tot begin 2015)

Indienen aanvraag projectsubsidie

Toekenning projectsubsidie

April / Mei

1 januari - 
31 maart

najaar

December

2015
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1.2. Methodologie / Werkwijze

Het onderzoeksteam koos voor een breed register van werkwijzen 
om de voorstudie uit te voeren. De voorstudie bestaat zowel uit 
het verzamelen van informatie uit literatuur en interviews, als 
uit de interpretatie van het materiaal, specifiek toegepast op de 
context waarin een stadsvernieuwingsproject kan plaatsvinden, 
als uit het aftasten van de ruimtelijke mogelijkheden door middel 
van ontwerpend onderzoek. Hieronder volgt een beschrijving van 
de verschillende werkwijzen. Belangrijk om te vermelden is dat 
het onderzoeksrapport van de voorstudie is voortgekomen uit een 
iteratief proces, in nauwe samenwerking met de partners.

1.2.1. Stuurgroep

De stuurgroep is het officiële begeleidingscomité van de voorstudie 
en bestaat uit de vertegenwoordigers van de partners (Abattoir en 
Erasmushogeschool Brussel), aangevuld met vertegenwoordigers 
uit de administratie en de kabinetten van de 3 Collegeleden van het 
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De lijst met leden 
is terug te vinden in bijlage.

Het onderzoeksteam rapporteerde maandelijks aan de stuurgroep 
door middel van vergaderingen. Op deze vergaderingen werden 
mogelijkheden, documenten en werkwijzen besproken en gevalideerd.

De stuurgroep is 5 keer samengekomen op de volgende data: 
15/07/2013, 29/08/2013, 04/10/2013, 07/11/2013 en 15/01/2014.

1.2.2. Partners

Abattoir

Abattoir is zelf al enkele jaren actief met het herdenken van haar 
activiteiten in een stedelijke context. Dit waardevolle denkproces 
is toegankelijk gemaakt via het masterplan Abattoir11. Het 
onderzoeksteam heeft daarom als vertrekpunt het masterplan van 
Abattoir genomen en heeft dit plan in dialoog laten gaan met haar 
nabije omgeving en met een aantal aspecten die hieronder worden 
besproken. Deze voorstudie probeert om op de volgende vragen 
antwoorden te formuleren:

11 Globale ontwikkelingsvisie Abattoir, “Den buik van Brussel”, Abattoir & ORG 2011.
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• Dialoog met de aangrenzende percelen: in welke mate zijn de 
eigenaars van de aangrenzende percelen het eens met het 
masterplan Abattoir in de vorm die er nu ligt? In welke mate zijn 
de eigenaars van de aangrenzende percelen het eens met de 
basisprincipes of uitgangspunten van het masterplan Abattoir?

• Dialoog met de tijd: wat zijn de ontwikkelingstappen van het 
masterplan Abattoir? Wat zijn de verschillende fases van het 
masterplan Abattoir? Wat is het effect van de fasering op de 
buurt en op de partners van het stadsvernieuwingsproject? Hoe 
worden deze verschillende fases gefinancierd?

• Dialoog met een aantal belangrijke uitgangspunten van het 
masterplan Abattoir: Er van uitgaande dat er een nieuwe 
centraliteit ontstaat met een nieuw groot stedelijk plein, hoe 
wordt dit centrale plein met grote oppervlakte geanimeerd? Hoe 
worden de pakhuizen ingevuld? Met welke functies en welke 
programma’s? Hoe verhouden andere publieke ruimtes zoals het 
kanaal zich tot dit plein?

Erasmushogeschool Brussel

De EHB heeft al verschillende van haar stedelijke campussen 
opgewaardeerd. Voor Campus Kaai is men, samen met de voorstudie, 
gestart met het ontwikkelen van een visie voor deze locatie. Vermits 
er, los van de bestaande activiteiten, weinig materiaal voorhanden 
was, heeft men zich met de voorstudie vooral geconcentreerd op de 
interne programmering van de onderwijsactiviteiten en de relatie van 
de campus met haar onmiddellijke omgeving. De voorstudie probeert 
om op de volgende vragen een antwoord te geven:

• Vanuit een behoefte-analyse: wat zijn de groeiscenario’s van de 
EHB? Komen de groeiscenario’s overeen met de beschikbare 
ruimte of zijn er op termijn uitbreidingen nodig?

• In welke mate kan de campus opengesteld worden voor derden? 
Op welke manier kan dat gebeuren? Welke fasering kan daarbij 
gehanteerd worden? Wat heeft de openstelling als mogelijke 
effecten?

• Welke bijkomende functies zijn er mogelijk/wenselijk op de 
campus Kaai?
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1.2.3. Workshops

Doelstellingen van de workshops

• Samenbrengen van belangrijke en voor het project relevante 
actoren die (indirect) actief zijn in het projectgebied (privé, 
overheidsinstellingen, overheden,....).

• Uitwisseling van informatie, onderlinge kennismaking en 
netwerking met als doel de verschillende partijen op elkaar af te 
stemmen.

• Sensibiliseren van de verschillende actoren omtrent de intenties 
en wensen van de initiatiefnemers (VGC, Abattoir n.v. en 
Erasmushogeschool Brussel).

• Controleren en ter discussie stellen van vaststellingen, denkpistes 
en ideeën, die als input dien(d)en voor het verder verloop van het 
vooronderzoek.

• Zoeken naar extra perspectieven en invalshoeken.
• Eerste stappen in het uitbouwen van overheidscoalities en 

consensus building in de ondersteuning van de VGC.

Thema van de workshops

Er werden drie workshops georganiseerd met elk een specifiek thema 
als focus. Een eerste workshop was gericht op de Campus Kaai en had 
onderwijs en campusontwikkeling als thema. De tweede workshop 
betrof de site van Abattoir met aandacht voor stedelijke economie, 
markt en logistiek. Tijdens de derde workshop werd er ruimtelijk 
“uitgezoomd” en de stond de ontwikkeling van de gehele site en 
haar omgeving centraal en de integratie hiervan binnen de Brusselse 
planning.

WORKSHOP 1: 19 november 2013 – van 13u tot 16u30
Focus: Onderwijs en campusontwikkeling
Onderwerp: Ondersteuning voor het opstellen van een 
ontwikkelingsvisie Campus Kaai

Tijdens de workshop kwamen er 4 thema’s aan bod:
• Uitbouw van de onderwijs functie (core business).
• Dynamiseren van de campus (thematiseren, identiteit, 

diversifiëren, toegankelijkheid, cultuur).
• Veiligheid nabij de campus (leefbaarheid langere termijn en 

verkeer op korte termijn).
• Uitbreiding perimeter om een creatieve onderwijscluster te 

vormen.

Naast vertegenwoordigers van de projectpartners van het 
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vooronderzoek (VGC, Erasmushogeschool Brussel, Abattoir en de 
stuurgroep) werden voor deze workshop ook de aangrenzende 
onderwijsinstelling uitgenodigd (Centrum voor Volwassenen 
Onderwijs – CVO Brussel), het nabijgelegen bedrijvencentrum in 
opbouw (Zuidhaven), het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling 
(ATO ) en de onderwijsschepenen van de gemeente Anderlecht (zie 
bijlage voor exacte deelnemerslijst).

WORKSHOP 2: 26 november 2013 – van 12u tot 15u30
Focus: Stedelijke economie, markt en logistiek
Onderwerp: Inzicht in de fasering en de programmatorische invulling 
van het Masterplan Abattoir

Tijdens de workshop kwamen de volgende thema’s aan bod:
• Doelstelling en fasering van het Masterplan Abattoir.
• Afbakening perimeter van het stadsvernieuwingsproject.
• Focus op het grensgebied tussen EhB en Abattoir, zowel ruimtelijk 

als programmatorisch.

Naast vertegenwoordigers van VGC, Abattoir, Erasmushogeschool 
Brussel en de stuurgroep werden voor deze workshop 
vertegenwoordigers uitgenodigd van de MIVB (Maatschappij 
Intercommunaal Vervoer Brussel), vzw Cultureghem, Mobiel Brussel 
(gewestelijke administratie belast van o.a. beheer van gewestwegen), 
de gemeente Anderlecht (burgemeester en schepenen van 
o.a. markten, economie en stadsvernieuwing), bedrijven- en 
interpretatiecentrum Zuidhaven en Thuis in de Stad (Team 
Stedenbeleid van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands bestuur). 
(zie bijlage voor exacte deelnemerslijst).

WORKSHOP 3: 10 december 2013 – van 13u tot 16u30
Focus: Stedelijke integratie hele perimeter EHB en Abattoir
Onderwerp: Krijtlijnen voor een gemeenschappelijk project en 
integratie in de Brusselse planning

De volgende onderwerpen werden tijdens workshop 3 behandeld:
• Voorstelling bevindingen van vorige 2 workshops en onderzoek.
• Elementen van visie voor ontwikkeling van de site.
• Ruimtelijke onderzoekstrajecten (positie in landschap, bruggen, 

fasering, infrastructuur en publieke ruimte, mogelijke plekken 
programma’s, organisatie bouwblok,...).

• Elementen voor de conceptsubsidie.

Ook tijdens de derde workshop werden naast de projectpartners 
vertegenwoordigers uitgenodigd van de aangrenzende 
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onderwijsinstelling (CVO Brussel), MIVB, Mobiel Brussel, 
bedrijvencentrum Zuidhaven, Citydev (Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 
Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH), Leefmilieu 
Brussel (BIM), de gemeente Anderlecht (leden van schepencollege 
alsook dienst stedenbouw van de gemeente) en de Brusselse 
bouwmeester (zie bijlage voor exacte deelnemerslijst).

1.2.4. Literatuuronderzoek van beleidsdocumenten, 
wetenschappelijke artikels...
Er werden verschillende soorten bronnen geraadpleegd:

• Beleidsnota stedenbeleid voor wat betreft de inhoudelijke 
en institutionele context van het Vlaams stedelijk beleid en 
stadsvernieuwingsfinanciering.

• Beleidsnota’s van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
zoals de Beleidsnota 2009-2014 Stedelijk beleid

• Het Investeringsplan 2011-2015 van de VGC
• Ruimtelijke plannen in opmaak, zowel wat betreft het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (Masterplan Kanaal,...) alsook de 
gemeente Anderlecht (wijkcontracten in opmaak,...). 

• Wetenschappelijke literatuur die verband houdt me de sociaal-
economische en culturele dynamiek van Brussel, stadsgeografie- 
en sociologie, stedelijk onderwijs, campusontwikkeling,... .

1.2.5. Ontwerpend onderzoek, programmatorisch onderzoek

Aan de hand van ontwerpend onderzoek werden een aantal 
sleutelkwesties m.b.t. de potenties en ontwikkeling van het 
studiegebied aangekaart. Deze sleutelkwesties werden vaak pas 
helder tijdens het onderzoek zelf, door de gesprekken/interviews 
met partners en tijdens de workshops. Door deze te vertalen in zowel 
ruimtelijke alsook programmatorische kwesties en deze iteratief voor 
te leggen aan de partners werd naar een eindconclusie toegewerkt.

1.2.6. Interviews en gesprekken met actoren/middenveld in 
Kuregem 

Er werd tijdens de voorstudie uitvoerig gebruik gemaakt van de 
interviews met sleutelactoren. Eerst en vooral met vertegenwoordigers 
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van de projectpartners (VGC, Erasmushogeschool Brussel en Abattoir) 
met het oog op het verzamelen van informatie en het aftoetsen van 
vaststellingen, ideeën en ontwikkelingspistes.

Daarnaast werd een hele reeks interviews afgenomen van 
sleutelfiguren uit de organisaties en overheden die (in)direct 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de site en/of het studiegebied. 
De gesprekken werden gevoerd volgens een semi-gestructureerde 
interviews (voorbeeld + lijst interviews zie lijst in bijlage). Waar 
het niet mogelijk was om een fysieke afspraak te regelen werd de 
informatie telefonisch ingewonnen.
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Planologische context

Stedelijke analyse

2DEEL





24

2.1. Visie stedelijke 
integratie in Kuregem

Het vooronderzoek werd gestart met het opstellen van een 
position paper die een diagnose stelt van het studiegebied, 
de bredere Brusselse stedelijke context, alsook een reeks 
stellingnames bevat die door de partners uit het vooronderzoek, 
met name de Erasmushogeschool Brussel, Abattoir n.v. en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie gedragen worden. Het doel 
van de position paper is om de zeer uiteenlopende partners in 
consensus positie te laten innemen over:
• De eigen behoeften en wensen.
• De onderlinge samenwerking.
• Een aantal basisprincipes m.b.t. de ontwikkeling van de site.
• De bredere stedelijke context, zowel maatschappelijk als 

ruimtelijk, waarbinnen het project zich situeert.

We hernemen hier de belangrijkste punten (zie bijlage voor de 
integrale versie van de position paper) en voegen een reeks 
bevindingen toe die het onderzoek opgeleverd hebben sinds 
het opstellen van dit document:

• De site en de omliggende wijken vertonen een aantal 
kenmerken die eigen zijn aan de Brusselse kanaalzone.

• De specificiteiten van de site
• De belangrijkste stellingnames

2. Omgevingsanalyse

Het vooronderzoek heeft een uitgebreide omgevingsanalyse gemaakt van het projectgebied bestaande 
uit drie delen:
(1) Er werd samen met de partners een position paper opgesteld die o.a. een diagnose stelt van 
het studiegebied, de bredere Brusselse stedelijke context schetst en een reeks stellingnames bevat 
aangaande de ontwikkeling van het projectgebied. De belangrijkste punten uit de position paper 
werden samengevat in het hoofdstuk “Visie Stedelijke Integratie in Kuregem”
(2) Een overzicht van de dynamiek van plannen en projecten. Dit hoofdstuk bevat een overzicht en 
analyse van de huidige plannen en projecten die een invloed hebben op ons studiegebied. Een goede 
kennis hiervan is belangrijk daar een toekomstig stadsvernieuwingsproject ondersteund moet worden 
door de nodige beleidsvisies en planinstrumenten. 
(3) Het laatste hoofdstuk van deel 2 bevat een ruimtelijke analyse van het projectgebied.  Hier 
komen verschillende thema’s aan bod, zoals bouwblokken analyse, het patrimonium, veiligheid en 
bereikbaarheid.
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2.1.1. De site en de omliggende wijken vertonen een aantal 
kenmerken die eigen zijn aan de Brusselse kanaalzone

• Morfologisch is dit een stadsdeel met een sterke verwevenheid 
tussen wonen en werken, gedomineerd door omvangrijke 
logistieke infrastructuur (kanaal, spoorwegen, toegangswegen) 
met weinig groen en beperkte publieke ruimte. Dit gebied telt 
dan ook heel wat conflicterend ruimtegebruik waarmee dient 
omgegaan te worden. Hoe kan bijvoorbeeld het kanaal als publieke 
ruimte gecombineerd worden met de functie van belangrijke 
logistieke as. Voor het stadsvernieuwingsproject vertaalt dit zich 
in de noodzakelijke opwaardering van de publieke ruimte die 
de verbinding vormt tussen EhB en het metrostation Delacroix, 
zonder de geplande ontwikkelingen op de site van Abattoir te 
hypothekeren zoals de uitbouw van een logistieke hub. Ook de 
ontwikkelingen aan de overkant van het kanaal (Birmingham) 
moeten goed doordacht worden, zeker als men daar woningen 
wil ontwikkelen.

• Er bestaat een belangrijk spanningsveld tussen noodzaak 
tot herwaardering van de kanaalzone en het vermijden van 
sociaal-ruimtelijke verdringing. Het bestrijden van de sociaal-
economische achterstelling die kenmerkend is voor een groot 
deel van de bewoners uit de omliggende wijken (o.a. Kuregem) 
en het verbeteren van hun huisvestingssituatie is reeds lang een 
belangrijke beleidsoptie. Het aanpakken van de uitgesproken 
tewerkstellings- alsook scholingsproblematiek in deze wijken ligt 
dan ook voor de hand. Een toekomstig stadsvernieuwingsproject 
moet hierop trachten in te spelen. Maar de kanaalzone wordt 
sinds kort ook als potentiële locatie naar voren geschoven 
(zowel door beleidsmakers als privé-investeerders) om de sterke 
demografische groei van het Brussels gewest op te vangen. 
Het gevaar is reëel dat dit tot sociale verdringing leidt op de 
huisvestingsmarkt en in het publiek ruimtegebruik (gentrificatie). 
Onderzoek heeft aangetoond dat dit verdringingsproces veelal 
gepaard gaat met een achteruitgang in de huisvestings- en 
leefkwaliteit van de betroffen gezinnen. Voor het armste deel 
van de Brusselse bevolking vormen de kanaalwijken dan ook een 
essentiële biotoop in hun dagelijks leven. De uitdaging bestaat 
erin om de kansen die gentrificatie biedt voor de ontwikkeling 
van de kanaalzone (aantrekken van rijkere bewoners, uitbouw 
van nieuwe functies,...) in balans te houden met de noden van de 
lokale bewoners en gebruikers.

• De cityboom (demografische groei) heeft een aantal belangrijke 
gevolgen voor de kanaalzone. Ten eerste is er de toenemende vraag 
om de kanaalzone te verdichten en de planningsinstrumenten en 
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plannen aan te passen om bijkomende huisvesting toe te laten. 
De demografische evolutie brengt ook met zich mee dat er meer 
mobiliteitsinfrastructuur nodig is die vooral multimodaal moet 
zijn. Het doorbreken van de grens die door het kanaal gevormd 
wordt in het Brusselse mobiliteitspatroon speelt hierbij een rol 
die zijn plaats kan krijgen in het project.

• De kanaalzone huisvest een belangrijk deel van de 
arbeidsmigranten en hun nageslacht. Deze migrantengroepen, 
waarvan een groot deel van Mediterrane afkomst is, vertonen 
een grotere natuurlijke aangroei dan de rest van de Brusselse 
bevolking. Hierdoor liggen ze mee aan de oorsprong van de 
demografische boom die het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
momenteel kent. De toekomstige bewoners van Brussel zullen dus 
nog meer dan vroeger afkomstig zijn uit de kanaalzone. Nu reeds 
woont een groot deel van de Brusselse jongeren in deze wijken. 
Bovendien vertonen zij een grotere culturele diversiteit, veel 
groter dan de beeldvorming over dit stadsdeel doet vermoeden. 

2.1.2. De specificiteiten van de site

• De site heeft een grote potentie door haar ligging in Brussel 
(relatief dicht tegen het centrum van de stad), de zeer goede 
bereikbaarheid (vooral met het openbaar transport) en de reeds 
aanwezige activiteiten die vele gebruikers en/of bezoekers naar 
deze locatie aantrekken (markt en voeding + onderwijsinstellingen). 
Ondanks dit alles wordt dit gebied in de mentale kaarten van 
Brussel vaak als een geïsoleerd en gemarginaliseerd stadsdeel 
waargenomen.

• De site is een belangrijk onderdeel van wat men de “stad van 
aankomst” noemt in de wetenschappelijke literatuur. Men doelt 
hiermee op de “globalisering van onderuit”, op de groeiende 
aanwezigheid in steden van een zeer diverse migranten-
gemeenschap, die afkomstig is uit alle uithoeken van de wereld, 
die recent in deze stad toegekomen zijn. Wijken of steden van 
aankomst creëren een biotoop waar nieuwkomers er op relatief 
korte tijd in slagen om opwaartse stappen te zetten op de socio-
economische ladder. Een wijk zoals Kuregem met zijn secundaire 
economische circuits en de wekelijkse markt van Abattoir spelen 
een essentiële rol in de succesvolle integratie van nieuwkomers. 
Via o.a. het bestendigen van de marktactiviteit leveren de partners 
een belangrijke bijdrage aan de functie van de Kuregemse stad 
van aankomst.

• De site biedt het potentieel om een innovatie- en onderwijscluster 
uit te bouwen en hiermee Brussel als kennisregio en 
studentenstad te profileren. Hierbij kan voortgebouwd 
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worden op de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de 
Erasmushogeschool Brussel op de Campus Kaai (Design & 
Technologie; Kunsten) en het volwassenenonderwijs aangeboden 
door CVO Brussel. Hierbij kan aansluiting gezocht worden met 
de uitbouw van Brussel als Kenniscentrum en studentenstad (via 
Erasmushogeschool Brussel), en anderzijds kan aan de specifiek 
Brusselse onderwijsproblematiek tegemoet gekomen worden via 
CVO Brussel en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsinitiatieven 
(brede school) en onderwijsinfrastructuur in de directe omgeving.

• Er stelt zich een probleem van veiligheid in het projectgebied, 
zowel wat betreft criminaliteit alsook verkeersveiligheid. Een 
stadsvernieuwingsproject dient hiermee rekening te houden en 
kan hierop inspelen door een verbeterde stedenbouwkundige 
structuur die preventie combineert met kwalitatieve stedenbouw. 

• Er zijn een hele reeks plannen opgesteld of in de maak voor dit 
gedeelte van de kanaalzone (overzicht zie Deel 2, Hoofdstuk 2.2). 
Opvallend is dat de site van Abattoir en de Erasmushogeschool 
Brussel hierbuiten vallen. Een toekomstig stadsvernieuwingsproject 
dient hiermee rekening te houden en dient waar nodig aansluiting 
te zoeken. 

2.1.3. De belangrijkste stellingnames

• Het is de ambitie om een project te ontwikkelen dat de industrieel-
ambachtelijke activiteiten bestendigt maar ook gebruik maakt van 
de vernieuwde aandacht voor de kanaalwijken en de uitbouw van 
postindustriële activiteiten, gerelateerd aan de kennismaatschappij. 
Dit stelt belangrijke uitdagingen, bijvoorbeeld wat betreft het 
garanderen van de logistieke vereisten om productie en distributie 
mogelijk te maken terwijl steeds hogere eisen gesteld worden aan 
de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving. 

• Voortbouwen op de aanwezige activiteiten van de partners en de 
potenties op en rond de site. De bestaande activiteiten zijn het 
vertrekpunt waarrond de uitbouw van de site verder vorm krijgt. 
De inzet van het stadsvernieuwingsproject is om de bestaande 
functies te versterken en de troeven van de site uit te spelen 
zodat de partners en de buurt er krachtiger van worden. Voor 
Abattoir kan vertrokken worden van het masterplan Abattoir, voor 
Erasmushogeschool Brussel is er op basis van de verschuivingen in 
opleidingen en groeiscenario’s een gedetailleerde behoefteanalyse 
nodig. De partners tonen hiermee de intentie om aan te sluiten 
bij de nieuwe planningsattitude zoals die door Chemetoff wordt 
voorgesteld in het Masterplan Kanaal, analoog aan de manier van 
werken van de IBA’s (Internationale Bauaustellung) in Duitsland.

• Met dit stadsvernieuwingsproject willen de partners komen tot 
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een haalbaar en realistisch project dat de ambitie heeft om een 
hefboomeffect te creëren dat sturend is in de ontwikkeling van 
dit deel van de stad. De omvang van de site en haar programma 
moeten toelaten dat de ontwikkeling een impact heeft die de site 
(ver) overstijgt en een belangrijke rol speelt in de toekomstige 
dynamiek van Kuregem en de zuidelijke kanaalwijken. Het is 
daarbij belangrijk om gefaseerd te werken om geen nieuwe 
breuklijnen te veroorzaken.

• Het toekomstig stadsvernieuwingsproject maakt deel uit van een 
wijk vol paradoxen. Het is tegelijk één van de meest achtergestelde, 
maar economisch ook één van de meest actieve wijken van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met het stadsvernieuwingsproject 
willen de partners hier een hefboomeffect creëren. Dit willen ze 
enerzijds door de bestaande activiteiten verder uit te bouwen, 
en anderzijds door nieuwe activiteiten en investeringen aan te 
trekken. Er wordt daarbij ingezet op een aantal grote Brusselse 
behoeften: economie (met o.a. voeding, stadslandbouw en 
insertie), scholing, cultuur en kennis & creativiteit. Het is de 
intentie om het aanwezige potentieel verder te ontwikkelen en 
waar mogelijk te verknopen met de omliggende wijken en haar 
bewoners.

• Het aanwenden van culturele interventies is een beproefde 
strategie om een site “op te laden” en het ontwikkelingsproces 
te ondersteunen. Voorbeelden van zo’n interventies zijn festivals, 
tijdelijke artistieke interventies in de publieke ruimte, etc. 

• Het is belangrijk om hierbij een goed evenwicht te vinden tussen:
• Een culturele programmering die een lokaal publiek 

aanspreekt (waarbij jongeren een belangrijke doelgroep 
vormen).

• Nieuwe doelgroepen naar de site aan te trekken door 
te mikken op een regionaal, en indien mogelijk, een 
internationaal publiek.

• Het ontwikkelen van een programmering die ruimte geeft 
aan de diversiteit die kenmerkend is voor een mondiaal 
stedelijke context. Hierbij staat het samenleven in verschil en 
toekomstgerichte projectwerking centraal.

2.2. Dynamiek van plannen en projecten

In de omgeving van het studiegebied staan verschillende private 
en publieke projecten op stapel. Het duidt op de dynamiek van dit 
stadsdeel. De verschillende projecten moeten ondersteund worden 
door de nodige beleidsvisies en planinstrumenten. Mits goede 
coördinatie kunnen de projecten samen een hefboom voor de 
vernieuwing van dit deel van de kanaalzone zorgen. Bovendien is de 
kennis ervan een inspiratie voor de ontwikkeling van het projectgebied 
zelf. 



29

Voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel

2.2.1. Een dynamische omgeving  met veel projecten

Momenteel zijn er overwegend publieke projecten die gerealiseerd 
worden, zoals verschillende wijkcontracten, woonprojecten en 
gemengde projecten.
Private initiatieven beginnen zich af te tekenen in een planfase. 
Projectontwikkelaars doen intensief aan prospectie en nemen 
grondposities in.
De situatie is in dat opzicht vergelijkbaar met de kanaalzone aan de 
Vlaamsepoort 10 jaar geleden: het is enkel wachten op de eerste 
realisaties. Bovendien is het ontwikkelingspotentieel hier veel groter, 
gezien de lage bebouwingsgraad en de goede bereikbaarheid.

Overzicht van de projecten
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Project Materiaal

• Opdrachtgever Citydev (GOMB).
• Hoek Materiaalstraat -Nijverheidskaai
• 119 appartementen met kinderkribbe 

en collectieve speelruimte
• Oplevering  en bewoning vanaf 2013
• Investering 30.000.000 euro

Wijkcontract Passer 

• Opdrachtgever  gemeente Anderlecht.
• Perimeter Heyvaertwijk.
• Investeringen in publieke ruimte, 

voorzieningen en wijkorganisaties.
• Openmaken van oude bedding van de Zenne.
• Basisprogramma goedgekeurd, 

investeringsprogramma 2014-2018.
• Investeringen 16.000.000 euro

Zuidhaven / Port Sud

• Opdrachtgever Citydev en 
gemeente Anderlecht.

• Renovatie oude molens Anderlecht en 
herbestemming als bedrijvencentrum 
en interpretatiecentrum.

• Renovatie bezig, oplevering gepland in 2015.

Bellevue 

• Opdrachtgever gemeente Sint-Jans-
Molenbeek en hotelketen Meininger.

• Hotelschool, hotel 719 bedden 
en appartementen.

• Hotel in gebruik sinds 2013, 
hotelschool opening 2014.

Ninoofsepoort

• Opdrachtgever gemeente & BELIRIS
• Afbraak gebouwen en aanleg park
• Vergunningsprocedure lopende, 

uitvoering 2015-2016.
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2.2.2. Een veranderende planningscontext

Op verschillende niveaus zijn de overheden bezig met het 
aanpassen van de planningscontext. Deze nood aan aanpassing 
stond al ingeschreven in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan 
GewOP 2 van 2002. Hierin werd de kanaalzone gedefinieerd 
als een hefboomgebied, waarvoor een apart richtschema 
moest opgemaakt worden. Hoewel dit richtschema nooit werd 
opgemaakt, zijn verschillende reflecties gestart die duidelijk een 
nieuwe visie en bepaalde ontwikkelingsstrategieën aanreiken.

Veranderende planningscontext
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2.2.3. Het nieuw demografische gewestelijk bestemmingsplan 
(demografisch GBP)

Om een antwoord te bieden op de demografische bevolkingsgroei, 
heeft het Brussels Gewest in 2013 een nieuwe Gewestelijk 
Bestemmingsplan aangenomen.

In dit plan worden nieuwe bestemmingszones gedefinieerd. De 
grootste focus ligt op de transformatie van ‘Zones voor Industrie’ naar 

‘Ondernemingsgebieden in een Stedelijke Omgeving ‘ (OGSO). In deze 
zones wordt wonen toegelaten, evenwel met behoud van een bepaald 
percentage van economische functies. In het hele Brussels Gewest 
werden zes polen aangeduid waar deze transformatie gewenst is. Een 
van die polen is Birmingham en ligt op linkeroever, vlak tegenover het 
projectgebied.

Er kan dus verwacht worden dat er een grote ontwikkelingsdynamiek 
zal ontstaan op linkeroever. Deze dynamiek tussen linker- en 
rechteroever zou op elkaar afgestemd kunnen worden.

2.2.4. Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

De Brusselse regering heeft de laatste jaren intensief gewerkt aan het 
actualiseren van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Het plan is in eerste lezing door de regering goedgekeurd in de zomer 

De OGSO-pool Birmingham Nieuw demografisch GBP
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van 2013, maar zal niet definitief in deze legislatuur 2009-2014 kunnen 
geadopteerd worden. Desalniettemin zijn er een aantal interessante 
visies ontwikkeld waarover een algemene consensus bestaat:
• Er moeten bijkomende verbindingen voor zacht verkeer over het 

kanaal worden aangelegd.
• Het groen netwerk werd geactualiseerd, met de inzet van een 

nieuwe verbinding noordzuid doorheen Heyvaertwijk over het 
projectgebied, die de Ninoofsepoort tot aan het Biestebroek 
verbindt.

• Bij nieuwe ontwikkelingen, moet er aandacht gaan naar het 

Extract uit GPDO - kaart 2 ‘Levenskader’ Extract uit GPDO – kaart 5 ‘Economische ontwikkeling’

creëren van nieuwe lokale identiteitskernen, zoals zo typisch en 
kwalitatief is aan de vele dorpskernen in Brussel. Hier moeten 
handel, voorzieningen en kwalitatieve pleinen clusteren als 
nieuw centrum van de wijk. Binnen het projectgebied is dergelijke 
kernvorming op zijn plaats.

• Een groot deel van de kanaalzone zal een specifiek fiscaal regime 
krijgen als ‘Zone van Economische Uitbouw van de Stad’ (ZEUS).

• Een competentie- en educatieve pool wordt voorzien in het 
projectgebied.

• Er wordt een nieuw GEN-station aan de Kuregem brug voorzien, 
waar ook een specifiek verdichting kan gebeuren.
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2.2.5. Duurzame Wijkcontracten

Er zijn reeds veel wijkcontracten rond de site in Sint-Jans-Molenbeek 
en Anderlecht uitgevoerd of lopende. Het meest recente is het 
huidige wijkcontract Passer.

Opvallend bij de wijkcontracten is dat zij volgens de huidige 
ordonnantie inzake Stadsvernieuwing niet kunnen plaatsvinden in het 
projectgebied, maar enkel in de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling 
voor Huisvesting en Renovatie (RVOHR).

Ruimte voor  Versterkte Ontwikkeling voor Huisvesting en Renovatie (RVOHR)
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De aanvraag van een nieuw wijkcontract was één van de pistes 
om de samenwerking van de VGC met de gemeente Anderlecht te 
bewerkstelligen en te versterken en om gemeenschapsbevoegdheden 
van de VGC aan te vullen met de gewestelijke bevoegdheden van de 
gemeente. Dit bleek echter niet mogelijk. Het projectgebied is immers 
geen zone waar woningen zijn gelegen, wat één van de parameters is 
geweest om de perimeter van RVOHR te bepalen.

Nochtans zou het idee van een wijkcontract op het projectgebied 
zeker nut hebben op een bepaald moment, van zodra er een aantal 
gemengde projecten zijn gerealiseerd, hetzij door Abattoir, hetzij 
door EhB of andere partners.

Bovendien is planologisch gezien, het projectgebied en linkeroever 
potentieel een zone voor huisvesting (studenten en gezinnen) en 
wijkvoorzieningen: linkeroever is recent een OGSO geworden, de site 
van Abattoir is ‘gemengd gebied’ en de site van EhB is ‘gebied voor 
algemeen belang’ wat in principe huisvesting niet uitsluit.

2.2.6. Gidsplan (Plan Guide)

De Dienst Stadsvernieuwing van het Brussels Gewest erkent dat de 
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling voor Huisvesting en Renovatie 
(RVOHR) moet herzien worden.  Algemeen wil het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest de hele werking van de wijkcontracten 
moderniseren, op basis van een grondige evaluatie en aanpassing.

Deze evaluatie en voorstellen van aanpassing zijn geformuleerd in het 
Gidsplan in 2013. Dit plan is relevant voor het projectgebied:

Vier prioritaire zones in het Gidsplan

Uittreksel uit Gidsplan
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• Er wordt een nieuwe perimeter RVOHR gedefinieerd, nu ‘Zone 
voor Stadsvernieuwing’ (ZVS) genoemd.

• Door deze afbakening zal het mogelijk worden om in het 
projectgebied een wijkcontract te lanceren. 

• Om te vermijden dat er teveel gefragmenteerde wijkinvesteringen 
gebeuren, verspreid over een te groot gebied van het Brussels 
Gewest, worden vier prioritaire gebieden gedefinieerd, waaronder 
één die de zone van de Heyvaertwijk, het projectgebied en 
linkeroever Birmingham behelst. In deze prioritaire zones dienen 
niet enkel de middelen van de wijkcontracten, maar ook de 
investeringsprogramma’s van Citydev en Brussel Leefmilieu 
geconcentreerd te worden.

• Door deze focus van middelen op een bepaalde plaats kunnen 
dan een aantal harde noten gekraakt worden, die wel in vroegere 
wijkcontracten als ambitie werden geformuleerd, maar nooit 
konden worden gerealiseerd, zoals de opening van de Zenne, de 
transformatie van de Heyvaertwijk naar een leefbare gemengde 
wijk met contact met het water.

Het Gidsplan werd verder gedetailleerd met masterplannen voor de 
vier prioritaire gebieden. Het wijkcontract Passer heeft zich maximaal 
gericht op het masterplan, en kan dus gezien worden als een ‘testcase’ 
voor de nieuwe lichting van wijkcontracten.

Het komt er nu op aan in de volgende legislatuur een nieuwe 
ordonnantie te maken, zodat de nieuwe ZVS en de principes van het 
Gidsplan rechtsgeldig worden.

Masterplan Kanaal
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2.2.7. Masterplan Kanaal

Het Brussels Gewest is eind 2012 gestart met de opmaak van een 
Masterplan Kanaal. Hierbij worden een zestal zones gedefinieerd 
waarbinnen bijzondere opportuniteiten voor gemeenschappelijke 
projecten tussen sleutelactoren liggen.

Een van de zones is gelegen op linkeroever en behelst in grote 
lijnen de nieuwe OGSO-pool ‘Birmingham’ en de verbindingen naar 
rechteroever.

Gezien er tot op heden geen duidelijk visie over de ontwikkeling 
van de site van EhB aan het Brussels Gewest is gegeven, werd 
het projectgebied dan ook niet opgenomen in deze studie. Het 
masterplan Abattoir is wel opgenomen in het Masterplan Kanal door 
de intensieve communicatie vanwege Abattoir naar de gemeente en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe.

2.2.8. Bijzonder Bestemmingsplan Birmingham-Mons (BBP)

De gemeente Anderlecht heeft in 2007 het Bijzonder Bestemmingsplan 
Birmingham-Mons aangenomen. Dit plan bepaalt planmogelijkheden, 
maar beperkt het ook. Zeker met de nieuwe inzichten inzake OGSO, 
het masterplan Abattoir en deze voorstudie, lijkt het logisch dat het 
BBP zou worden gewijzigd.

Uit contacten met de gemeente is bevestigd dat de intentie bestaat 
om het BBP snel af te schaffen. Op basis van de nieuwe inzichten kan 
dan een nieuw BBP worden opgemaakt.
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2.3. Stedelijke analyse

Het projectgebied heeft een aantal typische ruimtelijke kenmerken, 
met specifieke potenties en problemen.

Hoewel het projectgebied midden in de stad is gelegen, heeft het 
ook een aantal atypische kenmerken ten opzichte van het klassieke 
stedelijke weefsel. Deze ruimtelijke kenmerken zullen bepalend zijn 
bij het uitwerken van een visie en ontwikkelingsstrategie voor het 
projectgebied.

2.3.1. Groot bouwblok

Het stedelijke weefsel rond het projectgebied is fijnmazig, met dense 
wijken, een stratenpatroon met kleine pleintjes, omzoomd door 
veelal aaneengesloten bebouwing.

Straten bepalen de grenzen van de bouwblokken, die effectief 
voor grote delen zijn volgebouwd. Er zijn weinig onbebouwde 
binnengebieden.

Het projectgebied daarentegen is een megablok van 19,9 ha dat 
omzoomd is door straten, maar niet zozeer door gebouwen. De 
gebouwen staan als solitaire gebouwen binnen het gebied. Enkel 
aan de Bergensesteenweg bepaalt de aangesloten bebouwing het 
straatbeeld.

Er is veel onbebouwde ruimte (10 ha of 50%). 

Bouwblok Plan Vanderstraeten (1846)
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Het plan Vanderstraeten getuigt dat het projectgebied één van de 
stadsdelen is die ooit wel gepland was om te worden verkaveld als 
een wijk met een stratenpatroon.

Uiteindelijk is de plek nooit gedomesticeerd door de vele grootschalige 
industriële ontwikkelingen, hun infrastructuren en door het reliëf. 
De stad is hier vastgelopen op de dynamiek van de industriële 
ontwikkeling langs het kanaal.

EhB

2.3.2. Bijzonder patrimonium EhB en CVO Brussel

Het patrimonium van de scholen is bijzonder te noemen.  Het heeft 
zeker de potentie tot identiteit, gezien de bijzondere schaal die aansluit 
bij de grote schaal van de kanaalruimte. De configuratie van het 
patrimonium, bestaande uit drie gebouwen, in eenzelfde architectuur 
en ritmering, met bouwhoogtes tot GV +4,  zijn bijzonder. Bepaalde 
architectuurelementen zijn ook beeldbepalend en herkenbaar. Het 
gebouw en zijn omgeving zijn ook in goede staat.

Toch is de beeldvorming moeilijk. In tegenstelling tot de reusachtige 
overdekte markthal van Abattoir, is het patrimonium van de scholen 
weinig leesbaar als specifieke huisvesting van een onderwijsprogramma 
en een publieke voorziening met veel jongeren. De gebouwencluster 
zou evengoed een kantoor van een bedrijf kunnen zijn.

Het gebouw draagt weinig bij tot haar context. De onderwijsactiviteiten 
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zijn niet zichtbaar van buiten. De hoofdingang is niet uitnodigend. Het 
is niet duidelijk welke publieke voorzieningen er zijn, zoals het vele 
groen in het midden van het gebied en het Fablab.

Daarnaast is er een probleem van oriëntatie: het gebouw heeft enkel 
een toegang vanaf het kanaal, toch vooral een drukke autoweg. 
Toegangen via de andere zijden, de kant aan Abattoir en de wijk aan 
het Albert I-plein, zijn er niet. 

2.3.3. Bijzonder patrimonium Abattoir

Het patrimonium van Abattoir wordt gekenmerkt door de grote 
overdekte hal. 
Samen met andere beeldbepalende elementen zoals het hekwerk 
met de twee stierenstandbeelden aan de Ropsy Choudronstraat, 
maken dat de site zich sterk manifesteert aan de Heyvaertwijk, met 
een sterke aswerking van de Heyvaertstraat.

Via de Ropsy Choudronstraat is er ook een sterke verbinding met 
de omgeving van de Zuidwijk. Langs de Bergensesteenweg zijn er 
bijkomende toegangen.

De site van Abattoir heeft quasi geen contact met de kanaaloever. 
Een grote langgerekte bezoekersparking voor 400 auto’s neemt  de 
hele zijde aan het kanaal in. Langs de Nijverheidskaai gebeurt wel de 
toegang voor leveringen, vlak naast de EhB-site.

De gebouwen van het slachthuis zijn redelijk verouderd en nemen 
veel ruimte in op de site. Ze blokkeren een potentiële verbinding 
tussen de Heyvaertwijk en de site van EhB.

Abattoir vanaf Ropsy Choudronstraat, 
met parking langs het kanaal

Hoofdingang Abattoir met stierenstandbeelden
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Voetpad Nijverheidskaai 

Toegangsgebouw metro Delacroix

Ongebruikt ingang via Albert I Plein 
naar EhB, langs de Flinsdreef

2.3.4. Veiligheidsprobleem

Het projectgebied kent een aantal belangrijke problemen qua 
veiligheid.

Verkeersveiligheid

Op gebied van verkeersveiligheid, is de voetgangersverbinding van 
de site EhB naar het metrostation Delacroix ondermaats.  Deze 
verbinding is nochtans de belangrijkste verbinding voor studenten en 
docenten, die veelal met de metro naar de school komen.

Op de Nijverheidskaai, een gewestweg in twee richtingen wordt 
vaak snel gereden. Er is veel vrachtverkeer naar Abattoir en 
andere economische actoren in de nabije omgeving, met name de 
autohandelaars in de Heyvaertwijk.

Er zit een lichte knik in het tracé, waardoor niet de hele weg goed 
zichtbaar is.

Het voetpad langs de site Abattoir is te smal om elkaar te passeren, 

laat staan met twee naast elkaar te lopen. Aan de zijde van Abattoir 
is een hekwerk met donkere struiken voorzien. Daarom lopen 
studenten vaak op de rijweg. Er zijn geen oversteekplaatsen naar de 
andere zijde langs het kanaal, waar bovendien ook slechts een zeer 
smal voetpad is.

Er zijn geen fietspaden.

Sociale veiligheid

Op gebied van sociale veiligheid, is er een groot onveiligheidsgevoel. 
Het gebouw van de metrohalte Delacroix is obscuur en donker en er is 
geen visueel contact met de rest van de wijk. De trap laat niet toe om 
als mindervalide de metro te nemen. Er zijn al concrete problemen 
geweest zoals de aanranding van een student. 

Aangezien er rond de meeste economische polen ’s avonds geen 
activiteiten zijn en er geen publieke voorzieningen zijn, is er 
weinig  sociale controle. Buiten de activiteiten van de Boeremet op 
donderdagavond, is de site van Abattoir ’s avonds gesloten. Aangezien 
ook EhB zich enkel beperkt tot onderwijsactiviteiten tijdens de week 
en zaterdagochtend, draagt de campus niet bij tot stedelijke dynamiek 
en sociale controle ’s avonds.
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Vroeger maakte EhB gebruik van een secundaire ingang aan het Albert-I 
Plein. Deze werd gesloten omwille van de veiligheidsproblemen. 
Samen met de ongebruikte Renaultgarage heeft deze kant van het 
plein daardoor een triest karakter.

2.3.5. Eilandcampus EhB

De campus van EhB en CVO Brussel is een eiland van publieke 
voorzieningen, zonder functionele en ruimtelijke verbindingen met 
de omgeving.

De afwezigheid van verbindingen wordt voor een deel in de hand 
gewerkt door de achterkanten van andere grote percelen, zoals 
Abattoir (het huidige slachthuis) en de Renaultgebouwen. Ook is de 
verbinding niet goed via de Nijverheidskaai en de Materiaalstraat, 
omdat er geen andere activiteiten plaatsvinden.

De configuratie van de campus zelf draagt bij tot dit eilandgevoel: de 
hoofdingang van de EhB aan de Nijverheidskaai is voorbehouden als 
parkeerzone.  Gevels zijn er blind of met ramen boven ooghoogte.

Om de parkeerzone op de campus te kunnen vrijwaren van niet-
gewenste auto’s, is er een slagboom geplaatst. Dit draagt evenwel 
niet bij tot het leggen van een relatie tussen de publieke straat en de 
achtergelegen open en groene ruimte van het voetbalveld.

2.3.6. Bereikbaarheid

De site is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is 
één van de weinige sites die theoretisch dichtbij drie metrostations 
is gelegen: Clemenceau en Delacroix (metrolijn 2 en 6 naar West en 
Zuid) en Brel (metrolijn 1 en 5 naar Centraal, Europese Wijk, VUB).  
Bovendien is er ook een GEN-station aan het Biestebroeckdok 
gepland. Er is ook een bus- en tramhalte op het Albert I plein.

Deze combinatie van transportmiddelen maakt dat de site 
gekenmerkt wordt als bereikbaarheidszone ‘A’, opgemaakt conform 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.
De bereikbaarheid naar Brel is momenteel theoretisch, omdat er geen 
wandelverbinding bestaat over het kanaal naar het metrostation. De 
omloopafstand is nu 12 minuten, wat teveel is voor een voetganger.

Luchtfoto achterzijde campus, 
slachthuizen en Renault

Slagboom naar de private parking 
EhB

Gevels EhB  aan het kanaal
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Bovendien zijn de publieke ruimtes weinig aantrekkelijk: de 
kanaaloevers en Bergensesteenweg hebben te smalle voetpaden en 
worden gedomineerd door autoverkeer, de Materiaalstraat is volledig 
versleten en op sommige delen is er geen voetpad.

De site is goed bereikbaar voor auto’s:

• vanuit het westen via de Ninoofsesteenweg - Ropsy 
Chaudronstraat;

• vanuit het zuiden via de Industrielaan en de Bergensesteenweg 
naar de Nijverheidskaai;

• vanuit het oosten via de Ropsy Chaudronstraat;
• vanuit het Noorden via de Nijverheidskaai.

Bereikbaarheidskaart openbaar vervoer Huidige wandeltijd naar metrostations
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3.1. Masterplan Abattoir

3.1.1. In cijfers

• Perceel: 106.000m²
• Waarvan 15% in volle eigendom en 85% in 

erfpacht bij de gemeente Anderlecht tot 2050.
• Potentiële bouwoppervlakte: 60.000 m²
• Aantal personen: >100.000/week
• Functie: markt, slachthuis en vleesverwerking, 

evenementen en cultuur
De markt van Abattoir staat drie keer in de top 5 
van de Brusselse markten, waarbij de Zondagmarkt 
op nummer 1 staat1.

1  De top 5 van Brusselse markten: (1) Zondagmarkt Abattoir, 
(2) Zuidmarkt, (3) Zaterdagmarkt Abattoir, (4) Markt in Jette en (5) 
Vrijdagmarkt Abattoir.

3.1.2. Activiteiten Abattoir: vandaag
Abattoir bevindt zich in het centrum van Anderlecht. De site heeft 
een industriële architectuur rond het geklasseerde monument van 
de voedingshal. Vandaag zijn er 3 hoofdactiviteiten op de site die 
beheerd worden door Abattoir nv:

• De markt en de voedingshal (in wording): De markt vindt wekelijks 
plaats op vrijdag, zaterdag en zondag. Er is een vleesmarkt met 
40 handelaars, een versmarkt met vis en melkproducten en de 
algemene markt met 650 handelaars in groenten en fruit, kleren, 
bloemen...

• De slachtlijnen en de vleesverwerking: De slachtactiviteiten 
bestaan uit 3 slachtlijnen voor koeien, schapen en varkens. De 
slachtlijn loopt vanaf de aankomst van de beesten tot en met de 
verwerking en versnijding voor transport. Er is ook een leerlooierij 
die de huiden prepareert voor transport. Er bevinden zich 40 
KMO’s.

• De culturele activiteiten: In de Kelders van Kuregem kunnen 
activiteiten plaatsvinden tot maximum 500 personen. Het aantal 
personen werd gereduceerd door de veranderende regelgeving 
inzake brandveiligheid. Er vinden ook evenementen zoals 
Boeremet onder de grote hal plaats.

3. Visie elementen / 
Mogelijkheden van de actoren in het projectgebied

Het derde deel van de voorstudie bevat de neerslag van het onderzoek naar de site van Abattoir, de 
Campus Kaai van de Erasmushogeschool Brussel alsook de sites van een reeks strategisch gelegen 
percelen in de nabijheid hiervan.
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Freshmarket Abattoir

Vleesverwerking Abattoir

Markt Abattoir

Slachthuis Abattoir
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Het bedrijf Abattoir nv

Abattoir nv is beheerder en uitbater van de Anderlechtse slachthuizen. 
Abattoir werd in 1984 opgericht door 150 aandeelhouders, handelaars 
en investeerders die samen met de buurt bekommerd waren over 
de bestemming van deze site en die de ondergang ervan wilden 
tegengaan. Abattoir doet zelf niet aan vleesverwerking of verkoopt 
geen vlees. De infrastructuur is in eigendom bij Abattoir en wordt 
gehuurd of geleased door de vele kmo’s ter plaatse.

Zo’n grote infrastructuur is uitzonderlijk in het centrum van de stad. 
In andere steden trokken de slachthuizen vaak weg. Volgens Abattoir 
zijn zij het enige stedelijke slachthuis in de Westerse wereld dat zo 
centraal gelegen is. Deze infrastructuur maakt het mogelijk om de 
korte keten van het vlees te waarborgen2.

Daar waar de groei van de bedrijven op de site vroeger ad hoc en op 
suburbane wijze gebeurden, wordt die nu gestroomlijnd volgens de 
visie van het masterplan dat in 2011 werd opgesteld (zie verder).

2 Wervelkrant, juni 2013, n°2, p12.

Abattoir op marktdag in het weekend
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3.1.3. Activiteiten Abattoir: toekomst

Stedelijk slachthuis

• Timing: 2020
• In onderzoeksfase / project zal ingediend worden bij volgende 

EFRO subsidie ronde

Een nieuw stedelijk slachthuis zou in één van de pakhuizen komen en 
tevens het eerste pakhuis zijn dat wordt gebouwd. Abattoir heeft nog 
niet beslist waar het nieuwe slachthuis zou komen, maar vermoedt 
dat dit vlakbij metrostation Delacroix kan. Op die manier kunnen de 
bestaande activiteiten van het slachthuis blijven doorgaan tijdens de 
werkzaamheden.

Voedingshal

• Timing: 2013-2015
• Vaste voedingsstandjes, inspiratie gehaald bij mercado’s in 

Barcelona.
• De voedingshal wordt aan de bestaande Freshmarket gebouwd.

Via de voedingshal gebeurt de nodige relocatie van de vleesmarkt 
omwille van hygiënische regelgeving waarbij de verkoop van vlees 
en de slachtlijnen fysiek meer van elkaar gescheiden moeten zijn. 
Tegelijk wordt er op de site een economisch traject gecreëerd 
voor marktkramers. Dit zou ongeveer 150 jobs moeten opleveren3. 
Daar waar de marktkramers hun activiteiten elke marktdag op- en 
afbraken, kunnen zij nu ook een vaste stand uitbaten. Dat vergt een 
andere organisatie van de producten en de uitbating van de stand.

3 Het Laatste Nieuws, vrijdag 8 november 2013, “Grootste stadsboerderij op komst”.

Voedingshal Abattoir
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Anderzijds vormt de voedingshal ook een uitdaging voor de bezoekers 
van de markt. Bij de bouw van de Freshmarket bleek bijv. dat bezoekers 
niet vanzelfsprekend een gebouw binnen liepen om verse producten 
te kopen. De looplijnen lagen anders en de stalletjes in het gebouw 
moesten stap voor stap ontdekt worden 4.

De voedingshal vormt de eerste pleinwand van het nieuwe centrale 
plein zoals dat in het masterplan is opgenomen en creëert een deel 
van de wand voor de parvis die oost-west loopt aan de noordelijke 
zijde van de site.

Urban Farming

• Timing: 2015
• Op het dak van de voedingshal, later ook op de daken van de 

pakhuizen.

4 Info uit een gesprek met Jo Huygh, stedenbouwkundige Abattoir, 01/10/2013.

De eerste aanleg van stadslandbouw op de site van Abattoir zal 
4.000m² bedragen 5.

Logistieke hub

• Timing: 2014-2020
• In onderzoeksfase / project zal ingediend worden bij volgende 

EFRO subsidie ronde

Er wordt onderzocht of de site van Abattoir een logistieke hub kan 
worden waar versproducten die met vrachtwagens de stad in rijden 
via kleinere voertuigen zoals bestelwagens of bakfietsen de goederen 
kunnen distribueren in de stad. Hierdoor kan het vrachtverkeer in de 
stad beperkt worden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam het initiatief Alliantie 
Wergelegenheid-Leefmilieu6 waar de groei van de economie en het 
creëren van jobs gekoppeld worden aan een duurzame en stedelijke 
agenda. Het initiatief werkt rond 4 assen: Duurzaam Bouwen, Water, 
Grond- en Afvalstoffen en Duurzame Voeding. Binnen deze 4de as 
wordt Abattoir als een potentiële site aangeduid voor de distributie 
van de producten van het Brusselse netwerk van de Solidaire 

5 Het Laatste Nieuws, vrijdag 8 november 2013, “Grootste stadsboerderij op komst”.
6 http://www.aee-rbc.be/, geconsulteerd op 07/11/2013.

Beeldsimulatie parvis Abattoir (ORG)

Beeldsimulatie Urban Farming Abattoir (ORG)
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Aankoopgroep voor Artisanale Landbouw (SAGAL) 7, waaronder 
bijv. de biomanden. Vermits de producten grote afstanden moeten 
afleggen in de stad en dat de administratieve inspanningen heel zwaar 
worden, wil men graag een verdeelnetwerk creëren en de activiteiten 
groeperen8 .

Manufactuur

• Timing: in onderzoeksfase / project zal ingediend worden bij 
volgende EFRO subsidie ronde

Er is in Brussel nood aan ruimte voor kleinere en meer lokale nijverheid. 
Gezien het thema van het masterplan “Den buik van Brussel” denkt 
Abattoir erover om het bewerken van voeding op haar site aan te 
trekken. Voorbeelden hiervan zijn bijv. het maken van perensiroop of 
het kweken van champignons. Voor de locatie wordt zowel gedacht 
aan de Kelders van Kuregem als aan één van de pakhuizen.

Ook in het kader van de nood aan huisvesting voor kmo’s wordt er 
gedacht aan begeleidingstrajecten voor kleine ondernemingen zoals 
bijv. specifieke vormingen.

Kenniscentrum Voeding en Incubator

• Timing: in onderzoeksfase / project zal ingediend worden bij 
volgende EFRO subsidie ronde

De oprichting van een kenniscentrum rond voeding is evident vanuit 
de thematisering van de site. Toch is dit het minst evidente project 
omdat het het verst verwijderd is van de kernactiviteiten van Abattoir.

Parvis

• Timing: in onderzoeksfase
• Oppervlakte: > 6 à 7 ha

Het juridische eigendomstatuut van de grond (erfpacht), samen met 
de behoefte om hier een publiek karakter aan te geven, en het beheer 
van een private ruimte met een publiek karakter, moeten op elkaar 
afgestemd worden. Binnen het wijkcontract Passer wordt daarom 
een studie verricht naar mogelijke oplossingen voor de samenwerking 
tussen Abattoir en de gemeente Anderlecht, samen met andere 

7 Dit is meer bekend onder de Franse naam Groupes d’Achat Solidaires de l’Agricultures 
Paysannes of GASAP.
8 Masterthesis Antoine Morthier 2013: “Les Groupements d’Achats Solidaires de 
l’Agriculture Paysanne (GASAP), quel potentiel pour déclencher une transition du système 
alimentaire Bruxellois ?”, ULB, Bruxelles.
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publieke overheden. Abattoir heeft bedenkingen bij het idee om haar 
erfpacht af te staan en concessiehouder te worden. Het argument is 
dat zij hierdoor zeggenschap verliest (die deels wordt afgestaan aan 
de overheid) over deze ruimte en vreest haar marktactiviteiten niet te 
kunnen waarborgen.

Vragen die een belangrijke rol spelen zijn: hoe kan de heraanleg 
van de Parvis gefinancierd worden, er van uitgaande dat Abattoir 
erfpachthouder blijft? De ramingen komen uit op ongeveer 7 miljoen 
euro. Wie kan het beheer van de Parvis voor zijn rekening nemen? In 
welke mate wordt de Parvis een publieke of een private ruimte? En 
daaruit volgend, in welke mate wordt deze ruimte opengesteld voor 
derden?

Restauratie van de markthal

• Timing: 2014 - ...
• Probleem om de restauratie gefinancierd te krijgen.

De markthal is een iconisch en beschermd monument en is dringend 
aan restauratie toe. Volgens de huidige regelgeving is het mogelijk om 
40% van de restauratiekosten te laten subsidiëren door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Gezien de restauratie niet onmiddellijk 
economische waarde kan creëren, is het bijzonder moeilijk voor een 

kmo zoals Abattoir om de financiering hiervoor rond te krijgen, zelfs 
met financiering. Er zou sprake zijn dat deze subsidiëring opgetrokken 
wordt tot 80% voor emblematische monumenten, zoals de markthal.

Momenteel is er een onderzoek gaande om een raming te maken van 
de restauratiekosten. Blijkt dat de renovatie van de achtergevel, die in 
de meest slechte staat is, reeds 8 miljoen euro zou kosten. De hoogte 
van deze kosten komen o.a. voort uit het feit dat men de onderdelen 
niet kan vervangen, maar schoon moet maken en moet herstellen in 
de oorspronkelijke staat.

Bouwblokken ABC – Y – Z 

• 2014-2016
• Abattoir heeft een bouwvergunning en is op zoek naar een 

bouwpromotor

De hoeken van de site Abattoir spelen een belangrijke rol als invalsweg 
(toegang) voor de activiteiten van de markt en de voedingshal. Abattoir 
wil er graag een gemengd project realiseren met een combinatie 

Beeldsimulatie Gebouw Y – Z Abattoir (ORG)
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van winkels, horeca, huisvesting en de vestiging van vzw’s. Het doel 
is om winkel- en horecaruimte te voorzien voor de handelaars die 
zich nu in de lage panden aan de hoofdingang van de site bevinden. 
Deze panden zouden afgebroken worden om de site te openen. De 
handelaars kunnen dan ondergebracht worden in de nieuwe panden 
aan de Parvis.

Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen Abattoir nv en  
Dienstencentrum Cosmos, BON en de Werkwinkel. Deze vzw’s 
hebben een (deels) overlappend publiek. Daarom willen ze graag het 
onthaal en andere gemeenschappelijke functies met elkaar delen 
zoals bijv. een cafetaria/restaurant. Hierdoor kunnen ze makkelijk 
naar elkaar doorverwijzen en kunnen ze integraler werken. Ze 
zouden een onthaalfunctie op het gelijkvloers kunnen opzetten en 
het sociale restaurant van Cosmos, en de kantoren op de eerste 
verdieping kunnen installeren. De vestiging van de organisaties op de 
site van Abattoir impliceert wel de noodzaak om een afwijking van de 
bouwvergunning te moeten aanvragen.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel opperde bij Abattoir om naast 
grote woonheden, ook kleinere units te voorzien op de huurmarkt 
voor senioren omdat hier een groot tekort aan is. Er werd reeds 
door het kenniscentrum onderzocht of men er senioren collectief 
kon huisvesten in 3-kamerappartementen, maar dat bleek niet 
het geval. Om Abattoir te overtuigen heeft het kenniscentrum een 
marktstudie laten uitvoeren door een immobiliënkantoor. Hierin 
wordt geadviseerd om kleinere woonunits te voorzien om de bouw 
van het project rendabel te maken voor een potentiële promotor. Het 
gesprek met Abattoir hierover is gaande.

Stromen van de site

Als beheerder van de site is het ook één van de taken van het 
bedrijf om op zoek te gaan naar meer duurzame oplossingen voor 
de stromen van de site zoals water, wind, energie etc... Abattoir 
heeft bijv. veel restwarmte van haar slachtactiviteiten. Er wordt 
gedacht over hoe deze restwarmte gerecupereerd kan worden i.p.v. 
vandaag gekoeld te worden door koelinstallaties. De restwarmte 
heeft een temperatuur van 26°C. Dit is een ideale temperatuur voor 
viskwekerijen. Deze temperatuur is echter aan de lage kant om het 
in een soort van verwarmingsnetwerk te stoppen, zoals bijv. het 
stadsverwarmingsnet van Gent. Hier wordt warmte gerecupereerd 
van een warmtekoppelingscentrale via warm water, waarbij het water 
vertrekt met een temperatuur van 130°C 9.

9 EDF Luminus 2013, via http://edfluminus.edf.com/activiteiten/productie/
warmtekrachtkoppeling-59823.html, geconsulteerd op 07/11/2013. 
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3.1.4. Masterplan Abattoir: 5 uitgangspunten

Vandaag kent de site van Abattoir een suburbane groei en organisatie. 
Het masterplan is een visie die fungeert als hefboom voor verdichting 
en verbinding met het stedelijk weefsel rondom de site.  Er worden 
bouwblokken voorzien met elk een footprint van 6000m².

We baseren ons voor de bespreking grotendeels op het beschikbare 
document “Globale ontwikkelingsvisie Abattoir” dat opgesteld werd 
in samenwerking met het bureau ORG. In DEEL 4 concentreert het 
ruimtelijk onderzoek en het aftasten van de programmascenario’s zich 
op de grensgebieden van het masterplan aan en op de aangrenzende 
percelen, en op de relatie met de Erasmushogeschool.

Principe 1: Doorbraken en verbindingen

Zoals de markt vandaag uitloopt tot aan de Bergensesteenweg, zo wil 
men ook via andere toegangswegen het plein en de markt zichtbaar 
maken vanaf alle zijden van de site. Bij het maken van doorbraken 
en verbindingen legt ORG daarom veel nadruk op de visualiteit 
van het plein, gezien het plein vandaag enkel zichtbaar is vanop de 
Bergensesteenweg, ter hoogte van metrostation Clemenceau.
Het is belangrijk en voordelig voor de marktactiviteiten dat het plein 
langs alle zijden zichtbaar en toegankelijk is.

Daaraan kan toegevoegd worden dat het verhogen van de 
permeabiliteit van een immens bouwblok wenselijk is voor 
voetgangers en fietsers, ook los van de marktactiviteit.

Masterplan Abattoir (ORG)
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In het masterplan staat beschreven dat naast de markt op vrijdag, 
zaterdag en zondag het plein ook gebruikt kan worden voor sociale 
en culturele evenementen. Deze omschrijving laat onduidelijkheid 
bestaan over de aard van het publieke karakter van het plein: Is het 
een plein dat 24u op 24u toegankelijk is voor iedereen? Wordt het op 
bepaalde uren opengesteld voor iedereen, en functioneert het bijv. 
zoals een park dat men ’s ochtends opent en ’s avonds sluit? Of, is het 

Principe 2: Een stedelijk plein

Op lokaal niveau is er een enorme nood aan publieke ruimte. De site 
van Abattoir heeft de potentie om uit te groeien tot een nieuw centraal 
plein in Brussel, op en onder een emblematisch monument. Vermits 
er vandaag in Brussel nog geen plein bestaat met deze afmetingen, 
kan het het grootste plein van heel Brussel worden. Het gaat om 
een oppervlakte van 60.000m². Dat betekent dat er een nieuwe 
centraliteit ontstaat in het hart van Kuregem, op wandelafstand van 
de Grote Markt en dat het plein bewust wordt opgenomen in de 
mentale kaarten van bewoners en bezoekers.

Doorbraken en verbindingen Abattoir

Nieuwe centraliteit in de stad Abattoir
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Principe 3: Stedelijke pakhuizen als open structuren

De wanden van het nieuwe plein worden gevormd door de pakhuizen.  
Het masterplan beschrijft hoe ze ‘containers van activiteiten’ 
kunnen zijn en niet van tevoren geprogrammeerd moeten worden. 
De veelvuldige reconversie van pakhuizen over de wereld tonen 
dat het flexibele structuren zijn die mee kunnen evolueren met de 
geschiedenis. Mogelijks kunnen er parkeerplaatsen ondergronds of 
op de verdiepingen worden ondergebracht.

De wanden aan de pleinzijde zouden activiteiten moeten worden die 
het plein of de kanaalboulevard kunnen activeren. Omdat de wanden 
aan de kanaalzijde nu voorzien worden als logistieke zones, kan er een 
groot conflict ontstaan tussen de voetgangers die van metrostation 

enkel toegankelijk voor mensen die ter plaatse moeten zijn voor de 
markt- en/of andere activiteiten? Uit gesprekken met Abattoir komt 
sterk naar voor dat het plein altijd beheerd moet kunnen worden. Dat 
betekent de facto, dat het plein afsluitbaar moet zijn en dat Abattoir 
nv een volledig publiek plein in deze fase van het masterplan nog niet 
ziet zitten.

Plein over bestaande situatie Blaak, Rotterdam (West 8)

Pleinontwerp Slinge (ORG) Het plein als een verharde ruimte met patronen
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Principe 4: Accenten rond het plein

Accenten en torens rond het plein Abattoir

Referenties van stedelijke pakhuizen

Delacroix langs het kanaal naar de Erasmushogeschool of de 
Materiaalstraat stappen. Het is daarom wenselijk om de relatie met 
het kanaal te herdenken en te kijken of er alternatieve oplossingen 
bestaan voor de logistiek.

Principe 5: Thematisering van de site rond voeding

Het is een groot voordeel dat de pakhuizen als open structuren 
fungeren. Het is interessant dat er naast de thematisering van 
activiteiten op de site rond voeding ook andere activiteiten kunnen 
komen. Abattoir formuleert daarbij een aantal programmatorische 
uitgangspunten die vooral gelinkt zijn aan economie en werk.
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Vooral op het grensgebied met de Erasmushogeschool werkt het 
dynamiserend  om programma’s te voorzien die aanvullend zijn op de 
onderwijsactiviteit, de studentenvoorzieningen en/of allerlei sociale 
en culturele programma’s die passage op het plein op verschillende 
uren van de dag genereren, ook buiten de kantooruren. Zo zou de 
Black Box waarvan sprake is en die gelinkt wordt aan de Kelders 
van Kuregem ook in het grensgebied geplaatst kunnen worden en 
een polyvalente zaal zijn voor activiteiten waar ook buurtbewoners 
terecht kunnen.

3.1.5. Profiel gebruiker Abattoir

In 2004 en in 2007 deed Atrium een studie naar het profiel van de 
marktbezoekers van Abattoir10. Het aantal mensen dat zich liet 
interviewen is niet representatief, maar kan wel gelezen worden als 
een belangrijke indicatie11. Er zijn weinig verschillen tussen beide 
studies. De verschuivingen doen zich vooral voor op het gebied van 
de moedertaal, de residentie en de gezinssamenstelling. Ook op het 
gebied van transport van en naar de markt zijn er veranderingen. 
Omdat deze cijfers eerder indicatief zijn, is het onmogelijk om 
conclusies uit deze verschuivingen te trekken12.

Demografisch profiel

De belangrijkste conclusies zijn:
• Er zijn meer vrouwen (60%) dan mannen (40%).
• De meeste bezoekers zijn tussen de 25 en de 39 jaar: 48% in 2004 

en 40% in 2007.
• Opvallend is dat 70% van de bezoekers laaggeschoold zijn en ten 

hoogste een diploma hebben van het middelbaar onderwijs13.
• Qua werk is het overgrote deel werkloos (48%), 25% is bediende, 

19% is arbeider en 8% zijn studenten14.

10 “Etude sur le profil des clients du marché des abattoirs - Anderlecht-Cureghem Town 
Centre Management 2004” en “Studie van het profile van de klanten van de slachthuismarkt – 
Atrium Anderlecht Cureghem 2007”.
11 In 2004 werden er 167 mensen op de 3 marktdagen geënqueteerd via een 
standaardvragenlijst. In 2007 waren er dat 198. Gezien de markt gemiddeld 100.000 bezoekers 
op 3 dagen aantrekt, doen de studies slechts een uitspraak over een fractie van het aantal 
bezoekers en zijn daarom eerder indicatief dan representatief.
12 De verschuiving van 39% van de mensen die in 2004 aangaven dat Arabisch hun 
moedertaal was naar 47% in 2007 kan bijv. te maken hebben met de moedertaal van de 
stewards die de interviews afnamen. Of de verschuivingen in het gebruik van openbaar vervoer 
kan te maken hebben met de locatie van de afname van de interviews.
13 Dit wordt enkel in de studie van 2004 bevraagd
14 Dit wordt enkel in de studie van 2004 bevraagd.
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• Het zijn vooral koppels met kinderen (55% in 2004 / 40% in 2007) 
die de markt bezoeken, bijna 30% alleenstaanden en koppels 
zonder kinderen (11% in 2004 / 22% in 2007).

• Bij bevraging naar de moedertaal is het overgrote deel Arabisch 
sprekend. Er doen zich een aantal verschuivingen voor in beide 
studies:

• Qua residentie komt het overgrote deel van de bezoekers uit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dan vooral uit Anderlecht 
en Sint-Jans-Molenbeek. Een groot percentage komt ook uit de 
naburige gemeenten van Vlaams-Brabant.

Mobiliteitsprofiel

Rond de dertig procent van de marktbezoekers komt met de auto. 
Maar de meesten komen toch met het openbaar vervoer of te voet. 
Noch in 2004, noch in 2007 kwamen de bevraagden met de fiets.

Abattoir voert zelf regelmatig tellingen uit van het aantal mensen 
die de markt bezoeken met caddy’s en probeert de stromen in kaart 
te brengen van de verschillende ingangen van de site. Het aantal 
bezoekers met een caddy ligt gemiddeld rond de 25% 15.

De infrastructuur van het openbaar vervoer rondom de site van 
Abattoir is op geen enkele manier afgestemd op de aantallen 
bezoekers van de markt:

15  Uit: “Tellingen aankomst station Clemenceau lijn 2 en 6 door Abatan NV (vandaag 
Abattoir nv). Bepaling percentage bezoekers met caddy, 2011.”
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• Metrostation Delacroix: de ingang die aansluit op de site van 
Abattoir is donker en bestaat enkel uit trappen. Voor mensen met 
caddy’s of met buggy’s of mindervaliden is het quasi onmogelijk 
om deze ingang te gebruiken.

• Metrostation Clemenceau: naast het metrostation Heyzel 
heeft Clemenceau als enige station het label van een 
‘evenementenstation’ van de MIVB. Toch is het station 
oververzadigd, is de circulatie van de perrons naar de uitgangen 
– en omgekeerd –  meestal geblokkeerd of heel traag door de 
mensenstroom. Veel mensen komen met caddy’s om meer 
producten te kunnen kopen, maar door de hoeveelheid mensen 
is er niets dat in enige gebruiksvriendelijkheid voorziet.

• Bus 46: de uren van doorkomst op zaterdag en zondag zijn 
hetzelfde als alle weekenddoorkomsten van MIVB bussen. Daar 
waar de frequentie tijdens de kantooruren op een vijftal bussen 
ligt per uur, zijn er dat op zaterdag slechts drie en op zondag 
maar twee per uur. Mensen vallen zowat uit de bus als de deuren 
opengaan.

3.1.6. Het masterplan van Abattoir in relatie tot het 
stadsvernieuwingsproject

• Het masterplan van Abattoir n.v. laat toe (zoals elk masterplan) 
om concrete investeringen qua infrastructuur te plannen en 
om de positie van een belangrijke stedelijke actor in de stad 
te verhelderen. Van het masterplan Abattoir gaat dan ook een 
sterk structurerende kracht uit wat betreft de toekomst van het 
projectgebied.

• De fasering van het masterplan is in grote lijnen gekend, waarbij 
de programmatorische uitwerking en uitvoeringstermijnen het 
meest concreet zijn voor de onderdelen die het eerst zullen 
worden uitgevoerd (versmarkt, voedingshal, toegang langs kant 
Clemenceau, stedelijk slachthuis). Latere fasen in de uitvoering 
(waaronder het grensgebied met EhB) zijn nog niet concreet 
ingevuld en laten flexibiliteit (en dus ook overleg) toe.

• De voorstudie heeft het overleg op gang getrokken omtrent 
een belangrijk stedenbouwkundige figuur uit het masterplan: 
een collectieve doorsteek in noordzuid richting op termijn, 
gelegen op de percelen van Abattoir én EhB. De haalbaarheid zal 
afhangen van de concrete uitwerking hiervan alsook het beheer 
van de toegankelijkheid. De doorwaadbaarheid van noord naar 
zuid zal dan een kwestie zijn van beheersafspraken tussen de 
verschillende eigenaars. 

• De ontwikkeling van de zuidelijke grens van de Abattoir site kan 
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aansluiting vinden bij de activiteiten van de Erasmushogeschool. 
Een piste die verder onderzocht dient te worden is de uitbouw 
van een incubatie/bedrijvencentrum dat nauw aansluit bij de 
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het departement 
Design & Technologie. Een mogelijke locatie hiervoor wordt 
geboden door de nog te ontwikkelen pakhuizen (vooral het meest 
zuidelijke) op de site van Abattoir.

• Het masterplan voorziet in de afbraak van het Renaultgebouw 
om de noordzuid doorsteek te realiseren, met een zichtas tussen 
het Albert I-plein en de Markthal. De realisatie hiervan werpt een 
aantal belangrijke vragen op wat betreft de eigendomsstructuur 
(momenteel eigendom van Lidl) en de financiering van deze 
ingreep. Tegelijk hebben verschillende actoren interesse getoond 
(tot hiertoe zonder engagement) om een deel van het gebouw te 
gebruiken voor onderwijs of collectieve voorzieningen (zie deel 
3). Dit stelt de vraag naar de wenselijkheid om dit gebouw af te 
breken zoals voorzien in het masterplan. Dit dossier dient verder 
opgevolgd te worden.

• Tenslotte vermelden we nog het belang van tijdelijk gebruik en 
tijdelijke tussenoplossingen. Tijdens de voorstudie werden een 
aantal pistes gelanceerd, bijvoorbeeld de tijdelijke inrichting van 
de parking langsheen de Nijverheidskaai als een ruimte waar 
parkeren gecombineerd wordt met speelruimte en wandelpaden 
in afwachting van de concrete invulling van dit deel van de site. Dit 
laat toe om de grote oppervlakte en de relatief lange tijdshorizon 
van het masterplan Abattoir te overbruggen en het gebied nu reeds 
op te laden met een aantal bijkomende activiteiten die tegemoet 
komen aan een reeks noden (bijvoorbeeld verbeteren van de 
passage tussen metrostation Delacroix en de Erasmushogeschool 
Brussel).

Implicatie van Masterplan Abattoir op 
bestaande bebouwing 
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3.2. Scholencampus Erasmushogeschool in 
de stad

3.2.1. In cijfers

Erasmushogeschool – Campus Kaai
Perceel: 35,795 m²
Bouwoppervlakte: 16.716 m²
V/T:  0,5
Aantal personen: 700 tijdens kantooruren
Functie: hoger onderwijs, studentenvoorzieningen

2 creatieve onderwijsclusters:
Design & Technology 
School of Arts (Musical)

Recente en geplande renovaties
• Actua-TV studio
• Nieuwe cafetaria (2015)

3.2.2. Huidige en mogelijke toekomstige activiteiten EhB – 
Campus Kaai

Campus Kaai van de EhB huisvest behoorlijk wat activiteiten die 
voornamelijk gerelateerd zijn aan onderwijs. Zo zijn er:

• De opleidingen
• De labo’s
• De centrale diensten voor alle campussen van de EhB
• Studentenvoorzieningen
• LED (Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum rond 

Mobiel Applicaties)
• Studio’s Actua-TV
• EFRO project EMOVO

Opleidingen

Op Campus Kaai bevinden zich opleidingen uit de departementen 
Design & Technologie en School of Arts:

• Departement Design & Technologie:
 ˃ Toegepaste informatica (Dig-X)
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 ˃ Multimedia en communicatietechnologie (Multec)
• Departement School of Arts:

 ˃ Musical

Het departement Design & Technologie is een nieuw en bijgevolg 
relatief klein departement dat evenwel een belangrijk groeipotentieel 
heeft. Momenteel telt het departement 490 studenten (2013-2014) 
in de opleidingen Toegepaste Informatica (Dig-X) en Multimedia en 
communicatietechnologie (Multec). Het departement mikt op een 
groei van het studentenaantal d.m.v. intrinsieke groei en het inrichten 
van bijkomende (postgraduaat-)opleidingen. Het aantal studenten 
voor 2014-2015 wordt op 600 begroot, binnen een aantal jaren hoopt 
men een 1000-tal studenten te mogen verwelkomen.

Voor de toekomst zijn er een aantal herlocaties van opleidingen 
mogelijk. De pistes die hieronder beschreven worden, bevinden zich 
echter nog in een prille onderzoeksfase:

• Bouw van een studio voor audiovisuele kunsten.
• Verplaatsing van het Rits met de opleidingen Drama, Audiovisuele 

Assistentie Podiumkunsten van De Bottelarij in Sint-Jans-
Molenbeek naar Campus Kaai of in de onmiddellijke omgeving 
van Campus Kaai

Dat betekent potentieel nog eens een extra groei van een honderdtal 
studenten, aangevuld met het personeel.

Deze potentiële groei van het aantal studenten en de uitbreiding 
van studierichtingen werpen de vraag op naar de capaciteit van de 
gebouwen op campus Kaai. Is er genoeg uitbreidingscapaciteit binnen 
de bestaande structuur via optimalisatie of verhuis van de richtingen 
of is er verdichting nodig van het perceel via uitbreiding, verhoging van 
het bestaande gebouw of nieuwbouw? De EhB moet de verschillende 
scenario’s nog verder onderzoeken. In Deel 4 worden al mogelijke 
uitbreidingsscenario’s ruimtelijk uitgewerkt (in Hoofdstuk 17, getiteld 
‘Mogelijke plekken voor programma’s’).

Labo’s

Er bevinden zich verschillende labo’s op Campus Kaai ter ondersteuning 
van het departement Design & Technologie: een Fablab, medialab, 
diviselab en een usabilitylab. Deze hoogtechnologische labo’s zijn niet 
alleen toegankelijk voor studenten, maar ook (in beperkte mate) voor 
een breder publiek en voor bedrijven. Het is de bedoeling om via o.a. 
deze labo’s de relaties met het bedrijfsleven te versterken. 
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Momenteel onderzoekt men verschillende beheersmogelijkheden 
om de labo’s meer open te stellen voor een breder publiek, waardoor 
de functies van de labo’s meerledig worden:

• Een lesfunctie.
• Een ‘hanging around’ functie voor studenten. Er kunnen op termijn 

misschien kleine evenementen plaatsvinden, een podiumruimte 
komen. De labo’s moeten aantrekkelijk zijn zodat studenten op de 
campus willen blijven.

• Een publieke functie, waarbij de diensten op duidelijke tijdstippen 
opengesteld worden voor iedereen. Men mikt daarbij niet alleen 
op de omgeving, maar ook en vooral op bedrijven.

Centrale diensten voor EhB

De centrale diensten voor de werking van de volledige EhB 
bevinden zich op Campus Kaai: management, communicatie, facility, 
studentenvoorzieningen, kwaliteitszorg.

Studentenvoorzieningen
Naast de begeleiding voor studenten op gebied van studiekeuze, het 
zoeken van huisvesting, de oriëntatie in de stad en dergelijke bevindt 
zich ook een studentenrestaurant op de campus.

LED

LED is een organisatie binnen de EhB die een startsubsidie heeft 
gekregen voor 2 jaar en is gestart op 1 oktober 2013. Het financieel 

Fablab

Logo’s opleidingen departement Design & Technologie
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doel is om na 2 jaar zelf voor de financiering te kunnen zorgen. Het 
inhoudelijk doel is dat bedrijven naar LED komen met projecten, 
waarbij LED, in samenwerking met de EhB dan enerzijds leverancier 
wordt van diensten en producten in de IT-sector, en anderzijds deel 
uitmaakt van een netwerk van bedrijfspartners.

Er wordt proactief op zoek gegaan naar samenwerking met zowel IT-
bedrijven als non-IT-bedrijven, via vakorganisaties zoals Unizo. Een 
voorbeeld van de toekomstige werking is bijvoorbeeld dat Unizo 
opleidingen geeft op een willekeurige locatie over ‘Hoe functioneert 
een iPad?’. De bedoeling is dat Unizo die opleiding kan geven op 
de EhB in één van haar labo’s. Hierdoor leren bedrijven o.a. de 
infrastructuur van de EhB kennen en worden de opleidingen gegeven 
in een professionele onderzoekscontext.

Studio’s Actua TV

Recent werd een deel van het patrimonium gerenoveerd en ingericht 
als studio voor Actua-TV. Actua-TV is de enige parlementaire 
nieuwszender in België die rechtstreekse uitzendingen verzorgt vanuit 
het Vlaams Parlement, de federale Kamer en Senaat en het Europees 
Parlement. Daarnaast brengt Actua-TV o.a. een wekelijks debat met 
verschillende (politieke) gasten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
de debatstudio op de Campus Kaai. 

EFRO project 

Op de Campus Kaai bevinden zich ook laboratoria die in het kader 
van het EFRO project EMOVO gebruikt worden. Hieraan is een 
multidisciplinair onderzoeks- en vormingscentrum verbonden voor 
energie- en milieutechnologieën (samenwerking met o.a. VUB). Er 
wordt o.a. onderzoek verricht naar elektrische energieopslag van 
batterijen en condensatoren. De laboratoria bevatten o.a. testbanken 
voor batterijen.

Sporthal

Op campus Kaai bevindt zich een sportzaal die in bruikleen gegeven is 
aan CVO Brussel voor de komende tien jaar.

3.2.3. Stedelijke campus

De onderwijsactiviteiten van de Erasmushogeschool Brussel zijn 
verspreid over meerdere campussen. Velen daarvan zijn de voorbije 
jaren gerenoveerd en opgewaardeerd. 
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• Gerenoveerd en vernieuwd: Campus Jette, Campus Dansaert, 
Campus Bloemenhof

• Lopende: Campus Conservatorium

Campus Kaai kan zo’n volgende campus worden die opgewaardeerd 
wordt als een volwaardige stedelijke ‘centrum’ campus.

Er zijn verschillende stedelijke campussen in en rond de Vijfhoek: EhB, 
Saint Louis en Ceria-Coovi. Campus Kaai is een campus met dezelfde 
ontwikkelingsmogelijkheden als deze ‘centrum’ campussen en kan dit 
gegeven meenemen in de visievorming bij de opwaardering van deze 
volgende campus:

• Er kan een bipool gevormd worden met de campus Dansaert en 
campus Bloemenhof.

• Campus Kaai is centraal gelegen binnen het Brussels gewest 
en bevindt zich op 2,5 kilometer wandelafstand van campus 
Dansaert en de Grote Markt.

Bipool campus Dansaert en campus Kaai?

Campus Dansaert

Campus Bloemenhof
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Groene scholencampus aan het kanaal

Campus Conservatorium

Campus Jette

• De campus is zeer goed bereikbaar: zowel met het openbaar 
vervoer (metro, bus, tram, trein) als met de auto.

• Door de oprichting van een aantal nieuwe studierichtingen 
binnen het departement Design & Technologie en een mogelijke 
verhuis van andere richtingen naar deze campus, is er potentieel 
een grote groeicapaciteit.

3.2.4. Identiteit campus
Het opwaarderen en het markeren van een identiteit van campus Kaai 
speelt evenzeer een belangrijke rol in de ontwikkeling en positionering 
van campus Kaai.

Zoals in Deel 4 beschreven wordt, heeft de campus een bijzonder 
patrimonium, maar is het gebouw van buitenaf moeilijk leesbaar: 
men kan niet duidelijk opmaken dat het gebouw een hogeschool 
huisvest vol jongeren. Er is ruimtelijk geen relatie met de onmiddellijke 
omgeving en de veiligheidsproblemen maken dit gegeven nog sterker 

met o.a. een slagboom en het afsluiten van de ingang naar de 
Flinsdreef en het Albert I plein. Vanuit de studenten en het personeel 
bestaan er gemengde gevoelens tegenover de locatie van de campus.

Naast de vele stadsvernieuwingsprojecten die momenteel in de 
nabije omgeving van de campus plaatsvinden, zijn er op de site zelf 
ook overtuigende elementen aanwezig die de aantrekkelijkheid en de 
aantrekkingskracht van campus Kaai kunnen verhogen:

• Groene scholencampus aan het kanaal
• Twee creatieve onderwijsclusters

Groene scholencampus aan het kanaal

Campus Kaai bevindt zich aan het kanaal en heeft een grote groene 
oppervlakte op haar domein. Het is een unieke opportuniteit om in 
het centrum van de stad zo’n groene zone te kunnen ontwikkelen 
aan en rondom een hogeschool. Studenten en personeel kunnen 
er vertoeven, er eten, er elkaar ontmoeten, groepswerken maken 
enzovoort. Gezien de bijna totale afwezigheid van toegankelijk groen 
in dit deel van de stad, is het aangewezen ook een oefening te maken 
over het openstellen van zo’n groene zone voor derden. Dit roept een 
aantal belangrijke beheersvragen op rond netheid en veiligheid, die in 
samenwerking met de gemeente Anderlecht en de eigenaars van de 
aangrenzende percelen beantwoord moeten worden.
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Twee creatieve onderwijsclusters

Er bevinden zich twee creatieve departementen of onderwijsclusters 
op de campus, Design & Technology en School of Arts, waarvan de 
laatste potentieel nog verder uitgebreid kan worden met een verhuis 
van de richtingen Drama en Podiumtechnieken vanuit De Bottelarij. 
Het markeren van een campusidentiteit rond Art, Design & Technology 
creëert een bijzondere mix, die bijv. weerspiegeld wordt in de steeds 
populairder wordende ‘Makers’ society. Deze identiteit wordt 
versterkt door de aanwezigheid van het Fablab dat als een knooppunt 
kan fungeren tussen de kunsten en de technologie. Daarnaast is het 
een grote troef voor een school om te kunnen uitpakken met een 
diversiteit aan culturen op één campus: studenten musical of drama 
kleden zich anders, hebben andere prioriteiten en visies op het leven 
dan studenten multimedia of toegepaste informatica en omgekeerd. 
Door in elkaars nabijheid te zijn, eventueel voor sommige opdrachten 
te moeten samenwerken en dergelijke, vinden ontmoetingen en 
confrontaties plaats. Op die manier kan de identiteit van de campus 
intrinsiek bijdragen aan het verhogen van de competenties van de 
studenten.

Een interessant referentieproject dat een sterke identiteit van een 
scholencampus illustreert, is KEA, School of Design & Technology, in 
Kopenhagen. Hier wordt creativiteit hoog in het vaandel gedragen 
en op alle mogelijke manieren gestimuleerd. Het is een model waar 
campus Kaai op termijn naartoe zou kunnen groeien.

BKEA School of Design & Technology, Kopenhagen
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3.2.5. Profiel van de gebruikers van de EhB (enquête)

Vermits er geen recente gegevens beschikbaar zijn over het 
mobiliteitsprofiel van de studenten en het personeel van EhB, werd er 
in samenwerking met de dienst Kwaliteitszorg van de EhB een online 
enquête opgesteld (zie vragenlijst in bijlage). Hierbij werd, naast het 
mobiliteitsprofiel, gepolst naar het standpunt tegenover de groene 
grasvlakte en naar het gebruik van voorzieningen op en rond de 
campus.

Door tijdsdruk bleef de enquête relatief kort online staan en is het 
aantal respondenten relatief beperkt, maar de cijfers geven ons toch 
een indicatie waaruit we valabele vaststellingen kunnen opmaken. De 
vragenlijst voor studenten en docenten werden per mail rondgestuurd 
en verschillen lichtjes van elkaar:

• Enquête studenten:
 ˃ Opengestaan van 12/11/2013 tot 02/12/2013;
 ˃ Er werden 532 studenten uitgenodigd;
 ˃ 99 studenten hebben deelgenomen (19%).

• Enquête docenten:
 ˃ Opengestaan van 25/11 tot 2/12;
 ˃ Er werden 151 personeelsleden uitgenodigd;
 ˃ 59 personeelsleden hebben deelgenomen (39%).
 ˃ Het onderhoudspersoneel is ondervertegenwoordigd bij de 

respondenten omdat zij minimaal gebruik maakt van mail en 
internet op de werkvloer.

Bij de resultaten hieronder worden de cijfers voor studenten en 
docenten samengeteld, tenzij anders vermeld.

Mobiliteit

Meer dan de helft van de respondenten gebruikt meerdere 
vervoersmodi om van thuis naar campus Kaai te komen. Meestal gaat 
het om de combinatie van auto met metro, auto met trein, en fiets 
met trein. 

De meesten hiervan beëindigen hun traject echter met de metro 
(75/129). Dat betekent dat 58% van de respondenten de metro 
gebruiken om naar campus Kaai te komen. De metro staat op de 
absolute nummer één van vervoersmodi om naar campus Kaai te 
komen en meer specifiek tot de halte Delacroix. Slechts een kleine 
minderheid (2/212) komt via metrostation Clemenceau.



70

DEEL 3

Uit de enquête is niet op te maken of de mensen die ‘te voet’ hebben 
geantwoord eerst de metro hebben genomen, maar de kans is groot 
dat een groot deel  dat wel heeft gedaan. Deze cijfers geven aan dat 
een bijzonder groot aantal van studenten en personeel metrostation 
Delacroix neemt en via het te smalle en gevaarlijke voetpad naar de 
campus komt gewandeld.

Voorzieningen

Als er gevraagd wordt welke voorziening het meest ontbreekt 
antwoorden 35 op 141 respondenten met ‘café’. Dit werd bevestigd in 
de vele interviews die we met het personeel hebben gehouden. Vrijwel 
iedereen gaf aan dat een café als aantrekkelijke ontmoetingsruimte 
met brede openingsuren een groot gemis was op de campus.

Uit de enquête blijkt ook dat studenten de campus regelmatig 
verlaten om eetgelegenheden te bezoeken. Enerzijds toont dit dat 

(Bron: Enquête Cosmopolis-EhB 2013)

Hoe wordt het woonwerk traject van studenten en 
docenten naar campus Kaai beëindigd? 

Wat is de belangrijkste voorziening die volgens 
studenten en personeel ontbreekt? (%)

(Bron: Enquête Cosmopolis-EhB 2013)

(Bron: Enquête Cosmopolis-EhB 2013)

De verschillende vervoersmodi van studenten en 
docenten van thuis naar campus Kaai (%)
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Wanneer zouden studenten en personeel de 
groene ruimte WEL of MEER gebruiken? (%)

(Bron: Enquête Cosmopolis-EhB 2013)

Groene ruimte van EhB

studenten wel degelijk de omliggende wijk ingaan. Anderzijds mogen 
we hieruit niet concluderen dat studenten goed op de hoogte zijn 
van de voorzieningen in de omliggende wijk. Als we polsten naar de 
belangrijkste voorziening die ontbreekt op de campus, antwoorden 
veel studenten ‘fitnessruimte’ (20/141), terwijl er zichtbaar aan de 
overkant van het kanaal een grote fitnessruimte is. Dit was ook een 
onbekend gegeven voor de dienst Stuvo (studentenvoorzieningen). 
De grote vraag naar fitnessruimte bij studenten opent de mogelijkheid 
om bijv. met het bestaande fitnesscentrum te gaan onderhandelen 
over voordelige studentenabonnementen.

Ook maken studenten en personeel gewag van de nood aan banken 
en bomen, waaruit de behoefte spreekt om overal te kunnen gaan 
zitten.

Groene ruimte

Als er gevraagd wordt op welke manier men de groene grasvlakte 
momenteel gebruikt, zijn er 141 respondenten in totaal. De 
belangrijkste vormen van gebruik zijn als picknickplek (>40%) en als 
doorgang naar het restaurant (20%) of naar de klaslokalen (18%).

Opvallend is, dat als er gevraagd wordt naar de manier waarop 
men de groene grasvlakte WEL of MEER zou gebruiken, het aantal 
respondenten stijgt tot 251. We kunnen hierin een indicatie zien dat 
er wel een groot animo bestaat om deze groene ruimte te gebruiken.

Uit het diagram blijkt dat zitgelegenheid het gebruik van de groene 
grasvlakte ontzettend zou kunnen verhogen, samen met het plaatsen 
van bomen.
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3.3. Nieuwe opportuniteiten 
en vragen bij aangrenzende 
percelen

3.3.1. CVO Brussel als mogelijke nieuwe partner 
in het stadsvernieuwingsproject

In cijfers

Perceel: 12.552 m²
Bouwoppervlakte: 7.682 m²
V/T:  0,6
Aantal personen: 900 overdag en ‘s avonds
Functies: volwassenenonderwijs 
en vorming, examencommissie, 
studentenvoorzieningen, conciërgewoning

Eigenaar

Het Gemeenschapsonderwijs GO! is eigenaar van het perceel. 
Het GO! is één van de onderwijsnetten in Vlaanderen en Brussel 
en herbergt een hele reeks onderwijsinstellingen en hieraan 
gerelateerde voorzieningen: kinderopvang, basisonderwijs, 
secundair onderwijs, internaten, buitengewoon basis- en secundair 
onderwijs, volwassenenonderwijs (waaronder CVO Brussel), deeltijds 
kunstonderwijs, CLB’s of centra voor leerlingenbegeleiding en zonaal 
leerlingenvervoer.

Vroeger was het GO! (ex-Argo) ook eigenaar van de EhB site. De 
plannen van beide sites zijn in papiervorm en in een ingescande 
versie consulteerbaar op de kantoren.

Behoeftes

Specifiek gelinkt aan de organisatie ter plaatste, barst CVO Brussel uit 
zijn voegen en heeft op vrij korte termijn nood aan 20 extra leslokalen. 
Uit het ontwerpend onderzoek blijkt dat deze zowel in het voormalige 
Renaultgebouw zouden kunnen komen als op het aangrenzende 
hoekperceel gelegen aan de Materiaalstraat en de Nijverheidskaai. 
Het management van het CVO gaf aan dat de voorkeur uitgaat naar 
het hogerop bouwen op de bestaande structuur.

Vermits GO! de inrichtende macht is zijn er combinaties mogelijk op 
deze twee aangrenzende percelen:
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• Een uitbreiding van de HBO5 opleidingen (niveau tussen secundair 
onderwijs en een bachelor)

• Basisschool
• Een kunstenacademie van het deeltijds kunstonderwijs, gezien het 

centraliseringsproces van de academies in Brussel

Deze pistes moeten verder onderzocht worden met het GO!

Ruimtelijke aandachtspunten

Het GO! kan een belangrijke rol spelen in de inname van de twee 
zuidelijke hoeken van het megablok.

GO! speelt momenteel al een belangrijke rol met de toekomstige 
hoefsmederijschool die in aanbouw is. Eén van de voorwaarden voor 
de stedenbouwkundige vergunning die de gemeente Anderlecht 
heeft gesteld, is de permeabiliteit van de groene zone rond de 
hoefsmederijschool. Door de afwezigheid van een hekwerk kunnen 
bewoners zowel op weekdagen en in het weekend gebruik maken van 
deze groene ruimte.

Het hoekperceel, gelegen aan de Materiaalstraat en de Nijverheidskaai 
heeft een grote visibiliteit en kan op verschillende manieren fungeren: als 
toegangspoort, als emblematisch symbool van een campusidentiteit...

3.3.2. Het voormalige Renault gebouw

In cijfers

Perceel: 7.000 m²
Bouwoppervlakte: 11.500 m²
V/T:  1,6
Aantal personen: leegstand
Functie: leegstand

Eigenaar

Lidl is de eigenaar van het voormalige Renaultgebouw. Er wordt een 
prestigeproject klimaat neutrale Lidl voorzien, waarbij men het dak 
zal uitrusten als een groendak met zonnepanelen. De vermoedelijke 
startdatum van het project is in 2015.

Momenteel krijgt Lidl geen vergunning van de gemeente Anderlecht 
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omdat hun plannen niet stroken met het BBP. Er wordt dan ook actief 
gezocht naar functies om met de supermarkt te combineren. Met 
een mooi project, in samenwerking met een publieke partner of vzw, 
hoopt Lidl de gemeente te kunnen overtuigen. Ook huisvesting is een 
reële optie. Lidl geeft te kennen dat het zowel wil onderhandelen 
over verkoop als over erfpacht. De aankoopprijs lag tussen de 3 en 
de 4 miljoen euro, inclusief 1 miljoen saneringskosten. Lidl heeft de 
exacte aankoopprijs niet gecommuniceerd.

In gesprekken tussen Lidl en de gemeente Anderlecht verdedigt de 
gemeente het principe van de doorgang naar het Albert I plein uit het 
masterplan Abattoir.

Behoeftes

Lidl voorziet zo’n 3.000m² voor haar prestigeproject op het gelijkvloers.
Saldo voor andere functies is ongeveer 7.000m² (GV + 4.500m² +1).

Mogelijke stedelijke functies

Er zijn verschillende functies die in het voormalige Renaultgebouw 
terecht kunnen. Gezien de veiligheidsproblemen op en rond het 
Albert I plein is het belangrijk dat er een aantal zaken in acht worden 
genomen bij de ontwikkeling van het projectgebied:

• De functies die er komen moeten op alle tijdstippen van de dag 
(overdag en ’s avonds) en in het weekend passage creëren, zodat 
er naast de bestaande huisvesting, extra sociale controle kan 
ontstaan.

• De functies op het gelijkvloers spelen een belangrijke rol in het 
verbeteren van onveiligheidsgevoelens: vitrines, licht, passage, 
etc.

Voormalig Renaultgebouw
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Er werden reeds verschillende pistes onderzocht om een project in 
het voormalige Renaultgebouw op te zetten:

• De uitbouw van een Art, Design & Technology campus: het 
personeel van het Rits (opleiding Drama en Podiumtechnieken) 
bezocht met veel belangstelling het gebouw. Zij hebben berekend 
dat een verhuis qua ruimte mogelijk is en vonden dat het gebouw 
veel karakter uitstraalt. Binnen de EhB werd groen licht gegeven 
om deze piste verder te laten onderzoeken door het departement 
Rits. De financiële kosten van zo’n verhuis en de reconversie van 
de huidige ruimte in theaterstudio’s en dergelijke spelen de 
belangrijkste rol in het al dan niet doorgaan met zo’n herlocatie 
van de opleidingen.

• Een vitrine voor de EhB aan het Albert I plein: de creatie van 
een doorgang via de Flinsdreef, in combinatie met een tweede 
zichtbare ingang geeft een gezicht aan de EhB, waar vandaag een 
achterzijde is.

• De uitbreiding van de CVO Brussel leslokalen: na een bezoek 
bleek de ruimte zeer geschikt om de beoogde leslokalen in onder 
te brengen. De financiële kosten voor de reconversie van het 
gebouw als garage en loods naar leslokalen vormen momenteel 
een grote hindernis.

• Een vaste plek voor Zinneke vzw, in combinatie met andere 
culturele organisaties: de voorbije 4 jaren is de equipe van 
de Zinneke Parade al drie keer moeten verhuizen. Gezien de 
zware lasten voor het personeel en de enorme verhuiskosten, is 
Zinneke op zoek naar een duurzame oplossing in de vorm van 
een permanent gebouw. Naast kantoorruimte, heeft Zinneke 
ook atelier- en opslagruimte nodig. Zinneke wil dit graag doen 
in samenwerking met andere sociale en culturele organisaties. 
Er zou bijvoorbeeld een interessante samenwerking kunnen 
ontstaan met Abattoir, waar men pre-parades kan oefenen op het 
grote terrein, als met het Fablab van de EhB, waar onderdelen 
van de parade gemaakt en geassembleerd kunnen worden.

Kunsthal, Rotterdam (OMA)

Palais de Tokyo, Parijs (L&V)

Ruimtelijke aandachtspunten

Het voormalige Renault gebouw heeft een kwalitatieve bouwstructuur 
en de structuur bevindt zich in een goeie staat.

Het gebouw hypothekeert de achterzijde van de EhB en de 
permeabiliteit van de site langs de zuidkant. Het principe van een 
doorgang zoals op het masterplan van Abattoir zorgt voor een 
vergrootte permeabiliteit van zowel de EhB site als de Abattoir site. 
Op het masterplan Abattoir wordt het voormalige Renaultgebouw 
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afgebroken om naast een doorgang naar de markt ook een zichtas 
te creëren. Een minder drastisch en goedkoper alternatief is om een 
doorgang te maken doorheen het bestaande gebouw.

Twee referentieprojecten, Palais de Tokyo en de Kunsthal Rotterdam, 
illustreren een publieke doorgang door een gebouw. Er kan ook 
bijv. extra vitrineruimte gecreëerd worden langsheen de doorgang, 
waardoor de passage verzekerd wordt.

In de huidige plannen van Lidl bevindt zich op het gelijkvloers een 
omvangrijke parking met +/- 90 parkeerplaatsen. Dit was de grootste 
motivatie om het gebouw te kopen, vermits de grootte van de ‘panier 
journalier’ per klant groter is als die met de auto komt en dus de 
opbrengsten vergroot.

Toch betekent dit dat de achtergevel van de EhB in eenzelfde staat 
blijft als vandaag en een blinde gevel vormt die niet geanimeerd kan 
worden.

3.3.3. De Renaultsite (opleidingscentrum)

In cijfers

Perceel: 8.417 m²
Bouwoppervlakte: 3.830 m²
V/T:  0,5
Aantal personen: 70
Functies: opleidingscentrum, klantendienst, 
administratie en backoffice

Mogelijkheden

In een gesprek met de directeur van het opleidingscentrum werd 
bevestigd dat de drie hoofdactiviteiten (opleidingscentrum, 
klantendienst, administratie ) blijven en dat er geen uitbreidingen of 
relocatie zijn voorzien.

Ruimtelijke aandachtspunten

Het grensgebied met Abattoir wordt gevormd door een hekwerk, 
waardoor je een blinde muur effect krijgt. Er zijn verzakkingen o.a. 
door het parkeren van bestelwagens voor de markt die te zwaar zijn. 
Men hoopt dit probleem op te lossen door metalen hoekprofielen in 
de grond te steken. Volgens de directeur van het opleidingscentrum 
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komt er regelmatig afval van de markt op het terrein terecht en 
bevindt er zich een hele schare kippen, afkomstig van de markt, 
die zich nestelen in de voortuin en onderhouden worden door de 
bewoners uit de buurt. Doordat men de kippen eten komt geven – 
er wordt gesproken over brood en kommen couscous – ontstaan er 
regelmatig plagen met ongedierte.

Door de achterkantsituatie is er ook een probleem van sociale 
controle.

3.3.4. Hoekpercelen Nijverheidskaai/
Materiaalstraat

In cijfers

Perceel: 2.571 m² (1900 m² + 
3200 m² nieuwbouw)
Bouwoppervlakte: 1.914 m²
V/T:  0,7
Aantal personen: onbekend
Functies: Brico, wonen

Eigenaars

Er zijn drie percelen met twee eigenaars. Een kopie van de uittreksels 
uit het kadaster is te vinden in bijlage.

Mogelijkheden

Een deel van de gebouwen bestaan uit interessant patrimonium dat 
het overwegen waard is om te renoveren.

De percelen bevinden zich op een publieke en zichtbare plek op de 
hoek van het megablok en het kanaal.

Een belangrijke vraag die gesteld moet worden is of de huidige 
functies behouden blijven. Een deel van de percelen werd gebruikt als 
werfplaats voor de aanbouw van de woningen in de Materiaalstraat. 
Het geeft een vuile en rommelige indruk. Vanuit de woningen wordt 
er vaak vuil gestort op het perceel van CVO Brussel.

Andere mogelijke functies die er kunnen komen zijn een uitbreiding van 
CVO Brussel voor de leslokalen, de bouw van studentenhuisvesting, 
de bouw van een nieuwe basisschool, of andere.



Programmascenario’s en 
ontwerpend onderzoek

Mogelijke Programmascenario’s
Positie in het stadslandschap

Verbindingen: Bruggen
Verbindingen: Permeabiliteit / Toegangen bouwblok

Ontwikkelingsstappen / Fasering
Infrastructuur als publieke ruimte: Toegang Metro Delacroix

Infrastructuur als publieke ruimte: Parking
Mogelijke plekken voor programma’s

Organisatie bouwblok
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80 In Deel 4 onderzoeken we aan de hand van ontwerpend onderzoek een aantal sleutelkwesties. Deze 
sleutelkwesties worden vaak pas helder tijdens het onderzoek zelf, tijdens de gesprekken met partners, 
tijdens de workshops.

De sleutelkwesties kunnen opgedeeld worden in twee families, en worden parallel en in onderlinge 
samenhang onderzocht:
• Programmatorische kwesties
• Ruimtelijke kwesties

In de volgende hoofdstukken worden de sleutelkwesties één voor één behandeld. De gekozen volgorde 
duidt evenwel niet op een lineair gevolgd onderzoek. We schuiven een aantal mogelijke scenario’s naar 
voren. De voorstellen zijn het resultaat van een combinatie van ontwerpend onderzoek en gesprekken 
met de partners. Zij zullen deze voorstellen gezamenlijk verder moeten onderzoeken, er prioriteiten in 
aanbrengen en valideren naar behoefte.

4.1. Mogelijke programmascenario’s

In dit hoofdstuk worden er een heleboel programma’s naar voor 
geschoven. Deze programma’s komen rechtstreeks voort uit de 
gesprekken en de behoefteanalyses die we gedaan hebben bij 
de partners en de organisaties op de aangrenzende percelen.

Uiteraard is deze lijst niet exhaustief. Het is eerder de bedoeling 
om mogelijkheden te tonen, om ideeën die geopperd werden 
door de partners tastbaar te maken, om te inspireren. De 
programmascenario’s worden zoveel mogelijk aangevuld 
met nationale en internationale referentieprojecten. Deze 
referenties werden geselecteerd op basis van 4 criteria:

• De referenties die werden aangedragen door de 
gesprekspartners.

• Referenties die zich bevinden in gelijkaardige 
sociaaleconomische en demografische omgevingen.

• Referenties die zich bevinden in gelijkaardige stedelijke 
landschappen.

• Referenties die compatibel zijn met de pakhuisarchitectuur, 
analoog aan het masterplan van Abattoir.

De programma’s zijn geordend per thema. 

4. Programmascenario’s 
en ontwerpend onderzoek
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4.1.1. Linken met economie, hoger onderwijs en (opleiding 
tot) werk

Incubatiecentrum

Het ontwikkelen van een incubatiecentrum in de Informatica 
en Communicatie Technologie (ICT) kan als broedplaats 
dienen voor beloftevolle studenten (high potentials) uit de 
opleidingen van het departement Design & Technologie van 
de Erasmushogeschool Brussel. Onder de vleugels van de EhB 
kunnen pas afgestudeerden er hun eerste bedrijfje oprichten 
en wordt het opzetten van start-ups gefaciliteerd.

Het centrum moet verschillende diensten kunnen aanbieden:

• Een mentorprogramma: al tijdens de opleidingen worden 
high-potentials opgespoord en intensief begeleid voor het 
opzetten van een eigen bedrijfje of een start-up. Dit kan 
gekoppeld worden aan opleidingstrajecten met een focus 
op ondernemerschap.

• Infrastructuur: kantoorruimte, ontmoetingsruimte 
en dergelijke kan in synergie gebruikt worden met de 
hoogtechnologische labo’s van de EhB (Fablab, Medialab, 
Diviselab, ...)

Idealabs/Coffeelabs, Antwerpen

Uminova – Arts Campus, 
Umea University, Zweden
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• Juridische en praktische ondersteuning: de start-ups kunnen 
leunen op een grote technologische expertise.

• Netwerk ondersteuning: hierdoor kunnen kruisbestuivingen 
plaatsvinden.

Uit recente artikels in de pers blijkt dat grote ondernemingen en 
fondsen investeren in de oprichting van incubatiecentra (zoals onlangs 
een in New York)1. Daarnaast blijkt ook uit de pers dat (Belgische) 
top ICT-ondernemers starten met groeifinanciering voor zeer prille 
technologie start-ups, zoals bijvoorbeeld Fortuna en Volta Ventures.

Brussel als kloppend ICT-hart van België kan een aantrekkingskracht 
genereren op deze creatieve en innovatieve talenten. De kanaalzone 
is niet alleen zeer goed bereikbaar, maar vormt ook een multiculturele 
smeltkroes als katalysator voor creatief denken.

De opleidingen van het departement Design & Technologie van de 
EhB bieden een grote pool van toekomstige high-potentials. Met de 
geplande uitbouw van een nieuwe studierichting denkt men jaarlijks 
een vijftal nieuwe high-potentials te kunnen selecteren.

Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van het departement 
Design & Technologie van de Ehb, kwamen twee referentieprojecten 
naar voor:

• Uminova, het bedrijvencentrum gerelateerd aan de Umea 
University in Zweden

• Idealabs, een bedrijvencentrum uit Antwerpen (niet gerelateerd 
is aan een instelling voor hoger onderwijs)

Beide centra voorzien opleidingen, vormingen, juridische en 
administratieve ondersteuning en netwerkevents zoals bijv. ‘coffeelabs’ 
voor start-ups en spin-offs. Uminova heeft daarbij een extra troef via 
de expertise van de universiteit.

Relatie met Port Sud (Zuidhaven)

Port Sud is deels een bedrijvencentrum, deels een interpretatiecentrum.

Port Sud als bedrijvencentrum: er worden een achttal KMO ruimtes 
voorzien met een oppervlakte tussen de 200 à 300m². Het doel is 
om KMO’s uit diverse sectoren aan te trekken (om het financieel 

1 Zie bijv. Verrycken R., ‘Starters krijgen onderdak in New York,” De Tijd, 15/11/2013, 
en De Grootte P., ‘De Belgische springplank naar Silicon Valley,’ De Tijd, 23/11/2013.
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risico te verkleinen), maar er bestaat ook de mogelijkheid om er een 
meer gespecialiseerd centrum van te maken. Dit laatste laat toe dat 
het incubatiecentrum van de EhB potentieel bij Port Sud ondergebracht 
kan worden, temeer zij zich op wandelafstand van elkaar bevinden. Tot 
op heden hebben hebben twee brouwerijen hun interesse getoond 
voor het project van Port Sud en liggen alle mogelijkheden voor verder 
ontwikkeling open. Port Sud heeft evenwel te kennen gegeven dat een 
gemengde samenstelling van KMO’s (dus geen te grote specialisatie) hun 
voorkeur krijgt.

Naast een bedrijvencentrum huisvest Port Sud ook een  
interpretatiecentrum met de naam COOP. Dit interpretatie- en 
ontdekkingscentrum wordt verderop besproken (zie 3. Linken met 
cultuur en participatie). 

Techshop

Een techshop is een ge-update versie van een FabLab (Fabrication 
Laboratorium) op industriële schaal met grote machines zoals 3Dprinters, 
lasercutters, etc. Hierdoor kan er een stap verder gegaan worden dan 
het maken van prototypes (zoals in een FabLab) en kunnen er nieuwe 
producten gemaakt worden.
Naast studenten maken ook bedrijven gebruik van deze voorziening, 
waardoor de financiering van een Techshop kan bestaan uit een publiek-
private samenwerking.

Een techshop kan bijdragen tot een intensievere samenwerking tussen 
industrie en bedrijfsleven zoals door de Erasmushogeschool Brussel 
nagestreefd wordt. De ontwikkeling van een Techshop is interessant 
zolang deze in nauwe relatie met de opleidingen van het departement 
Design & Technologie kan ontwikkeld worden. Ideaal werken studenten en 

Port Sud, 
Bogdan en Van Broeck Architects, Brussel
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ondernemers er samen in eenzelfde ruimte zodat er kruisbestuivingen 
kunnen plaatsvinden. Ter info: een Techshop heeft een ruimtegebruik 
van minimum 600m² à 1.000m².

Logistieke hub

De ontwikkeling van een logistieke hub maakt gebruik van de 
centrale positie van de site Abattoir en de mogelijke toekomstige 
pakhuizen, als onderdeel in het goederentransportnetwerk (cfr. 
Gewestelijk Plan voor Goederentransport): last-mile levering via 
metro/camionettes/fiets, overslag en stock in stedelijke pakhuizen, 
overslag via weg of kanaal. Het principe van een duurzaam stedelijk 
goederentransportsysteem moet hierbij sturend zijn. 

In Deel 3 wordt reeds aangegeven welke activiteiten er bij Abattoir nv 
op til zijn de komende jaren. Het gebruik van de site van Abattoir als 
logistieke hub kan zorgen voor werkgelegenheid voor laaggeschoolden, 
waar in deze wijken veel nood aan is. De versproducten worden met 
grote vrachtwagens de stad ingereden, opgeslagen in koelruimtes, 
en vandaar verder gedistribueerd via kleine bestelwagens en/of 
bakfietsen over de stad.

Productienijverheid of manufactuur

Het projectgebied, alsook linkeroever blijven plekken voor de locatie 
van stedelijke economie. De focus blijft het creëren van tewerkstelling 
voor Brussel of voor activiteiten die de Brusselse economie versterken.

In Deel 3 werd reeds aangegeven welke activiteiten er bij Abattoir 
op til zijn de komende jaren. Het bewerken van voeding op de site 
van Abattoir in de Kelders van Kuregem of in de pakhuizen zijn 
een reële piste. Productienijverheid van voeding kan  zorgen voor 
werkgelegenheid voor laaggeschoolden, waar in deze wijken veel 
nood aan is.

Omdat Abattoir nv hier huisvesting wil voorzien voor producerende 
KMO’s, overweegt zij om een begeleidingscentrum voor beginnende 
bedrijven hieraan te koppelen.

Sociale organisaties

De dichtsbijzijnde Werkwinkel in Brussel bevindt zich momenteel in 
de Birminghamstraat, aan de overkant van het kanaal. De Werkwinkel 
verleent diensten aan mensen die werk zoeken. De organisatie is 
geïnteresseerd in een filiaal op of rond de site van Abattoir, omdat 
de marktbezoekers een doelpubliek vormen voor deze organisatie. 
De Werkwinkel is hier momenteel over in gesprek met het Lokaal 



85

Voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel

Dienstencentrum (LDC) Cosmos. De ideale situatie voor de Werkwinkel, 
Lokaal LDC Cosmos en ook BON (Brussels Onthaal Nieuwkomers) is 
het delen van een gezamenlijk onthaal en een ontmoetingsruimte/
restaurant, zodat ze hun publiek naar elkaar kunnen doorverwijzen. 
Vermits de drie organisaties eenzelfde doelgroep bedienen, kunnen 
ze op die manier een meer integrale dienstverlening aanbieden.

Sociale economieprojecten

Werkhaven Antwerpen verleent diensten aan de inwoners van 
Antwerpen. Ze doet dat via verschillende sociaaleconomieprojecten, 
waarbij jobs worden gecreëerd voor kansengroepen. De werknemers 
krijgen er de kans om door te stromen naar jobs in de reguliere sector 
en werkt hiervoor nauw samen met bijvoorbeeld OCMW’s.

Naast renovatie- en onderhoudswerken hebben zij ook het 
project ‘Sleuteldragers’, dat in samenwerking met het ‘Netwerk 
Ontmoetingsruimte’ van de stad Antwerpen, de vraag van bewoners 
en verenigingen naar ruimtes/zalen tracht te lenigen. Er wordt 
hierbij gebruik gemaakt van het databestand van het Netwerk 
Ontmoetingsruimte, een databestand van ruimtes/zalen die vaak niet 
of niet permanent gebruikt worden. De rol van de stad is faciliteren 
en mensen in contact met elkaar brengen zonder zich te mengen 
in gebruiksovereenkomsten en huurvoorwaarden. Het project 
Sleuteldragers (waarbij een ‘sleuteldrager’ de deur komt openmaken 
en terug afsluit) is een middel om dit project te faciliteren (het 
daadwerkelijk inzetten van een sleuteldrager gebeurt op vraag van 
gebruikers/eigenaars).

Project Sleuteldragers, Antwerpen
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Kuregem is de ideale locatie om zo’n initiatief als nieuwe case voor 
Brussel op te starten. Het is een manier om de ruimte van de wijk 
efficiënter te gebruiken en via een sociaaleconomie project goed te 
beheren. Bij positieve evaluatie zou dit project over heel het Brussels 
Gewest uitgebreid kunnen worden.

Winkels en horeca

De aanwezigheid van horeca en winkels in de buurt van een instelling 
van hoger onderwijs komt steeds vaker voor in steden. We beperken 
ons hier tot het vermelden van twee referentieprojecten die passen 

Architectuurfaculteit, Ile de Nantes

Ravensbourne College of Design, Londen

in de pakhuisarchitectuur van het masterplan Abattoir en die als 
voorbeeld kunnen dienen voor de animatie van het nieuwe centrale 
plein onder en rond de markthal van Abattoir.

4.1.2. Linken met onderwijs

Basisschool

Door de grote bevolkingsdruk kampt Brussel op regionale schaal 
met een groot capaciteitsprobleem voor zowel kinderopvang, 
kleuteronderwijs als lager onderwijs. Op langere termijn komt daar 
ook het middelbaar onderwijs bij. 

Voor het studiegebied Erasmus aan de Slachthuizen betekent dit een 
tekort van 1798 plaatsen in het basisonderwijs (ATO 2012, 2013). 
Voor de wijk Kuregem Dauw is er een tekort van 230 plaatsen, wat 
de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe school oppert  in 
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het studiegebied. Mogelijkheden daarvoor zijn bijvoorbeeld het 
hoekperceel aan de Materiaalstraat en de Nijverheidskaai, of het 
voormalige Renaultgebouw, daar de partners Abattoir nv en EhB 
hebben aangegeven dat een basisschool op hun eigendom geen 
prioriteit is.
De tabel hierboven geeft de tekorten aan plaatsen in het basisonderwijs 
per wijk weer.

Brede School

Zoals we reeds in de omgevingsanalyse schreven, heeft Brussel naast 
een capaciteitsprobleem in het onderwijs ook een zeer gepolariseerd 
leerplichtenonderwijs. De residentiële segregatie van Brussel wordt 
weerspiegeld in een territoriale ongelijkheid in onderwijs. Dit wordt 
oa. bevestigd door gesprekken met middenklasse bewoners uit de 
Heyvaertstraat die hun kinderen niet naar een ‘concentratieschool’ 
in de buurt willen sturen en daarom hun kinderen buiten de wijk 
naar school brengen. Zij geven toe dat zij hierdoor niet in een 
netwerk van ouders met kinderen kunnen stappen dat vaak rond 
een scholengemeenschap ontstaat. Dit gebrek aan een netwerk van 
ouders, in combinatie met een gebrek aan culturele activiteiten, zorgt 
ervoor dat zij moeilijk aansluiting bij de wijk kunnen vinden, en ze 
overwegen hierom om uit de wijk te verhuizen.

De competenties die op school worden verworven zijn ongelijk tussen 
de verschillende leerlingen en tussen de verschillende instellingen, 
met verregaande gevolgen zoals schooluitval, schoolachterstand, 
etc... . Dit wordt bevestigd door de sociaal demografische gegevens 
van de wijk. Bij de bouw van nieuwe scholen moet daarom rekening 
gehouden worden met ‘een herstel van het territoriale evenwicht 
en met de samenhang met andere activiteiten in de schoolbuurt’ 
(Waeyens, Janssens en Vaesen 2013:16).
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Uit de literatuur2 komt het concept van brede school naar voor als een 
mogelijke strategische oplossing, die mogelijk is binnen de context 
van een stadsvernieuwingsproject:

• Een nieuw bredeschoolnetwerk oprichten of instappen in een 
bestaand brede school netwerk3  waarbij de school een belangrijke rol 
speelt in het gemeenschapsleven, en waarbij ‘instellingen in de buurt 
een kwalitatief en functioneel samenwerkingsverband aangaan, om 
de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren’ (Pirard, 
Ruelens & Nicaise 2004:2).

Er zijn een aantal partners op en rond de sites van het studiegebied 
aanwezig die een rol kunnen spelen in zo’n bredeschoolnetwerk:

• KIK, Brede School Anderlecht, die vandaag reeds gebruikt maakt 
van de sporthal op de EhB site op woensdagnamiddagen.

• Cultureghem
• De toekomstige COOP, het interpretatiecentrum dat in Port Sud 

zal worden opgericht en toegankelijk wordt voor publiek vanaf 
2015 (zie hieronder voor meer uitleg).

• De Erasmushogeschool Brussel:
 ˃ Vanuit de bestaande opleidingen op Campus Kaai, gekoppeld aan 

de ontwikkelingsscenario’s van de EhB, ontstaan er mogelijke 
opleidingsclusters rond de kernwoorden creativiteit, innovatie, 
kunst en cultuur.

 ˃ Het FabLab dat een aantal krachtige formats ontwikkelt voor 
kinderen en jongeren (Toys Revival, Whizz Kids...) en zich 
in samenwerking met iMAL (Centre for Digital Cultures & 
Technologies; Koolmijnenkaai Brussel) sterk integreert in de 
nabije stedelijke omgeving.

Interessante referentieprojecten zijn de 28 Brede Scholen , waar er 
samenwerkingsverbanden zijn tussen de scholen en sociaal-culturele, 
sport- en vrijetijdsorganisaties.   

2 Waeyens, Janssens & Vaesen 2013; Steunpunt GOK – Steunpunt Diversiteit en Leren 
2010; VGC Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2009-2014; Delvaux, Demeuse e.a. 2005; Pirard, 
Ruelens, Nicaise 2004.
3 De gemeente Anderlecht is bezig met de oprichting van een brede schoolwerking 
in de buurt waar zich allerlei samenwerkingsmogelijkheden voordoen (zie: http://www.
bredeschoolbrussel.be/hartjeanderlecht/).
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4.1.3. Linken met cultuur en participatie

Relatie met Port Sud (Zuidhaven)

Port Sud huisvest naast een bedrijvencentrum (zie hoger) ook een 
interpretatiecentrum: COOP. De naam museum wordt bewust niet 
gebruikt omdat men een interactieve en participerende relatie wil 
tussen het interpretatie- of ontdekkingscentrum en de bezoekers. Het 
basisconcept is Learn by Doing met een sociale dimensie en men wil 
allerlei installaties nabouwen in het klein om de bezoekers te tonen 
hoe dingen werken. Er zou bijv. een klein kanaaltje worden gegraven 
achter het gebouw met een sluis.

Het interpretatiecentrum geeft ook de bewoners van de omliggende 
wijken in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek de kans om een plek op 
te eisen en/of in te nemen in Port Sud.

Met het interpretatiecentrum wil Port Sud een bijdrage leveren 
aan de discussie over de stad in het algemeen. Ze focussen zich 
op thema’s zoals de industrie en de migratie in de kanaalzone en 
proberen dit interactief te representeren in het verleden, vandaag en 
in de toekomst. De nadruk ligt daarbij op het razendsnelle tempo van 
transformaties die deze buurt ondergaat. 

Samenwerking met de EhB kan hier plaatsvinden op gebied van het 
maken van tentoonstellingsmateriaal. Zo wil men bijv. de vroegere 
industriële machines zoals mechanische weefgetouwen in 3D  
namaken om de sfeer van de vroegere textiel fabrieken te evokeren.

Polyvalente zaal

In een polyvalente zaal kunnen zowel bewoners, bedrijven, 
organisaties en scholen uit de buurt terecht voor een zeer 
uiteenlopende activiteiten: gemeenschapsversterkende activiteiten, 
bevordering van sociale cohesie, community art, sociaal-culturele 
activiteiten, vergaderzaaltjes, culturele en kunstprogrammering...

De architectuur van de stedelijke pakhuizen uit het masterplan 
Abattoir leent zich tot een modulair gebruik van de ruimte voor 
uiteenlopende doeleinden.

In wijken waar veel verschillende gemeenschappen samenleven, kan 
een gemeenschapsruimte een bindende werking hebben. Door een 
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combinatie van eigen programmering (Brede School, cultuur, kunst...) 
en de mogelijkheid voor burgers en verenigingen om zelf een aanbod 
te creëren, kunnen mensen hier aansluiting vinden bij hun omgeving.

Een interessant referentieproject is Brunnenpassage in Wenen. Deze 
polyvalente gemeenschapsruimte bevindt zich in een gelijkaardige 
stedelijke omgeving als het studiegebied dat functioneert als een stad 
van aankomst, met in de onmiddellijke nabijheid een grote markt zoals 
Abattoir. Dit project komt tegemoet aan de vaststelling dat een deel 

van de stadsbewoners niet gerepresenteerd worden in het culturele 
leven, zoals jongeren en ouderen, laaggeschoolden, mensen met een 
laag inkomen en migranten. 

Naast het bevorderen van sociale cohesie is toegang verlenen tot 
kunst een belangrijk doel. Er worden zowel cursussen georganiseerd, 
dansfeesten als een meer elitair kunstaanbod geprogrammeerd.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, maakt men op een andere 
manier dan de standaardmanier publiciteit: via kappers, dokters, de 
markt, via de transparantie van het gebouw, via meertalige media. 
De methode van werken kan vergeleken worden met die van de vzw 
Zinneke.

De Brunnenpassage organiseert 400 evenementen per jaar en heeft 
jaarlijks 20.000 bezoekers. Participatie is gratis.

Voortrekkersrol Cultureghem

Cultureghem speelt een belangrijke rol in het voorzien van culturele 
en speelactiviteiten voor kinderen en hun families. De grote nood 

Brunnenpassage, Wenen
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van zo’n organisatie wordt weerspiegeld in de overrompeling van 
Cultureghem door vragen voor ondersteuning. Er zijn een heleboel 
mensen en kleine verenigingen die hulp komen vragen bij het 
zoeken van ruimte, het schrijven van subsidiedossiers, de organisatie 
van evenementen... Cultureghem fungeert op die manier als een 
belangrijk cultureel compas.

Cultureghem heeft ook een voortrekkersrol in het bij elkaar brengen 
van bewoners, organisaties etc. In die zin fungeert ze als een spin in het 
web en slaagt ze erin activiteiten te organiseren in partnerschappen 
die voordien niet vanzelfsprekend waren.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is de samenwerking met het FabLab 
van de EhB.

Festivals

Festivals spelen een belangrijke rol in het opladen van de 
site en kunnen in die zin een rol spelen als voorbode van een 
stadsvernieuwingsproject. Ze vormen een tijdelijk gebruik van de site 
en spreken aan tot de verbeelding van wat er kan gebeuren.

Festivals kunnen ook een rol spelen in het zichtbaar maken van 
Kuregem op een andere manier dan in de media gebruikelijk is en dus 
mee helpen bouwen aan een positief imago.

Het trekt mensen aan die er anders niet zouden komen en diversifieert 

Kookmet, samenwerking FabLab en 
Cultureghem
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het publiek. Anderzijds zijn festivals een mogelijkheid tot culturele 
expressie en kunnen zij op die manier aansluiting zoeken bij de 
bewoners, waaronder vooral jongeren.

Er doen zich twee opportuniteiten voor in de nabije toekomst:
• Festival Kanal: dit tweejaarlijkse stadsfestival zou zijn perimeter 

voor het volgende festival in 2014 willen uitbreiden van 
Saincteletteplein in het noorden tot aan de Campus Kaai van EhB 
in het zuiden.

• Forrest Festival: dit is een nieuw festival dat in Brussel wilt starten 
en geïnspireerd is op het internationale Sonarfestival (zie www.
sonar.es). Het festival combineert nieuwe media en muziek en 
koppelt aan het muziekgebeuren ook een technologiebeurs. 
Hiervoor zoeken zij aansluiting bij het departement Design & 
Technologie van de EhB. 

Festival Kanal, Brussel
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4.1.4. Linken met welzijn en inburgering

Lokaal dienstencentrum Cosmos

Lokaal dienstencentrum Cosmos is op zoek naar een nieuwe locatie 
voor haar werking, waaronder o.a. een sociaal restaurant. De 
organisatie is hierover in gesprek met Abattoir. De mogelijkheid 
bestaat om ruimte te kopen op de hoek van de parvis met de 
Bergensesteenweg. Er zou onthaal op het gelijkvloers kunnen komen 
met een vitrine voor de zichtbaarheid; het sociaal restaurant en 
de kantoren zouden dan op de verdiepingen daarboven kunnen 
komen. Om inkomsten te garanderen, wil de organisatie ook graag 
een feestzaal of polyvalente zaal beheren. De benodigde ruimte ligt 
tussen de 350 en de 600m².

Idealiter wil Dienstencentrum Cosmos hiervan ruimte verhuren aan 
andere vzw’s die een (gedeeltelijk) gemeenschappelijk doelpubliek 
hebben. Door de synergiën die hierdoor kunnen ontstaan via een 
gemeenschappelijk onthaal, een gemeenschappelijk restaurant e.d., 
wordt de ruimte niet alleen efficiënter beheerd, maar ontstaat er een 
meer integrale werking omdat de organisaties naar elkaar kunnen 
doorverwijzen. Het dienstencentrum is hiervoor in gesprek met BON 
en met de Werkwinkel.

BON

BON, Brussels Onthaal Nieuwkomers is één van de grootste vzw’s 
van Brussel. Op termijn wordt er een 4de vestiging van BON geopend 
(timing ligt nog niet vast). Er gaat voor de locatie een voorkeur uit 
naar Anderlecht, want momenteel komt ongeveer 10% van alle 
klanten uit deze gemeente. Er is momenteel een provisoire antenne 
geopend op de Bergensesteenweg, via een huurcontract, maar dat is 
geen duurzame oplossing.

BON werkt gedecentraliseerd omdat dat dit de meest efficiënte 
manier is om het doelpubliek te bereiken. Daarbij wil de organisatie 
het gebruik van openbaar vervoer stimuleren en haar werking 
koppelen aan lokale inburgering.

• Voor de locatie zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: 
aanwezigheid op grote assen voor de visibiliteit

• Marktacties kennen een groot succes
• Beide aandachtspunten zijn in ideale vorm aanwezig op de site 

van Abattoir, vooral ter hoogte van metrostation Clemenceau

BON is in gesprek met Dienstencentrum Cosmos en met de 
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Werkwinkel om samen een ruimte te delen in een nieuwbouw op de 
site van Abattoir. Daarbij zoeken de organisaties zoveel mogelijk naar 
synergieën (zie hoger voor meer info).

Een ander pluspunt van de locatie is dat CVO Brussel, aanwezig 
op de site, momenteel één van de locatiepartners is van BON. Ze 
werken samen voor de COMBI-trajecten, dat is een combinatie 
van taalopleiding (NT2) en maatschappelijke ontwikkeling (MO). 
Door deze opleidingen te combineren zijn de opleidingstrajecten 
intensiever, maar ook korter en halen de studenten betere resultaten. 
Het CVO Brussel verzorgt daarbij de NT2-pakketten. In het nieuwe 
concept van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) voor 
inburgering en integratie wordt het Nederlands belangrijker waardoor 
de samenwerking met CVO Brussel intensiever zal worden.

Als we de werking van BON vertalen naar de ruimtelijke invulling 
ervan, dan krijgen we de volgende resultaten:
• Inburgering gaat over de combinatie van functies. Dat betekent 

dat lesgeven op een eiland weinig performant is. Lesgeven en 
trajectbegeleiding moet altijd met elkaar gecombineerd worden. 
Ruw geschat is er hiervoor 300m² nodig.

• Dat betekent concreet dat er naast leslokalen ook altijd een 
onthaal nodig is (dat kan altijd in synergie met andere organisaties) 
en een ontspanningsruimte of cafetaria (eveneens in synergie, en 
graag open en publiek want dat kan ev. contacten bevorderen).

• Het referentieproject voor ontspanningsruimte dat wordt 
opgebracht is het sociale restaurant/cafetaria van het Huis van 
het Nederlands in de Champagnestraat, Brussel-stad. Synergieën 
aangaan waar de klanten van BON rechtstreeks mee te maken 
krijgen, betekent voor hen sociale winst. 

4.1.5. Linken met sport

Er is een gebrek aan voorzieningen voor jongeren, waaronder 
sportvoorzieningen. Ook de basisscholen in de buurt zijn vragende 
partij voor een sporthal omdat zij in de onmiddellijke omgeving niet 
terecht kunnen in een sporthal om turnlessen te geven. Een sporthal 
kan ook gecombineerd worden met een polyvalente zaal (zie hoger).

Hieronder zijn 3 referentieprojecten, waarvan de Heyvaertsporthal 
en de Sporthal Papenvest allebei gerealiseerd zijn binnen een 
wijkcontract. De referentie Basket Bar bevindt zich vlakbij de 
universiteit in Utrecht en is een voorbeeld van combinaties van 
functies van sport met horeca.

Basket Bar, Utrecht

Heyvaertsporthal, Sint-Jans-Molenbeek 
(gerealiseerd in wijkcontract Sluis-Sint-

Lazarus)

Sporthal Papenvest, Brussel-stad 
(gerealiseerd in wijkcontract)
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4.1.6. Linken met huisvesting

Zie ook de uitgebreide nota over studentenhuisvesting in bijlage.

Brussel is de belangrijkste studentenstad in België (75 tot 93.000  
studenten al naargelang de bron). Een kwart tot een derde van de 
Brusselse studenten zijn ingeschreven in de vier Nederlandstalige 
onderwijsinstellingen (EhB, HUB, VUB, Luca).

Er is een verwachte toename van het totaal aantal studenten door 
de instroom aan internationale studenten. Het tekort aan betaalbare 
studentenkamers hypothekeert de groei en de ontwikkeling van de 
hogeronderwijsinstellingen in Brussel.

Het tekort aan kamers wordt geschat op ongeveer 7.000 wooneenheden. 
De voornaamste obstakels zijn: de stedenbouwkundige regelgeving, de 
ondoorzichtigheid van de markt, de concurrentie met de woningmarkt, 
... . Momenteel zitten er meer dan 1.000 wooneenheden in de pijplijn, 
vooral via private initiatieven.

Een aantal interessante referentieprojecten zijn:

Tietgen College, Kopenhagen

Studentenhuisvesting, Amsterdam
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Reguliere huisvesting Anderlecht

Anderlecht beschikt nog over belangrijke zones voor stadsontwikkeling. 
De hoge demografische druk (vooral van de jongere leeftijdsgroepen) 
verhoogt de druk om extra woningen te creëren. Het Gemeentelijk 
Ontwikkelingsplan (GemOP; momenteel nog in opmaak) geeft 
prioriteit aan (betaalbare) huisvesting op de volgende locaties: 
Birmingham (OGSO), Vogelenzang (14ha), Klaverwijk (15 ha) en 
Erasmus Gardens (1.372 # op 13,3 ha).

De vastgoedprijzen zijn in Anderlecht de meest betaalbare van Brussel. 
Er groeit stilaan aandacht van private en publieke ontwikkelaars voor 
dit stadsdeel, voornamelijk vanwege het nog betaalbare grondaandeel.

Er is een relatief belangrijk nieuwbouwaanbod van appartementen 
met nog betaalbare eenheidsprijzen (gemiddeld 2.500 euro) en er 
zitten voor meer dan 2.500 woonunits in de pijplijn. Een inhaaloperatie 

- zowel kwantitatief als kwalitatief - is niet uit te sluiten.

4.1.7. Linken met groen, voorzieningen, (semi-)publieke ruimte

Door de site te verdichten en anders te ordenen ontstaat er groen 
waar mensen graag willen vertoeven. De enquête bij personeel en 
studenten van de EhB toonde dat er momenteel vrijwel niemand 
gebruik maakt van de groene grasvlakte, maar dat ze dat wel zouden 
doen als er zitgelegenheid en bomen zouden zijn.

In Kuregem is bijzonder weinig publieke ruimte en nog minder 
toegang tot groen. Hieronder staan verschillende referentieprojecten 
van binnentuinen van heel formele naar meer organische vormen.

Het Funnen, Amsterdam
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BK / TU Delft, Delft

BBCMedia Village, London,

Town Hall Square, Solingen
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4.2. Positie in het stadlandschap

Door de bijzondere ruimtelijke kenmerken en de schaal van het 
projectgebied, is het essentieel om te kijken op een ruimere 
schaal om te begrijpen wat de potentie is en het doel moet zijn 
bij de ontwikkeling van het projectgebied als geheel.

Brussel heeft sinds lang geen grootschalige 
consistente ontwikkeling gekend. De meeste grote 
stadsvernieuwingsprojecten vandaag zijn intenties tot opvulling 
van braakliggende stukken of transformaties van bestaand 
weefsel.

Nochtans heeft Brussel haar huidige stedelijke configuratie te 
danken aan een grote visie uit de 19e eeuw, die kan blijven 
inspireren, weliswaar in een nieuwe conditie. Het plan van 
Victor Besme leidde toen tot een consistente ontwikkeling 
van het stadsweefsel, bestaande uit grote parkruimtes met 
monumenten, verbonden door lanen en omzoomd door 
nieuwe woonwijken.

Vandaag zien we een nieuwe opportuniteit om een aantal 
strategische zones met eenzelfde ambitie van schaal te 
ontwikkelen als centrale plekken op zich, maar ook als onderling 
verbonden stadstructuur langs het kanaal en andere grote 
landschapsruimtes.

4.2.1. Een nieuwe centrale figuur
Door uit te gaan van de grote, open site als opportuniteit, 
kan een grote centrale plek binnen het dense weefsel errond 
ontwikkeld worden. In plaats van de open ruimte volledig dicht 
te bouwen, moet een poreus weefsel worden nagestreefd, met 
veel open ruimtes, die onderling verbonden zijn.

Net zoals de site van bijvoorbeeld Thurn & Taxis zich zal 
verbinden met de open en landschappelijke ruimte van spoorlijn 
28, kan het projectgebied zich integreren in bestaande groene 
ruimtes en stratenpatronen.

Voor het projectgebied lijken drie soorten ruimtes belangrijk om 
te erkennen. Deze ruimtes moeten elk apart versterkt worden, 
en op de site zelf door een geniale ontwerpslag samenkomen: 
het kanaal, de stratenpatroon en het groen netwerk.
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Stadslandschap Brussel
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4.2.2. Drie ruimtelijke structuren

Het kanaal

De structuur van het kanaal in de Zennevallei heeft de volgende 
kenmerken:

• Twee oevers, die op zich een brede ruimte creëren, maar 
die door de inname van het kanaal op zich beperkte open 
ruimtes zijn, overwegend ingenomen als autoruimte.

• Bruggen,  met een overwegend verkeersfunctie. Ter hoogte 
van de site is er ook een zeer lang traject van 1000 meter 
zonder enige brugverbinding. Het kanaal vormt hier een 
echte breuk.

Het kanaal

De huidige kanaalzone kan versterkt worden door:

 ˃ Nieuwe verbindingen voor de zachte weggebruiker.
 ˃ Betere wandelruimtes langs het kanaal.
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Stratenpatroon

De structuur van de straten in de wijken heeft volgende 
kenmerken:

• Een grote variatie van kruispunten en assen met een 
stedelijke centrumfunctie. 

• Overwegend kwalitatieve minerale publieke ruimtes.
• Gevoel van nabijheid en interactie door de aswerking en 

aaneengeschakelde bebouwing (potentie Heyvaertstraat 
van Ninoofsepoort tot Abattoir).

Het stratenpatroon kan verbeterd worden op verschillende 
manieren:

 ˃ Assen van nieuwe bruggen zouden doorgetrokken kunnen 
worden en aansluiten op bestaande assen in de wijken. Zo 
ontstaan natuurlijke wandelparcours die wijk en site met 
elkaar verbinden.

 ˃ Het stratenpatroon kan vervolledigd worden met fijnmazige, 
meer informele, meer private dan publieke verbindingen. 
Hier is een kans voor collectieve programma’s en relaties, 
die weliswaar door samenwerking van de private eigenaars 
gerealiseerd moeten worden.

Stratenpatroon 
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Groen netwerk

De identiteit van het groene netwerk heeft de volgende 
kenmerken:

• Het groene netwerk is een samenstelling van verschillende 
groene ruimtes en elementen. Deze samenstelling is niet 
formeel en dus minder zichtbaar. 

• Twee grote componenten zijn sterk aanwezig: het relict van 
de oude Zennebedding en de groene ruimtes rond de Lijn 
28. 

Het groene netwerk kan verbeterd worden op verschillende 
manieren:

 ˃ De gefragmenteerde groene elementen zouden meer met 
elkaar verbonden moeten worden, zodat  functionele en 
ecologische verbindingen ontstaan.

 ˃ Door behoud, diversificatie en optimalisatie van groene 
ruimtes, wordt het groen netwerk functioneel, zichtbaar 
en toegankelijk voor de wijk: voor fietspaden, voor 
wandelroutes, speelruimtes, tuintjes, … 

Groen netwerk 
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4.2.3. Een samengaan van entiteiten

Het projectgebied bestaat duidelijk uit twee delen:

Noordelijk gedeelte

Een noordelijk gedeelte dat sterk aansluit bij de structuren van 
straten en plein. Het masterplan Abattoir bouwt hier duidelijk 
op verder, door het versterken van assen en het creëren van 
pleinen en straten. Door de overdekte markt te zien als een 
groot monument of overdekte pleinruimte, wordt hierbij 
ingespeeld op de aanwezigheid van een dense wijkstructuur 
van straten en bebouwing.

Zuidelijk gedeelte

Een zuidelijk gedeelte dat vele groene elementen bevat, als 
binnentuinen, parkeerzones, sportruimte van de scholencluster. 
De scholencluster heeft daarom de potentie om zich te 
ontwikkelen als  een groene campus in de stad, met informele 
paden en een specifiek gebruik van de open, onverharde 
ruimtes.

In combinatie

Door een combinatie van de beide entiteiten en met rekenschap 
van het Masterplan Abattoir,  tekent zich een ontwerpgebied 
af, waarbinnen beide entiteiten samen moeten ontworpen 
worden:

• De percelen van EhB en CVO, waarvoor geen masterplan 
voorhanden is.

• Het zuidelijk deel van de site Abattoir, waarvoor in het 
masterplan een duidelijk visie bestaat.

• Het Renault-gebouw aan het Albert I-plein, dat afgebroken 
of herbestemd moet worden.
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4.3. Bruggen: Verbindingen 
met de omgeving

4.3.1. Context
Om het projectgebied beter aan te sluiten bij de omgeving, 
worden de mogelijke verbindingen onderzocht: verbindingen 
tussen het gebied en de omgeving en verbindingen die 
doorheen het gebied lopen. 
Naar aanleiding van verschillende projecten die lopende zijn 
in de omgeving, zijn al reflecties opgestart over het creëren 
van nieuwe verbindingen tussen linker- en rechteroever. 
Deze reflecties zijn logisch: vanaf de brug aan het Delacroix 
metrostation en Square Vandervelde aan de Bergensesteenweg 

– meer dan 1 kilometer afstand –  zijn er geen verbindingen. Ter 
vergelijking, op andere secties van het kanaal, zoals tussen 
metrostation Delacroix en de Ninoofsepoort, vinden we op 
dergelijke afstand twee verbindingen. Deze verbindingen zijn 
ook meer dan passages, en vormen een verbinding in minder of 
meerdere mate doorheen de stad.
Door het gebrek aan verbindingen, hebben de wijken rond 
de Bergensesteenweg (Kuregem) geen relatie met de wijken 
op linkeroever (Scheut). Ze kunnen hierdoor slechts moeilijk 
gebruik maken van de bovenlokale voorzieningen die er gelegen 
zijn.
Er zijn een heleboel bewegingen en projecten bezig op beide 
oevers die pleiten voor meer verbindingen: de geplande 
opening van Port Sud op linkeroever, de ontwikkeling van de 
Ondernemingsgebieden in een Stedelijke Omgeving (OGSO), 
het woonproject Materiaal, … 

4.3.2. Nieuwe verbindingen
Vanuit een macroanalyse zijn twee extra verbindingen 
interessant. Elk van deze verbindingen werd al aangehaald in 
andere studies.

Binnen deze studie maken we een afweging qua prioriteit en 
efficiëntie:

• Een voetgangersbrug ter hoogte van de Materiaalstraat.
• Een verbinding over de site Abattoir.
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Potentiële stedelijke verbindingen
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4.3.3. Optie 1: voetgangersbrug ter hoogte van de Materiaalstraat

Deze verbinding is heel structurerend voor beide oevers en creëert 
een sequens van bestaande polen : wijk Scheut, ziekenhuis Sint-Anna, 
metro Brel, Port Sud ,  EhB-CVO ,  Albert I-plein en Kuregem Zuid.

De aanleg kan volledig op publiek domein gebeuren. Het terrein is 
van het Brussels Gewest (terugspringzone EhB en spoorwegbedding 
zijn eigendom van het Brussels Gewest).

Bovendien kan de aanleg in twee fasen plaatsvinden: 
• Fase 1: eerst de brug zelf zodat beide kanaaloevers (met name 

Port Sud) met elkaar verbonden worden;
• Fase 2: daarna de verbinding naar metrostation Brel.

De brug bevindt zich op hoogte boven de kanaaloevers. Op 
rechteroever kan een helling worden geïntegreerd op de site van 
EhB of zelfs in een gebouw. Op linkeroever kan aangesloten worden 
op de bestaande voormalige spoorwegtalud. De hoogte heeft als 
voordeel dat er geen conflict is met watertransport (7m hoger dan 
wateroppervlakte) en auto’s die op de oevers rijden.
Er bestaat een alternatief scenario –  ontwikkeld door Port Sud – om de 

Pierre Blondel, Ayumi Han, Ney & partners / Tervuren Bambu (Guadua) Bridge, Cucuta, Colombia

bestaande metaalstructuur over het kanaal van electriciteitsbeheerder 
Elia te gebruiken als oversteekplaats. Deze structuur is dringend aan 
vervanging toe. Een idee is om bij vervanging van deze structuur ook 
een voetgangersbrug te voorzien.
Het project kan voor een groot deel door ELIA gefinancierd worden en 
is ook qua termijn realistisch. Een nadeel is echter wel dat de trappen/
hellingen de al smalle voetpaden van de oevers innemen. Anderzijds 
is de locatie eerder een toevalligheid, niet in het verlengde van een 
straat en met weinig verbindingen tussen de wijken.
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Beeldsimulatie  kanaaloevers aan 
Materiaalstraat
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West 8 / Amsterdam Passerelle Solferino, Marc Mimram / Paris

4.3.4. Optie 2: een verbinding over site Abattoir

De brug wordt geplaatst ter hoogte van de parking van Abattoir. 
Hierdoor kan een brug ontwikkeld worden die een structurerende 
verbinding vormt vanaf  het Zuidstation naar het metrostation Brel 
en het Sint-Anna Ziekenhuis. 
De aanleg kan gebeuren over de twee wegen (Fernand Demetskaai 
en Nijverheidskaai) langs de oevers heen, indien de eigenaars van de 
percelen hiermee akkoord zijn: Abattoir en Vivaqua.
Deze verbinding is realiseerbaar op lange termijn, maar moet steeds 
mee bedacht worden, samen met de verbinding over de site Abattoir.

4.3.5. Bruggen bouwen tussen actoren
Er bestaan reeds verschillende scenario’s voor de deze verbindingen:

• Elia, vanwege de structurele problemen van de kabelstructuur.
• Port sud, gezien de urgentie om hun geïsoleerde site bereikbaar 

te maken vanaf rechteroever.
• Abattoir, in het kader van het masterplan.
• Leefmilieu Brussel, in het kader van de studie van de vervollediging 

van de Groene Wandeling, met hergebruik van het oude 
spoorwegemplacement op linkeroever.

• Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, in het kader van het 
opstellen van het GPDO en het Masterplan Kanaal.

• MIVB, in het kader van de optimalisatie van gebruik van hun 
perceel op linkeroever.

Uit deze studie komt enerzijds voort dat de EhB zich aansluit bij de 
wens van een voetgangersverbinding. Anderzijds groeit het draagvlak 
voor de urgente en definitieve realisatie van een verbinding ter 
hoogte van de Materiaalstraat. 
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Beeldsimulatie  kanaaloevers aan Abattoir
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4.4. Permeabiliteit en toegangen van het 
bouwblok

Verbindingen zijn niet enkel relevant voor de wijken rond het 
projectgebied, maar in de eerste plaats voor de eigenaars zelf binnen 
het projectgebied. Door een hogere permeabiliteit in het mega-blok 
kunnen gebruikers van EhB, Abattoir en de andere percelen zich 
sneller naar andere delen van de stad verplaatsen.

Voor personeel en studenten van EhB kan het bijvoorbeeld interessant 
zijn om op termijn rechtstreeks over de site van Abattoir naar de 
eetgelegenheden of naar het metrostation Clémenceau te lopen, 
om daar de metro naar het Zuidstation te nemen. Hierdoor worden 
onveilige verkeerssituaties vermeden en zijn er geen conflicten meer 
met rijdende auto’s. Ook een heropening van de secundaire toegang, 
via de Flinsdreef, naar het Albert I Plein kan een optie zijn, zodat 
studenten daar sneller bij tram- en bushalte zijn.

Een extra verbinding vanaf het Albert- 1 plein is ook voor Abattoir 
interessant, om de vele bezoekers uit de zuidelijk gelegen wijken 
directer toegang te geven tot de markt.  

Het verhogen van de  permeabiliteit en het vermeerderen van 
toegangen kan enkel als er duidelijkheid bestaat over:

• Het statuut van de doorgangen (publieke ruimte, private ruimte 
met publiek karakter, private ruimte).

• De manier van beheer van toegangen (in gebouwen, in open 
ruimte) en de interactie tussen gevel en straat.

• De functionaliteit van de binnengebieden (licht en lucht in 
gebouwen, logistiek, interne passage, collectieve voorzieningen)

Tijdens de vele gesprekken met de partners tijdens de studie is 
gebleken dat het statuut van private eigendom belangrijk is voor 
Abattoir en EhB en dat doorgangen die eigendom in vraag stellen.  
Gezien het belang van deze discussie, wordt ze in een apart hoofdstuk 
behandeld.
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Potentie noord-zuidverbinding Potentie oost-westverbinding

Principe toegangen en gevels Functionaliteit binnengebieden
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4.5. Metro Delacroix als centraliteit

4.5.1. Stand van zaken

Het metrostation Delacroix en Clemenceau zijn twee intens gebruikte 
haltes, vooral tijdens de marktactiviteiten (vrijdag, zaterdag en 
zondag). Het aantal passanten van en naar de metro is zo groot dat 
er door de MIVB wordt gedacht aan een systeem van routes (in via 
het ene station, uit via het andere). Aangezien 30% van de studenten 
van EhB met de metro komen, is metro Delacroix ook zeer belangrijk 
voor EhB.

Ingang metro Delacroix rechteroever

Voor metrostation Clemenceau is een vergunning afgeleverd om de 
nieuwe toegangspoortjes te plaatsen. Binnen het wijkcontract is ook 
voorzien om woningen op de verdiepingen te bouwen.

Metrostation Delacroix is een bijzonder station: het is een station in 
de hoogte gelegen en toegangen en halte zijn gescheiden door het 
kanaal. Het is slecht bereikbaar via een smalle trap in een obscuur 
gebouw, waarvan de toegang om 20u wordt afgesloten. Er zijn geen 
roltrappen noch liften.

Abattoir heeft aan MIVB al te kennen gegeven een rechtstreekse 
toegang te willen van het metrostation naar de site Abattoir. Voor 
EhB is vooral het veiligheidsprobleem zeer belangrijk: studenten en 
personeel zijn bijna de enige bezoekers van het station ’s avonds.  
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Detail van het Masterplan Abattoir

4.5.2. Plannen

Masterplan Abattoir

Het Masterplan Abattoir heeft een duidelijke visie ontwikkeld op het 
metrostation. Het wordt niet gereduceerd tot een bovengrondse 
infrastructuur of een technische oplossing, maar wordt een centrale 
plek die architecturaal en stedenbouwkundig betekenis heeft.

Het masterplan toont de mogelijkheid van de verhoogde toegang, 
door deze als een hellend plein te ontwerpen dat aansluit met de 
parvis van Abattoir. De helling maakt het mogelijk dat mensen 
met caddy’s, met buggy’s of mindervaliden makkelijk in en uit het 
metrostation kunnen komen. Het hellend plein kan daarnaast ook 
rechtstreeks toegang geven tot de toekomstige stedelijke pakhuizen.
In de sokkel van het hellend plein kunnen activiteiten gehuisvest 
worden. Een combinatie van trappenpartijen en hellingen zorgt voor 
een vlotte verticale circulatie.

Het masterplan geeft ook een indicatie van deelstappen om tot deze 
renovatie te komen: eerst een toegang tot de site Abattoir in het 
verlengde van de huidige perrons, daarna een volwaardige oplossing.

Richtplan Delacroix DIOV

Mobiel Brussel - Directie Openbare Vervoer (DIOV) heeft een richtplan 
voor de aanpassing van het metrostation Delacroix opgemaakt. Het 
belangrijkste doel is het kunnen inpassen van de toegangspoortjes 
aan de ingangen. De toegangspoortjes kunnen niet geplaatst worden 
in de smalle gang in het verlengde van de perrons op de brug over 
het kanaal. Daarom moet een platform richting Abattoir gerealiseerd 
worden. Dat betekent automatisch de sluiting van de huidige trap.

In het richtplan zijn er vanaf het platform twee toegangen per trap 
getekend:
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• Eén ten zuiden rechtstreeks vanaf de site Abattoir.
• Eén ten noorden naar de Ruhlstraat en Ropsy Chaudronstraat.
De uitvoering zou gebeuren in staal en wordt gezien als een tijdelijke 
constructie.

Het richtplan roept de volgende vragen op:
• De trappen bieden geen oplossing voor personen met beperkte 

mobiliteit, voor mensen met caddy’s of buggy’s, terwijl in alle 
andere stations nu al minstens roltrappen aanwezig zijn. Voor alle 
stations is er ook een programma om liften te plaatsen. 

• Het nieuwe plan betekent een nog slechtere verbinding met EhB.
• Het feit dat dit een tijdelijke constructie is, kan in Brussel betekenen 

dat deze er lang blijft staan. Het is niet duidelijk waarom er niet 
een definitieve, volwaardige oplossing wordt geboden, of dat 
deze niet tenminste onderdeel is van het richtplan.

4.5.3. Ambities opkrikken
Het metrostation Delacroix moet als een volwaardig metrostation 
voor heel de wijk worden ontwikkeld. Dat betekent dat er roltrappen 
en een lift moeten komen zodat het metrostation van overal en voor 

Richtplan metro Delacroix DIOV/MIVB
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iedereen toegankelijk is. Dit is extra belangrijk omdat het metrostation 
zich in de onmiddellijke nabijheid van een markt bevindt die per week 
100 000 bezoekers aantrekt, vaak met karretjes en kinderwagens. 
Een rechtstreekse toegang vanuit het zuiden is belangrijk voor EhB 
en de nieuwe bewoners van de Materiaalstraat.

Eigenlijk is er geen reden om slechts een tijdelijke oplossing aan te 
bieden, gezien het zeer itnensieve gebruik en de slechte toestand 
van deze metrohalte.

Indien een tijdelijke fase moet ingebouwd worden, moet deze 
tenminste de ambitie en sfeer van de nakende reconversie van het 
hele projectgebied uitstralen. Tijdelijke constructies moeten een 

Lincoln Center, Diller Scofidio + Renfro / NY

Biënnale Architectuur Venetië 2010

Highline, New York

Metrostation U-Bahn, Wenen

artistieke of wijkgerichte uitstraling hebben, op gebied van materiaal 
(warm, bijvoorbeeld hout) en functionaliteit (secundaire functies, 
zitgelegenheid).

Referenties uit het buitenland tonen hoe tijdelijke en definitie ve 
inrichtingen van bovengrondse infrastructuur echte publieke ruimtes 
zijn geworden.
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4.6. Ontwikkelingsstappen

4.6.1. Waarom?

Het projectgebied is groot, als geheel maar ook als de samenstelling 
van grote percelen. Uit de vele gesprekken met de partners is gebleken 
dat er nood is aan verschillende tijdshorizonten waarop kan gedacht 
worden. Vragen daarbij zijn: 

• Wat gebeurt er vandaag / wat moet er gebeuren op korte termijn? 
• Wat kan er gebeuren morgen / op middellange termijn / 2018-

2020?
• Wat kan er gebeuren overmorgen / op lange termijn / 2025?

Het denken in stappen helpt om de verblinding die een eindbeeld van 
een masterplan veroorzaakt, tegen te gaan, alsook om niet verstrikt 
te geraken in een louter korte termijn denken, en vaak technisch-
praktisch perspectief.  

In deze fase van de studie voor een stadsvernieuwingsproject, zijn 
geen definitieve ontwikkelingsstappen, met een vast moment met 
een vaste actie, benoemd. De stappen zijn eerder opgeworpen als 
onderdeel van ontwerpend onderzoek:  stappen verhelderen waar 
prioritaire deelzones zijn in het projectgebied, waar synergiëen 
tussen partners kunnen gerealiseerd worden, ... 

Door de mogelijke stappen te tekenen, wordt alvast een 
gemeenschappelijke agenda gevisualiseerd, maar worden ook de 
knelpunten verhelderd en worden nieuwe inzichten gegeven. 

De definitie van de mogelijke stappen die hieronder vermeld 
worden, is gebaseerd op onze actuele kennis van het projectgebied: 
het masterplan Abattoir, korte termijn projecten en noden van de 
partners, intenties van andere actoren.

Het Masterplan Abattoir is een startpunt, maar zoals het geval is bij 
vele masterplannen, is er een gevaar dat het masterplan Abattoir 
wordt gezien als een plan dat ‘volledig onder controle’ is en tegen 
2025 volledig zal uitgevoerd zijn, met kennis van alle programma’s, 
partners, financieringen. Het masterplan verbeeldt daarentegen een 
visie, geïnitieerd door de nv Abattoir, om haar korte termijn projecten 
zoals de nieuwe in aanbouw zijnde voedingsmarkt te kaderen. 

De kwaliteit van het masterplan is dat het durft buiten de eigen 
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eigendomsgrenzen te denken, en daarmee erkent dat ‘stad maken’ 
niet een zaak is van een accumulatie van particuliere projecten elk 
op hun eigen perceel . Een programma zoals Abattoir, met wekelijks 
de grote aantallen bezoekers, bedrijven, verkeersstromen en logistiek, 
functioneert per definitie enkel als onderdeel van een groter geheel.

Hetzelfde geldt voor de EhB, met meerdere campussen naast de site 
Nijverheidskaai, met ongetwijfeld evoluerende studentenaantallen 
en richtingen. Zowel Abattoir en Erasmushogeschool Brussel hebben 
bovendien met elkaar gemeen dat het grote functies zijn die dagelijks 
functioneel moeten zijn: de markt, de hogeschool, logistiek, … De 
transformatie van het projectgebied is dus enkel mogelijk in stappen, 
zonder abstractie te maken van de dagelijkse noden.

Masterplan Abattoir (ORG)
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4.6.2. Fase 2015

Projecten in realisatiefase

De volgende projecten zijn gerealiseerd of in realisatiefase:

• De nieuwe voedingshal voor Abattoir.
• Het dubbelgebruik van de markthal als overdekte speelruimte en 

evenementenruimte.
• De woningen en voorzieningen van Citydev aan de Materiaalstraat.
• Het afvalsorteercentrum Ecopolis aan de Mariemontkaai.
• Het bedrijvencentrum Zuidhaven aan de Mariemontkaai.
• De Hoefsmidschool aan het Albert-I Plein.
• De nieuwe cafetaria van EhB in de bestaande infrastructuur aan 

de noordgevel van het achterliggende gebouw

In het kader van het duurzaam wijkcontract Passer zullen  de 
resultaten van een studie voor de programmatie van de parvis van 
Abattoir aan de Ropsy Chaudronstraat klaar zijn. Door het wijkcontract 
worden gronden verworven  om langs het Zinnekepad, het geplande 
groene netwerk van de voormalige bedding van de Zinneke, publieke 
voorzieningen en woningen te bouwen.  Het wijkcontract plant 
tenslotte de bouw van woningen op het metrostation Clémenceau.

Opportuniteiten

Er dienen zich ondertussen een aantal opportuniteiten aan: 

• De ontwikkeling van de gronden van Abattoir tussen Ropsy 
Chaudron en de zij-ingang vanaf metro Clemenceau.

• Een tijdelijke verbetering van het metrostation Delacroix, met 
hellingen en trappen die beter bereikbaar zijn vanuit Abattoir en 
EhB.

• Een tijdelijke heraanleg en dubbelgebruik van de parking Abattoir, 
als veilig wandeltraject tussen EhB en metro, als mogelijke 
tijdelijke speelruimte, als parking voor andere gebruikers.

• Een mogelijke doorgang via een controleerbare poort tussen 
Abattoir en EhB, zodat functies zoals de markt, de restaurants en 
het groene speelveld beter gedeeld worden. 

• Een verbinding voor zacht verkeer over het kanaal ter hoogte van 
de Materiaalstraat.

• Het publiek verwerven van de hoek van de Materiaalstraat/
Nijverheidskaai, als mogelijke uitbreiding van de 
schoolinfrastructuur van EhB of CVO.

• Het gedeeltelijk of geheel publiek verwerven van de voormalige 
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Fase 2015
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Renault-site om deze hetzij af te breken (cfr. masterplan Abattoir), 
hetzij te hergebruiken voor publieke functies (school, cultureel 
centrum, …)

• Het voorbereiden van de Groene Wandeling over de site MIVB 
die Mariemontkaai en Birminghamstraat zal verbinden.

Deze opportuniteiten moeten op korte termijn verworpen 
of gevalideerd worden aan de hand van studieresultaten en 
engagementen van partners, met duidelijke actieplannen voor alle 
actoren en budgetten.

4.6.3. Fase 2020

Geplande projecten

Volgende projecten zitten in de pijplijn tegen 2020:

• Een nieuw stedelijk slachthuis langs het kanaal en metrostation 
Delacroix.

• De verplaatsing van de restaurants in de paviljoentjes langs de 
Ropsy Chaudronstraat naar de gelijkvloerse oppervlaktes van 
nieuwbouw tussen de Ropsy Chadronstraat en de zij-ingang 
van de site Abattoir via de Bergensesteenweg ter hoogte van 
metrostation Clemenceau.

• De bouw van woningen op het metrostation Clemenceau in het 
kader van wijkcontract Passer.

• De afbraak of herbestemming van het voormalige Renault 
gebouw.

• De Groene Wandeling en de programma’s langs het Zinnekepad 
van het wijkcontract Passer.

• Eerste ontwikkelingen in de nieuwe Ondernemingsgebieden in 
een Stedelijke Omgeving (OGSO) op linkeroever, met name de 
site van MIVB.

• De Groene Wandeling tussen de Mariemontkaai en de 
Birminghamstraat.

Opportuniteiten & urgenties

Er tekenen zich een aantal opportuniteiten of urgenties af:

• Geïntegreerd in of aangrenzend aan het gebouw van een nieuw 
slachthuis, zou er een volwaardige metrohalte met verticale 
circulatie per lift en roltrap moeten komen.

• Door de afbraak van de gebouwen van het oude slachthuis 
komt de hele middenzone van de site Abattoir vrij en loopt het 
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Fase 2020
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perspectief van de overdekte hal verder tot aan de grens met de 
site EhB. De activiteiten zoals de markt, horeca en evenementen 
komen nu zeer dicht bij de EhB-campus.  

• De gevel van het nieuwe slachthuis en de voedingshal scheppen 
de schaal en functionaliteit van de grote pleinruimte waarop de 
overdekte hal centraal zal staan.

• Door de afbraak van de gebouwen van het oude slachthuis 
wordt de aanleg van een doorgang over de site Abattoir van de 
Bergensesteenweg tot aan het kanaal mogelijk. 

• Aan de Bergensesteenweg kan hier dwars op de steenweg 
bebouwing langs de nieuwe doorgang komen.

• Door de definitieve bebouwing van het nieuwe slachthuis ontstaat 
er een duidelijk, definitieve gevellijn, schaal en invulling van de 
kanaalzijde. Hiervoor moet een gefaseerde heraanleg duidelijk 
zijn op dat moment.

• EhB bouwt mogelijk uit op het eigen perceel, rekening houdend 
met de potentie op een zijde/ingang richting Abattoir en/of 
richting Square Albert-I te creëren.

• De bouw van onderwijsgerelateerde voorzieningen op het 
hoekperceel aan de Materiaalstraat en de Mariemontkaai.

• De Materiaalstraat zou heraangelegd moeten zijn, gezien haar 
huidige slechte staat na de werf van Citydev en de nieuwe 
conditie door de nieuwe bewoners, studenten, … 

In 2020 zullen nog heel wat grote ontwikkelingsvelden vrij zijn. Op dat 
ogenblik moet er duidelijkheid bestaan over de programmering en 
de ontwikkelingsstrategie: de twee andere stedelijke pakhuizen langs 
het kanaal, de grenszone tussen het nieuwe plein op de site Abattoir 
en de site EhB, … 

4.6.4. Fase 2025

Geplande projecten

Volgende projecten zouden tegen 2025 gerealiseerd zijn:

• De bouw en invulling van alle stedelijke pakhuizen
• De nodige bijkomende infrastructuur voor EhB en CVO Brussel.
• De verdere ontwikkeling op linkeroever.
• De nieuwe verbinding met linkeroever ter hoogte van de site 

Abattoir.

Opportuniteiten

Een definitieve verbinding noord-zuid over de campus EHB en Abattoir 
is dan een opportuniteit.
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Fase 2025

Fase 2025
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4.7. Parkeerinfrastructuur als publieke 
ruimte

4.7.1. Context

Zoals aangegeven in de omgevingsanalyse is het wandeltraject vanuit 
EhB onveilig omdat het over een te smal voetpad loopt langs de 
Nijverheidskaai, aan de zijde van de parking van Abattoir. Studenten 
vanuit EhB doen dit traject tijdens de lesdagen tijdens de week.

Deze betaalparking van Abattoir is tijdens de weekdagen quasi leeg. 
Tijdens de marktdagen (vrijdag, zaterdag en zondag) is de parking 
volledig volzet (+- 416 parkeerplaatsen). In- en uitgang zijn gelegen 
aan metrostation Delacroix.

De parking van EhB langs de Nijverheidskaai en in het binnengebied 
zijn dan volledig leeg en afgesloten met hek en slagboom.

Langs de Nijverheidskaai aan de kant van het kanaal is er ook een 
parkeerstrook met bomen aangelegd. Het voetpad is er zeer smal.

De accumulatie van de aanwezigheid van parkeerruimte, met in- en 
uitgangen voor logistiek en parkeren, maakt dat er momenteel geen 
relatie mogelijk is tussen de programma’s van het projectgebied en 
de kanaaloevers.

Zowel een veilig wandeltraject als parkeren zijn behoeftes van beide 
partners.

Door ontwerpend onderzoek wordt nagegaan of de ruimte die 
momenteel enkel als parking gebruikt wordt, kan omgevormd worden 
tot een multifunctionele publieke ruimte, die:

 ˃ Als wandelroute van EhB naar metrostation Delacroix kan 
functioneren.

Bestaande situatie (foto: DLQ)
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 ˃ De oever een gezicht geeft en  doorsteken vanaf het kanaal naar 
Abattoir mogelijk maakt.

 ˃ Groen en zitplekken integreert.
 ˃ Tijdelijk andere gebruiken bevordert, zoals sport en spel. 

De parking kan zo, in afwachting van de bouw van de pakhuizen, een 
evolutief karakter krijgen. Meer nog, een korte termijn interventie 
kan een hefboom zijn voor het definitief herdenken van het statuut 
van de kanaaloevers en de relatie tussen het projectgebied en het 
kanaal.

4.7.2. Onderzoek

Mogelijkheden op korte termijn – 2015

De parking Abattoir zal zeker nog voor een aantal jaren op de huidige 
plek blijven. Met kleine ingrepen kan het toekomstig masterplan al 
worden geïnitieerd en kan een oplossing geboden worden met meer 
veiligheid voor het traject van EhB naar de metro:

Bestaande situatie (foto: DLQ)
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• De hele parkeerzone wordt toegankelijk voor voetgangers, zodat 
deze veilig in alle richtingen kunnen lopen, onder meer tussen 
EhB en metro Delacroix.

• De geverfde parkeervakken worden geherorganiseerd. Ongeveer 
een gelijk aantal parkeerplaatsen wordt behouden. 

• Het hekwerk en de struiken aan Nijverheidskaai worden 
vervangen door zittrappen, ander straatmeubilair en bomen.

• Parkeervakken worden aan die zijde groen aangelegd, als 
reservestroken voor piekmomenten (groendallen).

• Twee groene tussenruimtes compartimenteren de parking 
in drie, wat de flexibiliteit van het gebruik van de parking 
verhoogt (verschillende tarieven, openen van 1 of meerdere 
compartimenten). 

• De tussenruimtes functioneren als voetgangersverbinding 
tussen kanaal en Abattoir, zoals voorzien in het masterplan. De 
verbindingen kunnen nu al hun nut bewijzen.

• Een extra inrit zou aan de zuidkant, ter hoogte van de logistieke 

Texturen: Mogelijkheden op korte 
termijn 2015
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toegang georganiseerd kunnen worden.  Deze extra inrit zou 
kunnen dienen voor het personeel van EhB, als EhB zou opteren 
om de ruimte van de huidige parking anders te gebruiken (groene 
ruimte, uitbreiding infrastructuur EhB).

Mogelijkheden op middellange termijn: 2020

De parkeerzone kan evolueren in functie van de ontwikkeling van de 
in het masterplan voorgestelde stedelijke pakhuizen:

• Het eerste compartiment wordt ingenomen door het nieuw 
stedelijk slachthuis met ondergrondse parking. De extra toegang 
van het zuiden is dan interessant gebleken.

• De promenade langs de Nijverheidskaai en de groene 
tussenruimtes  wordt bestendigd.

• Leveringen van en naar het stedelijk slachthuis gebeuren best via 
de huidige in- en uitgang vanaf Nijverheidskaai om conflictpunten 
op de Nijverheidskaai zo ver mogelijk uit elkaar te leggen

Isometrische: Mogelijkheden op middellange termijn 
2020

Kanaal

EhB Parkeren
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• De huidige parking EhB wordt als groenzone (voor het cafetaria) 
of als bouwzone benut.

4.7.3. Referentieprojecten
Verschillende parkeerruimtes in referentieprojecten tonen dat een 
goed ontwerp van de publieke ruimte een dubbel gebruik kan hebben 
als:

• Speel- en wandel ruimte,
• Zachte, groen ruimte,
• Robuuste laad- en loszone

Waltham, Massachussetts

Parque del Litoral, Costa Rica

Productpresentatie Escofet

NSE Kitakyushu Technology Center, 
Fukuoka

Parking Saint-Nazaire, France

Rivieroevers, Haute Deûle

Olympisch Stadium, Amsterdam
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4.8. Mogelijke plekken voor programma’s

In dit stadium is het voorbarig om programma’s al aan bepaalde 
bouwzones vast te koppelen. Wel kunnen opties worden 
gekwantificeerd en voorkeuren op rationele manier worden 
geargumenteerd.

4.8.1. Infrastructuur EhB

EhB wenst de infrastructuur die nodig is voor de onderwijsactiviteiten 
zelf zoveel mogelijk op haar eigen perceel te organiseren. Ontwerpend 
onderzoek toont aan dat er een grote capaciteit is voor verdichting, 
op verschillende manieren.  Puur mathematisch en op basis van 
vergelijkbare dichtheden elders in de stad kan ook gesteld worden 
dat de campus gemakkelijk van een dichtheid van V/T-index 0,5 zou 
kunnen evolueren naar 1, wat overeenkomt met een verdubbeling 
van 16 000 m² naar 32 000 m².

Hiervoor zijn verschillende verdichtingsmogelijkheden een optie:

• Door interne organisatie
• Door hogerop te bouwen op de bestaande structuur
• Door uitbreiding aan de bestaande percelen
• Door een nieuw volume aan de achterzijde van het voormalige 

Renaultgebouw
• Door het herorganiseren van het voormalige Renaultgebouw
• Door een nieuw volume buiten de EhB campus te voorzien

Hieronder worden deze verdichtingsmogelijkheden toegelicht:
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Door hogerop te bouwen op de bestaande 
structuur

Theoretisch is een grote verdichting mogelijk. 
In de praktijk is dergelijk verdichting weinig 
wenselijk, omdat zware nieuwbouwwerken dan 
moeten gebeuren op ruimtes die door de school 
dagdagelijks in gebruik zijn.

Door uitbreiding aan de bestaande percelen

Zeker uitbreiding aan de blinde noordgevel zou 
logisch zijn.

Door interne organisatie

Deze optie geniet de voorkeur van de directie van 
EhB voor de eerstkomende jaren, omwille van 
financiële redenen.
Binnen het patrimonium zijn ook functies die niet 
direct gerelateerd zijn aan de core-business van 
de hogeschool, zoals het gebruik van een aantal 
leslokalen en een sportzaal door CVO. als deze 
ruimtes vrijkomen, kan EhB beter uitbreiden.
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Door een nieuw volume  te voorzien aan de 
achterzijde van Renault.

Door het herorganiseren van het voormalige 
Renaultgebouw

Een deel van het voormalig Renault-gebouw aan de 
Square Albert-I kan ingenomen worden waardoor 
er een tweede ingang ontstaat en een etalage voor 
de EhB campus.

Door een nieuwe volume buiten de EhB campus 
te voorzien.

Een gebouw dat de zuidgevel van het grote plein 
van Abattoir vormt, moet een groot publiek 
karakter hebben. Er zouden bijvoorbeeld van het 
onderwijs afgeleide functies kunnen gebouwd 
worden (polyvalente ruimte, incubator).
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4.8.2. CVO Brussel / GO!

CVO Brussel zou kunnen uitbreiden binnen het 
voormalige Renaultgebouw of op de naastgelegen 
site in de Materiaalstraat. Beide opties hebben 
zowel voor- als nadelen. 
Het voormalige Renaultgebouw kan snel worden 
gerenoveerd en de eigenaar is vragende partij voor 
een gemengd project.  Een fysische verbinding met 
het hoofdgebouw is weinig realistisch.
Het aanpalende perceel in de Materiaalstraat 
kan bestaan uit een deel renovatie en een deel 
nieuwbouw. Het is wel niet zeker of de eigenaar dit 
pand wil verkopen.

CVO zou ook de ruimtes die ze gebruikt binnen de 
EhB infrastructuur kunnen verlaten en alternatieven 
zoeken.

4.8.3. Bedrijvencentrum/incubator

Een incubator, met bedrijven die pas afgestudeerden 
van studierichtingen op de EhB aantrekken, kan 
best dichtbij de campus worden ontwikkeld, zonder 
dat deze per sé op de campus zelf moet worden 
gebouwd. De fysieke nabijheid op wandelafstand is 
een belangrijk criterium.

De stedelijke pakhuizen ten noorden van de 
EhB site zijn logisch als mogelijke sites voor de 
bedrijvencentra/incubator.
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4.8.4. Huisvesting

Studentenhuisvesting kan op verschillende plekken 
worden ingepland:

• De hoek van de Materiaalstraat en de 
Nijverheidskaai, zodat deze hoek een publiek 
karakter krijgt. Aan de overkant van de 
Materiaalstraat zijn er al veel woningen 
opgeleverd.

• Achteraan de site van EhB, mits er een goede 
aparte ontsluiting voor de studentenwoningen 
naast de toegang tot de onderwijsinfrastructuur 
mogelijk is

• Op de site van Abattoir, achter de huidige 
Renaultsite. De woningen geven hier een 
publiek karakter aan de nieuwe oostwest-as 
doorheen de site.

4.8.5. Cultureel programma

Een cultureel programma zoekt een emblematische 
publieke ruimte op, zodat maximaal een dynamiek 
met een zo groot mogelijk publiek kan gegenereerd 
worden:

• Het stedelijk pakhuis aan de zuidkant van het 
plein van Abattoir.

• De voormalige Renault-garage die uitgeeft op 
het Albert-I Plein.
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4.9. Organisatie bouwblok

Zoals vastgesteld in de vorige hoofdstukken, is de schaal van het 
megablok groot. Er zijn kansen om verbindingen te maken met de 
omgeving en andersom om stromen vanuit de omgeving over de site 
heen te laten lopen. Deze potentiële stromen vragen om een duidelijk 
statuut van de doorgangen voor die stromen.

Om het nut en het statuut van mogelijke doorgangen te kunnen 
evalueren, worden in dit hoofdstuk drie scenario’s geschetst: 
de bestaande situatie, het masterplan Abattoir en een mogelijk 
alternatief scenario, op basis van drie thema’s:

• De configuratie van bouwblok en percelen (rooilijn publiek-
private ruimte, adressen, percellering).

• Het statuut van de ruimte (publieke ruimte, private ruimte met 
publiek karakter, private ruimte).

• De stromen (zacht verkeer, auto’s, logistiek).

4.9.1. De bestaande situatie

Het megablok, zoals aangeduid met de rode lijn op de kaart, is 
één groot bouwblok, bepaald door 5 straten (wijzerzin): Ropsy 
Choudronstraat, Bergensesteenweg, Materiaalstraat, Nijverheidskaai 
en Ruhlstraat.
Er is ook een kleine publieke doodlopende straat ter hoogte van 
de vroegere secundaire ingang van de EhB-site, de Flinsdreef (nabij 
Albert-I square).

De site van Abattoir bestaat uit twee private percelen:

• Het grote perceel aan de westkant is een erfpacht van de 
gemeente Anderlecht (85% van de site).

• Het kleinere perceel aan de oostkant is in volle eigendom van nv 
Abattoir (15% van de site).

Het grootste deel van het bouwblok is privaat (bebouwde en open 
ruimte). 
De parvis van de site Abattoir, de doorgang naar de Bergensesteenweg 
en de overdekte markthal hebben een publiek karakter. Met hekken 
wordt de toegang geregeld, in functie van de activiteiten op de site 
Abattoir.
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De groene zone aan de noordkant van de EhB-site heeft een bepaald 
publiek karakter, in de zin dat dit de zone is die door studenten en 
personeel als ontspanningsruimte wordt gebruikt. Er gebeuren ook al 
eens publiekere evenementen mits akkoord van EhB.

Voetgangers en gemotoriseerd verkeer bewegen via de publieke 
wegenis. Toegangen voor voetgangers zijn georganiseerd via de 
hoofdingang van de gebouwen (EhB, CVO) of de hoofdpoorten van 
de site Abattoir.

Er zijn een aantal grote parkings voor private doeleinden. De parking 

van Abattoir heeft een meer publiek karakter, als betaalparking 
voor bezoekers. Leveringen voor de site Abattoir gebeuren via de 
Nijverheidskaai tot in het hart van de site. 

4.9.2. Scenario 1 :  het masterplan Abattoir

In het masterplan wordt ingezet op de creatie van een groot publiek 
plein, waarop de overdekte hal als een centraal monument staat. Dit 
plein is langs alle kanten toegankelijk, via publieke doorgangen. 

Er ontstaat een nieuwe percellering, eerder bepaald door rooilijnen 
die de grens tussen bebouwing en publieke ruimte markeren. 

Bouwblok en percelen Stromen Statuut van de ruimte
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Zowel de percelen van Abattoir als het perceel van EhB worden 
opgesplitst. Het bebouwde perceel met de voormalige Renaultsite 
aan het Albert-I Plein wordt quasi volledig publieke ruimte. 

Door de opdeling van het grote bouwblok, ontstaat er een grote 
hoeveelheid aan publieke ruimte: de grote pleinruimte met de 
markthal, de nieuwe straten oostwest en noordzuid.

De nieuwe straten laten toe dat zowel voetgangersstromen als 
gemotoriseerd verkeer doorheen het megablok mogelijk is. Parkings 
zijn eerder ondergronds of in kleinere pockets georganiseerd.

4.9.3. Scenario 2: een alternatief

EhB heeft te kennen gegeven haar perceel als geheel zelf te willen 
controleren.

Ook nv Abattoir is door praktische overwegingen geëvolueerd naar 
een wens tot behoud van haar percelen als privaat domein, weliswaar 
met publiek karakter. De nv Abattoir wil immers zelf de complexiteit 
van de grootste markt van Brussel, met alle praktische zaken (zoals 
verhuur aan marktkramers, bezoekersstromen, logistiek, afval en 
opkuis) voor 100% blijven controleren. 

Bouwblok en percelenStromenStatuut van de ruimte
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In een alternatief scenario zou dus best het megablok behouden 
blijven als overwegend private ruimte. Wel kunnen er publieke 
impasses kunnen gecreëerd worden, waarlangs nieuwe gebouwen  
een publiek adres krijgen.

Wat betreft het statuut, zou er wel een deel van de percelen van 
Abattoir en EhB een privaat statuut met zeer publiek karakter kunnen 
hebben, met gecontroleerd toegangen. Deze toegangen zijn op 
bepaalde tijden open en creëren continue trajecten doorheen het 
megablok, van de ene naar de andere zijde. Deze trajecten kunnen 
dus een heel publiek karakter krijgen met afsluitingsmogelijkheid, 
zoals het geval bij sommige parken en delen van de Groene Wandeling 
elders in het Brussels Gewest.

EhB en nv Abattoir moeten hiervoor gezamenlijke afspraken maken inzake 
openingsuren. Idealiter is toegang en afsluiting volledig gelijklopend, 
zodat er duidelijkheid is over tijdstippen van toegankelijkheid van de 
passages doorheen het ganse bouwblok. 

EhB en nv Abattoir  kunnen ook samen de functionaliteit van doorgangen 
bespreken: kan er een continue lint van marktactiviteiten gebeuren, 
passages voor studenten en personeel, voor derden, … 

De site van het voormalige Renault-gebouw is onderdeel van de private 
ruimte met publiek karakter. Indien het gebouw behouden wordt 
dan best op voorwaarde dat het een publieke doorgang is en een 
overwegend collectieve voorziening huisvest. 

Bouwblok en percelen Stromen Statuut van de ruimte



142

DEEL 4

METRO-POOL DELACROIX
“Roltrappen en een lift naar de metro, 
een cool dek om te kijken over het 
kanaal en de markt.”

HET ZINNEKEPAD
“Samen met de Heyvaertstraat brent een 
netwerk van collectieve ruimtes en functies 
langs het vroegere tracé van de Zinneke de 
Ninoofsepoort en Abattoir vlak bij elkaar.”

HEYVAERT
“Na het tijdperk van de autohandel,  
nieuwe kansen voor stedelijke economie, 
huisvesting en buurtvoorzieningen.”

HET DAK VAN BRUSSEL
“het grootste overdekte plein van 
Brussel, voor de markt, concerten en 
andere grootstedelijke events.”

STEDELIJKE PAKHUIZEN 
“Flexibele gebouwen bieden huisvesting voor 
het nieuwe slachthuis, voedselbedrijven, 
start-ups, logistieke hubs en creatieve 
bedrijven.”

MIVB-STAD
“Woningen, voorzieningen, bedrijvigheid, 
depots voor een beter openbaar vervoer 
in Brussel.”

TAXI BLEU
“Voor snelle leveringen in de stad en jezelf te vervoeren op het kanaal.”

ZAAL EUROPA
“Een polyvalent huis voor Erasmus en 
Cultureghem, waar heel Europa mekaar 
ontmoet.”

DE NIEUWE MATERIAALPASSERELLE
“Een handige verbinding te fiets en te voet tussen de 
wijk Scheut en Kuregem. Ziekenhuis, metro, werk-
centra en scholen opeens dichtbij”

CAMPUS KUREGEM
“Een hogeschool als competentiepool voor onderwijs en nieuwe 
stedelijke economieën, op een boogscheut van de Vijfhoek en 
ultrabereikbaar !”

VOEDINGSHAL ABATTOIR
“ De meest verse en biologische 
voedingswaren van Brussel, 
met stadsboerderij op het dak”
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ZAAL EUROPA
“Een polyvalent huis voor Erasmus en 
Cultureghem, waar heel Europa mekaar 
ontmoet.”

SQUARE ALBERT I
“Een nieuwe ontmoetingsplaats met winkels, openbaar vervoer 
en een poort naar de scholencampus en Abattoir!”

GEMEENTEHUIS ANDERLECHT 
“De hele wereld is vlakbij: het Zuidstation en de 
Markt van Abattoir!”

DE NIEUWE MATERIAALPASSERELLE
“Een handige verbinding te fiets en te voet tussen de 
wijk Scheut en Kuregem. Ziekenhuis, metro, werk-
centra en scholen opeens dichtbij”

STUDENTENKAMERS KAAI
“Studeren op Campus Kaai, eten en drinken 
aan de Abattoirs, bijles geven en babysitten 
bij families in de buurt”

CAMPUS KUREGEM
“Een hogeschool als competentiepool voor onderwijs en nieuwe 
stedelijke economieën, op een boogscheut van de Vijfhoek en 
ultrabereikbaar !”

DE HOEFSMIDSCHOOL
“Verboden de paarden te voederen.”

PORT SUD
“Samen met Fablab de bipool van startups en creatievelingen.”

Wijk Biestebroeck
“Een nieuwe woon- en werkwijk aan 
het dok en het nieuwe GEN-station.”

DE MARKT VAN KUREGEM
“De buik van Brussel, bereikbaar van 

alle kanten van de stad.”

VOEDINGSHAL ABATTOIR
“ De meest verse en biologische 
voedingswaren van Brussel, 
met stadsboerderij op het dak”

KUNST, LES- EN KOOPCENTRUM ZENNE
“Een kunstenatelier voor Brusselaars, met 
leslokalen, winkels en horeca”

GROENPLAATSEN IN KUREGEM
“Hoe was je examen? Goed, die ligzetel hier 
heb ik nu wel even verdiend, en daarna 
even een bal trappen.” 

Een ontwikkelingspool in de stad
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146 Het vijfde en laatste deel van het eindrapport bevat de conclusies en aanbevelingen van het 
vooronderzoek. We hebben deze opgesplitst in vier onderdelen:
(1) Een eerste deel waarin een voorstel tot richtschema wordt uitgewerkt en het belang ervan als 
wervend instrument wordt toegelicht
(2) Een deel over de conceptsubsidie en een voorstel tot focus vanuit bepaalde thema’s
(3) Voorstellen van mogelijke partners in het stadsvernieuwingsproject en actiepunten per partner

5. Opvolging en actiepunten
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Alternatief richtschema ontwikkeling projectgebied
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5.1. Voorstel richtschema 1.0 - Startpunt 
van de conceptsubsidie

5.1.1. Richtschema

Gezien de omvang en de duidelijkheid, is het masterplan Abattoir 
een belangrijk basisdocument geweest voor het aanzetten van de 
voorstudie. 

Op basis van het ontwerpend onderzoek van deze voorstudie kan 
het masterplan Abattoir aangevuld worden, maar met een andere 
invalshoek. Terwijl het masterplan Abattoir, zoals de term het dekt, 
een masterplan is om een concrete investering qua infrastructuur te 
plannen en de positie van een belangrijke stedelijke actor in de stad 
te verhelderen, met name met de huidige bouw van de voedingshal 
en het geplande stedelijke slachthuis, levert de voorstudie geen 
concreet masterplan op voor het hele projectgebied, met concrete 
engagementen en plannen. Wel zijn er potenties en knelpunten 
verhelderd en zijn er mogelijke scenario’s en partners voor 
ontwikkeling verduidelijkt. 

In die zin resulteert de voorstudie in een richtschema en niet in een 
masterplan. Dit richtschema moet voldoende beeldend zijn, om 
wervend te werken in de zoektocht naar partners en om concrete 
projecten te kunnen definiëren. Het is belangrijk om op te merken 
dat het richtschema geen vast eindbeeld is, maar juist het startpunt 
voor partners om verder projecten en programma’s te definiëren en 
te plannen. Het richtschema is een discussiedocument.

Het richtschema zal ongetwijfeld de volgende jaren aangepast 
worden. Er kunnen op basis van de voorstudie een aantal principes 
worden vastgelegd, zonder daarbij uitspraken te doen over de interne 
werking van de partners EhB en Abattoir. Deze principes zijn op te 
delen in twee soorten:

• Ruimtelijke principes
• Programmatorische principes
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5.1.2. Ruimtelijke principes

De volgende ruimtelijke principes zijn een basis voor verder onderzoek:

• Het grote plein met de overdekte markthal wordt gedefinieerd 
door duidelijk afgelijnde bebouwing aan drie zijden, zoals 
aangegeven in het masterplan Abattoir. De zuidelijke zijde, dichtbij 
de Erasmushogeschool Brussel, kan een nieuwe oriëntatie en 
toegang vanuit de EhB zijn, met aan onderwijs gerelateerde 
functies.

• Het voorzien van doorsteken door het bouwblok. 
EhB stelt dat de doorsteek op terrein EhB moet kunnen afgesloten 
worden, om de veiligheid op de campus - een nog lang niet opgelost 
(buurt)probleem te kunnen garanderen.

• Het voorzien van een collectieve doorsteek in noordzuid richting 
op termijn op de percelen van Abattoir en EhB.   

EhB stelt dat dit voorstel quasi uitsluitend voor abattoir een 
meerwaarde biedt en dit vanuit commercieel oogpunt. EhB stelt  dat 
het voorstel weinig of geen toegevoegde waarde voor de EhB heeft. 
EhB wil omwillen van de veiligheidsproblematiek niet zonder meer 

‘ja’ zeggen. De EhB maakt dus een bijzonder groot voorbehoud bij dit 
voorstel. 

Pleinwanden
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• Het voorzien van een doorsteken in oostwest richting op termijn 
doorheen het projectgebied. Belangrijk is de verbinding van het 
projectgebied  met de rest van de omgeving op korte termijn, 
met name via een nieuwe voetgangersbrug ter hoogte van de 
Materiaalstraat.  De ontsluiting van het metrostation Brel zou een 
pluspunt kunnen betekenen voor EhB.

Doorwaadbaarheid Oost-West

Doorwaadbaarheid Noord-Zuid
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• In eerste instantie blijft de doorsteek private eigendom met 
een publiek karakter en met voldoende ruimte voor activiteiten 
gelinkt aan de eigenaars van de percelen. EhB stelt dat de 

Collectieve doorsteek

Netwerk van koeren, stegen en binnentuinen
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toekomstige plannen voor de ontwikkeling van de buurt en de 
ingrepen voorgesteld door Abattoir de bouwplannen van EhB 
niet mogen hypothekeren. 

• Het voormalig Renaultgebouw maakt deel uit van de as van de 
collectieve doorsteek. Het gebouw kan dus worden afgebroken 
zoals in het masterplan Abattoir opgelegd, of behouden blijven 
op voorwaarde dat het gebouw overwegend collectief is en 
publieke doorgangen heeft.

• Als aanvulling op de publieke straten, die altijd toegankelijk 
zijn en vooral een verkeersfuncties zijn, kunnen binnen het 
projectgebied een netwerk van koeren, stegen en binnentuinen 
ontwikkeld worden. Deze private ruimtes, al dan niet met publiek 
karakter hebben een bepaalde functie en schaal ten opzichte van 
programma’s in de gebouwen. De relatie tussen deze ruimtes 
krijgt vorm als een continue ruimte, een afsluiting, een gebouw.

5.1.3. Programmatorische principes

De volgende programmatorische principes zijn een basis voor de 
definitie van projecten:

• Op de site EhB wordt in de eerste plaats de basisinfrastructuur 
voor het hogeschoolonderwijs uitgebouwd: de uitbreiding van 
leslokalen, de uitbreiding van algemene infrastructuur Art, Design 
& Technology, de binnentuinen met een specifieke functionaliteit.

• Andere functies zijn pas mogelijk voor zover dit niet de mogelijke 
evolutie van de hogeschool in het gedrang brengt en op 
voorwaarde dat deze functies de identiteit van een stedelijke 
scholencampus versterken.

Architectuurfactulteit Ile de Nantes, Nantes
BK / TU Delft, Delft
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• EhB en CVO Brussel vormen zoveel mogelijk samen een 
identiteitsvolle onderwijspool, weliswaar met zoveel mogelijk 
gescheiden infrastructuur. De verwerving van het hoekperceel 
aan de Materiaalstraat en van de voormalige Renaultsite, geheel 
of gedeeltelijk,  is wenselijk om meer capaciteit te creëren maar 
ook om een volledige campus langs drie straten te creëren.

• In de directe omgeving van Ehb, met name op het zuidelijk 
gedeelte van de site Abattoir waar er een verdichting met 
stedelijke pakhuizen is gepland, kunnen onderwijsgerelateerde 
programma’s worden gevestigd, zoals een incubator, een 
bedrijvencentrum.

• Collectieve voorzieningen worden zoveel mogelijk op de hoeken 
van het megablok ontwikkeld, om de straten zoveel mogelijk een 
publieke dynamiek te geven:

 ˃ Een volwaardig metrostation Delacroix met een ondersteunende 
functie op het gelijkvloers (bvb. horeca, handel, voorziening).

 ˃ Publieke woningen op het metrostation Clemenceau
 ˃ Een publieke voorziening aan het Albert-I plein (bvb. vzw Zinneke, 

CVO Brussel, EhB), studentenhuisvesting.
 ˃ Een publieke voorziening op hoekperceel Materiaalstraat-

Nijverheidskaai (bvb. Basisschool, uitbreiding CVO Brussel, EhB).
 ˃ Publieke voorzieningen op hoek site Abattoir en Bergensesteenweg, 

ter hoogte van metrostation Clemenceau (Dienstencentrum 
Cosmos, BON, Werkwinkel).

 ˃ Een nieuwe voedingshal.

??
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5.1.4. Grensgebied

Waarom is het grensgebied zo belangrijk?

Het doel van een stadsvernieuwingsproject is de interactie bevorderen, 
publieke ruimte creëren, een dynamiek op gang brengen, de stedelijke 
integratie van de sites... Het grensgebied tussen de site van Abattoir 
en EhB speelt daarin een cruciale rol:
 
• Het grensgebied definieert de pleinruimte van het masterplan, 

via de gevel of de wand aan de zuidzijde.
• Het definieert de toekomstige oost-west dwarsverbinding.
• Het speelt een belangrijke rol in het beheer van de ruimte i.v.m. 

veiligheid.
• Het bepaalt de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de 

campus.
• Het is een ruimte voor verdichting en eventuele uitbreiding van 

het programma’s voor onderwijs, economie of andere stedelijke 
functies. 

5.2. Speelveld voor conceptstudie

Tijdens de conceptsubsidie kan er verder gebouwd worden op de 
inzichten die in de voorstudie ontwikkeld zijn. 

5.2.1. Vertaling van het behoefte-onderzoek naar concrete 
progamma’s

Het behoefte-onderzoek van de onderwijsinstellingen moet leiden 
tot een programma van eisen:

• Voor EhB: 
 ˃ Het is mogelijk dat de departementen die op Campus Kaai zijn 

gevestigd, zullen groeien.
 ˃ Er is ook de mogelijkheid dat het departement Drama, momenteel 

huurder van de Bottelarij in Sint-Jans-Molenbeek, verhuist naar 
Campus Kaai.

 ˃ Er is ook een algemene vraag naar bepaalde ondersteunende 
functies.

• Voor CVO Brussel:
 ˃ CVO heeft een grote nood aan meer leslokalen, op de site van de 

Materiaalstraat, maar ook elders in Brussel.
 ˃ CVO Brussel en GO! moet beslissen of ze de site verder willen 

uitbouwen.
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• Voor Abattoir moet vooral het masterplan in deelprojecten 
worden opgesplitst, met gekende en te definiëren programma’s:

 ˃ Abattoir n.v. is momenteel bezig met het verduidelijken van de 
financiering, inplanting en bouwprogramma voor een nieuw 
stedelijk slachthuis, dat zou ingepland worden een deel van de 
huidige parking aan de westzijde langs het kanaal.

 ˃ De huidige parking zou op korte termijn een dubbel gebruik 
kunnen hebben, afgestemd op de nood aan speelruimte en 
veilige wandelruimte. Bij een transformatie van de parking zou 
rekening gehouden moeten worden met de latere inplanting van 
gebouwen zoals het slachthuis.

 ˃ Er moet verder onderzoek gedaan worden naar de zuidzijde van 
de site, waarvoor in het masterplan wel stedelijke pakhuizen zijn 
getekend, maar geen specifiek programma is gedefinieerd.

5.2.2. Definitie mogelijk subsidieerbare projecten

Projecten hebben enkel kans op slagen als ze passen binnen gekende 
financieringsstromen. De focus binnen de conceptsubsidie kan 
daarom gaan naar :

• Investeringsprojecten die in aanmerking komen om in het kader 
van een volgende oproep stadsvernieuwing projectsubsidies aan 
te vragen bij de Vlaamse overheid. 

Concreet gaat het dan in het geval van de subsidies voor de VGC 
om gemeenschapsgebonden functies, zoals infrastructuur voor 
onderwijs, cultuur, welzijn, sport, jeugd, kinderopvang, ... 

• Projecten die gedragen worden door meerdere publieke partners. 
Het stadsvernieuwingsfonds stelt dat partners belangrijk zijn, 
met andere woorden dat er aanvullende publieke middelen 
voorhanden moeten zijn.

• Projecten waarin ook de participatie van een private partner 
gegarandeerd is. Concreet kan dat zijn de nv Abattoir voor het 
ter beschikking van gronden of het samen ontwikkelen van een 
bedrijvencentrum, projectontwikkelaars of BRIK voor de bouw 
van studentenhuisvesting, … 

Concrete projecten kunnen zijn:

• De bouw van infrastructuur voor de uitbreiding van EhB en/of 
CVO Brussel of andere onderwijsactiviteiten van GO!.
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• De aankoop van noodzakelijke gronden of panden om die 
infrastructuur te kunnen verwezenlijken.

• Aanvullende infrastructuur die binnen de 
gemeenschapsbevoegdheden van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie valt.

• Tijdelijke investeringen, zoals tijdelijk dubbel gebruik van de 
parking of tijdelijk gebruik van de vroegere Renault-site

5.2.3. Perimeter van het projectgebied voor de conceptsubsidie

De voorstudie was een eerste gelegenheid om de partners EhB en 
Abattoir nv samen over de ontwikkeling van het gehele projectgebied 
na te laten denken. Bepaalde aspecten moeten verder worden 
uitgekristalliseerd, terwijl over andere een consensus bestaat. 

Vertrekkend vanuit het richtschema 1.0 zou verder gefocust moeten 
worden op het gebied dat de zuidkant van de site Abattoir tot en 
met de Materiaalstraat behelst, met een volgende opgave. Dit is het 
projectgebied:
• Uitbreidingszones voor EhB op de site van EhB en elders, indien 

noodzakelijk.
• Uitbreidingszones voor CVO op de site van CVO en elders, indien 

noodzakelijk.
• De programmering en bouwzones van de het zuidelijk gedeelte 

van de site Abattoir.
• De haalbaarheid van een publiek project voor het voormalige 

Renaultgebouw, met publieke doorgangen.

Voorstel projectgebied conceptstudie
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• Een definitie van het onderwijsprogramma (CVO Brussel, EhB, 
studentenhuisvesting), een trekker en financiering voor het 
hoekpand aan de Materiaalstraat.

• De functionele noordzuidverbinding over de site van Abattoir en 
EhB, met nieuwe gebouwen en gebruiken van de open ruimte die 
die verbinding opladen.

• De verbinding van EhB met linkeroever (brug) en metro Delacroix 
(parking Abattoir). 

Uiteraard is er een ruimer studiegebied waarbinnen de projecten hun 
positie innemen.

5.3. Voorstel van opvolgingspunten 
voor (mogelijke) partners voor het 
stadsvernieuwingsproject

5.3.1. Partners in het Stadsvernieuwingsproject

Erasmushogeschool Brussel

Contactpersonen:
Luk Van De Velde, algemeen directeur
Jan Verbeeck, facility manager
Frank Lanssens, directeur departement Design & Technologie
Dieter Lesage, directeur departement Rits/School of Arts

Abattoir

Contactpersonen:
Joris Tiebout, ceo
Jo Huygh, projectleider

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Contactpersonen:
Guy Vanhengel, Voorzitter van het College van de VGC
Christel Verhasselt, Adjunct-Kabinetschef, Kabinet Vanhengel
Veronique Carrewyn, Adviseur Stedelijk Beleid en vorming, Kabinet 
Vanhengel

Cel Stedelijk Beleid
Pieter Van Camp, deskundige coordinator
Caroline Englebert, adjunct van de directeur

Met de steun van de
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Investeringen mogelijk binnen volgende beleidsdomeinen 
(bevoegdheden VGC)
• Welzijn, Gezondheid en Gezin
• Cultuur, Jeugd en Sport
• Onderwijs en Vorming

Actiepunten op planologisch niveau:

• Samen met de gemeente Anderlecht, opvolgen en onderzoeken 
of er na de Gewestverkiezingen van mei 2014 een wijziging kan 
aangebracht worden aan de RVOHR, die normaal gezien conform 
het GPDO en Gidsplan een Zone voor Stadsvernieuwing (ZSV) 
moet worden waarin het projectgebied is gelegen, zodat de 
perimeter voor mogelijke Duurzame Wijkcontracten kan worden 
uitgebreid tot de site van het stadsvernieuwingsproject.

• De stand van zaken van het BPA Anderlecht opvolgen.
• Als lid van de raad van bestuur van ATO pleiten voor het 

betrekken van het ATO bij de ontwikkelingen in het projectgebied, 
in concreto het stadsvernieuwingsfonds, omwille van de link 
met het Masterplan Kanaal en het EFRO-project Stadsmarketing 
Kanaal.

• Prospectie aankoop grond hoekperceel Materiaalstraat/
Nijverheidskaai en pand voormalige Renaultgebouw.

5.3.2. Mogelijke partners en actoren m.b.t. Brusselse 
stadsvernieuwing

Thuis in de Stad

Contactpersoon:
Thierry Goossens, account manager

Gemeente Anderlecht

Contactpersoon
• Dhr. Eric Thomas, burgemeester
• Dhr. Gaetan Van Goidsenhoven, schepen Ruimtelijke Ordening
• Patrice Demol, diensthoofd  Stadsontwikkeling en Mobiliteit
• Yvette Zege, stedenbouwkundige dienst Stadsontwikkeling en 

Mobiliteit

Actiepunten op gebied van investeringen:
• Heraanleg Materiaalstraat (gemeenteweg), indien mogelijk te 

voorzien in een lopend of toekomstig wijkcontract.
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Actiepunten op planologisch niveau:

• Samen met de VGC ijveren voor een wijziging van de RVOHG, 
zodat er een aanvraag voor een Duurzaam Wijkcontract kan 
worden ingediend.

• Het BBP Birmingham-Mons opheffen (gepland in het kader van het 
Gemeentelijke Ontwikkelingsplan (voorjaar 2014). De voortgang 
en stand van zaken communiceren aan de VGC. Desgevallend een 
nieuw BBP opmaken.

• Regie voeren inzake ontwikkeling van het voormalige 
Renaultgebouw (beslissing afbraak of renovatie, voorwaarden)

Agentschap Territoriale Ontwikkeling

Contactpersonen:
Dirk Van De Putte, adjunct-directeur
Yves Rouyet (Richtplan Kanaalgebied)
Claire Heughebaert (Richtplan Kanaalgebied)
Elisa Donders (Richtplan Kanaalgebied)
Annabelle Guerin, opdrachthoudster (onderzoeksrapport capaciteit 
scholen)

Actiepunten op planologisch niveau:
• Opvolgen van het stadsvernieuwingsproject, omwille van de link 

met het Plan Directeur Kanaal
• Meewerken aan coördinatie tussen onderwijspartners, met 

het oog op het formuleren van nieuwe schoolinfrastructuur en 
mogelijke inplantingen, voor de beide gemeenschappen.

Brusselse Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH)

Contactpersoon:
Myriam Cassiers, dienst Studies en Planning
Maarten Lenaerts, dienst Studies en Planning

Actiepunten op planologisch niveau:
Opvolgen van het stadsvernieuwingsproject, omwille van de relatie 
met de ontwikkeling van linkeroever, de OGSO-gebieden, waarvoor 
BROH een studie uitvoert.

Brusselse Bouwmeester

Contactpersoon:
Olivier Bastin

Actiepunten op planologisch niveau:
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• Opvolgen conceptstudie stadsvernieuwingsfonds.
• Begeleiding van bepaalde concrete studies voor realisatie van 

gebouwen.

MIVB

Contactpersoon:
Jean-Michel Mary, directie

Actiepunten op planologisch niveau :
• Opvolgen verbetering comfort reizigers metro Clemenceau 

en Delacroix.

Mobiel Brussel

Contactpersonen:
Christophe De Voghel, directie strategie

Actiepunten op planologisch niveau:
• Opvolging van de reflectie over goederentransport Abattoir.

Albert Neyens, directeur Directie Infrastructuur Openbaar Vervoer

Actiepunten op planologisch niveau:

• Redactie aangepast Masterplan voor aanpassing Metro Delacroix 
met liefst een definitieve en volwaardige modernisering (lift, roltrap, 
secundaire functies, hellingen).

Alain Lefebvre, Directie Studies en Projecten

Actiepunten op planologisch niveau:
• Studie en planning financiering voetgangersbrug ter hoogte van de 

Materiaalstraat (aansluiting voormalige spoorwegbedding).
• Realisatie bijkomende oversteekplaatsen Nijverheidskaai, 

verkeersveiligheid.

Leefmilieu Brussel

Contactpersoon:
Frank Vermoesen, geograaf

Actiepunten op planologisch niveau:
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• Opvolging van de lopende ontwerpstudie aanleg Groene 
Wandeling tussen Birminghamstraat en kanaal; planning en 
financiering uitvoering.

• Mogelijke uitbreiding van die studie met traject over projectgebied.

Citydev Brussels (ex-GOMB)

Contactpersoon:
Philippe Antoine, directeur

Actiepunten op planologisch niveau
• Prospectie aankoop grond hoekperceel Materiaalstraat/

Nijverheidskaai en pand voormalige Renaultgebouw.
• Prospectie interesse cofinanciering bedrijvencentrum/incubator.

5.3.3. Mogelijke partners uit het middenveld, publieke 
instellingen en privépartners

Cultureghem

Contactpersoon:
Eva De Baerdemaecker, coördinator

Actiepunten:
• Een project partner worden in het stadsvernieuwingsproject.
• Zoeken naar verdere synergieën en activiteiten met EhB en 

campus Kaai.
• Het bewaken het precaire evenwicht van een culturele 

programmering, gericht op een stad van aankomst, en de 
behoefte tot diversificatie van het publiek en programmering 
(lokaal, regionaal, internationaal).

• Onderzoeken hoe het projectgebied in zijn geheel geoptimaliseerd 
kan worden als ‘grootste speelterrein van Brussel’.

Gemeenschapsonderwijs GO!

Contactpersoon:
Jacky Goris, algemeen directeur

Actiepunten:
• Een project partner worden in het stadsvernieuwingsproject.
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• Onderzoeken en trancheren of de site van CVO Brussel verder 
uitgebouwd kan worden of niet met onderwijsactiviteiten die 
onder de koepel van het GO! worden ingericht.

• Onderzoeken of het opportuun is om bepaalde richtingen binnen 
het volwassenonderwijs van CVO Elishout te herlokaliseren 
naar de site van CVO Brussel. Om doorstroomtrajecten van 
volwassenonderwijs naar een bachelor te stimuleren is het 
interessant dat bepaalde opleidingen zich in elkaars nabijheid 
bevinden. Mogelijkheden zijn:

 ˃ Grafische Technieken – Webdesign kan aansluiting zoeken bij 
Multec.

 ˃ Mits de opleiding Landschap- en Tuinarchitectuur van de EhB ooit 
zou verhuizen naar campus Kaai, kan het ook interessant zijn om 
de opleidingen van Land- en Tuinbouw van CVO Elishout naar 
deze site te herlokaliseren.

CVO Brussel

Contactpersonen:
Harald De Muynck, directeur
Ina Massij, onderdirecteur

Actiepunten:
• Een project partner worden in het stadvernieuwingsproject.
• Onderzoeken of de site van CVO Brussel verder uitgebouwd kan 

worden en er extra leslokalen kunnen bijgebouwd worden.

Dienstencentrum Cosmos

Contactpersoon:
Mark D’Hondt, coördinator

Brussels Onthaal Nieuwkomers

Contactpersoon:
Eric Dejonghe, directeur

Zinneke

Contactpersoon:
Myriam Stoffen, directeur
Marcel Rijdams, co-voorzitter

Samenlevingsopbouw Kuregem & Community Land Trust Brussel

Contactpersoon:
Manu Aerden, coördinator
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Couleur Café

Contactpersoon:
Jean-françois Soenens, communicatieverantwoordelijke

Festival Kanal

Contactpersoon:
Wim Embrechts, directeur

Forrest Festival

Contactperso(o)n(en):

Lidl

Contactpersoon:
Sebastien Seghers, expansiemanager

5.3.4.  Coalities

Bij een stadsvernieuwingsproject in een Brusselse planningscontext 
vormt een projectsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds 
van de Vlaamse Overheid slechts één van een reeks mogelijke 
financieringsstromen. Dat betekent dat als men een 
stadsvernieuwingsproject volgens een doordachte visie en in zijn 
geheel wil realiseren, men best met de publieke partners die 
hierboven worden opgesomd potentieel een coalitie kan aangaan. 
Meer nog, het is wenselijk om ze allemaal van bij de startfase te 
betrekken. Zoniet, dreigt het gevaar dat er slechts fragmenten van het 
stadsvernieuwingsproject gerealiseerd worden die geen aansluiting 
vinden bij de omgeving.

Belangrijk daarbij is dat er een publieke instantie de taak opneemt 
om het overzicht te bewaren, zoals bijv. een projectleider die de 
contacten, gesprekken en voortgang kan opvolgen en die de agenda 
blijft bijhouden.

Wat betreft de partners die geen overheid zijn, blijkt uit het onderzoek 
dat het opportuun is om alle publieke instellingen die een perceel 
bezitten of bezetten in het projectgebied ook een partner worden van 
het stadsvernieuwingsproject. Concreet gaat het over CVO Brussel en 
de inrichtende onderwijskoepel GO! en Cultureghem. 
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• Christel Verhasselt (kabinet Vanhengel)
• Veronique Carrewyn (kabinet Vanhengel)
• Git Ceulemans (kabinet Grouwels)
• Bert Schreurs (kabinet De Lille)
• Pieter Van Camp (VGC, cel Stedelijk Beleid)
• Caroline Englebert (VGC, cel Stedelijk Beleid)
• Joris Tiebout (Abattoir)
• Jo Huygh (Abattoir)
• Jan Verbeeck (Erasmushogeschool Brussel)
• Frank Lanssens (Erasmushogeschool Brussel)
• Eva De Baerdemaecker (Cultureghem vzw)

Onderzoeksteam

• Jens Aerts (BUUR)
• Diego Luna Quintanilla (BUUR)
• Laura Vescina (BUUR)
• Stefan De Corte (Cosmopolis)
• Sarah De Boeck (Cosmopolis)
• Lucien Kahane (Idea Consult)

6. Bijlagen

6.2. Bijlage 2: Deelnemers Workshops

Deelnemerslijst WORKSHOP 1 (19 november 
2013 – van 13u tot 16u30)

• Focus: Onderwijs en campusontwikkeling
• Onderwerp: Ondersteuning voor het opstellen 

van een ontwikkelingsvisie Campus Kaai

Stefan De Corte (Cosmopolis – VUB; coördinatie onderzoek)

Sarah De Boeck (Cosmopolis – VUB; onderzoekster)

Hilde Everaerts (Cosmopolis – VUB; administratieve ondersteuning)

Jens Aerts (Buur; onderzoeker)

Pieter Van Camp (Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
Deskundige-coördinator Stedelijk Beleid)
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Caroline Englebert (Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
Adjunct van de directeur Cel Stedelijk Beleid)

Elke Roex (Gemeente Anderlecht; Schepen van Netheid, 
Vervoer, Nederlandstalige Kinderdagverblijven, Onderwijs, 
Jeugd, Cultuur, Bibliotheek en Samenlevingsopbouw)

Mark Van deer Veken (kabinet De Lille) 

Luc Van de Velde (Erasmushogeschool Brussel; Algemeen Directeur)

Jan Verbeeck (Erasmushogeschool Brussel; 
Diensthoofd Infrastructuur) 

Frank Lanssens (Erasmushogeschool Brussel; 
Directeur Departement Design & Technologie)

Dieter Lesaege (Erasmushogeschool Brussel; 
Directeur Rits | School of Arts)

Joris Tiebout (Abattoir n.v. ; CEO)

Jo Huygh (Abattoir n.v. ; adviseur)

Harald De Muynck (Centrum voor 
Volwassenenonderwijs Brussel- CVO; Directeur)

Ina Massij (Centrum voor Volwassenenonderwijs 
Brussel- CVO; Adjunct-Directeur)

José Menéndez (Euclides/Port Sud ; Directeur)

Thierry Goosens (Thuis in de Stad; accountmanager stadsprojecten)

Verontschuldigd: 

Dirk Van De Putte (Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling; adjunct-directeur)

Fabrice Cumps (Gemeente Anderlecht; tweede 
schepen bevoegd voor o.a. Franstalig Onderwijs)
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Deelnemerslijst WORKSHOP 2 (26 november 
2013 – van 12u tot 15u30)

• Focus: Stedelijke economie, markt en logistiek
• Onderwerp: Inzicht in de fasering en de programmatorische 

invulling van het Masterplan Abattoir

Stefan De Corte (Cosmopolis – VUB; coördinatie onderzoek)

Sarah De Boeck (Cosmopolis – VUB; onderzoekster)

Hilde Everaerts (Cosmopolis – VUB; administratieve ondersteuning)

Jens Aerts (Buur; onderzoeker)

Lucien Kahane (Idea Consult; onderzoeker)

Pieter Van Camp (Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
Deskundige-coördinator Stedelijk Beleid)

Caroline Englebert (Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
Adjunct van de directeur Cel Stedelijk Beleid)

Dirk Broekaert (Vlaamse Gemeenschapscommissie; Algemeen 
Directeur - Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport)

Jan Verbeeck (Erasmushogeschool Brussel; 
Diensthoofd Infrastructuur)

Gilles Rasson (Erasmushogeschool Brussel; 
Dienst Financiën, Infrastructuur en ICT)

Stijn De Mil (Erasmushogeschool Brussel; verantwoordelijke FabLab)

Joris Tiebout (Abattoir n.v. ; CEO)

Jo Huygh (Abattoir n.v. ; adviseur)

Eva De Baerdemaeker (Cultureghem; directrice)

José Menéndez (Euclides/Port Sud ; Directeur)

Christophe De Voghel (Mobiel Brussel ; Département Stratégie)

Jean-Michel Marie (MIVB)
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Frank Gilson (MIVB)

Verontschuldigd: 

Luc Van de Velde (Erasmushogeschool Brussel; Algemeen Directeur)

Frank Lanssens (Erasmushogeschool Brussel; 
Directeur Departement Design & Technologie)

Dieter Lesaege (Erasmushogeschool Brussel; 
Directeur Rits | School of Arts)

Thierry Goosens (Thuis in de Stad; accountmanager stadsprojecten)

Mathieu Voets (Vlaamse Gemeenschapscommissie; Algemeen 
Directeur - Algemene Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin)

Dirk Van De Putte (Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling; adjunct-directeur)

Eric Tomas (Gemeente Anderlecht; Burgemeester)

Christophe Dielis (Gemeente Anderlecht;  Schepen 
economie, middenstand, tewerkstelling, markten, 
stadsvernieuwing en wijkcontracten)

Deelnemerslijst WORKSHOP 3 (10 december 2013 – van 13u tot 
16u30)

• Focus: Stedelijke integratie hele perimeter EHB en Abattoir 
• Onderwerp: Krijtlijnen voor een gemeenschappelijk 

project en integratie in de Brusselse planning

Sarah De Boeck (Cosmopolis – VUB; onderzoekster)

Hilde Everaerts (Cosmopolis – VUB; administratieve ondersteuning)

Jens Aerts (BUUR; onderzoeker)

Diego Luna Quintanilla (BUUR; onderzoeker)

Lucien Kahane (Idea Consult; onderzoeker)

Luc Van de Velde (Erasmushogeschool Brussel; Algemeen Directeur)
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Jan Verbeeck (Erasmushogeschool Brussel; 
Diensthoofd Infrastructuur) 

Gilles Rasson (Erasmushogeschool Brussel; 
Dienst Financiën, Infrastructuur en ICT)

Patrick Ongena (Erasmushogeschool Brussel; Administratief 
Directeur Financiën, Infrastructuur en ICT)

Frank Lanssens (Erasmushogeschool Brussel; 
Directeur Departement Design & Technologie)

Dieter Lesaege (Erasmushogeschool Brussel; 
Directeur Rits | School of Arts)

Stijn De Mil (Erasmushogeschool Brussel; verantwoordelijke FabLab)

Yamilla Idrissi (Erasmushogeschool Brussel, bestuurslid)

Raymond Engelen (Erasmushogeschool Brussel, bestuurslid)

Guido Vissers (Erasmushogeschool Brussel, bestuurslid)

Pieter Van Camp (Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
Deskundige-coördinator Stedelijk Beleid)

Caroline Englebert (Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
Adjunct van de directeur Cel Stedelijk Beleid)

Dirk Broekaert (Vlaamse Gemeenschapscommissie; Algemeen 
Directeur - Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport)

Joris Tiebout (Abattoir n.v. ; CEO)

Jo Huygh (Abattoir n.v. ; adviseur)

Luc Peeters (ORG; vennoot)

Eva De Baerdemaeker (Cultureghem; directrice)

José Menéndez (Euclides/Port Sud ; Directeur)

Stéphane Stevelinck (Citydev)

Frank Gilson (MIVB)



171

Voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel

Maarten Lenaerts (BROH)

Frank Vermoesen (BIM)

Verontschuldigd: 

Stefan De Corte (Cosmopolis – VUB; coördinatie onderzoek)

Dirk Van De Putte (Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling; adjunct-directeur)

Olivier Bastin (Brusselse Bouwmeester)

Patrice Demol (Gemeente Anderlecht; dienst Stedenbouw)

Yvette Zege (Gemeente Anderlecht; dienst Stedenbouw)

Elke Roex (Gemeente Anderlecht; Schepen van Netheid, 
Vervoer, Nederlandstalige Kinderdagverblijven, Onderwijs, 
Jeugd, Cultuur, Bibliotheek en Samenlevingsopbouw)

Mustapha Akouz (Gemeente Anderlecht; Vierde Schepen)

Harald De Muynck (Centrum voor 
Volwassenenonderwijs Brussel- CVO; Directeur)

Ina Massij (Centrum voor Volwassenenonderwijs 
Brussel- CVO; Adjunct-Directeur)

Thierry Goosens (Thuis in de Stad; accountmanager stadsprojecten)

Olivier Eugène (Mobiel Brussel)

Jean-Michel Mary (MIVB)
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6.3. Bijlage 3: Lijst gesprekken en interviews

datum organisatie  personen functie doel van het gesprek
16/09/2013 EHB Luc Van De Velde Algemeen Directeur bespreking stand van zaken en samenwerking met EHB

EHB Jan Verbeeck Facility Manager
17/09/2013 gemeente Sint‐Jans‐Molenbeek Ellen Jacobs voormalig coördinator wijkcontract Sluis‐Sint‐Lazarus informatie over de Heyvaertwijk en omgeving
23/09/2013 Euclides vzw ‐ Port Sud José Menéndez coördinator kennismaking, bespreking stand van zaken, mogelijke samenwerkingen
24/09/2013 EHB Frank Lanssens directeur departement Design & Technologie brainstorm over deelname EHB aan EFRO subsidieronde

EHB Stijn De Mil coördinator fablab
EHB Wouter opleidingshoofd
EHB Yoeri opleidingshoofd

25/09/2013 VUB (Cosmopolis) Bas Van Heur directeur stedenbouwkundige informatie over campusmodellen
25/09/2013 VUB (Cosmopolis) Sofie Vermeulen doctoraatsonderzoekster kanaalzone informatie over kanaalzone en uitwisseling van bronnen
30/09/2013 EHB personeelsvergadering departement Design & Technologie presentatie stadsvernieuwingsproject
3/10/2013 VGC Dirk Broekaert Directeur Cultuur, Jeugd en Sport samenwerking VGC en gemeente Anderlecht m.b.t. cultuur, jeugd en sport
4/10/2013 Abattoir Joris Tiebout CEO sitebezoek Abattoir en lunchbespreking

Jo Huygh consultant urban development
7/10/2013 Lidl Segers locatiemanager sitebezoek Lidl

CVO Brussel Harald De Muynck directeur
CVO Brussel Ina Massij onderdirecteur

8/10/2013 VUB (Cosmopolis) Carlo Jengember geschiedkundige historische en landschapsarchitecturale achtergrond van Kuregem
9/10/2013 VUB (Cosmopolis) Michael Ryckewaert onderdirecteur Cosmopolis stedenbouwkundige informatie over campusmodellen
14/10/2013 VGC Pieter Van Camp deskundige‐coördinator bespreking stand van zaken en mogelijke modellen urban governance

Caroline Englebert adjunct van de directeur
14/10/2013 Abattoir Jo Huygh consultant urban development bespreking stand van zaken en programmatorische mogelijkheden
15/10/2013 Cultureghem vzw Eva De Baerdemaeker coördinator bespreking stand van zaken en rol van culturele activiteiten
15/10/2013 Abattoir Jo Huygh consultant urban development bespreking stand van zaken, toekomstplannen Abattoir en EFRO
16/10/2013 VUB (Cosmopolis) Nicola Dotti post‐doc researcher economic geography informatie over ongeregistreerde economie in België en Brussel
17/10/2013 EHB Frank Lanssens directeur departement Design & Technologie behoefteanalyse, toekomstscenario's departement
18/10/2013 EHB Eduard Vossen medewerker dienst Camillo behoefteanalyse
18/10/2013 CVO Brussel Harald De Muynck directeur bespreking stand van zaken en behoefteanalyse

Ina Massij onderdirecteur
22/10/2013 BON Brussel Eric De Jonge directeur bevraging middenveld en behoefteanalyse

Kathleen De Decker coördinatrice trajectbegeleiders
22/10/2013 EHB Dirk Liebaers directeur Stuvo behoefteanalyse, toekomstscenario's studentenvoorzieningen

Sofie Haegemans medewerker Stuvo
24/10/2014 Zinneke vzw Myriam Stoffen directeur interesse voor Renaultsite

Dis Huyghe communicatieverantwoordelijke
24/10/2013 Zigzag vzw Jean‐François Soenens organisator Couleur Café interesse voor Renaultsite, samenwerking EHB
24/10/2013 EHB personeelsmeeting presentatie stadsvernieuwingsproject en algemene bevraging
25/10/2013 EHB Nora Laermans coördinator kwaliteitszorg behoefteanalyse
25/10/2013 EHB Jan Verbeeck Facility Manager bespreking stand van zaken
4/11/2013 EHB Bram Laurent stafmedewerker studentenhuisvesting bespreking beheer studentenhuisvesting EHB
4/11/2013 EHB Nora Laermans coördinator kwaliteitszorg behoefteanalyse
4/11/2013 EHB Dieter Lesaege directeur departement Rits bespreking stand van zaken, behoefteanalyse
12/11/2013 EHB Luc Van De Velde Algemeen Directeur bespreking stand van zaken
12/11/2013 EHB Jan Verbeeck Facility Manager bespreking plannen cafetaria, gebruik bepaalde ruimtes
18/11/2013 Abattoir Joris Tiebout CEO bespreking programma masterplan Abattoir
3/12/2013 Abattoir Joris Tiebout CEO feedback workshop 2
18/12/2013 Regieteam Stedenbeleid Kristiaan Borret verantwoordelijke opvolging conceptsubsidie regieteam situering stadsvernieuwingsproject VGC, partners
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datum organisatie  personen functie doel van het gesprek
16/09/2013 EHB Luc Van De Velde Algemeen Directeur bespreking stand van zaken en samenwerking met EHB

EHB Jan Verbeeck Facility Manager
17/09/2013 gemeente Sint‐Jans‐Molenbeek Ellen Jacobs voormalig coördinator wijkcontract Sluis‐Sint‐Lazarus informatie over de Heyvaertwijk en omgeving
23/09/2013 Euclides vzw ‐ Port Sud José Menéndez coördinator kennismaking, bespreking stand van zaken, mogelijke samenwerkingen
24/09/2013 EHB Frank Lanssens directeur departement Design & Technologie brainstorm over deelname EHB aan EFRO subsidieronde

EHB Stijn De Mil coördinator fablab
EHB Wouter opleidingshoofd
EHB Yoeri opleidingshoofd

25/09/2013 VUB (Cosmopolis) Bas Van Heur directeur stedenbouwkundige informatie over campusmodellen
25/09/2013 VUB (Cosmopolis) Sofie Vermeulen doctoraatsonderzoekster kanaalzone informatie over kanaalzone en uitwisseling van bronnen
30/09/2013 EHB personeelsvergadering departement Design & Technologie presentatie stadsvernieuwingsproject
3/10/2013 VGC Dirk Broekaert Directeur Cultuur, Jeugd en Sport samenwerking VGC en gemeente Anderlecht m.b.t. cultuur, jeugd en sport
4/10/2013 Abattoir Joris Tiebout CEO sitebezoek Abattoir en lunchbespreking

Jo Huygh consultant urban development
7/10/2013 Lidl Segers locatiemanager sitebezoek Lidl

CVO Brussel Harald De Muynck directeur
CVO Brussel Ina Massij onderdirecteur

8/10/2013 VUB (Cosmopolis) Carlo Jengember geschiedkundige historische en landschapsarchitecturale achtergrond van Kuregem
9/10/2013 VUB (Cosmopolis) Michael Ryckewaert onderdirecteur Cosmopolis stedenbouwkundige informatie over campusmodellen
14/10/2013 VGC Pieter Van Camp algemene inhoudelijke coördinatie bespreking stand van zaken en mogelijke modellen urban governance

Caroline Englebert adjunct van de directeur
14/10/2013 Abattoir Jo Huygh consultant urban development bespreking stand van zaken en programmatorische mogelijkheden
15/10/2013 Cultureghem vzw Eva De Baerdemaeker coördinator bespreking stand van zaken en rol van culturele activiteiten
15/10/2013 Abattoir Jo Huygh consultant urban development bespreking stand van zaken, toekomstplannen Abattoir en EFRO
16/10/2013 VUB (Cosmopolis) Nicola Dotti post‐doc researcher economic geography informatie over ongeregistreerde economie in België en Brussel
17/10/2013 EHB Frank Lanssens directeur departement Design & Technologie behoefteanalyse, toekomstscenario's departement
18/10/2013 EHB Eduard Vossen medewerker dienst Camillo behoefteanalyse
18/10/2013 CVO Brussel Harald De Muynck directeur bespreking stand van zaken en behoefteanalyse

Ina Massij onderdirecteur
22/10/2013 BON Brussel Eric De Jonge directeur bevraging middenveld en behoefteanalyse

Kathleen De Decker coördinatrice trajectbegeleiders
22/10/2013 EHB Dirk Liebaers directeur Stuvo behoefteanalyse, toekomstscenario's studentenvoorzieningen

Sofie Haegemans medewerker Stuvo
24/10/2014 Zinneke vzw Myriam Stoffen directeur interesse voor Renaultsite

Dis Huyghe communicatieverantwoordelijke
24/10/2013 Zigzag vzw Jean‐François Soenens organisator Couleur Café interesse voor Renaultsite, samenwerking EHB
24/10/2013 EHB personeelsmeeting presentatie stadsvernieuwingsproject en algemene bevraging
25/10/2013 EHB Nora Laermans coördinator kwaliteitszorg behoefteanalyse
25/10/2013 EHB Jan Verbeeck Facility Manager bespreking stand van zaken
4/11/2013 EHB Bram Laurent stafmedewerker studentenhuisvesting bespreking beheer studentenhuisvesting EHB
4/11/2013 EHB Nora Laermans coördinator kwaliteitszorg behoefteanalyse
4/11/2013 EHB Dieter Lesaege directeur departement Rits bespreking stand van zaken, behoefteanalyse
12/11/2013 EHB Luc Van De Velde Algemeen Directeur bespreking stand van zaken
12/11/2013 EHB Jan Verbeeck Facility Manager bespreking plannen cafetaria, gebruik bepaalde ruimtes
18/11/2013 Abattoir Joris Tiebout CEO bespreking programma masterplan Abattoir
3/12/2013 Abattoir Joris Tiebout CEO feedback workshop 2
18/12/2013 Regieteam Stedenbeleid Kristiaan Borret verantwoordelijke opvolging conceptsubsidie regieteam situering stadsvernieuwingsproject VGC, partners
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6.4. Bijlage 4: Position Paper
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6.5. Bijlage 5: Vragen Enquête 
Erasmushogeschool Brussel

Vragencluster rond mobiliteit

1. Bent u:

a. Een pendelstudent?
b. Een kotstudent?

2. Waar woont u? (slechts 1 antwoord mogelijk)

a. Antwoord: straat, postcode + gemeente

3. Voor de kotstudenten, waar bevindt zich uw kot? (slechts 1 
antwoord mogelijk)

a. Antwoord: straat, postcode + gemeente

4. Hoe komt u naar de Erasmushogeschool Brussel – Campus 
Kaai? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Antwoord: met de auto
b. Antwoord: met autodelen
c. Antwoord: met de fiets
d. Antwoord: met de brommer of motor
e. Antwoord: te voet
f. Antwoord: met een bus van de MIVB
g. Antwoord: met een bus van de De Lijn
h. Antwoord: met een bus van de TEC
i. Antwoord: met de metro tot halte Delacroix
j. Antwoord: met de metro tot halte Clemanceau
k. Antwoord: met de metro afwisselend tot beide haltes 
Delacroix en Clemanceau
l. Antwoord: met de trein

5. Indien u meerdere vervoersmodi gebruikt, hoe beëindigt u 
dan het laatste deel van het traject tussen uw woonplaats en 
Campus Kaai? (slechts 1 antwoord mogelijk)

a. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met de auto
b. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met autodelen
c. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met de fiets
d. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met de brommer of motor
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e. Antwoord: Ik beëindig mijn traject te voet
f. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met een bus van de MIVB
g. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met een bus van de De Lijn
h. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met een bus van de TEC
i. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met 
de metro tot halte Delacroix
j. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met 
de metro tot halte Clemanceau
k. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met de metro 
afwisselend tot beide haltes Delacroix en Clemanceau
l. Antwoord: Ik beëindig mijn traject met de trein

6. Indien u met de metro komt, passeert uw 
traject dan langs metrostation Brel?

a. Antwoord: nee
b. Antwoord: ja

7. Vindt u Campus Kaai goed bereikbaar? 
(slechts 1 antwoord mogelijk)

a. Antwoord: niet goed bereikbaar
b. Antwoord: redelijk goed bereikbaar
c. Antwoord: goed bereikbaar
d. Antwoord: heel goed bereikbaar

Vragencluster rond faciliteiten

1. Welke faciliteiten gebruikt u REGELMATIG tot VEEL 
op Campus Kaai? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Antwoord: Studentenrestaurant – maandelijks / 
tweewekelijks / wekelijks /meerdere keren per week/
b. Antwoord: Fablab – maandelijks / tweewekelijks 
/ wekelijks / meerdere keren per week /
c. Antwoord: De studieruimte van de bibliotheek – maandelijks 
/ tweewekelijks / wekelijks / meerdere keren per week /
d. Antwoord: De verschillende ontmoetingsruimtes in 
de hogeschool (refter, wachtruimte aan het onthaal...) – 
maandelijks / tweewekelijks / meerdere keren per week /

2. Waarom gebruikt u deze faciliteiten? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
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a. Antwoord: Studentenrestaurant – lekker / gezellig 
/ niet duur / geen andere keuze / Andere: ...
b. Antwoord: Fablab – nodig voor studie / gezellig / 
aangename sfeer / aangename ruimte / Andere reden: ...
c. Antwoord: De studieruimte van de bibliotheek 

– nodig voor studie / gezellig / aangename sfeer / 
aangename ruimte / goede studieplek / Andere: ...
d. Antwoord: De verschillende ontmoetingsruimtes in 
de hogeschool (refter, wachtruimte aan het onthaal...) 

– nodig voor studie / gezellig / in afwachting van de 
les / om groepswerk te maken / Andere: ...

3. Welke faciliteiten gebruikt u WEINIG of NIET op 
Campus Kaai? (meerdere antwoorden mogelijk)

a.Antwoord: Studentenrestaurant – maandelijks 
/ driemaandelijks / bijna niet / nooit

b. Waarom niet? (meerdere subantwoorden mogelijk)
i. Niet lekker
ii. Niet gezellig
iii. Te duur
iv. Onaangename sfeer
v. Te weinig keuze
vi. Te beperkte openingsuren
vii. Andere reden: ...

c. Antwoord: Fablab – maandelijks / 
driemaandelijks / bijna niet / nooit

d. Waarom niet? (meerdere subantwoorden mogelijk)
i. Niet nodig voor studie
ii. Niet gezellig
iii. Onaangename sfeer
iv. Te beperkte openingsuren
v. Ik ken het Fablab niet
vi. Andere reden: ...

e. Antwoord: De studieruimte van de bibliotheek – 
maandelijks / driemaandelijks / bijna niet / nooit

f. Waarom niet? (meerdere subantwoorden mogelijk)
i. Niet nodig voor studie
ii. Niet gezellig
iii. Onaangename sfeer
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iv. Niet genoeg plaats
v. Ik ken de studieruimte van de bibliotheek niet
vi. Andere reden: ...

g. Antwoord: De verschillende ontmoetingsruimtes in 
de hogeschool (refter, wachtruimte aan het onthaal...) 

– maandelijks / driemaandelijks / bijna niet / nooit

h. Waarom niet? (meerdere subantwoorden mogelijk)
i. Niet nodig
ii. Niet gezellig
iii. Onaangename sfeer
iv. Ik kom altijd net op tijd in de les
v. Ik ken de ontmoetingsruimtes van de hogeschool niet
vi. Andere reden: ...

4. Welke faciliteiten gebruikt u in de omgeving van 
Campus Kaai? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Antwoord: eetfaciliteiten (meerdere antwoorden mogelijk)
i. Antwoord: broodjeszaak / restaurantbudget 10 euro / 
restaurantbudget > 10 euro / Abattoir markt / groente- en 
fruitwinkel / bakker / slager / supermarkt / Andere: ...

b. Antwoord: studiefaciliteiten (meerdere antwoorden mogelijk)
i. Antwoord: copy- en printshop / studieplek 
/ bibliotheek / Andere: ...

c. Antwoord: uitgaansgelegenheden 
(meerdere antwoorden mogelijk)
i. Antwoord: café / discotheek / koffiehuis / Abattoir 
Boeremet /  muziekoptredens / Andere: ...

d. Antwoord: sportinfrastructuur 
(meerdere antwoorden mogelijk)
i. Antwoord: fitnesszaal / Andere:...

e. Antwoord: Andere:...

5. Maakt u gebruik van voorzieningen op andere 
sites van de Erasmushogeschool Brussel?

a. Antwoord: nee

b. Antwoord: ja
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i. Vraag: Indien ja, op welke campus(sen)?

1. Antwoord: Campus Dansaert-Bloemenhof / Campus Rits / 
Campus Jette / Campus Koninklijk Conservatorium Brussel
ii. Vraag: Indien ja, van welke voorzieningen?

1. Antwoord: Campus Dansaert-Bloemenhof 
/ studentenrestaurant / mediatheek
2. Antwoord: Campus Rits / Ritscafé
3. Antwoord: Campus Jette / Sportinfrastructuur / fuifzaal
4. Antwoord: Campus Koninklijk 
Conservatorium Brussel / Concertzaal

6. Welke voorzieningen ontbreken er volgens 
u op Campus Kaai? (max 3 antwoorden 
mogelijk – kunnen we met 1 2 3 werken?)

a. Antwoord: Café

b. Antwoord: Restaurant met bredere openingsuren

c. Antwoord: Sportinfrastructuur
i. Antwoord: sporthal
ii. Antwoord: sportveld
iii. Antwoord: fitness ruimte
iv. Antwoord: omkleed- en doucheruimte
v. Antwoord: Andere:...

d. Antwoord: Culturele infrastructuur
i. Antwoord: Podiumruimte
ii. Antwoord: Bioscoopzaal
iii. Antwoord: Andere:...

e. Antwoord: Eetgelegenheden
i. Welke?

f. Antwoord: Aangename groenvoorzieningen
i. Antwoord: bankjes of andere zitgelegenheden
ii. Antwoord: bomen

g. Antwoord: Andere:...
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Vragencluster over groene grasvlakte Campus Kaai

1. Maakt u gebruik van de groene grasvlakte?

a. Antwoord: Nooit / heel af en toe / 
soms / regelmatig / heel veel

2. Op welke manier maakt u gebruik 
van de groene grasvlakte?

a. Antwoord: Als voetbalterrein / via activiteiten van Technica / 
activiteiten Stuvo / als doorgang naar het studentenrestaurant 
/ als doorgang naar de klaslokalen / om op te eten / Anders: ...

3. Wanneer zou u de groene grasvlakte 
WEL of MEER gebruiken?

a. Antwoord: Als het een sportterrein is / als 
er bomen staan / als men er aangenaam kan 
zitten / als het een park is / Anders: ...
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6.6. Bijlage 6: Eigendom gegevens hoek 
Materiaalstraat/Nijverheidskaai
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6.7. Bijlage 7a: Nota Huisvesting 
Anderlecht (IDEA CONSULT)
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6.8. Bijlage 7b: Nota Studentenhuisvesting 
(IDEA CONSULT)
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