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LEESWIJZER

1. opgave
In dit eerste hoofdstuk wordt er kort ingegaan op de opgave van deze conceptstudie, die kadert
binnen een breder proces met een voorgeschiedenis en een vervolgtraject. Er wordt ook ingegaan
op de ambities van de belangrijkste stakeholders met betrekking tot hun toekomst in het
projectgebied. Tenslotte wordt er ook nog uitgelegd hoe deze opdracht werd aangepakt. Welke
stappen werden genomen tijdens het proces en welke actoren zijn op welke manier betrokken?
2. visie

Duurzaamheid is enerzijds zo’n breed thema met vele verschillende aspecten en anderzijds zo’n
logische, bijna automatische, reflex geworden, dat het onmogelijk is om dit te verwijzen naar
een apart hoofdstuk aan het einde van dit document. Het aspect duurzaamheid zit verweven in
alle andere thema’s en keuzes die we in dit document behandeld hebben. Om dit te expliciteren
gebruiken we een logo. We plaatsen een logo op alle plekken in dit document waar we een aspect
van duurzaamheid aanraken of een ambitie op het vlak van duurzaamheid formuleren.

Dit hoofdstuk starten we met een korte uitweiding over de relatie van deze studie tot het
bestaande masterplan voor de site Abattoir. Vervolgens gaan we verder met een aantal algemene
vaststellingen over de huidige situatie op en rond de projectsite. Daarna wordt de visie opgebouwd
aan de hand van 5 krachtlijnen. Deze 5 krachtlijnen zetten het raamwerk uit waarbinnen de rest
van het document gekaderd moet worden.
3. overzichtsbeeld, -plan, fasering en ontsluiting
In dit hoofdstuk tonen we het overzichtsbeeld als een illustratief resultaat van de ruimtelijke
implementatie van de voorgaande krachtlijnen. Het overzichtplan toont de verschillende
interventiezones, zowel voor de projecten van publieke ruimte als voor de ontwikkelingsprojecten.
Vervolgens gaan we in dit hoofdstuk in op een aantal aspecten die op schaal van het volledige
bouwblok moeten bekeken worden: fasering, ontsluiting en parkeren.
4. kader publieke ruimte
We overlopen de vier deelprojecten die samen het kader van publieke ruimte vormen: de oostwestdoorsteek, de kanaalkade, de fiets- en wandelbrug en de metrohalte Delacroix. Voor elk van
de deelprojecten overlopen we de volgende punten: ambitie, projectdata, inrichtingsprincipes en
voorbeeldinvulling.
5. ontwikkelingszones
We overlopen de zes ontwikkelingszones, zoals beschreven in het overzichtsplan, waar op korte tot
middellange termijn de ontwikkeling van gebouwen of open ruimtes mogelijk is. Per zone bespreken
we de volgende punten: ambitie, projectdata, inrichtingsprincipes en voorbeeldinvulling.
6. plan van aanpak vervolg
In dit slothoofdstuk trekken we eerst een algemene conclusie bij de resultaten van de
conceptstudie. In het tweede deel gaan we in op de vervolgstappen en bijhorende timing. In het
derde deel gaan we in op de onderhandelingsaspecten die een rol zullen spelen om te komen
tot bindende overeenkomsten tussen de verschillende stakeholders. Tenslotte doen we nog een
aantal aanbevelingen wat betreft participatie en wat betreft duurzaamheid.
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1. opgave
In dit eerste hoofdstuk wordt er kort ingegaan op de opgave van deze conceptstudie,
die kadert binnen een breder proces met een voorgeschiedenis en een vervolgtraject.
Er wordt ook ingegaan op de ambities van de belangrijkste stakeholders met betrekking
tot hun toekomst in het projectgebied. Tenslotte wordt er ook nog uitgelegd hoe deze
opdracht werd aangepakt. Welke stappen werden genomen tijdens het proces en welke
actoren zijn op welke manier betrokken?

Gemeenschapscommissie valt.
SITUERING STUDIE

•

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

Het ontwerpteam bestaande uit BRUT en KARBON’ is aangesteld om deze conceptstudie uit te
voeren, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en in samenwerking met de
Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Abattoir nv. en onder begeleiding van Kristiaan Borret als
vertegenwoordiger van het regieteam van het Vlaams stadsvernieuwingsfonds.
Stadsvernieuwingsproject
Voor de conceptstudie ontving de VGC een conceptsubsidie van de Vlaamse overheid voor
de deskundige begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject. Deze subsidie
wordt toegekend aan stadsvernieuwingsprojecten die de lat hoog leggen bij het nastreven van
de kwaliteitscriteria. 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. Vanuit het regieteam van het stadsvernieuwingsfonds wordt een
vertegenwoordiger afgevaardigd die het proces opvolgt en mee stuurt. Ook een accountmanager
stadsprojecten van het Team Stedenbeleid volgt het proces.
Voorstudie
Ter voorbereiding van de conceptstudie werd in opdracht van de VGC in het najaar van 2013 een
voorstudie uitgevoerd. De voorstudie, opgemaakt door het team Cosmopolis + Buur + Idea Consult,
bevat relevant voorbereidend werk waar de conceptstudie op voortbouwt. In deze voorstudie
is reeds heel wat inventarisatie- en analysewerk gebeurd. Dit herhalen we niet meer tijdens de
conceptstudie en daarvoor verwijzen we dus ook naar het einddocument van de voorstudie.
In de voorstudie werden ook voorstellen voor visie en ontwerp gedaan. Er werden een aantal
uitgangspunten geformuleerd voor de conceptstudie en een aantal onderzoeksvragen gesteld. Er
werd ook een voorstel van perimeter voor de conceptstudie uitgezet. De conceptstudie vertrekt
vanuit de inzichten van de voorstudie, maar bekijkt deze ook kritisch.
Het projectgebied is gelegen in het zuidelijke deel van de Kanaalzone, in de Anderlechtse wijk
Kuregem. Het projectgebied bestaat uit de campus van de EhB en de site van de Slachthuizen
(Abattoir).
Ambitie voor de studie
Op de volgende bladzijden gaan we dieper in op de doelstellingen van de belangrijkste
stakeholders met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen binnen het projectgebied en deze
conceptstudie.
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Voorstel voor afbakening van het projectgebied van deze conceptstudie, uit de
voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel (Cosmopolis + BUUR + Idea Consult,
Voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel. Eindrapport, 31 januari 2014)

Voorstel projectgebied conceptstudie

5.2.3. Perimeter van het projectgebied voo

De voorstudie was een eerste gelegenheid om
Abattoir nv samen over de ontwikkeling van he
na te laten denken. Bepaalde aspecten mo
uitgekristalliseerd, terwijl over andere een con

AMBITIE VGC

De Kanaalzone is een strategische zone voor de ontwikkeling van Brussel, een zone met veel
potentieel waar een grote dynamiek aanwezig is. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil aan de
ontwikkeling van deze zone een bijdrage leveren, samen met de partners de Erasmushogeschool
Brussel en Abattoir nv.
Wat wil de VGC?
•

Komen tot een model dat de methodiek van Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten inschrijft
in de Brusselse aanpak van wijk- en stadsontwikkeling.

•

Begeleiding krijgen bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject op en rond de site van
de Slachthuizen en de campus van de EhB.

•

Ook dient het stadsvernieuwingsproject de focus te leggen op die domeinen die aansluiten
bij de gemeenschapsbevoegdheden van de VGC (onderwijs en vorming, cultuur, jeugd en
sport en welzijn, gezondheid en gezin).

•

De basis leggen voor een ontwikkelingsplatform of regieplatform, bestaande uit sociaaleconomische partners, lokaal middenveld en verschillende overheden.

•

Komen tot een concreet ruimtelijk project waarvoor de VGC in een latere fase een aanvraag
tot projectsubsidie kan indienen bij het stadsvernieuwingsfonds.
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AMBITIE DE WIJK

De volgende ambities zijn een beknopte verzameling van de ambities en noden van de wijk
Kuregem zoals geformuleerd in verschillende documenten door de buurtbewoners, de Gemeente
Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het masterplan van Abattoir werd opgenomen
in het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP). Dit wordt in het GemOP verzameld onder de
noemer: “Project op de site van het Slachthuis omkaderen” (bron: GemOP Anderlecht: Volume I
03/11/2013).
Wat wil de wijk?
•

Kuregem als volwaardige stedelijke hoofdkern die de omliggende stadswijken verbindt

•

Een ondernemend Kuregem met een evenwicht tussen wonen en economische activiteiten
en een kwalitatief levenskader

•

Kuregem in een groter netwerk, met bijzondere aandacht voor de relatie met het kanaal

Wat houdt dit in voor Kuregem en de omgeving van de projectzone?
•

Een verbetering van het publiek domein, men wil de wijk tot aan het kanaal brengen en
de doorwaadbaarheid van de site Abattoir verbeteren. Zowel bij de kanaalkades als bij de
Bergensesteenweg dient men prioriteit te geven aan de aanleg van de openbare ruimte, ten
voordele van fietsers en voetgangers

•

Dit project in verband brengen met alle projecten in de Kanaalzone en Kuregem, zoals
bijvoorbeeld Biestebroeck. Uitbouwen van het kanaal als ontwikkelingsas, maar eveneens
met aandacht voor een versterking van de landschapskwaliteit.

•

Verbindingen op grotere schaal naar de site Zuidstation en ook met het GEN-netwerk, met in
de nabijheid twee GEN-stations (Zuid en Biestebroek).

•

Aansluitingsmogelijkheden, circulatie en de opening van de sites verbeteren (op marktdagen)

•

Centrale markthal als sleutelelement van een stedelijke compositie en als centrum van een
openbare plaats van gewestelijk belang

•

Een uitbreiding van de toegangsuren voor het gebruik van het projectgebied, en zo een
polariteit scheppen voor zowel economisch gebruik als ten voordele van de huidige en
toekomstige bewoners van de omliggende wijken

•

Een aanvaardbaar levenskader voor de huisvesting die op het grondgebied wordt opgericht.
Er is een woningnood in Anderlecht. Naar mogelijkheden voor bijkomende woningen wordt
dus altijd gezocht.

•

Behoud en versterken van stadsnijverheid en lokale tewerkstelling: primaire economische
activiteiten met tertiaire ondersteuning. Evenwicht tussen wonen en economische
activiteiten.

•

Versterken van handelsondersteunende straten (Bergensesteenweg, Eloy- en Van Lintstraat)

10
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Verbinding naar de site Abattoir vanaf de
Bergensesteenweg

De kanaalkade langs het projectgebied, met achteraan
metrohalte Delacroix

De voormalige Renault garage, ten zuiden van het
projectgebied, aan de Albert I Square

Concrete projecten
•

Lidl heeft de voormalige Renault garage/showroom aan de Albert I Square gekocht, met het
plan hier een winkelfiliaal met parkeergelegenheid te openen. Lidl heeft een afwijking nodig
gezien de gewenste winkeloppervlakte. Er kunnen dus lasten opgelegd worden aan Lidl. De
aanvraag is lopend tijdens deze studie. Op vraag van de gemeente Anderlecht wordt er door
Lidl onderzocht of combinaties met wonen of een school boven de winkel haalbaar zijn.

•

Ecopool-RecyK (Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Baneton-Garrino architecten) in
aanbouw aan de overkant van het kanaal. Dit is (voorlopig) het enige concrete project binnen
deze zone aan de overkant van het Kanaal, die bestemd is als ‘Ondernemingsgebied in een
Stedelijke Omgeving’ (OGSO) volgens het plan Kanaalgebied van het Agentschap Territoriale
Ontwikkeling (ATO/ADT).

•

Voor de site van de MIVB, tussen de Birminghamlaan en het kanaal, is het onzeker of de
activiteit er blijft of verhuist naar een andere site.

•

Port Sud bedrijvencentrum en interpretatiecentrum (project in uitvoering, Bogdan & Van
Broeck Architecten)

•

Voor de leegstaande terreinen op de hoek van de Nijverheidskaai / Materiaalstraat is een
project van 169 studentenkoten op 6 bouwlagen ingediend door een ontwikkelaar. Deze
bouwaanvraag werd afgekeurd tijdens het verloop van de conceptstudie (januari 2015).

•

In het kader van het duurzaam wijkcontract Passer (Anderlecht) is een studie opgestart voor
Parvis aan de Ropsy Chaudronstraat ter hoogte van Abattoir. Andere duurzame wijkcontracten,
zoals Passer in Anderlecht of Kleine Zenne in Molenbeek, ontwikkelden nieuwe publieke
ruimte met verwijzing naar het tracé van de Kleine Zenne. Dit tracé loopt ook doorheen het
projectgebied.

•

Het BHG is bezig met het ontwikkelen van het GEN fietsnetwerk. In Kuregem, ruwweg tussen
metrohalte Delacroix en Biestebroeck, plant men een nieuwe fietsbrug.

Kuregem als volwaardige stedelijke hoofdkern die de omliggende stadswijken verbindt

BRUT architecture and urban design & KARBON’ architectuur en stedenbouw |
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AMBITIE ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

Wat wil de EhB?
•

Omgeving van campus Kaai veiliger maken en verfraaien (omgevingskwaliteit verbeteren)

•

Betere toegankelijkheid via de metrohalte Delacroix, de huidige voetgangersverbinding
langsheen de Nijverheidskaai in het bijzonder is problematisch

•

Een brug over het kanaal zou een bijkomende verbinding creëren naar het openbaar vervoer
via de metrohalte Jacques Brel

Concrete projecten
•

Bouw van een nieuwe cafetaria met terras (bouw gepland in 2015, met BOB361 Architecten)

•

Afdeling Dramatische Kunsten, onderdeel van RITCS School of Arts, wordt naar deze campus
gebracht. De bestaande turnzaal zou hiervoor worden omgebouwd en er is ook ongeveer
1.000 m² (netto) uitbreiding nodig. Deze uitbreiding wordt voorzien op de plek waar nu de
wachtgevels en de huidige parking zich bevinden. De parking zou dan verder opschuiven naar
de grasvlakte. De EhB plant een architectuurwedstrijd te lanceren voor deze uitbreiding.

•

Omwille van herorganisaties in het hoger onderwijs, zou de opleiding industrieel ingenieur op
termijn wegtrekken van de campus Kaai naar de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

•

Verdere uitbouw van het departement Design & Technologie om de ontwerp- en
innovatiecapaciteit verder uit te bouwen tot 7 labs ter ondersteuning van bedrijven
(onderzoek, ontwikkeling, innovatie en creatie). Dit project omvat voornamelijk investeringen
in de infrastructuur van deze labs, zoals de verdere uitbouw van het Fablab.

Wachtgevels, gericht naar de tuin met voetbalveld

Waar is samenwerking mogelijk?
•

Een gecontroleerd dubbelgebruik van bepaalde infrastructuur of terreinen is mogelijk. Zoals
bijvoorbeeld de turnzaal die vandaag door bepaalde organisaties uit de buurt wordt gebruikt

•

Het idee van parkingdelen kan, maar zonder toegang tot het terrein

Wachtgevels en parkeervlakte van de EhB

Waar is samenwerking niet mogelijk?
•

Achtertoegang (Flinsdreef) is niet gewenst. Deze bestaande achtertoegang heeft de EhB
immers gesloten omwille van veiligheidsproblemen

•

Publiek openstellen van het terrein of infrastructuur is niet mogelijk

12
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Achterkant van de Renault garage, grenzend aan de
tuin achter de gebouwen van de EhB

1 Uitbouw van een onderwijspool
in functie van de toekomstige
behoeften

2 Gerichte en gecontroleerde
interactie met de omgeving

3 Aangename en veilige
scholencampus, gekoppeld
aan een consolidatie van het
campusmodel

Design & Technologie
Musical
Industrieel Ingenieur
Centrale diensten EhB
RITCS

Industrieel
Ingenieurs?

BRUT architecture and urban design & KARBON’ architectuur en stedenbouw |
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AMBITIE ABATTOIR

Wat wil Abattoir?
•

Economische groei met focus op productie (voedsel en technologie) en tewerkstelling, in
het bijzonder voor laaggeschoolde werknemers (dit alles volgens logisch economisch model)

•

Initiëren van stadsvernieuwing voor de naburige wijken, de EhB en andere buren in de
omgeving

•

Behoud van de principes van het masterplan Abattoir, met name:

•

Creëren van een internationale aantrekkingspool: “groot plein van Brussel”. Op korte
termijn wil men het terrein gedeeltelijk publiek maken, oa. parvis, en de overige ruimte
gecontroleerd toegankelijk maken, bv. door evenementen of festivals te laten plaatsvinden op
het marktplein. Op lange termijn wil men streven naar een volwaardige en geformaliseerde
publieke ruimte, in maximale samenspraak met de gemeente, buren en de bMa.

•

Maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid van het marktgebeuren (versmarkten op vrijdag,
zaterdag en zondag) vanuit de verschillende richtingen van de omgeving

•

Ontwikkelen van bedrijvigheid aan de kanaalkade, zoals geïllustreerd door de flexibele
pakhuisstructuren, met logistiek verkeer via de Nijverheidskaai

Voedingshal Foodmet in aanbouw

Concrete projecten
•

Nieuwe voedingshal Foodmet, ook wel SOMA (South Market) genoemd, geopend op 29 mei
2015 (ORG architecten), met EFRO-subsidie (2007-2013)

•

Er is een EFRO-dossier toegekend (EFRO-programmatie 2014-2020) voor een nieuw
slachthuisgebouw aan het kanaal (geplande oplevering eind 2021)

•

Ketmet, een initiatief van Cultureghem met bijvoorbeeld Court Circuit, moedigt het gebruik
van het open marktplein aan als speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren, op
momenten wanneer het marktplein niet gebruikt wordt voor de markten

Marktplein met de markthal (links) en het
slachthuizencomplex (rechts)

Waar is samenwerking mogelijk?
•

Abattoir staat open voor gedeelde initiatieven met andere partners en de wijk

•

De site kan geleidelijk publiek gemaakt worden zoals dit in het masterplan van Abattoir wordt
beschreven

Waar is samenwerking niet mogelijk?
•

De werking van het slachthuisgebeuren en de andere bedrijvigheid mag op geen enkel
moment in het gedrang komen
Illustratie bij het masterplan van Abattoir
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1 Een flexibele en multifunctionele
site voor economische
ontwikkeling, met focus op
voeding

2 Het “groot plein van Brussel”als
een multi-inzetbaar canvas met
internationale allure

3 De markthal als centrum,
verbonden in zoveel mogelijk
richtingen met de omgeving

BRUT architecture and urban design & KARBON’ architectuur en stedenbouw |
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OVERLEGSTRUCTUUR

Ontwerpteam

Tussentijds overleg

Het ontwerpteam bestaat uit:

Naast deze regelmatige maandelijkse stuurgroepen was er nog heel wat tussentijds overleg. Dit
tussentijds overleg was noodzakelijk om voorstellen die specifieke stakeholders aanbelangen
meer in detail te kunnen bespreken. Maar vooral was dit tussentijds overleg noodzakelijk om alle
stakeholders maximaal te betrekken in dit gemeenschappelijke project. Het ontwerpteam moest
er voortdurend voor zorgen dat er voldoende draagvlak bij alle betrokken partners bleef bestaan
en dat iedereen evenveel inspraak kreeg in de voortgang van het project.

•

BRUT architecture and urban design

•

KARBON’ architectuur en stedenbouw

Stuurgroep
Het proces werd gestructureerd aan de hand van een aantal stuurgroepvergaderingen. De
stuurgroep geeft feedback op de tussentijdse resultaten en beslist over de voortgang van het
project. De vertegenwoordigers in de stuurgroep koppelen de tussentijdse resultaten intern,
binnen hun respectievelijke organisaties, terug. De stuurgroepen werden ter plaatse georganiseerd,
afwisselend bij Abattoir en bij de EhB. De stuurgroep bestond uit volgende personen:
•

Pieter Van Camp

VGC-administratie, cel Stedelijk Beleid

•

Caroline Englebert

VGC-administratie, cel Stedelijk Beleid

•

Francis De Wolf

BRUT

•

David Broekaert

Karbon

•

Thomas Lenaerts

BRUT

•

Joris Tiebout 		

Abattoir

•

Jo Huygh 		

Abattoir

•

Jan Verbeeck 		

Erasmushogeschool Brussel (EhB)

•

Hannes De Geest

gemeente Anderlecht, vanaf stuurgroep 3

•

Thomas Allegaert

kabinet Smet

•

Matthias Van Wijnendaele

kabinet Smet, vanaf stuurgroep 3

•

Véronique Carrewyn

kabinet Vanhengel

•

Kristiaan Borret

Regieteam Stadsvernieuwing, begeleider opdracht /

			

Brussels Bouwmeester

•

Thierry Goossens

Team Stedenbeleid VG

•

Stijn Van Wolputte

Team Stedenbeleid VG (stuurgroep 5)
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De belangrijkste stakeholders zijn:
•

De VGC

•

Abattoir

•

De EhB

•

De gemeente Anderlecht

•

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

In overleg met de stuurgroep werd afgesproken dat tijdens de fase van de conceptstudie de
focus in eerste instantie zou liggen op het zoeken naar afstemming tussen deze stakeholders
en het creëren van een draagvlak voor een gemeenschappelijk project. Binnen het opzet van
de conceptstudie was het niet de bedoeling om een breed participatietraject op te zetten om
bewoners en gebruikers te betrekken. De conceptstudie handelt in de eerste plaats over een aantal
grote stedenbouwkundige lijnen die een gemeenschappelijk project afbakenen en diende zich te
richten op het afstemmen van de verwachtingen van de stakeholders. Bij de verdere invulling van
deze grote lijnen en de concretisering van het gemeenschappelijk project is er nog voldoende
ruimte om via co-productie en participatie te komen tot een breed gedragen project in deze wijk.
Aan het eind van dit document wordt toegelicht waar er in het vervolgtraject mogelijkheden zijn
tot participatie.
De gemeente Anderlecht, Cultureghem en Forum Abattoir hebben de vinger aan de pols in deze
wijk en werden op verschillende momenten geconsulteerd. De voorstudie, maar eveneens de
consultatie-momenten in het kader van het Masterplan Abattoir, opgesteld door ORG, en de
talrijke duurzame wijkcontacten in de buurt geven reeds een eerste duidelijk beeld van de noden
van de wijk.
Een aantal andere, kleinere, direct betrokken partijen kwamen wel aan bod tijdens het proces,
zoals de Franstalige kleuter- en basisschool Ecole St-Pierre en het Renault-opleidingscentrum,
aangezien er voor hen directe gevolgen zijn verbonden aan de uitgezette lijnen van het project.
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PROCESVERLOOP

Het proces startte met een startvergadering in juni 2014. Verder waren er 6 stuurgroepen
voorzien. Het proces eindigde met een eindpresentatie in maart 2015. Aangezien er reeds heel
wat analysewerk tijdens de voorstudiefase gedaan is, was het mogelijk om de analysefase kort en
concreet te houden. De tweede fase bestond uit ontwerpend onderzoek op verschillende schalen,
waarbij verschillende scenario’s ruimtelijk werden uitgetest. Op deze manier werd het mogelijk
om tijdens de stuurgroepen een afweging en keuzes te maken en stap per stap te evolueren naar
een voorkeursscenario dat gedragen werd door alle partners. Op basis van dit voorkeursscenario
werd het mogelijk om in de laatste fase een stedenbouwkundig kader uit te zetten, met ruimtelijke
randvoorwaarden voor de invulling ervan.

Voorafgaand:
Voorstudie

start

SG 1

SG 2

19 juni
2014

3 september
2014

2 oktober
2014

Fase 1: Analyse met stadsmodelscenario’s

Tussentijds overleg

Tussentijds overleg

Tussentijds overleg

1 juli: EhB

18 september: Stedenbouwkundig
ambtenaar Anderlecht, Patrice Demol

10 oktober: Voorstelling kabinet minister Smet

2 juli: Abattoir / Cultureghem / VGC
3 juli: Stedenbouwkundig ambtenaar Anderlecht,
Patrice Demol
12 augustus: Cultureghem
26 augustus: Forum Abattoir

18

Fase 2: Naar een voorkeursscenario door ontwerpend onderzoek
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16 oktober: Abattoir
22 oktober: EhB
3 november: interkabinettenwerkgroep VGC
4 november: EhB

SG 3

SG 4

SG 5

SG 6

eind

5 november
2014

9 december
2014

29 januari
2015

4 maart
2015

april
2015

Fase 3: Naar een stedenbouwkundig kader en een concreet actieplan

Tussentijds overleg

Tussentijds overleg

17 november: Overleg Abattoir

22 december: RvB Abattoir (ontwerpteam zelf
niet aanwezig)

19 november: Overleg VGC
19 november: Overleg kabinet Smet
5 december: Overleg VGC
8 december: Overleg Abattoir

7 januari: Ecole St-Pierre / Abattoir

Afwerking einddocument

Vervolg

Tussentijds overleg
9 februari: VGC
18 februari: Renault
opleidingscentrum

9 januari: VGC interkabinettenwerkgroep
19 januari: EhB College van Bestuur
26 januari: Stedenbouwkundig ambtenaar
Anderlecht, Patrice Demol
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Plekken huidige toestand

OVERZICHT HUIDIGE TOESTAND

1.

Erasmushogeschool Brussel (EhB)

2.

Markthal Abattoir

3.

Voedingshal Foodmet (opening 29 mei
2015)

4.

Huidige slachthuizen

5.

Eigendom Lidl (voormalige Renault garage,
nu leegstaand)

6.

Renault opleidingscentrum

7.

Centrum Volwassenonderwijs CVO/GO

8.

Metrohaltes

8a. Metrohalte Clemenceau
8b. Metrohalte Delacroix
Versmarkten op site Abattoir

Nijverheidskaai met achteraan metrohalte Delacroix

Campus van de EhB aan het Kanaal

9.

MIVB campus Demets

10. Oud spoorwegtalud
11. CityDev woonproject
12. Hoefsmederijschool
13. Kleuter- en basisschool Saint Pierre
Lopende plannen en projecten

Parkeervlakte van Abattoir langs het Kanaal

Leegstaande Renault garages aan Albert I-Square
20

Cultureghem is aanwezig op de markten bij Abattoir

Kavelgrens EhB (links) - Abattoir (rechts)
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Parkeervlakte EhB, met achteraan het CityDev project
langs de Materiaalstraat

Parkeervlakte achter blok A van de EhB

A.

Nieuwe slachthuisgebouw

B.

Nieuw cafetaria EhB

C.

Uitbreiding EhB (RITCS)

D.

Verbouwing turnzaal tot opvoeringszaal

E.

Potentiële projectzone Materiaalstraat

F.

Port Sud

G.

RecyK (voorheen Ecopool)

H.

Park Kleine Zenne

I.

DWC Passer (Anderlecht)

I 1.

Parvis Ropsy-Chaudron

I 2.

Woonproject op metrohalte Clemenceau

I 3.

Verbeterde ontsluiting halte Delacroix

J.

DWC Kleine Zenne - Zinneke (Molenbeek)

J

He
yv
ae
rts
tra

at

G

8b
I3

ha

m

ha

g
in

Ro
ps
yC

A

at

a
str

rm

I1

I

ro

ns
tra

at

et
sk
aa

i

Bi

ud

De
m
sk
aa

i

nd
na

er
h

eid

Fe
r

4

Ni
jv

10

H

2

3
C

9
D

I2

1

E

B

13
8a

7

6

a
ra

t
ëls

5

ha

12

Be

rge

eg
nw
tee
s
e
ns

p
Ra

traat
riaals
Mate

11

t

F

Albert I Square

Raadsplein
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2. visie
Dit hoofdstuk starten we met een korte uitweiding over de relatie van deze studie tot het
masterplan voor de site Abattoir. Vervolgens gaan we verder met een aantal algemene
vaststellingen over de huidige situatie op en rond de projectsite. Daarna wordt de visie
opgebouwd aan de hand van vijf krachtlijnen. Deze krachtlijnen zetten het raamwerk uit
waarbinnen de rest van het document gekaderd moet worden.

RELATIE TOT HET MASTERPLAN ABATTOIR

Het meest concrete plan dat op dit moment voorligt voor het projectgebied is het masterplan dat
in opdracht van Abattoir werd opgemaakt. De grote lijnen van dit plan werden ook overgenomen
in het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) van de gemeente Anderlecht. De opmaak van
het masterplan Abattoir is gestart in 2009 en het masterplan wordt regelmatig geactualiseerd.
Hiernaast de versie van juli 2014. Een aantal projecten zijn reeds concrete uitwerkingen van de
visie van dit masterplan:
•

Nieuwe voedingshal SOMA (South Market) of Foodmet, in aanbouw (ORG architecten,
opening 29 Mei 2015)

•

Nieuw slachthuisgebouw aan het kanaal met EFRO-subsidie (2014-2020) (oplevering voorzien
eind 2021)

•

Studie voor de Parvis aan de Ropsy Chaudronstraat ter hoogte van Abattoir (studie in
uitvoering binnen het Duurzaam Wijkcontract Passer)

Het masterplan brengt een heldere, ambitieuze en wervende visie naar voren voor de site Abattoir.
In de collage met het grote marktplein, afgeboord door stedelijke pakhuizen met stadslandbouw
op de daken wordt dit samengevat. De conceptstudie bouwt verder op de grote lijnen uitgezet in
het masterplan.
Anderzijds moet dit masterplan ook als een visie op lange termijn gezien worden en niet
als een concreet, letterlijk uit te voeren inrichtingsplan. Het is een plan opgemaakt om een
toekomstperspectief uit te zetten voor de ontwikkeling van de site van Abattoir. In deze
conceptstudie wordt er echter dieper ingezoomd op de relatie tussen de EhB, de wijk, het kanaal
en Abattoir. Vanuit dit onderzoek komen een aantal belangrijke punten naar voor die afwijken van
de lijnen uitgezet door het masterplan van Abattoir.
Plein of markt?
Het masterplan lijkt op lange termijn uit te gaan van een volledig publiek marktplein (‘het grootste
plein van Brussel’), met doorsteken in verschillende richtingen. De vraag is echter of het publieke
karakter van dit plein te verzoenen is met het marktgebeuren, 3 dagen per week, en de idee om
deze ruimte ook in te zetten voor andere evenementen. In de pakhuizen rondom het marktplein
is het de bedoeling om economische activiteiten te ontwikkelen, zoals het nieuwe slachthuis.
Ook hier stelt zich de vraag of een publiek plein compatibel is met de werking van deze cluster
van economische activiteiten. Abattoir zelf geeft ook te kennen dat ze het publiek maken van het
plein zeker nog niet op middellange termijn haalbaar ziet. Ze willen zelf controle houden over de
organisatie van de markten.
In deze studie wordt er uitgegaan van het feit dat een privaat marktplein, dat op welbepaalde
tijdstippen op een gecontroleerde manier publiek opgesteld kan worden (bijvoorbeeld tijdens de
markt of evenementen), beter past bij het gebruik van de ruimte zoals Abattoir het voor ogen
heeft. Publieke ruimte daarentegen moet permanent, ongehinderd toegankelijk zijn.
24
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Relatie met EhB
In het masterplan worden 2 nieuwe pakhuizen (nrs. 9 en 10 op de tekening) ingetekend op en
over de kavelgrens met de EhB. Hierover is er tot op heden geen akkoord tussen Abattoir en de
EhB. Bovendien staat de inplanting van deze pakhuizen haaks op de concrete plannen van de
EhB om een nieuwe cafetaria in te richten aan de kant van de tuin op de plek waar pakhuis nr. 9
het EhB gebouw raakt. Het voorliggende masterplan is onvoldoende afgestemd met de wensen
en plannen van de EhB. Dit vormt één van de uitgangspunten voor deze conceptstudie. Vandaar
ook dat in de voorstudie net de zone waar de EhB en Abattoir elkaar ontmoeten als focus voor de
conceptstudie naar voren wordt geschoven.
Doorsteek richting Bergensesteenweg/ Albert I-Square
In het masterplan wordt een nieuwe doorsteek vanaf de Bergensesteenweg en de Albert I-Square
richting het marktplein en de markthal gesuggereerd. Deze doorsteek snijdt doorheen de kavel
van de EhB, die geen vragende partij is voor deze doorsteek. Bovendien kruist deze doorsteek
ook de gebouwen van de voormalige Renault-garage waarvoor Lidl plannen aan het opmaken is.
Eén van de gebouwen van de Renault-garage heeft bovendien een unieke betonstructuur met
bijzondere architecturale waarde. Tenslotte strookt deze as ook niet met de inplanting van de pas
opgeleverde hoefsmederijschool op de hoek van de Materiaalstraat en de Albert I Square.
De brede rechte doorsteek, zoals deze in het masterplan wordt voorgesteld, wordt vanuit deze
conceptstudie als onhaalbaar en ongewenst gezien. Een doorsteek vanuit het marktplein naar de
Albert I-Square in een andere vorm is stedenbouwkundig wel denkbaar, mits hiermee rekening
gehouden wordt in de plannen van Lidl voor de Renault-garage. Er is echter voor de aanvang van
deze studie door de verschillende stakeholders beslist dat er in deze studie geen verdere aanzetten
worden gedaan voor een nieuwe doorsteek naar de Albert I-Square.

5

4

masterplan Abattoir (versie juli 2014), ORG architecten

1
6

5

2

7
8
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NAAR EEN BREED GEDRAGEN VISIE
0

We hebben het werk van de voorstudie, de ambities van de verschillende
stakeholders en de visie van het masterplan van Abattoir in detail onderzocht,
naast elkaar gelegd en zijn hiermee aan de slag gegaan. We streven naar een
breed gedragen visie waarin de ambities van de belangrijkste stakeholders,
wijkbewoners incluis, op elkaar afgestemd worden.
Dit resulteert in de algemene visie die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd.
We starten met twee algemene vaststellingen en dan bouwen we de visie op
aan de hand van 5 krachtlijnen.
Deze visie is er niet in één keer gekomen. De visie is gedurende het proces
gegroeid en op basis van de verschillende overlegmomenten en uitgebreid
ontwerpend onderzoek verschillende keren aangepast en bijgeschaafd.

26
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500 m

1 km

1.5 km

VASTSTELLING 1: EEN GROOT
ONDOORWAADBAAR BOUWBLOK
Vandaag zijn Abattoir en de EhB twee grootschalige monofunctionele
introverte plekken die samen deel uitmaken van een groot ondoorwaadbaar
bouwblok tussen de wijk en het kanaal, en die in de huidige situatie slechts
een beperkte of geen relatie met de wijk of het kanaal aangaan.
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VASTSTELLING 2: EEN ONTMOETING VAN TWEE
STEDELIJKE MODELLEN
Binnen het grote ondoorwaadbare bouwblok vinden we niet enkel de twee grote percelen van
Abattoir en de EhB terug maar eveneens de confrontatie tussen twee stedelijke modellen.
Het ‘stad in de stad’ model
Het historisch stedelijk weefsel van Kuregem beantwoordt aan het reticulaire systeem van de 19e
eeuw waarin één plein, vaak met een markant gebouw of monument, naar het volgende verwijst.
Bouwblokken, als stedelijke module, en straten zorgen voor een duidelijke scheiding tussen
publieke en private ruimte.
De verbindingen tussen het Raadsplein, de open ruimte aan de Poincarélaan en de open ruimte
aan het Zuidstation hiërarchiseren aldus de stedelijke structuur en laten een continue stedelijke
structuur toe. De as van de Heyvaartstraat richting markthal van de slachthuizensite vormt hier
een variant op die evenwel aan dezelfde principes beantwoordt. De as van de Heyvaertstraat
leidde naar de open ruimte rond het monument van de markthal die als transitie diende tussen
stedelijke en landschappelijke structuur.

Het ‘stad in de stad’ model

Het ‘campus’ model

Het masterplan Abattoir bouwt hierop verder, maar draait dit systeem tegelijkertijd om. Het
masterplan definieert ook een nieuw groot plein dat afgebakend wordt door duidelijke wanden,
maar dat deze keer binnenin een bouwblok is gelegen. De markthal staat centraal op dit plein en
het plein ligt symmetrisch in de as van de Heyvaertstraat. De wanden die het plein afbakenen zijn
echter in dit geval geen bouwblokwanden maar grootschalige pakhuizen. Het 19e-eeuws model
wordt op deze wijze geactualiseerd, maar ook in zekere zin geïnterioriseerd en aan de noden van
de Abattoir-site aangepast.
Het ‘campus’ model
Aan de kant van de kavel van de EhB zien we een heel andere morfologie. Langsheen het kanaal
en uitwaaierend langs beide kanten vinden we een stedelijk systeem waarin autonome vrijstaande
gebouwen de open ruimte definiëren. Het statuut van deze open ruimte varieert van publiek tot
privaat, met alle mogelijk gradaties daartussen. In tegenstelling tot de duidelijke wanden van het
19e-eeuwse weefsel bakent de bebouwing de open ruimte niet af. De open ruimte is daarom het
bindend element.
De gebouwen van de EhB, de gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs GO! en de
hoefsmederijschool, tussen de Materiaalstraat, het kanaal en de Bergensesteenweg, volgen deze
logica. Ze staan los van elkaar ingeplant, met daartussen groene open ruimte. Interessant aan dit
model is dat deze groene ruimte zichtbaar is in de publieke ruimte, in tegenstelling tot de open
ruimte in een binnenbouwblok, maar ook dat er een brede gradatie tussen publieke en private
open ruimten mogelijk is.

Deze infrarood luchtfoto (groen wordt rood) toont deze twee systemen helder op grote schaal
28
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KRACHTLIJN 1: KUREGEM VERBINDEN
MET EN OVER HET KANAAL
•

De wijk verbinden met en over het kanaal

•

Permanente doorwaadbaarheid van het bouwblok mogelijk maken met
nieuwe publieke ruimte voor een stadsdeel dat hieraan behoefte heeft

•

Oost-westdoorsteek als intermediërende ruimte tussen de EhB en
Abattoir

•

Oost-westdoorsteek biedt voor zacht verkeer nieuwe
toegangsmogelijkheden naar de markt

•

Ontwikkeling van het binnengebied van de site Abattoir - EhB wordt
mogelijk

•

Oost-westdoorsteek wordt verlengd in een nieuwe brug voor zacht
verkeer over het kanaal en in een groene verbinding naast de MIVBterreinen naar de Birminghamstraat

•

Daarmee wordt de projectsite direct verbonden met de metrohalte
Jacques Brel aan de overkant van het kanaal

•

Aan de kant van de Bergensesteenweg loopt de oost-westdoorsteek
lijnrecht via de Raphaëlstraat tot het Raadsplein
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KRACHTLIJN 2: EEN PARKING IN HET
CENTRALE PAKHUIS ALS COMPACTE
OPLOSSING VOOR HET PARKEREN
•

Een nieuwe gestapelde parking biedt een compacte oplossing voor het
ruimteverslindend privaat parkeren van de verschillende functies in het
bouwblok en de publieke parkeerplaatsen in de openbare ruimte rond
het bouwblok

•

Gebruik makend van de complementariteit in tijd tussen de
verschillende functies (markt op vrijdag, zaterdag, zondag; overige
functies voornamelijk op weekdagen)

•

Het nieuwe centrale pakhuis plaatst zich als prominente tegenfiguur
voor de markthal

•

De vrijgekomen ruimte kan worden ontwikkeld. Op deze manier is het
centrale pakhuis met gestapelde parking een noodzakelijke katalysator
voor de hele herontwikkeling van de site

30
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KRACHTLIJN 3: EEN KADER VAN
PUBLIEKE RUIMTE MAAKT EEN NIEUWE
GEMENGDE ONTWIKKELING MOGELIJK

kanaalkade

•

Een kader van publieke ruimte (oost-westdoorsteek, kanaalkade, parvis/
voorplein) maakt nieuwe gemengde ontwikkelingen mogelijk

•

Naast uitbreiding van de functies voor Abattoir en de EhB zijn ook
ontwikkelingen en programma’s noodzakelijk die de wijk ten goede
komen

•

De publieke en private functies krijgen een gezicht naar het kanaal en
naar de wijk

•

De publieke ruimte wordt uitgewerkt als een aantrekkelijke en
kwalitatieve ontmoetings- en verblijfsruimte

•

De publieke ruimte moet op zichzelf een levendige ruimte zijn met
plaats voor sport-, spel- en ontspanningselementen

parvis

oost-westdoorsteek
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KRACHTLIJN 4: HET KADER VAN
PUBLIEKE RUIMTE ZORGT VOOR EEN
VERBINDING OP GROTERE SCHAAL
•

Dit kader verbindt de functies onderling en met de wijk, maar zorgt ook
voor een verbinding op grotere schaal

•

Aantakking op het metronetwerk met metrohaltes Clemenceau,
Delacroix en Jacques Brel

•

Aantakking op het gewestelijk fietsnetwerk

•

De oost-westdoorsteek wordt, samen met de nieuwe fiets- en
voetgangersbrug, een onderdeel van dit fietsnetwerk

•

Dit kader schrijft de site in in de dynamiek van het kanaal als
metropolitane figuur en vormt daarmee één van de belangrijkste eerste
bouwstenen van deze figuur

Weststation

Delacroix

Jacques Brel

Clemenceau

32

| conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject SLACHTHUIZEN-SITE EN ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

KRACHTLIJN 5: VORM GEVEN AAN
DE ONTMOETING TUSSEN DE TWEE
STEDELIJKE MODELLEN
•

Door het invoegen van de oost-westdoorsteek hebben we de
mogelijkheid om de ontmoeting tussen deze twee stedelijke modellen
vorm te geven.

•

We zien de oost-westdoorsteek ook niet als een nieuwe stedelijke figuur
die het bouwblok in twee delen snijdt, maar wel als een instrument dat
de leesbaarheid van beide modellen versterkt en eveneens de interactie
tussen beide organiseert.

•

Dit uitgangspunt heeft gevolgen voor zowel de inrichting van de
publieke ruimte van de oost-westdoorsteek, als voor de uitwerking
van de gebouwen die erlangs komen te staan. We gaan hier dieper
op in in de hoofdstukken kader publieke ruimte (hoofdstuk 4) en
ontwikkelingszones (hoofdstuk 5).
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3. overzichtsbeeld, -plan,
fasering en ontsluiting
In dit hoofdstuk tonen we het overzichtsbeeld als een illustratief resultaat van de
ruimtelijke implementatie van de voorgaande krachtlijnen. Het overzichtplan toont de
verschillende interventiezones, zowel voor de projecten van publieke ruimte als voor de
ontwikkelingsprojecten. Vervolgens gaan we in dit hoofdstuk in op een aantal aspecten
die op schaal van het volledige bouwblok moeten bekeken worden: fasering, ontsluiting
en parkeren.

OVERZICHTSBEELD

Deze collage toont met een illustratief eindbeeld
hoe een implementatie van de voorgaande
ruimtelijke krachtlijnen er zou kunnen uitzien.
Het is een communicatie-instrument om de
visie tastbaar te maken. Het biedt een ambitieus
perspectief op lange termijn dat de neuzen van
alle betrokken partijen in dezelfde richting moet
draaien.
Het beeld mag niet gelezen worden als blauwdruk
van de ontwikkeling. Het masterplan, zoals
uitgezet in dit document, biedt nog heel wat
flexibiliteit en faseringsmogelijkheden. In die zin
kan dit beeld meegroeien met de ontwikkeling van
de projectzone en constant geactualiseerd worden
aan de hand van concrete invullingsplannen en
-projecten.

Luchtfoto bestaande toestand (februari 2015)
36

| conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject SLACHTHUIZEN-SITE EN ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

BRUT architecture and urban design & KARBON’ architectuur en stedenbouw |

37

OVERZICHTSPLAN

Het ontwerpend onderzoek van deze conceptstudie heeft geleid tot de definitie van een globaal overzichtsplan. Dit overzichtsplan
bestaat uit een aantal projectzones. Binnen deze projectzones kunnen toekomstige deelprojecten worden ontwikkeld. Dit zijn
enerzijds projecten van publieke ruimte en anderzijds (potentiële) bouwprojecten. De afbakening van de zones is metrisch
correct, alhoewel er op basis van het kadasterplan zeker speling mogelijk is. Dit wil niet zeggen dat dit ook allemaal verplichte
bouwlijnen zijn. In de respectievelijke hoofdstukken van de deelprojecten gaan we hier dieper op in.

Kader van publieke ruimte
1. zone oost-westdoorsteek
2. zone kanaalkade
3. zone fiets- en wandelbrug

Kader van publieke ruimte

4. zone metrohalte Delacroix

Het geheel van de projecten van publieke ruimte noemen we het kader van de publieke ruimte, aangezien deze publieke ruimte
het kader biedt waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen zich kunnen inschrijven. Dit zijn de zones 1-5 op het overzichtsplan
hiernaast. Op de zone 5, de Parvis, zullen we in dit document niet verder ingaan, aangezien dit het onderwerp uitmaakt van
een andere lopende studie binnen het DWC Passer. Wel is het belangrijk dat de plannen voor deze Parvis en het in deze studie
voorgestelde kader van publieke ruimte op elkaar afgestemd worden.

5. zone Parvis

Ontwikkelingszones
De ontwikkelingszones zijn de ruimtes waarbinnen nieuwe projecten ontwikkeld kunnen worden. Dit zullen voornamelijk
gebouwen zijn, hoewel projecten van open ruimte ook mogelijk zijn. De ontwikkelingszones zijn ruim afgebakend, het is dus
zeker niet de bedoeling dat de volledige zone bebouwd wordt. Sommige bouwlijnen zijn echter wel belangrijk om de publieke
ruimte op een juiste manier af te bakenen of om de juiste ruimtelijke impact te verkrijgen. Hierover meer in de hoofdstukken
van de respectievelijke ontwikkelingszones. Voor sommige ontwikkelingszones is er een duidelijk idee voor het programma, voor
andere zijn er nog verschillende mogelijkheden. Ook dit wordt verder in dit document toegelicht.
De ontwikkelingszones bakenen de plekken af waar op korte of middellange termijn ontwikkelingen kunnen plaatsvinden,
gekoppeld aan het kader van publieke ruimte.
De zone F is een potentiële ontwikkelingszone op de hoek van de Materiaalstraat met de Nijverheidskaai. Hier liggen een aantal
aaneengesloten leegstaande of verloederde kavels, die nog gedeeltelijk actief zijn. Voor deze zone werd er tijdens de loop van
de conceptstudie een bouwaanvraag voor een project met studentenwoningen ingediend bij de gemeente. Deze bouwaanvraag
werd echter afgekeurd door de te hoge dichtheid en beperkte stedenbouwkundige kwaliteit. Op deze projectzone gaan we
in dit document niet verder in. Het enige wat van belang is, is dat een mogelijke nieuwe ontwikkeling rekening houdt met de
doorlopende bouwlijn van de kanaalkade, die een stukje teruggetrokken is ten opzichte van de eigendomsgrens.
De zone G is de bouwzone voor het nieuwe slachthuisproject. Voor dit project, onderdeel van het dossier ‘Manufakture Abattoir’,
heeft Abattoir een EFRO-subsidie toegewezen gekregen voor de EFRO-programmatie 2014-2020. Men plant dat dit gebouw eind
2021 opgeleverd wordt. Op deze zone zullen we in dit dossier niet verder ingaan.
De zone H is het gedeelte van de bouwzone voor de pakhuizen aan het kanaal. Deze zone kan pas ontwikkeld worden wanneer
het nieuwe slachthuis in gebruik genomen is en de huidige slachthuisgebouwen zijn afgebroken. Ook hierop zullen we in dit
dossier niet verder ingaan. Deze pakhuizen worden voldoende uitgewerkt in het masterplan van Abattoir. Op de zone D, de kop
van deze pakhuizen aan het kanaal, zullen we wel verder ingaan, aangezien hier kansen bestaan om op kortere termijn projecten
op te starten en omwille van de relatie met de kanaalkade.
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Ontwikkelingszones
A. zone pakhuis centraal
B. zone EhB tuin
C. zone EhB RITCS
D. zone pakhuizen kanaal
E. zone afbouw Bergensesteenweg
F. zone hoek Materiaalstraat
G. zone nieuw slachthuis
H. zone uitbreiding pakhuizen
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DE FASERING IS CRUCIAAL

De fasering is cruciaal in dit project aangezien een aantal tussenstappen het projectverloop
fundamenteel bepalen. We overlopen deze hieronder.
Nieuw slachthuisgebouw: horizon 2022
In het eerste pakhuis aan het kanaal (naast het metrostation Delacroix, zone G op het overzichtsplan)
voorziet Abattoir de bouw van een nieuw compact slachthuis. Hiervoor heeft Abattoir EFROsubsidies aangevraagd en toegewezen gekregen in mei 2015. Normaliter zou het nieuwe gebouw
eind 2021 opgeleverd kunnen worden. We moeten dus sowieso rekening houden met het behoud
van de bestaande slachthuisgebouwen tot ongeveer midden 2022.
Dit legt een zeer belangrijke claim op het project en de projectsite. De huidige slachthuisgebouwen
en de werking ervan nemen vandaag bijna het hele Abattoir-terrein in. Als we dus inzetten op
ontwikkelingen voor 2022, moeten we rekening houden met de bestaande slachthuisgebouwen
en de werking ervan. Dit beperkt sterk de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de lijnen van het
masterplan van Abattoir.
Gestapeld parkeren in het centrale pakhuis
Vandaag neemt een grote parkeervlakte alle ruimte langsheen het kanaal op het terrein van
Abattoir in. Het nieuwe slachthuisgebouw zal minstens een derde van de oppervlakte van deze
parking innemen. Indien Abattoir zijn huidige parkeercapaciteit wil behouden, wat wel nodig lijkt
te zijn op marktdagen, dan moet hiervoor een oplossing gezocht worden. In deze studie wordt
een gestapelde parkeeroplossing in het centrale pakhuis voorgesteld dat gebouwd kan worden
met een beperkte afbraak van één onderdeel van de huidige slachthuisgebouwen, dat slechts
onrechtstreeks verbonden is met het slachtgebeuren.
Indien dit centrale pakhuis op korte termijn kan gerealiseerd worden betekent dit dat de volledige
parkeervlakte langsheen het kanaal vrij komt voor nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zou ook
het parkeren van andere functies, bijvoorbeeld de EhB, het Renault opleidingscentrum,... in
dit centrale pakhuis opgenomen kunnen worden, waardoor er ook op deze kavels bijkomende
ontwikkelingsruimte vrij komt. Met de bouw en ingebruikname van de parking in het centrale
pakhuis komen dus veel mogelijkheden vrij voor ontwikkelingen voor 2022.

Op de volgende bladzijden tonen we deze fasering meer in detail. Deze timing voor de fasering is
uiteraard indicatief en afhankelijk van de voortgang van de verschillende deelprojecten. De timing
is vooral bedoeld om de afhankelijkheden in timing tussen de deelprojecten te duiden. Verderop
in dit hoofdstuk behandelen we ook de noodzakelijke fasering van de logistieke ontsluiting van
Abattoir.
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3

huidige toestand: lopende en
autonome projecten
Lopende projecten
1.

De werf van de nieuwe voedselhal
Foodmet is volop aan de gang tijdens
de looptijd van deze studie. Deze
voedselhal is eigenlijk een eerste
pakhuis uit het masterplan van
Abattoir en een eerste gevel voor het
marktplein

2.

De EhB heeft concrete bouwplannen
voor een interne renovatie voor de
realisatie van een cafetaria gekoppeld
aan de tuin

7

Autonome projecten
Een aantal projecten zijn niet
gekoppeld aan de realisatie van andere
en kunnen dus eigenlijk onmiddellijk
opgestart worden indien gewenst
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3.

De verbeterde toegang van de
metrohalte Delacroix vanaf de
kanaalkade en de markt

4.

De fiets- en wandelbrug kan ook
onafhankelijk ontwikkeld worden

5.

De kavel op de hoek van de
Materiaalstraat kan ontwikkeld worden
mits er rekening gehouden wordt
met de ruimtelijke randvoorwaarden
uitgezet in dit document

6.

Dit geldt eveneens voor de bouw van
de RITCS-uitbreiding van de EhB ter
hoogte van de huidige parking aan de
achterkant

7.

De parkeervlakte van Abattoir kan
vandaag reeds met beperkte middelen
verbeterd of dubbelgebruikt worden
(zie hoofdstuk kanaalkade)
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fase 1: bouw en ingebruikname
parking in het centrale pakhuis
1.

Afbraak van een gedeelte van de
slachthuisgebouwen (ateliers en
stockage huidenhandelaar)

2.

Bouw en ingebruikname van de parking
in het centrale pakhuis

3.

De parkeervlakte van Abattoir
langsheen het kanaal komt vrij

4.

Verschillende andere parkings in het
gebied komen vrij bij een mogelijke
verplaatsing naar het centrale pakhuis

5.

Langsheen Bergensesteenweg zouden
eerste initiatieven kunnen genomen
worden om de gebouwen op grond
van Abattoir af te breken in het kader
van de verwezenlijking van de oostwestdoorsteek
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4
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5

fase 2: horizon 2022
Publieke ruimte

7

1.

De kanaalkade, inclusief het gedeelte
van de vrijgekomen parking aan het
kanaal, t.h.v. Abattoir en EhB, dat bij
het kanaalprofiel hoort, kan worden
heringericht

2.

De oost-westdoorsteek kan worden
ingericht, hetzij volledig, hetzij
gedeeltelijk (zie volgend hoofdstuk
logistieke ontsluiting)

6

1

3

Ontwikkelingszones

3

3.

Er is de mogelijkheid om de twee
koppen van de pakhuizen aan het
kanaal nu reeds te ontwikkelen of een
tijdelijke inrichting te geven

4.

In het diepste gedeelte van de tuin
van EhB kan een nieuwe ontwikkeling
gebeuren gekoppeld aan de doorsteek

5.

Rond de aantakking van de
oost-westdoorsteek op de
Bergensesteenweg kunnen eerste
ontwikkelingen plaats vinden, bvb.
uitbreiding en nieuwe toegang voor de
école St-Pierre

6.

Een gedeelte van het slachthuis,
de vleesmarkthal, wordt bij
ingebruikname van de Foodmet
-voedinshal afgebroken voor de bouw
van het nieuwe slachthuisgebouw

7.

Het nieuwe slachthuisgebouw kan
vervolgens worden gebouwd
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fase 3: ingebruikname nieuw
slachthuisgebouw (2022)
1

1

2
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1.

Het nieuwe slachthuis wordt in
gebruik genomen en de oude
slachthuisgebouwen worden
afgebroken

2.

Ter hoogte van de Bergensesteenweg
zijn er tegen deze tijd misschien al
extra partners gevonden of extra
verwervingen gebeurd die een bredere
afbouw hier mogelijk maken

fase 4: afwerking
1.

Op dit moment wordt het mogelijk
om de rest van de pakhuizen aan het
kanaal in te vullen binnen de lijnen
zoals voorzien in het masterplan van
Abattoir, wel met lichtjes afwijkende
afmetingen (de twee buitenste
pakhuizen zijn 60 meter breed, het
centrale 70 meter breed, de logistieke
koeren tussenin 30 meter breed)

2.

Rond de aantakking van de
oost-westdoorsteek op de
Bergensesteenweg kan een breder
afbouwproject gerealiseerd worden
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ontsluiting vandaag

LOGISTIEKE ONTSLUITING ABATTOIR

De logistieke ontsluiting van Abattoir moet uiteraard altijd gegarandeerd blijven. Het vervoer van
het levend vee moet fysiek gescheiden verlopen van de rest van de stromen (afval, ...) op privaat
terrein. Dit is een belangrijk gegeven dat meegenomen moet worden in de fasering en vooral voor
de oost-westdoorsteek.

•

De aantakking van de logistieke routes van Abattoir op de Nijverheidskaai gebeurt ter
hoogte van de toekomstige oost-westdoorsteek, op de grens met het perceel van de EhB

•

Een belangrijk gegeven is de noodzaak om het transport van levende dieren te scheiden van
de overige stromen op privaat terrein. Dit dient dus te gebeuren vanaf het betreden van de
kavel van Abattoir

•

De logistieke route ontdubbelt zich daarom. Hier is een behoorlijke breedte voor nodig,
namelijk twee maal een twee-richtingsstraat voor vrachtverkeer. De groene route met
levend vee leidt naar het begin van de slachtlijn. De blauwe route (alle overige stromen)
loopt rondom de huidige slachthuisgebouwen en naar de logistieke koer van de voedselhal
in aanbouw

De ontsluiting gebeurt vandaag vanaf de Nijverheidskaai, met inrit net naast de EhB, op de plaats
waar in de toekomst de oost-westdoorsteek voorzien is. Het lijkt echter zeer moeilijk om voor 2022
reeds alle vrachtverkeer te verplaatsen, omdat er op het terrein van Abattoir onvoldoende ruimte
is om de route voor de toevoer van levend vee volledig te scheiden van alle andere logistieke
stromen. We overlopen hiernaast de mogelijke fasering in 3 stappen.

De foto’s tonen de logistieke route op de grens met de kavel van de EhB vandaag, met de fysieke scheiding van de
routes voor levend vee en de routes voor vleesproducten en -afval
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ontsluiting voor 2022

ontsluiting vanaf 2022

•

De hoofdtoegang kan, na ingebruikname van de parking in het centrale pakhuis, verschuiven
naar de toekomstige toegang tussen de eerste twee pakhuizen, zoals voorzien in het
masterplan van Abattoir en in het voorstel van deze conceptstudie

•

Vanaf 2022 verhuist de slachthuisfunctie naar het eerste pakhuis aan de Nijverheidskaai.
De ontsluiting van het slachthuis wordt dus veel directer, wat ook minder moeilijkheden
oplevert voor de scheiding van de stromen

•

We moeten, omwille van de scheiding van de stromen, het transport van levende dieren
voorlopig ter hoogte van de oost-westdoorsteek behouden. Een scheiding van deze
stromen, via de logistieke hoofdtoegang, is immers niet mogelijk op het terrein van Abattoir,
omdat de nodige breedte voor gescheiden routes niet beschikbaar is. Deze groene route
loopt voorbij het centrale pakhuis om dan in te draaien en het terrein van Abattoir op te
rijden en zo het begin van de slachtlijn te bereiken

•

De hoofdtoegang zoals deze in de vorige fase reeds in gebruik was genomen blijft behouden

•

Er worden tussen de drie pakhuizen aan het kanaal logistieke koeren van minstens 30 meter
breedte voorzien zodat keren mogelijk wordt voor vrachtverkeer

•

De vraag is dan of een tweede logistieke aansluiting op de Nijverheidskaai noodzakelijk is.
Vanuit het standpunt van de inrichting van de publieke ruimte van de kanaalkade blijft dit
liefst beperkt tot één gecentraliseerde toegang. Maar dit moet ook vanuit de logistieke
werking van Abattoir verder bekeken worden. Veel zal ook afhangen van de invulling van de
verschillende pakhuizen.

•

De blauwe route bereikt het bestaande slachthuis en de logistieke koer van de voedselhal

•

Er moet dus in de aanleg van de oost-westdoorsteek rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat er nog tot 2022 beperkt logistiek verkeer over rijdt. Dit logistiek verkeer
kan wel opgeschoven worden, weg van de kavelgrens met de EhB om plaats te maken voor
zacht verkeer. Dit wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk over de oost-westdoorsteek

•

Er is ook een kruising tussen het autoverkeer van de parking in het centrale pakhuis en het
vrachtverkeer voor de toevoer van levende dieren
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ONTSLUITING AUTOVERKEER / PARKEREN

Vandaag wordt er binnen het bouwblok heel wat ruimte opgeofferd aan ontsluiting en parking. Dit
is ruimteverslindend en staat mogelijke ontwikkelingen in de weg. Ook is het onoverzichtelijk en
dit leidt tot onveilige situaties op de kruisingen met de routes voor zacht verkeer.
Erasmushogeschool Brussel
•

De EhB heeft heel wat parking, die meestal niet op volledige capaciteit gebruikt wordt.
De volledige capaciteit is enkel nodig op piekmomenten, zoals tijdens voorstellingen van
producties van de studenten

•

Vooral de parkeerplaatsen langsheen de Nijverheidskaai en de parkeerplaatsen aan de
achterkant, op de grens met Abattoir, liggen op strategische plekken voor de ontwikkeling
zoals voorgesteld in deze studie

•

De EhB is van plan om een nieuwe uitbreiding aan het gebouw te doen ter hoogte van de
parking aan de achterkant. Dit zou betekenen dat de parking verder moet opschuiven in de
richting van de tuin

Parkeren op de Nijverheidskaai
•

Op de Nijverheidskaai is er een rij parallel parkeren opgenomen in het profiel. Hierdoor is er
maar heel weinig ruimte voor veilige en comfortabele voetpaden

•

Deze publieke parkeerplaatsen worden ook vaak oneigenlijk gebruik voor het langdurig
stallen van bijvoorbeeld aanhangwagens en dergelijke

Abattoir
•

Abattoir heeft ongeveer 420 betalende parkeerplaatsen op de parkeervlakte langs de
Nijverheidskaai

•

Verder heeft Abattoir nog een reeks andere betalende parkeerplaatsen verspreid over hun
terreinen

•

Het nieuwe slachthuisgebouw zal een deel van de parking aan de Nijverheidskaai innemen
en er is geen inpandig parkeren voorzien. Dit wil zeggen dat er een andere oplossing
gezocht moet worden indien Abattoir dezelfde parkeercapaciteit wil behouden

Overige actoren
•

Het opleidingscentrum Renault heeft een kleine vaste parking en een grote overloopparking
van ongeveer 60 parkeerplaatsen

•

Het CVO heeft een eigen parkeerpocket

•

De hoefsmederijschool heeft een eigen parkeerpocket

•

Nieuwe woonontwikkelingen langsheen de Bergensesteenweg en nieuwe kantoor- of
nijverheidsfuncties, bvb. in de pakhuizen aan het kanaal, zullen ook een bijkomende
parkeernood met zich meebrengen en ondergronds parkeren is in dit bouwblok een dure
zaak, gezien de vervuiling van de grond.
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Inventarisatie parkings vandaag
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Een centraal gelegen gestapelde parking als compacte parkeeroplossing voor
het hele bouwblok
•

Abattoir heeft nood aan een haalbare bovengrondse parkeeroplossing ter vervanging van
de parkeervlakte aan de Nijverheidskaai. Ondergronds blijkt immers onhaalbaar gezien
de vervuiling van de grond. De financiële haalbaarheid hiervan werd reeds bekenen in het
kader van de bouw van de pakhuizen. De enige compacte en duurzame oplossing hiervoor is
een gestapelde parking in het centrale pakhuis.

•

De locatie centraal in het bouwblok en langsheen de oost-westdoorsteek, maakt het
parkeren hier aantrekkelijk en bereikbaar voor alle partijen in het bouwblok, zowel
voor de functies aan de Nijverheidskaai als voor bijvoorbeeld nieuwe woningen aan de
Bergensesteenweg. De wandelafstand in alle richtingen is beperkt.

•

Bovendien blijven, door deze centrale ligging, de meest waardevolle ontwikkelingszones aan
het kanaal vrij voor meer publieke en gemengde functies gericht naar de kanaalkade. Deze
ontwikkelingszones zijn ook het best geschikt voor bijkomende nieuwe productieve functies,
gezien de directe logistieke ontsluiting naar de kanaalkade.

•

Het centrale pakhuis staat in directe relatie met de markt en het marktgebeuren. Het
centrale pakhuis wordt een architecturale tegenhanger van de markthal en op de open
gelijkvloerse verdieping kan de marktfunctie doorlopen. Hierover veel meer in het
hoofdstuk over het centrale pakhuis.

•

De toegang voor auto’s tot dit gebouw gebeurt via de Nijverheidskaai en een gedeelte van
de oost-westdoorsteek. Aan de afstemming van dit gemotoriseerd verkeer op het zacht
verkeer van de oost-westdoorsteek moet aandacht gegeven worden in het ontwerp.

•

Deze parking zou reeds moeten kunnen gerealiseerd worden voor de start van de bouw
van het nieuwe slachthuis, zodat Abattoir zijn parkeercapaciteit altijd kan behouden.
We moeten dus op zoek naar een locatie die bebouwbaar is, rekening houdend met de
bestaande slachthuisgebouwen.

•

Om deze parkeeroplossing financieel haalbaar te maken is het interessant om hier zoveel
mogelijk andere partijen bij te betrekken, zodat de parkeercapaciteit optimaal gebruikt
wordt en dus niet alleen op marktdagen

•

Er zit een zekere complementariteit in de parkeernood van de stakeholders in het
bouwblok: tijdens weekdagen hebben de EhB, het Renault opleidingscentrum en andere
bedrijven of kantoren plaatsen nodig. De markt heeft vooral in het weekend en op
vrijdag of tijdens evenementen (voornamelijk op feestdagen, in weekends en ‘s avonds)
parkeerplaatsen nodig.

•

Daarbovenop zouden we ook nog eens een reeks publieke parkeerplaatsen, bijvoorbeeld
die van de Nijverheidskaai, kunnen verplaatsen naar dit gebouw
Gestapeld parkeren in het centrale pakhuis als compacte parkeeroplossing voor het hele bouwblok
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4. kader publieke ruimte
We overlopen de vier deelprojecten van het kader publieke ruimte: de oostwestdoorsteek, de kanaalkade, de fiets- en wandelbrug en de metrohalte Delacroix.
Voor elk van de deelprojecten overlopen we de volgende punten: ambitie, projectdata,
inrichtingsprincipes en voorbeeldinvulling

OOST-WEST DOORSTEEK
Ambitie
Het grote ondoorwaadbare bouwblok van Abattoir en de EhB bemoeilijkt de relatie tussen Kuregem
en het kanaal. Tussen de Ropsy Chaudronstraat en de Materiaalstraat is er nu geen enkele andere
doorsteek over een afstand van meer dan 650 meter.

Voorstel
•

Een van de centrale elementen in het ontwerp is het creëren van een doorsteek voor zacht
verkeer tussen de wijk en het kanaal

•

In het verlengde van de Raphaëlstraat die naar het Raadsplein leidt

•

Het grote gesloten bouwblok wordt hiermee doorwaadbaar gemaakt

•

Een nieuwe publieke verblijfs- en ontmoetingsruimte voor de wijk maken met speel- en
sportelementen

•

De nieuwe publieke ruimte dient ingezet te worden om nodige gemeenschapsfuncties als
school- en sportinfrastructuur in te planten

•

Intermediaire ruimte tussen de EhB en Abattoir die nieuwe mogelijkheden biedt voor beide
partners

•

Hiermee wordt ook een bijkomende volwaardige toegang voor zacht verkeer tot de markt
gecreëerd die helpt om de grote stromen op marktdagen te kanaliseren

Een nieuwe verbinding van Kuregem naar en over
het kanaal

Impressie van de oost-westdoorsteek (variant met openlucht speel- en sportruimte in de achtertuin van de EhB)
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“Een doorsteek voor zacht verkeer tussen wijk en kanaal, met plekken om te ontmoeten en om te spelen.”

Impressie van de oost-westdoorsteek (variant met gebouwde publieke functie in de achtertuin van de EhB)
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Projectdata
Gegevens
•

In totaal bedraagt de oost-westdoorsteek ongeveer 10.625 m²

•

De doorsteek verbreedt vanaf ongeveer 13-17 meter breedte aan de koppen tot ongeveer
25 meter breedte centraal. Deze breedte laat toe om spel- en sportelementen in te voegen
en de doorsteek tot meer te laten uitgroeien dan enkel een verbinding

•

De doorsteek is in de eerste plaats gericht op zacht verkeer. Doorgaand auto- of
vrachtverkeer tussen het kanaal en de Bergensesteenweg is in geen geval toegelaten

•

Om de gestapelde parking centraal langs deze doorsteek bereikbaar te maken is
autoverkeer in het eerste stuk vanaf de Nijverheidskaai noodzakelijk. De doorsteek is echter
meer dan voldoende breed (zie boven) om dit mogelijk te maken zonder de veiligheid of het
comfort van de zachte weggebruiker in het gedrang te brengen

Betrokken partijen
•

De doorsteek is quasi volledig gelegen op de grond die Abattoir in erfpacht heeft van de
gemeente Anderlecht

•

Ter hoogte van de aansluiting van de doorsteek op de Bergensesteenweg doorkruist de
doorsteek één private kavel met een rijwoning

Timing
•

De logistieke ontsluiting van Abattoir is op dit moment op deze locatie gelegen. Mits een
herorganisatie hiervan kan er snel met de aanleg van de doorsteek gestart worden. Zoals
in het vorige hoofdstuk over de logistieke ontsluiting uitgelegd is het mogelijk om de
hoofdtoegang voor het logistiek verkeer van Abattoir noordwaarts te verplaatsen vanaf
de ingebruikname van de parking in het centrale pakhuis. Vanwege de verplichting om
op privaat terrein de routes voor de toevoer van levend vee volledig te scheiden van alle
andere logistieke routes, zal het nodig zijn om tot 2022 deze toevoer van levend vee te
behouden via de oost-westdoorsteek. Hiermee moet rekening gehouden worden in de
aanleg. Vanaf de ingebruikname van het nieuwe slachthuis (voorzien 2022) kan de toevoer
van levend vee ook verplaatst worden

•

Voor de volledige realisatie van de doorsteek tot aan de Bergensesteenweg is er wel de
afbraak van een aantal bestaande gebouwen van Abattoir nodig (groothandel, feestzaal,
gemengd woon-en kantoorgebouw) en één private rijwoning

•

In eerste fase kan er wel gebruik gemaakt worden van de bestaande onderdoorsteek naar
de Bergensesteenweg
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•

Pas na de aanleg van de oost-westdoorsteek wordt het mogelijk om nieuwe
gemeenschapsfuncties en ontwikkelingen in het binnengebied te ontsluiten

Kostenraming
•

Rekening houdend met beperkte saneringswerken voor de heraanleg van de publieke ruimte
en met 70 % van het grondoppervlak verhard en 30 % als nieuwe groenaanleg, wordt de
aanleg van de oost-westdoorsteek geraamd op 1.487.500 euro (excl. BTW).

•

Deze raming houdt rekening met een basisinrichting voor het straatmeubilair, maar is
exclusief specifieke elementen zoals sport- of spelelementen. Deze raming is eveneens
exclusief rioleringswerken. Voor de raming van deze laatste is een aparte studie noodzakelijk.

•

Een detail van de raming is in bijlage terug te vinden.

Concrete vervolgstappen
•

Het BHG zal het initiatief moeten nemen voor de aanleg van deze doorsteek

•

Er moet een akkoord gevonden worden met de gemeente Anderlecht (de eigenaar van de
grond) en de direct betrokken partijen EhB en Abattoir

•

Abattoir dient zich te engageren voor de afbraak van hun gebouwen die op deze doorsteek
staan

•

Er moeten stappen ondernomen worden om de private rijwoning langs de
Bergensesteenweg op termijn af te kunnen breken

•

Er moet na opheffing van het geldende BBP een masterplan opgemaakt worden om het
hele project te implementeren. Bij dit masterplan moet ook een wegenisplan worden
opgemaakt. Bij goedkeuring van dit wegenisplan wordt deze oost-westdoorsteek
automatisch een onderdeel van de publieke ruimte (zie plan van aanpak vervolg)

tot 2022: autoverkeer tot aan het centrale pakhuis;
vervoer van levend vee tot net erachter

vanaf 2022: autoverkeer tot aan het centrale pakhuis;
geen gemotoriseerd verkeer op de rest van de doorsteek

Luchtfoto van de huidige situatie aan de
Bergensesteenweg, met de gebouwen in eigendom
van Abattoir (wit), en de private rijwoning (rood) die
het tracé van de oost-westdoorsteek kruisen

10.625 m²

N

0 5 10

25

50

100 meter
Foto’s van de bestaande onderdoorsteek
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Inrichtingsprincipes
Ruimte voor verbinden en ruimte voor verblijven
•

Er moet een vlotte looplijn tussen de kanaalkade en de Bergensesteenweg, zonder obstakels
of conflicten met het autoverkeer, gecreëerd worden voor fietsers en voetgangers

•

De auto-ontsluiting van de gestapelde parking loopt via het eerste deel van de oostwestdoorsteek, vanaf de Nijverheidskaai. De rijweg moet zodanig geïntegreerd zijn in het
profiel dat de situatie voor voetgangers en fietsers steeds veilig en aangenaam blijft

•

Anderzijds moet een te sterke lineaire opdeling van het profiel van de doorsteek vermeden
worden om het verblijfskarakter te onderstrepen. Het mag geen traditioneel straatprofiel
worden

•

Het schema hiernaast toont welke ruimte we nog over houden als we de meest logische
looplijn en rijweg intekenen. Deze gearceerde ruimte is de ruimte die we voorhanden
hebben om inrichtingselementen in te voegen die het verblijfskarakter van de doorsteek
onderstrepen. De publieke ruimte is het smalst ter hoogte van de twee aansluitingen op de
koppen. Ze is op haar breedst ter hoogte van de asverspringing

•

De oost-westdoorsteek kan in 4 grote delen opgedeeld worden met elk verschillende
randvoorwaarden en breedtes. Hierop wordt verder gewerkt in de voorbeeldinvullingen.

Relatie met de randen
•

De doorsteek moet in interactie treden met de randen. Er is een duidelijk verschil tussen de
twee randen van de doorsteek.

•

Aan de kant van Abattoir is er bijna altijd de mogelijkheid om een actieve relatie aan te
gaan, hetzij met de gevel van een nieuw gebouw, hetzij met een toegang tot de markt. Deze
rand wordt best open gehouden om interactie mogelijk te maken

•

Aan de kant van de EhB bestaat de rand voornamelijk uit een lange kavelscheiding. Er kan
over de volledige kavelgrens maar één project gerealiseerd worden dat zich opent naar
deze kant van de doorsteek. Deze grotendeels passieve rand moet opgeladen worden met
zelfstandige activiteiten en plekken

•

Er moet altijd rekening gehouden worden met het feit dat de kavel van de EhB ongeveer 50
cm hoger ligt dan de oost-westdoorsteek. Dit hoogteverschil kan een extra element zijn voor
de inrichting van deze rand

•

Op het laatste stuk naar de Bergensesteenweg toe is er aan de beide kanten van de
doorsteek mogelijkheid tot uitwisseling met de randen. Hier leggen we de looplijnen dan
ook aan beide zijdes van de doorsteek
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Respecteren van de zichtlijnen
•

De aansluiting van de oost-westdoorsteek is zo ingetekend dat er een doorzicht mogelijk
blijft, tussen de twee pakhuizen aan het kanaal en de bebouwing aan de overkant van het
kanaal, helemaal tot aan de Birminghamstraat

•

In het stuk van de oost-westdoorsteek dat langs de kavelgrens met EhB loopt bestaat er een
zicht naar de Zuidertoren

•

Beide zichten willen we bewaren, wat betekent dat we er moeten voor zorgen dat er geen
grote visuele obstakels over de volledige breedte van de doorsteek worden geplaatst

•

Ter hoogte van de asverspringing van de doorsteek kan een centrale plek worden gemaakt.
Vanaf de beide toegangen van de doorsteek willen we deze centrale plek zichtbaar maken.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door op deze centrale plek met bomen te werken en deze net
voorbij de gebouwen te laten springen

Adressen voor de verschillende toegangen en functies
•

Langsheen de doorsteek bevinden zich verschillende toegangen tot gebouwen en open
ruimtes. Deze toegangen moeten aangekondigd worden op de doorsteek, om zo elke functie
een adres te geven op de doorsteek. Op deze manier wordt de lineariteit van de doorsteek
verder doorbroken

•

De verschilende adressen kunnen uit gelijkaardige ingrediënten opgebouwd worden
(fietsenstallingen, totem, afdak, groep van inrichtingselementen, groene elementen,...)

Zicht op de Zuidertoren vanaf de slachthuizen-site

Aankondiging van de toegangen, Nicolai Kulturcenter (Kolding) - Kristine Jensen
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Een ontmoeting van twee stedelijke modellen
Zoals in het visiehoofdstuk uitgelegd, vindt er ter hoogte van de oost-westdoorsteek een
ontmoeting van twee stedelijke modellen plaats. Het ‘stad in de stad’ model van Abattoir en het
‘campus’ model van de omgeving rond de EhB. De oost-westdoorsteek is geen breuk tussen deze
twee modellen, maar juist een plek waar deze twee modellen samenkomen, overlappen. Dit
wordt ook in de ruimtelijke uitwerking duidelijk gemaakt. Er wordt met beide sferen gewerkt.
uitgewassen grijs beton

kasseien

grijze halfverharding (basalt split)
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inrichtingselementen in cortenstaal, Nicolai
Kulturcenter (Kolding) - Kristine Jensen

Grondlaag: robuuste, open, verharde industriële sfeer
•

De verharding van de markt wordt doorgetrokken in de oost-westdoorsteek door te werken
met gelijkaardige materialen en kleurtinten. Grijs beton is heel flexibel en robuust als
ondergrond. Kasseien en grijszwarte halfverharding kunnen gebruikt worden om plekken
af te bakenen. Deze sfeer kan ook terugkomen in de materialiteit van het meubilair, door
bijvoorbeeld ook daar te werken met beton of staal

•

Grote stukken open verharding met een robuuste afwerking zijn goed geschikt om de grote
voetgangersstromen tijdens markten en bij evenementen op te vangen. Ze maken van de
oost-westdoorsteek een flexibel in te vullen open ruimte, net zoals de markt

Gesuperponeerd: groene, geborgen, landschappelijke sfeer
•

Op twee manieren wordt de groene sfeer van de campus op deze harde industriële sfeer
gesuperponeerd

•

Enerzijds wordt voorgesteld om aan beide kanten van het centrale pakhuis een volumineus
groenelement in te planten, bijvoorbeeld een bomengroep. Deze groenelementen zetten de
symmetrie en monumentaliteit van het centrale pakhuis extra in de verf, maar zorgen er ook
voor dat de groene sfeer tot op de makt wordt doorgetrokken

•

Anderzijds kunnen er, in een zone aansluitend op de perceelsgrens van de EhB, elementen
ingebracht worden die het groen van de EhB kavel over de kavelgrens heen trekken,
bijvoorbeeld plantvakken, halfverharde plekken met solitaire bomen, zithoeken,
speelplekken,... Op deze manier wordt de harde perceelsgrens (met hek), verzacht en
minder prominent gemaakt. In de voorbeeldinvullingen worden een aantal mogelijkheden
hiervoor getoond
Illustratieve uitwerking van het principe van de groene rand langsheen de kavelgrens van EhB. Hier wordt
gesuggereerd om met in- en uitstulpingen te werken. Bij instulpingen verbreedt de verharde ruimte. Bij
uitstulpingen wordt ruimte gemaakt voor groenelementen, speel- en sportelementen, zithoeken, enz... Zo wordt
de harde rechte grenslijn van de EHB-kavel letterlijk verzacht door deze te kartelen. Het scheidingshek kan wel
gewoon rechtdoor lopen, maar dit wordt minder zichtbaar gemaakt

Groene elementen in de verharde ruimte, Nicolai
Kulturcenter (Kolding) - Kristine Jensen

Bomengroepen, kades Eilandje (Antwerpen) - Michel
Desvigne

Verzachte rand door zitelementen gecombineerd met plantenvakken, New Road (Brighton) - Gehl architects (l) en
Kala speeltuinen (Berlin) - Rehwaldt L.A.
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Voorbeeldinvulling
Zone 1: tussen Nijverheidskaai en inrit parking
•

In deze zone wordt de oost-westdoorsteek gedeeld door zacht verkeer en autoverkeer. Het
mogelijke conflict tussen deze stromen is een van de opgaves voor het ontwerp van het
profiel in deze zone, eventueel met een fysieke scheiding van beide

•

Als er met een rijweg van 5 meter breedte gerekend wordt en twee voetgangerszones
erlangs van 4 meter breedte, dan blijft er ongeveer 5 meter breedte over voor mogelijke
inrichtingselementen op het smalste stuk en 10 meter breedte op het breedste stuk

•

Het lijkt het meest logisch om de rijweg met twee brede voetgangerszones naar de kant van
Abattoir te schuiven. De rest van de ruimte kan dan ingezet worden om de rand aan de kant
van de EhB op te laden

•

Er moet in deze zone rekening gehouden worden met de toegang tot de markt tussen het
pakhuis op de hoek en het centrale pakhuis. Het oversteken moet hier beveiligd worden
Een zitrand langs de kavelgrens van EhB en een plantvak als fysieke scheiding naast de rijweg, Stationsstraat
(Sint-Niklaas) - Grontmij

Een verhoogd plantvak met zitrand trekt het groen van de campus letterlijk door en verbergt het hek
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Groen-, speel- en inrichtingselementen verzachten de rand naar EhB, Nicolai Kulturcenter (Kolding) - Kristine
Jensen

Zone 2: tussen inrit parking en de asverspringing
•

In deze zone wordt de oost-westdoorsteek breder en verdwijnt de rijweg. Er is dus veel
meer ruimte voor verblijven en andere activiteiten. Dit is de plek bij uitstek om volwaardige
sport- en spelelementen in te brengen.

•

Als er met een brede voetgangerszones van 8 meter gewerkt wordt aan de kant van
Abattoir, dan blijft er ongeveer 15 meter breedte over voor mogelijke inrichtingselementen
op het smalste stuk en 17 meter breedte op het breedste stuk

•

Het lijkt het meest logisch de brede voetgangerszone naar de kant van Abattoir te schuiven.
Hier kan een relatie aangegaan worden met de gelijkvloerse verdieping van het centrale
pakhuis. De rest van de ruimte kan dan ingezet worden om de rand aan de kant van de EhB
op te laden

•

Er moet rekening gehouden worden met de toegang van een mogelijke nieuwe publieke
functie of openlucht sportinfrastructuur aan de achtertuin van EhB

Binnen dit profiel is er voldoende ruimte om een echt sportveldje in te voegen, Baana (Helsinki) - Loci L.A.

Een ruime speel- en zitplek is ook mogelijk binnen dit profiel, Passeig de St Joan (Barcelona) - Lola Domènech
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Zone 3: de asverspringing
•

Op deze plek verbreedt de oost-westdoorsteek tot de proporties van een stedelijk plein

•

Dit plein houdt rekening met het groenelement dat symmetrisch aan beide kanten van het
centrale pakhuis ingeplant wordt

•

Het plein houdt ook rekening met de directe looplijn die dit plein diagonaal doorkruist

•

Het plein houdt rekening met de verschillende gevels langsheen het plein en de toegang tot
de markt

•

In de onderstaande snede tussen het centrale pakhuis links en de gevel ter hoogte van de
parking van het Renault opleidingscentrum rechts houden we bijvoorbeeld rekening met
twee zones langsheen de gevels van 4 meter breedte en een centrale voetgangerszone van
8 meter breedte. Dan houden we aan beide kanten van deze voetgangerszone nog 18 meter
over voor de inrichting van dit plein

•

Het plein houdt rekening met het tracé van de gedempte Kleine Zenne. Dit zou in het ontwerp
als thema kunnen worden ingezet

Het legpatroon benadrukt het pleinkarakter,
Havnegade kade (Kopenhagen) - Algren & Bruun

Een groen plein met verharde looplijnen, Woolwich
Squares (Londen) - Gustafson Porter

Snede tussen het centrale pakhuis (links) en de gevel ter hoogte van de parking van het Renault opleidingscentrum (rechts)
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Een waterelement als attractie, Granary Square
(Londen) - Townshend Landscape Architects

Zone 4: tussen de asverspringing en de Bergensesteenweg
•

In deze zone wordt de oost-westdoorsteek terug een stuk smaller

•

Er zijn gevels aan beide zijdes waarmee het publiek domein in relatie kan gaan, bvb. de
nieuwe toegang en eventueel uitbreiding van de Ecole St-Pierre. Langs deze gevels willen we
dus ruimte laten en er wordt voorgesteld om de looplijnen langsheen de gevels te leggen

•

Als we rekening houden met twee looplijnen van elk 4 meter breed langs de gevels, dan
houden we centraal 5,5 meter breedte over op het smalste stuk en 9,5 meter breedte op
het breedste stuk

•

Een zeer belangrijk gegeven in deze zone van de oost-westdoorsteek is het niveauverschil.
Er zit een groot hoogteverschil, van ongeveer 2 tot 3 m, tussen de markt en de
Bergensesteenweg. De markt ligt hoger dan de steenweg. Dit moet worden ingezet in de
inrichting van deze zone. Er moet met de toegankelijkheid rekening gehouden worden door
ook hellingen te integreren

Gebruik maken van trappen en hellingen om het niveauverschil op te vangen, Southbank Royal Festival Hall
(Londen) - Gross Max L.A.

Markering van de toegang tot de school op de oost-westdoorsteek, basisschool De Letterdoos (Oostakker) - Wim
Cuyvers
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KANAALKADE
Ambitie
De Nijverheidskaai is niet zo lang geleden heraangelegd, maar in het profiel is zeer weinig
ruimte voor de voetgangers en fietsers. Een groot deel van de studenten en personeel van de
EhB, 58 % (bron: Voorstudie Stadsvernieuwingsproject Brussel), komt met de metro, maar de
voetgangersverbinding langsheen de Nijverheidskaai tot de campus is allesbehalve comfortabel
en veilig. Als de parking van Abattoir verplaatst kan worden, komt er ruimte vrij om de kanaalkade
te verbreden (van 11,5 meter naar 25 meter) en de aanleg ervan te verbeteren.

Voorstel
•

Een verbrede kanaalkade zorgt voor een betere en veiligere voetgangers- en fietsverbinding
langsheen het kanaal, tussen de Materiaalstraat, de EhB, de oost-westdoorsteek, Abattoir
en metrohalte Delacroix

•

De kanaalkade sluit aan op het verblijfs- en ontmoetingskarakter van de oostwestdoorsteek. Speel- en sportelementen kunnen hieraan gekoppeld worden

•

De kanaalkade schrijft zich in in de algemene ambitie van het BHG om publieke ruimten aan
te leggen aan het kanaal

•

De kanaalkade kan de verbinding vormen tussen initiatieven in de buurt (Ninoofse poort,
Biestebroek, DWC Zinneke, DWC Passer, ...)

•

De kanaalkade wordt het gezicht van Abattoir en de EhB naar het kanaal
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“Een aangename en veilige esplanade van metrohalte Delacroix tot de Materiaalstraat”

Impressie van de kanaalkade met achteraan de metrohalte Delacroix, links het kanaal en rechts de pakhuizen langs de brede esplanade.
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Projectdata
Gegevens
•

Gemeten vanaf de bestaande aanleg van het publiek domein komt er 6.860 m² (waarvan
ongeveer 4.700 m² bij Abattoir en ongeveer 2.160 m² bij de EhB) bij tussen de metrohalte
Delacroix en de Materiaalstraat, vanaf de huidige kavelgrens tot aan de voorgevel van de
toekomstige pakhuizen (zone 1 op plan rechts)

•

De bestaande aanleg, vanaf het kanaal tot aan de huidige kavelgrens (ongeveer 11,5 meter
breed), tussen de metrohalte Delacroix en de Materiaalstraat bedraagt 3.940 m² (zone 2 op
plan rechts)

•

De verbrede kanaalkade heeft over het grootste stuk van haar lengte een breedte van
ongeveer 25 meter

•

Tussen de bestaande kanaalkade en de huidige parking van Abattoir zit een niveauverschil
variërend van 1,5 meter tot 0,5 meter. Met dit niveauverschil moet rekening gehouden
worden in het ontwerp aangezien grote veranderingen aan het reliëf niet voor de hand
liggend zijn vanwege de historische vervuiling van de grond

Betrokken partijen
•

De verbrede kanaalkade wordt gerealiseerd door een deel van de huidige parking van
Abattoir en de parking van de EhB aan het kanaal mee in het openbaar domein op te nemen.
Beide partijen zijn dus betrokken. Abattoir heeft deze grond in erfpacht van de gemeente
Anderlecht

•

Ook de kavel op de hoek van de Materiaalstraat is betrokken als we de kade willen doortrekken
tot aan deze straat

•

De Nijverheidskaai is een gewestweg

•

De heraanleg sluit aan op de metrohalte Delacroix en moet hierop afgestemd worden (MIVB
en Brussel Mobiliteit)

•

De heraanleg sluit aan op het project van de Parvis binnen het DWC Passer en moet hierop
afgestemd worden

Timing
•
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De parking van Abattoir en een gedeelte van de parking van de EhB zijn op dit moment op
deze locatie gelegen. De timing van de realisatie van deze kanaalkade is dus rechtstreeks
gekoppeld aan de timing van de ingebruikname van de nieuwe gestapelde parking, omdat op
dat moment deze parkings kunnen vrijkomen
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•

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat er pas na de ingebruikname van het
nieuwe slachthuis, dus na afbraak van de bestaande slachthuisgebouwen vanaf 2022, gestart
kan worden met de ontwikkeling van de pakhuizen langsheen de kanaalkade

•

Na de ingebruikname van de nieuwe gestapelde parking en voor de heraanleg van de nieuwe
kanaalkade kan gewerkt worden met een tijdelijke inrichting van de huidige parkeervlakte als
speel- en sportterrein

•

Op de kortste termijn is het, met behoud van de bestaande parking, ook al mogelijk om
de verbinding tussen de EhB en de metrohalte te verbeteren, door een verbreding van het
voetpad, gebruik makend van de groenstrook tussen het bestaande voetpad en de parking
van Abattoir

•

Ook kan er bekenen worden of een dubbelgebruik van de huidige parking, die tijdens de week
meestal leegstaat, mogelijk is, bvb. met een tijdelijke inrichting van speel- en sportelementen
of eenvoudige verfbelijning voor sportvelden op de parking, ...

Kostenraming
•

Rekening houdend met beperkte saneringswerken voor de heraanleg van de publieke ruimte
en een aanleg van verharding en basisinrichting, wordt de aanleg van de kanaalkade geraamd
op 1.597.450 euro (excl. BTW).

•

Deze raming houdt rekening met een basisinrichting voor het straatmeubilair, maar is exclusief
specifieke elementen zoals sport- of spelelementen. In deze raming is rekening gehouden
met een heraanleg van de rijweg.

•

Een detail van de raming is in bijlage terug te vinden.

Concrete vervolgstappen
•

Het BHG zal het initiatief moeten nemen voor de aanleg van de kanaalkade

•

Er moet een akkoord gevonden worden met de gemeente Anderlecht en de EhB (eigenaars
van de gronden) en de direct betrokken partij Abattoir

•

Er moet na opheffing van het geldende BBP een masterplan opgemaakt worden om het hele
project te implementeren. Bij dit masterplan moet ook een wegenisplan worden opgemaakt.
Bij goedkeuring van dit wegenisplan wordt deze kanaalkade automatisch een onderdeel van
de publieke ruimte (zie plan van aanpak vervolg)

•

Er moet bekeken worden wat de gewenste toekomstige verkeerssituatie zal zijn op de
Nijverheidskaai. Dit kan een belangrijke invloed hebben op de inrichting
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2

Het niveauverschil tussen de Nijverheidskaai en de
huidige parkeervlakte varieert van ongeveer 1,5 m
t.h.v. Delacroix tot 0,5 m t.h.v. de EhB

1

Veel ruimte voor de auto aan de Nijverheidskaai,
weinig voor fietsers en voetgangers

N
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Inrichtingsprincipes
Ruimte voor verbinden en ruimte voor verblijven
•

De snede hiernaast toont het profiel indien we uitgaan van dubbelrichting verkeer en het
verdwijnen van de langse parkeerrij op de Nijverheidskaai. Langsheen het kanaal ontstaat een
promenade van 4,2 breedte. Aan de andere kant van de rijweg stellen we een voetpad voor
met een comfortabele 3,3 meter breedte. Op deze manier blijft de as van de rijweg behouden
op de plaats waar die nu ligt en vermijden we structurele aanpassingen aan bijvoorbeeld
riolering. Binnen deze voetgangerszones is er ook plaats om groen- en inrichtingselementen
te voorzien

•

De toelevering van Abattoir gebeurt vanaf de Nijverheidskaai. Er moet bekeken worden
samen met Abattoir waar de logistieke toegangen in de toekomst komen te liggen, want
op deze plekken zal het logistieke verkeer de kanaalkade kruisen. Idealiter is er is één
centrale verbinding van de Nijverheidskaai naar de site van Abattoir voor logistiek, en één
verbinding van de Nijverheidskaai, via de oost-westdoorsteek, naar de gestapelde parking. De
haalbaarheid van één logistieke aansluiting moet verder afgestemd worden met Abattoir. Zij
geven aan dat een tweede logistieke aansluiting voor hen beter werkbaar is.

Relatie met de randen
•

Aan de kant van de pakhuizen blijft er in dit profiel nog 12 meter over, gescheiden van het
voetpad door het niveauverschil. Dit is een flexibele ruimte waarvan de invulling ook afhangt
van de mogelijke relatie tot de pakhuizen ernaast. In deze 12 meter kunnen we functies
toevoegen, bijvoorbeeld sport-, spel- en ontspanningselementen, die van de kanaalkade een
zelfstandig aantrekkingspunt maken, een gebruiksruimte voor de buurt. De verschillende
invullingsmogelijkheden van deze zone worden getoond in de voorbeeldinvullingen

•

Indien er een publieke of levendige functie komt in de pakhuizen aan het kanaal, kan de
kanaalkade een verlengstuk vormen van deze activiteiten. Indien er een eerder weinig
geanimeerde functie komt in de pakhuizen, kan de kanaalkade ook ingericht worden als
zelfstandige publieke ruimte. Hiervoor is voldoende breedte voorzien

Inzetten van het hoogteverschil
•

Het hoogteverschil tussen de Nijverheidskaai en de huidige parking van Abattoir zal hoogst
waarschijnlijk, omwille van de vervuilde grond, ook in de toekomst blijven bestaan. Dit
hoogteverschil zorgt voor een automatische scheiding tussen de lager gelegen ruimte die
meer gericht is op verbinden en de hoger gelegen ruimte die meer gericht is op verblijven

•

Dit hoogteverschil moet op een creatieve manier ingezet worden zodat het een functie kan
krijgen binnen het profiel. Hieraan kunnen zittrappen, zitranden, hellingen of ballustrades
gekoppeld worden. Het hoogteverschil kan bijvoorbeeld ook voor een automatische
beveiliging zorgen ter hoogte van de logistieke toegang naar de site Abattoir
Snede ter illustratie van de hoofdprincipes van het voorstel voor een verbrede kanaalkade aan de Nijverheidskaai
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Mogelijkheden op korte termijn
•

Aangezien de parkeervlakte van maandag tot en met donderdag quasi leegstaat, en er in
Kuregem een grote nood is aan sportinfrastructuur, is het inrichten van de parkeervlakte
als buitensportterreinen een mogelijke piste. Met simpele belijning kunnen sportvelden
aangeduid worden op de parkeervlakte, aangevuld worden met mobiele basketringen,
voetbalgoalen,... Een deel van de parking kan gedurende
de volledige week in gebruik blijven,
PARKEREN
om toch te voldoen aan de beperkte vraag
• De markten (vrijdag, zaterdag en zondag) trekken tot 100.000 bezoekers. Jaarlijks wordt

28

er voor zo’n 328.000 wagens betaald om te parkeren op terrein van Abattoir.

•

Deze tijdelijke belijning kan dienst blijven doen betaling.
wanneer
de nieuwe
gestapelde
parking
De zaterdagmarkt
en vrijdagmarkt
zorgen jaarlijks resp. voor
107.000 en in
80.000
betalende geparkeerde auto’s.
gebruik genomen wordt, maar de heraanleg van• de
kanaalkade
nogstaan
even
opmaar
zich
laatbetalende
wachten
De overige
weekdagen (ma-do)
er jaarlijks
zo’n 5.000
auto’s

•

• Deze cijfers zijn exclusief parkeerabonnees. Er zijn betalende abonnees, en niet-betalende
De huidige aanleg van de Nijverheidskaai laat weinig
plaats
voor de voetgangers, wat zeker
abonnementen
voor werknemers.
• Het parkeren levert Abattoir zo’n 530.000 euro op per jaar (excl. btw en excl
voor de studenten en het personeel van de EhB
een pijnpunt vormt. Op korte termijn zou
personeelskost).
• Op de
parkeervlakte aan
het kanaalde
zijn zo’n
420 parkeerplaatsen, erlangs
zijn echter verspreid
er reeds een breder voetpad aangelegd kunnen
worden,
door
groenstrook
de
over het terrein meer parkeerplaatsen beschikbaar voor betalend parkeren. Een schatting
van het totaal aantal parkeerplaatsen en het geschatte nodige aantal in de toekomst
parking van Abattoir in te zetten. Dit wordt dan best
gekoppeld
aan
een
herorganisatie
van
wordt nog doorgegeven door Abattoir.
de parking, zonder verlies aan parkeerplaatsen, zodat er geen rijweg meer grenst aan de rand
• Indien er bijvoorbeeld een parkeergebouw van 70 m x 42,8 m (3.000 m²) gezet wordt, zijn
er minstens 4 lagen parkeren nodig, bovenop de open gelijkvloers.
van de parking, maar enkel een strook parkeerplaatsen.

•

moet rekening
gehouden
een bijkomende kost
voor degebouwd
inrichting van de
Het inzetten van deze groenstrook kan wel betekenen
dat
er worden
een met
keermuur
moet
gelijkvloers.
worden over bepaalde stukken, ter vervanging •van
het huidige
Dekanherorganisatie
van
semi-permanenttalud.
parkeergebouw
gezet worden aan een lagere
Een modulair
bouwkost per parkeerplaats. Er is dan uiteraard minder vrijheid in maatvoering en
ontwerp.
de parking kan eenvoudigweg door de belijning aan
te passen.

De zondagmarkt is het drukst bezocht en jaarlijks parkeren er 112.000 auto’s, tegen

2.058
2.154

•

Een ruwe raming voor de bouwkost per parkeerplaats, 18.580 euro / pl, geeft al een
bouwkost van 7,8 miljoen euro om de capaciteit van 420 plaatsen te voorzien. Er

24
24
24
24

•

1.504

geparkeerd op het terrein van Abattoir.

ma

di

wo
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vr

za

zo

bezetting parkeervlakte
Abattoir per weekdag
parkeerbezetting op het terrein van Abattoir per dag van de week

Gedeeld gebruik van een parking d.m.v. belijning, speilparkplatz Flämingstraße
(Berlin) - Topotek 1

?

verbreding van het voetpad op korte termijn gekoppeld aan een herorganisatie van de parking

Eén centrale logistieke inrit tussen het nieuwe slachthuis en het middelste pakhuis, en één parkeerinrit ter hoogte
van de oost-westdoorsteek. Er moet in overleg met Abattoir bekenen worden of een tweede logistieke aansluiting
ter hoogte van het vraagteken vermeden kan worden
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Voorbeeldinvulling
Publieke functie: volledige kade / gedeelde kade
•

Indien er op het gelijkvloers een publieke functie komt, met nood aan buitenruimte, zoals
een school met speelplaats, kan het verhoogde deel van de kanaalkade hiervoor ingezet
worden. Deze open ruimte wordt dan afgesloten en beheerd door de publieke functie. Het
bestaande niveauverschil kan hiervoor ingezet worden. Het verlaagde deel blijft onderdeel
van de publieke ruimte

•

Eventueel kan deze afgesloten open ruimte buiten de diensturen opengesteld worden voor
publiek gebruik of kan er gecontroleerd gebruik voorzien worden.

Levendige functie: gedeelde kade
•

Indien er een commerciële functie, horeca of een ander levendig programma dat in
interactie gaat met de publieke ruimte, komt op de gelijkvloerse verdieping, kan een deel
van de kanaalkade dienst doen als buitenruimte. Deze ruimte wordt dan niet afgesloten of
geprivatiseerd, maar tijdelijk toegeëigend door deze functie, zoals terrasjes bij een café. Het
verhoogde deel van de kade wordt een ruimte van interactie met de functie in de plint

South Bank National Theatre (London) - Gross Max L.A.
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Havnegade kade (Kopenhagen), Algren & Bruun L.A.

Gesloten functie
•

Indien de pakhuizen ingevuld worden met functies die een meer gesloten gevel vragen en
niet in interactie gaan met het publiek domein, kan de kanaalkade ingezet worden voor op
zichzelfstaande activiteiten die eventueel zelfs gebruik kunnen maken van deze (blinde) gevel
op de gelijkvloerse verdieping

•

Sportinfrastructuur, zoals basketringen, obstakels voor skaters, petanquebanen of zelfs een
klimmuur behoren dan tot de mogelijkheden

OPEN PUBLIC SPACE AS INFRASTRUCTURE
FOR DIFFERENT APPROPRIATIONS

Factoria Joven (Merida), Selgas Cano Architects

Charlotte Ammundsens Plads, 1-1 Landskab
BRUT architecture and urban design & KARBON’ architectuur en stedenbouw |
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FIETS- EN WANDELBRUG
Ambitie
De afstand tussen de twee bestaande bruggen over het kanaal in de buurt van de projectsite
is nu heel groot. Vanaf de brug aan het metrostation Delacroix tot Square Vandervelde aan de
Bergensesteenweg, op meer dan 1.000 meter afstand, zijn er geen verbindingen. Op andere
secties van het kanaal, zoals tussen Delacroix en de Ninoofsepoort, vinden we op dergelijke
afstand minstens twee extra verbindingen over het kanaal. Er bestaat een brede consensus over
de noodzaak van deze brug (GPDO en GemOP).

GFR: gewestelijke fietsroutes
GEN: gewestelijk expresnet
voorgestelde routes
nieuwe verbinding en brug

1:10.000

Voorstel
•

Een nieuwe brug zorgt voor een grotere doorwaadbaarheid van het stedelijke weefsel

•

Ze verbindt verschillende wijken van Anderlecht en verbindt de linkeroever met de
rechteroever

•

De fietsbrug en -verbinding schrijven zich in in het gewestelijk fietsnetwerk in opbouw (GEN
en GFR netwerk)

•

De nieuwe verbinding wordt ook een groene verbinding (GPDO), waarbij een stuk groen op
een oude spoorwegberm tussen het kanaal en de Birminghamstraat wordt geactiveerd.

•

Ze zorgt ook voor een volledig nieuwe toegankelijkheid van de slachthuissite en de EhB door
de verbinding met metrohalte Jacques Brel, die op een andere lijn (M5) ligt dan metrohaltes
Delacroix en Clemenceau (M2 en M6)

•

Dit kan ook een oplossing bieden voor het capaciteitsprobleem van metrohaltes Delacroix
en Clemenceau op marktdagen

De nieuwe verbindingen die de brug mogelijk maakt worden ingeschreven in het gewestelijk fietsnetwerk
72
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“Een nieuwe fiets- en wandelbrug over het kanaal vervolledigt het netwerk van zacht verkeer en openbaar vervoer.”

Impressie van de kanaalkade ter hoogte van de EhB, met in de verte de fiets- en wandelbrug.
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Projectdata
Gegevens

Timing

•

De brug maakt aan de kant van de Birminghamstraat gebruik van het oude spoorwegtalud.
Hierdoor is het zacht verkeer onmiddellijk op het niveau van de Birminghamstraat. Een helling
in het talud maakt de verbinding met het fietspad langs de Fernand Demetskaai

•

•

Aan de kant van de EhB landt de brug met een fietshelling ter hoogte van het meest westelijke
deel van het EhB gebouw. De brug gaat in interactie met dit gebouw en met de binnenkoer.
Er moet uiteraard rekening gehouden worden met de ramen van het bestaande gebouw en
de daglichttoetreding

•

De fietshelling is maximaal 6% voor een vlotte fietsbaarheid. Er is minstens 4 meter vrije
hoogte nodig boven de rijweg (basisnormen brandweer) en 7 meter boven het kanaal (www.
binnenvaart.be, technische gegevens Kanaal naar Charleroi). Indien we rekening houden met
de 4 meter boven de rijweg en een helling van 6%, is er een helling nodig van 67 meter om
het hoogteverschil te overwinnen

Indien met de EhB en de MIVB een overeenkomst kan gevonden worden over het gebruik van
de gronden kan dit autonoom project op korte termijn gerealiseerd worden

Kostenraming
•

Vanwege de specificiteit van de fiets- en voetgangersbrug is het niet eenvoudig om de
bouwkost te ramen. Hiervoor is een gedetailleerder ontwerp noodzakelijk

•

Indien we vergelijken met ramingen en effectieve bouwkosten van recente fietsbruggen,
wordt de bouwkost van deze brug ruwweg geschat op 1.780.144 euro (excl. BTW)

•

Deze raming houdt ook rekening met de aanleg van zo’n 310 meter fietspad, met breedte van
5 meter, op het oude spoorwegtalud, om de aansluiting te maken met de Birminghamstraat
en de F. Demetskaai

Betrokken partijen

•

Een detail van deze raming is in bijlage te vinden

•

De landing van de brug vindt aan één kant plaats op de plek waar nu een gedeelte van de
parking van de EhB is gelegen (Nijverheidskaai)

Concrete vervolgstappen

•

De landing aan de andere kant maakt gebruik van het oude spoorwegtalud op de rand van de
kavel van de MIVB-werkplaats (Fernand Demetskaai)

•

Het BHG, Brussel Mobiliteit en de MIVB

•

ELIA, die eerder nog een nieuwe nutsbrug wilde realiseren voor zijn leiding die nu 60 meter
verderop gelegen is, was aanvankelijk een geïnteresseerde partij voor een bijdrage voor de
aanleg van deze brug.

•

Het BHG zal het initiatief moeten nemen voor de aanleg van de fiets- en wandelbrug

•

Er moet een akkoord gezocht worden met de MIVB en de EhB over de aanleg van de fiets- en
wandelbrug op hun terrein

•

In het huidige geldende BBP is de mogelijkheid om een brug over het kanaal en een zachte
verbinding over de kavel van de MIVB-werkplaatsen te realiseren reeds voorzien. De locatie
hiervan komt echter niet overeen met deze zoals in dit document voorgesteld. In principe
moet er dus gewacht worden op de opheffing van het huidige BBP om met de brug te starten.
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Schematische weergave van de aansluitingen die de brug maakt
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Foto’s van de bestaande kanaalkade bij de EhB, en het groene verlaten spoorwegtalud aan de overkant

De brug en de groene verbinding in zijn omgeving
BRUT architecture and urban design & KARBON’ architectuur en stedenbouw |
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Inrichtingsprincipes
Vlotte routes
•

Het is belangrijk dat de nieuwe verbinding en brug vlotte routes toelaat. Er moet dus zo direct
mogelijk aangesloten worden op de fiets- en voetpaden aan beide kanten van het kanaal en
aan de Birminghamstraat, en de daar gelegen metrotoegangen

Interactie met context
•

De brug vormt een eindpunt op de kanaalkade, zichtbaar vanaf metrohalte Delacroix

•

De brug is ook zichtbaar vanuit de Materiaalstraat

•

De landing van de brug aan de Nijverheidskaai gaat de interactie aan met het EhB gebouw en
de groene binnentuin aan het kanaal

Inzetten van het groene spoorwegtalud
•

Het oude spoorwegtalud wordt geactiveerd door de nieuwe brug en verbinding. Het groene
karakter moet bewaard blijven

•

Het bestaande talud moet gebruikt worden om de helling vanaf het kanaal in te verwerken

•

Indien de toekomstplannen voor de MIVB-werkplaats het toelaten zou ook de bestaande
trappenpartij tussen het gebouw en het spoorwegtalud ingezet kunnen worden voor
voetgangers

max. 6°

min. 4 m
min. 7 m
Deze referentie toont een fietsbrug in relatie tot een
bestaand gebouw, en illustreert de mogelijkheden van
de ruimte onder de brug (Cykelslangen Kopenhagen)
Typesnede met de belangrijkste technische randvoorwaarden
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Axonometrische overzichtschets met de gekrulde fietshelling ter hoogte van de zijvleugel van de EhB

oud spoorwegtalud

Fernand Demetskaai

Nijverheidskaai

EhB
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METROHALTE DELACROIX
Ambitie
Delacroix is één van de drukste metrostations van Brussel, maar de huidige inrichting van de
metrohalte kan deze stroom op piekmomenten niet aan. Aan de Nijverheidskaai is slechts een
smalle trap voorzien, die ook nog eens gesloten wordt ‘s avonds om 20:30 u, terwijl de laatste
lessen van de EhB tot 21 u lopen. Vanaf de toegang aan de Birminghamstraat is het 500 meter tot
aan de hoofdtoegang van de markt en 650 meter tot aan de campus van de EhB.

Voorstel
•

Een betere voetgangersverbinding realiseren tussen de metrohalte en de markt en de
kanaalkade

•

In het masterplan van Abattoir wordt een hellend vlak voorgesteld dat bezoekers over de
sporen heen tot op de parvis aan de R. Chaudronstraat brengt

•

Dit hellend vlak zorgt er ook voor dat de barrière van de metrosleuf wordt weggewerkt

•

Een nieuwe verbrede trappenpartij met lift brengt passagiers naar de kanaalkade

Foto bestaande toestand met open metrosleuf
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“Verbetering van de in- en uitgang van de metrohalte in relatie tot markt en kanaal”

De collage (ORG architecten) toont het voorstel voor een overkapping van de metrosleuf uit het masterplan van Abattoir.
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Projectdata
Gegevens
•

In plaats van de marktbezoekers eerst naar de kanaalkade te laten dalen om ze dan via de
parking of via de Jules Ruhlstraat terug te laten stijgen, vangt het nieuwe hellende vlak de
bezoekers op op het perron om ze vervolgens via een helling direct te laten dalen in de
richting van de markt

•

Het bijkomend voordeel van dit voorstel is dat de metrosleuf die vandaag een barrière vormt
tussen de Jules Ruhlstraat en de terreinen van Abattoir hiermee overkapt wordt

•

Dit moet tegelijkertijd worden gecombineerd met een betere toegankelijkheid van de
kanaalkade. De trappenpartij moet worden verbreed en gecombineerd met een lift

•

Met dit nieuwe project wordt het mogelijk om veel grotere stromen op te vangen in het
Delacroix station en deze direct naar de markt te begeleiden

Betrokken partijen
•

De MIVB en Brussel Mobiliteit

•

De terreinen van Abattoir sluiten direct aan op deze metrohalte

•

De metro-ingang sluit aan op het project van de Parvis in het kader van DWC Passer en moet
hierop afgestemd worden

Foto’s van de bestaande toestand

Timing
•

In principe kan hier op korte termijn mee gestart worden

•

Er moet wel rekening gehouden worden met de afstemming op de werken voor de bouw van
het nieuwe slachthuis. Abattoir hoopt de werken te voltooien tegen eind 2021

Ju

les

Concrete vervolgstappen
•

De MIVB zal het initiatief moeten nemen voor de verbetering van de metrohalte Delacroix
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De twee uitgangen van de metrohalte en de routes richting ingang Abattoir en de EhB
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Schematische snede met de situatie vandaag: een open metrosleuf en een smalle trappenpartij, zonder lift of
roltrap, naar het kanaal

kanaalkade, EhB

markt

parvis

Axonometrische schets van het hellend vlak en de verbindingen naar de
omgeving

Schematische snede met de voorgestelde ingreep: een lange helling naar de toegang van Abattoir overkapt de metrosleuf; een nieuwe brede trappenpartij met een lift naar het kanaal
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5. ontwikkelingszones
We overlopen de zes ontwikkelingszones, zoals beschreven in het overzichtsplan, waar
er op korte tot middellange termijn gebouwen of open ruimtes te ontwikkelen zijn. Per
zone bespreken we de volgende punten: ambitie, projectdata, inrichtingsprincipes en
voorbeeldinvulling.

RICHTLIJNEN ONTWIKKELINGSZONES

Ambitie
Voor elke ontwikkelingszone wordt een ambitie uiteengezet, die teruggaat op de visieschema’s
voor het hele projectgebied en deze visie-elementen verder verfijnt. De ontwikkelingszones
worden ook gelezen binnen het systeem van de twee stadsmodellen, de stad-in-de-stad en de
campus.
Projectdata
In de projectdata worden de praktische randvoorwaarden samengevat, zoals eigendomsstructuur,
belangrijkste stakeholders, potentiële nieuwe stakeholders, fasering, financiële haalbaarheid, ...
Ook worden in de projectdata de concrete vervolgstappen kort beschreven om de betreffende
zone te ontwikkelen op korte tot middellange termijn.
Inrichtingsprincipes
Vervolgens wordt voor elke ontwikkelingszone een reeks ruimtelijke inrichtinsprincipes uitgezet.
Deze inrichtingsprincipes leggen bepaalde minimale beperkingen op, om de ruimtelijke kwaliteit
te garanderen en de verschillende deelprojecten op elkaar af te stemmen, maar tegelijkertijd
zijn ze voldoende flexibel omdat vele parameters voorlopig nog onbekend zijn en om voldoende
vrijheid bij invulling toe te laten.
Voorbeeldinvullingen
Tot slot worden er enkele schetsvoorstellen getoond, als voorbeeldinvullingen, om te illustreren
wat er binnen de inrichtingsprincipes concreet mogelijk is. Deze voorstellen zijn louter indicatief
en dienen niet gelezen te worden als concrete architectuur- of uitvoeringsprojecten. De geteste
voorbeeldinvullingen zijn publieke programma’s, waarvan het programma in bijlage te vinden
is. Een belangrijke deelopdracht binnen de conceptstudie was om te bekijken welke publieke
programma’s op welke plek mogelijk zouden kunnen zijn. Dit wil echter niet zeggen dat al deze
zones bestemd zijn voor publieke programma’s. Integendeel, er moet gestreefd worden naar een
haalbaar evenwicht van publieke functies en van private programma’s en economische functies.

D

C
A
E1
B

Ontwikkelingszones
A. zone centraal pakhuis
B. zone EhB tuin
C. zone EhB-uitbreiding RITCS
D. zone pakhuis kanaal
E 1. zone tussen marktplein en Bergensesteenweg
E 2: zone tussen oost-westdoorsteek en Bergensesteenweg
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E2

ZONE CENTRAAL PAKHUIS
Ambitie
Grote openluchtparkings zoals die van Abattoir, maar eveneens van de EhB en Renault zorgen
voor een ruimteverslindend effect in een stad en wijk waar verdichting de enige oplossing is
om bruikbare open ruimte te creëren. De bouw van het nieuwe slachthuis en de twee andere
pakhuizen aan het kanaal op de huidige parking van Abattoir vereisen een nieuwe, compactere en
duurzamere, oplossing voor het parkeergebeuren.

Voorstel:
•

Het centrale pakhuis vormt door zijn omvang, architectuur en multifunctionaliteit een
prominente ruimtelijke tegenfiguur voor de markthal

•

Het centrale pakhuis realiseert de interactie tussen de twee stedelijke modellen: vanop
het marktplein vervolledigt het de gevels die deze open ruimte definiëren, vanop de
oost-westdoorsteek wordt het gelezen als een autonoom gebouw omgeven door open
ruimte langs de 4 zijden De nieuwe gestapelde parking vormt een cruciale schakel in de
ontwikkeling van de zone

•

Op deze strategische plek wordt een duurzaam gebouw met een flexibel invulbare
structuur voorzien, waarin het parkeren van de slachthuissite en omgeving kan worden
opgelost op een compacte manier

•

Een multifunctionele invulling is gewenst bvb. met de markt die op de gelijkvloerse
verdieping doorloopt, met mogelijkheid tot stadslandbouw of een terras voor evenementen
op het dak en met andere functies vermengd op de verdiepingen

•

De centrale ligging op de site zorgt ervoor dat de ontwikkelingszones langsheen het kanaal
gereserveerd kunnen worden voor meer publiek gerichte voorkanten naar de kanaalkade
toe

Het centrale pakhuis op de ontmoeting tussen beide stedelijke modellen
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Projectdata
Gegevens
•

Vandaag voorziet Abattoir in 420 betalende parkeerplaatsen op het terrein langsheen het
kanaal. Deze capaciteit wordt op zaterdagen uitgebreid tot 600 betalende parkeerplaatsen
en op zondagen tot 500 betalende parkeerplaatsen op het marktplein zelf. De organisatie van
deze extra parkeerplaatsen betekent een extra personeelskost voor Abattoir.

•

EhB stelt ongeveer 160 gratis parkeerplaatsen ter beschikking voor personeel en studenten
(40 PP langsheen het kanaal, 60 langsheen de toekomstige oost-westdoorsteek en 40 aan de
zijde CVO). De werkelijke benodigde parkeercapaciteit voor EhB is op heden niet gekend en
dient door een gedetailleerde parkeertelling vastgelegd te worden.

•

Andere mogelijke synergieën kunnen gevonden worden met externe partners zoals kleinere
bureauruimten, vzw’s, urban farming, …

•

De realisatie van de parking vereist een milieueffecten studie die door de gemeente
Anderlecht dient goedgekeurd te worden.

•

Kwalitatieve architectuur dient gegarandeerd te worden. Hiervoor dient een
architectuurwedstrijd georganiseerd te worden, onder de begeleiding van de Brusselse
Bouwmeester (bMa).

Timing

•

Renault beschikt over een gratis openluchtparking van ongeveer 100 PP, waarvan 40 die
dagelijks gebruikt worden en 60 slechts uitzonderlijk.

•

De gestapelde parkeeroplossing is de eerste en noodzakelijke bouwsteen in de gefaseerde
ontwikkeling van het volledige projectgebied

•

De toekomstige ontwikkeling van de pakhuizen langsheen het kanaal zal een bijkomende nood
aan parkeerruimte vergen. Deze dient eveneens in de nieuwe gestapelde parking opgevangen
te worden. Belangrijk hierbij is dat deze functies een complementaire parkeervraag aan het
marktgebeuren genereren (week vs. weekend) zodat de financiële haalbaarheid van de
parking gewaarborgd wordt.

•

Hierdoor dient het opgeleverd te worden voor de start van de bouwwerken van het nieuwe
slachthuis (2020).

•

Dit betekent dat overeenkomsten met externe partners, een milieueffecten-studie, en een
architectuurwedstrijd best zo snel mogelijk opgestart worden.

•

De footprint van het centrale pakhuis bedraagt maximaal 42,8 m x 90,7 m

Concrete vervolgstappen

•

Een maximale bouwhoogte van 22 m wordt gesuggereerd, waarbij het gelijkvloers (minimum
6 m vrije hoogte) wordt gereserveerd voor het marktgebeuren (en dus niet als parking)

•

Een overeenkomst met de gemeente Anderlecht en het BHG rond de aanleg van de oostwestdoorsteek is een noodzakelijke eerste stap in het mogelijk maken van de parking.

•

De capaciteit van de gestapelde parking bedraagt 524 PP met 3 volledige P-bouwlagen + dak
en 684 PP met 4 P-bouwlagen + dak

•

Een overeenkomst dient gevonden te worden met externe partners om de effectieve
benodigde parkeercapaciteit te bepalen en de financiële haalbaarheid te berekenen.

•

Bij een berekening van de capaciteit moet gestreefd worden naar een complementaire
bezettingsgraad in tijd tussen Abattoir (vrijdag en weekend) en externe partners, de twee
overige pakhuizen (week) en het publiek parkeren (geschrapt op de kanaalkade)

•

Een milieueffectenstudie (MES) rond de impact van de parking dient opgestart te worden.
Hierbij dient overlegd te worden met het BHG rond de heraanleg van de wegenis op de
Nijverheidskaai.

•

Een architectuurwedstrijd dient gelanceerd te worden, in samenwerking met de bMa.

Betrokken partijen
•

Het centrale pakhuis is volledig gelegen op de grond die Abattoir in erfpacht heeft van de
gemeente Anderlecht

•

De toegang tot de parking is voorzien via de oost-westdoorsteek (in het beheer van het BHG)

•

Er dienen externe partijen betrokken te worden om een complementaire bezetting in de tijd
(week en weekend) mogelijk te maken. Hiervoor zijn de EhB, Renault, maar zeker ook de te
ontwikkelen pakhuizen langsheen het kanaal, interessante potentiële partners.
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ongeveer 140 PP / bouwlaag
X 4 (3 lagen + dak) = 524 PP
X 5 (4 lagen + dak) = 684 PP

Het aantal parkeerplaatsen in functie van bouwlagen.

De afmetingen van het centrale pakhuis worden in eerste plaats bepaald door de gefaseerde ontwikkeling van de site. Een vrije doorgang van 13 m t.o.v. de bestaande
slachthuisgebouwen wordt gerespecteerd om de logistieke ontsluiting te garanderen. Daarnaast worden deze afmetingen eveneens door de symmetrische inplanting t.o.v. de
bestaande markthal bepaald. Deze beide aspecten zorgen voor een maximale lente van 90,7 m.

Inplanting en inrit parking. De inrit dient zo westelijk
mogelijk voorzien te worden om de impact op de oostwestdoorsteek te minimaliseren.
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Inrichtingsprincipes
Het centrale pakhuis als een prominente tegenfiguur voor de markthal
•

Het centrale pakhuis dient ingeplant te worden op de symmetrie-as van de markthal waardoor
het in dialoog treedt met dit monument

•

Het monumentale karakter van het centrale pakhuis zelf wordt bevestigd door voldoende
open ruimte rondom te vrijwaren

•

Het gelijkvloers van het centrale pakhuis wordt ontworpen als open ruimte met een vrije
hoogte van minimum 6 m. Dit open gelijkvloers creëert hetzelfde effect als een ‘open kamer’
in de open ruimte (zoals de markthal dat doet)

Zicht vanuit de markthal richting de open ruimte: de
markthal als open ‘kamer’
Het centrale pakhuis op de symmetrie-as van de markthal
88

Open ruimte rondom de twee monumentale gebouwen van de site
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Het centrale pakhuis realiseert de interactie tussen de twee stedelijke modellen
•

Gezien vanop het marktplein vervolledigt het centrale pakhuis de gevels die deze open
ruimte definiëren.

•

Gezien vanuit de oost-westdoorsteek wordt het gebouw gelezen als een autonoom vrijstaand
gebouw

•

De architectuur van de gevels beantwoordt zowel aan de architectuur van de pakhuizen
rondom de markt als aan de omliggende gebouwen van de campus

Flexibele invulling
•

Het ontwerp van het centrale pakhuis moet een flexibele invulling toelaten zodat in de
toekomst, bij een gewijzigde parkeervraag, andere functies in het gebouw kunnen geïntegreerd
worden. Hierdoor dient een minimale vrije verdiepingshoogte van 2,5 m gerespecteerd te
worden. Nog interessanter is om een vrije hoogte van 3 m te hanteren. Dit heeft enerzijds als
voordeel dat alle types camionettes dan van de parking gebruik kunnen maken en anderzijds
dat een bredere waaier aan andere functies (gemengd of nabestemming) mogelijk zijn.

Architectuur van de gevel varieert in functie van de
ruimtelijke context
Het centrale pakhuis staat los in de ruimte en wordt geflankeerd door twee
groenzones, verwijzend naar het campusmodel

Het centrale pakhuis vormt een afsluitend element van het stad-in-de-stad model
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Voorbeeldinvulling
Het belang van de structuur
•

Bijzondere aandacht dient te gaan naar de structuur van het gebouw, aangezien deze in
bijzondere mate de beleving van het open gelijkvloers zal bepalen. Hierbij dient gezocht te
worden naar een evenwicht tussen een economisch rendabele, een flexibele en architecturaal
interessante oplossing.

•

Een maximale bouwhoogte van 22 m voor het centrale pakhuis wordt gesuggereerd, een
minimale van 16,5 m (de pakhuizen hebben immers een maximale bouwhoogte van 16,5 m
in het masterplan Abattoir).
+ 6.00

•

Afhankelijk van de flexibiliteit en de daaraan verbonden vrije hoogte van elke bouwlaag kan
met deze bouwhoogte het aantal bouwlagen variëren van 5 tot maximaal 6.

•

De bouwkost is moeilijk te ramen, aangezien het aantal gewenste parkeerplaatsen nog niet
bepaald is en we ook niet weten welke bijkomende functies in het gebouw zullen worden
ontwikkeld. Indien we uitgaan van een gebouw met een open gelijkvloers (6 m vrije hoogte)
en daarop 4 bouwlagen en een dak met parkeerplaatsen, wordt de bouwkost geraamd
op 13.171.500 euro. Dit voorbeeld telt ongeveer 684 parkeerplaatsen. Indien er een laag
parkeren minder voorzien zou worden, dan wordt de bouwkost geraamd op 10.771.500 euro,
voor een parkeercapaciteit van ongeveer 524 parkeerplaatsen.

23

42,5

snede

111

De impact van de structuur op de beleving van de
open gelijkvloers

8,2 m x 8,2 m grid, gebaseerd op parkingvereisten,
zoals voorgesteld in het masterplan Abattoir

max 22 m

+21.00

+15.00

+ 6.00

67,8

23

42,5

111

104

Schematische terreinsnede met links de nieuwe cafetaria van de EhB en centraal het marktplein met de markthal en het centrale pakhuis.
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Zicht vanuit de markt op het centrale pakhuis,
hmax = 22 m

| conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject SLACHTHUIZEN-SITE EN ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

44

24

Een flexibele structuur
•

Het centrale pakhuis dient een grote flexibiliteit in activiteiten toe te laten. Enerzijds moeten
vanaf het begin bepaalde ruimten voor andere activiteiten, zoals evenementen, kunnen
gebruikt worden. Anderzijds moeten in de toekomst, bv. bij een gewijzigde parkeervraag,
ook ruimten kunnen getransformeerd worden voor andere economische en socio-culturele
functies.

•

Het gelijkvloers moet niet enkel de marktactiviteiten kunnen herbergen, maar kan eveneens
als bv. een overdekte speelruimte gebruikt worden.

•

Ook het dak zou voor evenementen (cfr. Parking 58) of ‘urban farming’ gebruikt kunnen
worden.

•

De circulatie voor zowel voertuigen als voetgangers dient een beleving en lezing van de
stedelijke context mogelijk te maken door bijvoorbeeld gebruikt te maken van balkonnen,
verbrede hellingen, openingen, terrassen, …). Rondom deze circulatie kunnen van in het
begin of in een latere fase andere functies dan parkeren voorzien worden.

Evenementen:

Toekomstige mogelijke transformaties:

De circulatie dient de beleving van de stedelijke
context in de verf te zetten

Multifunctioneel gebruik en herbestemming van
parkeergebouwen
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ZONE EHB TUIN
Ambitie
Op dit moment beschikt de EhB over een ruime open groene ruimte achteraan de site. Hier
bevindt zich een voetbalveld dat echter relatief weinig gebruikt wordt door de studenten. Deze
ruimte wordt door het huidige BBP Bergen-Birmingham bestemd als ‘groene zone’. Het open
ruimte-karakter zorgt ervoor dat de zuidelijke randen van het bouwblok (Renault, Lidl) maar ook
de hogere gebouwen rond het Albert I-plein gelezen kunnen worden.

Voorstel:
•

Met de aanleg van de oost-westdoorsteek en mits de opheffing van het BBP kunnen in
deze zone publieke buurtvoorzieningen als school-, kinderopvang en/of sportinfrastructuur
voorzien worden.

•

De inplanting van publieke voorzieningen biedt enerzijds de kans om het aantal
buurtvoorzieningen uit te breiden in een buurt die daar een grote nood aan kent maar niet
over voldoende ruimte beschikt, en zorgt er anderzijds voor dat de publieke ruimte van de
oost-westdoorsteek geanimeerd wordt.

•

Mogelijke sportinfrastructuur, waar EhB-studenten toegang tot dienen te krijgen, biedt de
mogelijkheid om de studenten meer te betrekken in het buurtleven van de wijk.

•

Maximale open ruimte wordt behouden om het open karakter van het campus model te
vrijwaren.

Publieke functie in de EhB-tuin als onderdeel van het campusmodel
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Projectdata
Gegevens

Concrete vervolgstappen

•

De projectzone is eigendom van de EhB

•

•

Het huidige BBP Bergen-Birmingham bestemt de projectzone als ‘groene zone’

Een principe-akkoord tussen de EhB en de VGC en/of het BHG dient gevonden te worden
rond de verwerving van de projectzone

•

De projectzone bedraagt 4.680 m² met inbegrip van een niet-bebouwbare zone rondom om
impact op de EhB te beperken en open zichten naar de zuidelijke rand van het bouwblok te
vrijwaren.

•

VGC/BHG beslissen over de specifieke buurtvoorziening die ze op deze projectzone willen
ontwikkelen

•

De procedure voor de opheffing van het BBP dient gelanceerd te worden door de gemeente
Anderlecht op vraag van het BHG

•

De gemeente start de milieu-effecten studie voor de opheffing van het BBP

•

De EhB en VGC/BHG dienen een definitieve overeenkomst te sluiten rond de verwerving

•

De gemeente heft het BBP op

•

Bij goedkeuring masterplan en vervolgens wegenisplan, ingediend door VGC/BHG, verandert
de bestemming van de projectzone zodat een bouwaanvraag kan ingediend worden.

Betrokken partijen
•

De EhB als grondeigenaar

•

De opheffing van het BBP dient te gebeuren door de gemeente Anderlecht op vraag van het
BHG

•

De partij die de publieke voorziening zal bouwen (afhankelijk van het programma: VGC, BHG,
…)

Timing
•

Op dit moment wordt de projectzone als voetbalveld door de EhB-studenten gebruikt

•

Het is mogelijk om op korte termijn reeds een oplossing te vinden voor het gedeeltelijk en
gecontroleerd openstellen van de projectzone, bijvoorbeeld voor openlucht sportactiviteiten

•

De oplevering van de nieuwe gebouwen zou best gebeuren voor de heraanleg van de oostwestdoorsteek om de nieuwe publieke ruimte niet te beschadigen door het werfverkeer

•

Het huidige BBP Bergen-Birmingham bestemt de projectzone als ‘groene zone’. Zonder
aanpassing van het huidige BBP is deze zone dus niet bebouwbaar. Bovendien kan deze
bouwzone pas ontwikkeld worden indien ze ontsloten wordt via de voorgestelde oostwestdoorsteek.

N

0 10 25

50

100 meter
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Inrichtingsprincipes
Een vrijstaand gebouw
•

Het nieuwe gebouw dient als een vrijstaand element ontworpen worden volgens het campusmodel

•

Een niet-bebouwbare afstandszone van 10 m ten opzichte van de EhB dient gerespecteerd te
worden. Aan de oost-westdoorsteek, ter hoogte van Renault, verbreedt deze zone zich tot 25
m om voldoende zichten op de achterliggende gebouwen te vrijwaren vanuit de doorsteek.

•

De relatie met de oost-westdoorsteek dient grondig onderzocht te worden, waarbij de meest
levendige functies (ingang, circulatie, refter, cafetaria, …) op de grens met de doorsteek
dienen voorzien te worden.

Oppervlakte van ontwikkelingszone en afmetingen afstandszone

Referenties van scholen en sportzalen als vrijstaande gebouwen in open ruimte

Relaties tussen publieke functies binnenin het gebouw en de omgeving
94

| conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject SLACHTHUIZEN-SITE EN ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

1. Openlucht sportterreinen

Voorbeeldinvulling
Verschillende publieke functies in verschillende maten kunnen op deze zone ingeplant worden,
waaronder openlucht sportterreinen, een sportzaal, een basisschool of een secundaire school,
een crèche of naschoolse kinderopvang. In bepaalde gevallen zijn ook combinaties van een aantal
van deze functies mogelijk.
Hieronder worden de inplanting en maximale vloeroppervlakte van de verschillende mogelijkheden
grafisch weergegeven:
1

2

3

2.1

3.1

max 3.200 m²

max 4.600 m²

2.2

3.2

max 3.200 m²

max 3.800 m²

2. Eén vrijstaand gebouw: een basisschool of
secundaire school van 3.200 m² vloeroppervlakte
(2.1) of een school van 2.200 m² en een crèche
en naschoolse kinderopvang van 1.000 m²
vloeroppervlakte (2.2)
3. Twee vrijstaande gebouwen: een basisschool of
secundaire school van 4.600 m² vloeroppervlakte (3.1)

of een basisschool van 2.300 m² en een crèche en
naschoolse kinderopvang van 1.500 m², met in totaal
3.800 m² vloeroppervlakte (3.2)
4. Twee vrijstaande gebouwen:
Een basisschool (2.600 m²) en een crèche in een
apart gebouw (1.000 m²) met in totaal 3.600 m²
vloeroppervlakte
5. Een sporthal met sportveld van max. 26 m op 34 m

4

5

max 3.600 m²

max 1.400 m²
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1. Openlucht sportterreinen
•

Openlucht sportterreinen hebben het voordeel dat maximale open ruimte gevrijwaard
wordt. Deze openlucht sportterreinen zijn gecontroleerd toegankelijk en kunnen zowel door
de studenten van de EhB als door de wijkbewoners gebruikt worden.

•

De bouwkost wordt geraamd op 278.750 euro (min.) tot 440.625 euro (max.).

Gjerdrum High School, by Østengen & Bergo AS.

Buurtpark San Donà di Piave

Box Hill Gardens Multi Use Purpose Area
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2.1 Eén vrijstaand gebouw van maximum 3.200 m²

2.2 Eén vrijstaand gebouw van maximum 3.200 m²

•

Een basisschool of secundaire school van 3.200 m² vloeroppervlakte en openlucht
sportterreinen.

•

Een school van 2.200 m² en een crèche of naschoolse kinderopvang van 1.000 m²
vloeroppervlakte en open lucht sportterreinen.

•

De bouwkost wordt geraamd op 4.660.500 euro (min.) tot 6.030.750 euro (max.), inclusief de
aanleg van de open ruimte.

•

De bouwkost wordt geraamd op 5.060.500 euro (min.) tot 6.430.750 euro (max.), inclusief de
aanleg van de open ruimte.

2 lagen
3 lagen

2.076 m²
3.114 m²

glvl
733 + 305 m²
1ste laag 1.038 m²
2de laag 1.038 m²
---------------------------------max tot 3.114 m²
10,0

10,0
23,0
45,0
13,0

1.038 m²

49,0
39,5

46,6

1.038 m²

32,0
21,0

3.650 m²

3.637 m²
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3.1 Twee vrijstaande gebouwen

3.2 Twee vrijstaande gebouwen

•

Een basisschool of secundaire school van 4.600 m² vloeroppervlakte

•

•

De bouwkost wordt geraamd op 6.635.400 euro (min.) tot 8.573.100 euro (max.), inclusief de
aanleg van de open ruimte.

Een basisschool van 2.300 m² en een crèche en naschoolse kinderopvang van 1.500 m²
vloeroppervlakte, tezamen met een totaal vloeroppervlak van max. 3.800 m².

•

De bouwkost wordt geraamd op 6.115.400 euro (min.) tot 7.733.100 euro (max.), inclusief de
aanleg van de open ruimte.

(2 lagen
3 lagen

1.532 m²)
2.298 m²

(2 lagen
3 lagen

crèche en kinderopvang
glvl
766 m²
1st laag 766 m²

1.532 m²)
2.298 m²

--------------------------max tot 1.532 m²

10,0
21,0

21,0

36,5

13,0

26,1
766 m²

3.139 m²

4.226 m²
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10,0

36,5

13,0

766 m²

21,0

basisschool
glvl
766 m²
1ste laag 766 m²
2de laag 766 m²
---------------------------max tot 2.298 m²
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766 m²
26,1

21,0
766 m²

3.139 m²

4. Twee vrijstaande gebouwen

5. Een sporthal

•

Een basisschool van 2.600 m² en een crèche van 1.000 m² in een apart gebouw met in totaal
3.600 m² vloeroppervlakte.

•

Een sporthal met een sportveld van max. 26 m op 34 m, en een totaaloppervlak van 1.400 m².

•

De bouwkost wordt geraamd op 5.585.650 euro (min.) tot 7.098.475 euro (max.), inclusief de
aanleg van de open ruimte.

•

De bouwkost wordt geraamd op 1.704.800 euro (min.) tot 2.487.200 euro (max.), inclusief de
aanleg van de open ruimte.

crèche en kinderopvang
glvl
503 m²
1ste laag 503 m²
---------------------------max tot 1.006 m²

basisschool
glvl
859 m²
1ste laag
859 m²
2de laag
859 m²
---------------------------max tot 2.577 m²

sporthal
1 laag

10,0

1.380 m²

10,0

4,0
26,0

23,0
46,8
859 m²

1.380 m²

26,6

34,0

37,0
26,7
18,8

503 m²

3.313 m²

30,0

32,6

12,0
3.296 m²
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ZONE EHB UITBREIDING: RITCS
Ambitie
De EhB wenst de opleiding Dramatische Kunsten, die op dit moment in de Bottelarij gevestigd is,
naar de campus Kaai te Anderlecht te verhuizen. Hiervoor zal de huidige turnzaal omgebouwd
worden tot polyvalente zaal en zal een bijkomend gebouw met 1.000 m² vloeroppervlakte op de
site voorzien worden. Dit nieuwe gebouw zal hoofdzakelijk repetitielokalen bevatten. Gezien de
faciliteiten in de Bottelarij niet meer voldoen, is deze verhuis hoogdringend voor de EhB.

Voorstel:
•

De RITCS-uitbreiding op de site diversifieert het opleidingenaanbod en biedt verschillende
mogelijkheden naar synergieën met de wijk onder de vorm van avondvoorstellingen,
testvoorstellingen, zomeropleidingen voor buurtkinderen, het gecontroleerd openstellen
van bepaalde ruimtes naar de buurt, …

•

De EhB heeft een bouwaanvraag ingediend voor een nieuwe cafetaria aansluitend op de
tuin achteraan, deze cafetaria zou als foyer dienst doen bij avondvoorstellingen of andere
evenementen

•

Het nieuwe RITCS-gebouw dient de ruimtelijke relaties tussen de verschillende opleidingen
te verduidelijken, maar eveneens de relatie tussen toegangen en cafetaria te organiseren.

De RITCS-uitbreiding vervolledigt en verduidelijkt de relaties op de EhB-site
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Projectdata
Gegevens
•

De bestaande turnzaal op de site zal omgebouwd worden tot polyvalente zaal. Een nieuw
gebouw van 1.000 m² dient op de site ingeplant te worden

•

In het nieuwe gebouw zullen hoofdzakelijk repetitielokalen voorzien worden

Betrokken partijen
•

Gezien de strakke tijdsplanning zal EhB de bouwaanvraag moeten indienen vooraleer het BBP
Bergen-Birmingham zal opgeheven worden. Hierdoor zal de inplanting aan de huidige regels
van het BBP moeten voldoen en zijn er dus geen afspraken met andere actoren vereist.

•

De opgave van de architectuurwedstrijd voor de RITCS-uitbreiding neemt uiteraard best de
randvoorwaarden uit deze conceptstudie op, zoals de oost-westdoorsteek en de ambitie om
bepaalde delen eventueel open te stellen voor gecontroleerd gebruik door de buurt.

•

Indien gewenst zou VGC/BHG als partner van het nieuwe gebouw kunnen optreden indien bv.
synergieën met de buurt of socio-culturele organisaties mogelijk zouden zijn

•

De bMa kan de EhB bijstaan in het organiseren van de architectuurwedstrijd

Timing
•

Dit project kan onafhankelijk van de overige deelprojecten worden ontwikkeld. Het hoeft
niet te wachten op de opheffing van het BBP, volgens het huidig gekende programma en de
huidige voorgestelde locatie

•

In de tweede helft van 2015 plant de EhB een architectuurwedstrijd

•

De EhB wenst het gebouw eind 2017 op te leveren

Concrete vervolgstappen
•

Afstemmen met bMa voor organisatie architectuurwedstrijd

N

0 10 25

50

100 meter
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Inrichtingsprincipes
RITCS-uitbreiding organiseert interne circulatie
•

Het nieuwe gebouw dient de algemene circulatie van de site te verbeteren, en met name de
relatie tussen de hoofdingang aan het kanaal en de nieuwe cafetaria en leslokalen gelegen
aan de achterkant van het gebouwencomplex (fig 1)

•

Tijdens avondevenementen dient een beveiligde circulatie mogelijk te zijn, met de cafetaria
als foyer (fig 2)

•

De nieuwe lokalen van het RITCS dienen een duidelijke ruimtelijke relatie met de polyvalente
zaal te krijgen (fig 3)

•

De toegang tot de achterliggende parking dient gevrijwaard te worden (“groene zone’ in
BBP). Deze toegang dient wel in het ontwerp geïntegreerd te worden door middel van een
groene inrichting en een visueel transparante afscheiding met de oost-westdoorsteek (fig 4)

bebouwbare zone

circulatie bezoekers avondevenementen

toekomstige repetitielokalen RITCS

hoofdingang aan het kanaal

nieuwe cafetaria

nieuwe cafetaria
toekomstige RITCS polyvalente zaal
(huidige turnzaal)
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toekomstige RITCS polyvalente zaal
(huidige turnzaal)

groene zijkavel

Voorbeeldinvulling
•

Het nieuwe gebouw kan ingeplant worden in een bebouwbare zone van 76 m op 40 m. Deze
zone sluit aan op de circulatie via de hoofdingang aan het kanaal, op de mogelijke patio
richting bestaande sportzaal en behoudt voldoende afstand om het zicht van de cafetaria
richting oost-westdoorsteek te vrijwaren.

Jacobs University, Bremen, Max Dudler Architekt

Montessori School, Waalsdorp, De Zwarte Hond
Voorbeeld van een uitbreiding die in dialoog treedt
met de bestaande volumes en materialiteit
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ZONE PAKHUIZEN KANAAL
Ambitie
Vandaag vormen de openlucht parking en de achterkant van de huidige slachthuizen een moeilijk
te lezen overgang tussen Abattoir en het kanaal. Het masterplan Abattoir voorziet drie pakhuizen
die de overgang tussen kanaal en marktplein verduidelijken. Met de aanleg van de kanaalkade
krijgen deze pakhuizen de mogelijkheid een voorgevel naar het kanaal toe te ontwikkelen.

Voorstel:
•

De pakhuizen vormen de overgang tussen het campus- en stad in de stad model. Dit
betekent dat zij enerzijds als vrij ingeplante gebouwen en anderzijds als gevels van het
marktplein kunnen gelezen worden. De richtlijnen die in het masterplan van Abattoir
werden voorgeschreven blijven dan ook van kracht.

•

Door de nieuwe voorgevel naar de kanaalkade toe kunnen de pakhuizen publieke functies
als een school, sportzaal, bureaus voor socio-culturele functies, … integreren.

De pakhuizen als overgang tussen beide stedelijke sysytemen
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Projectdata
Gegevens

Concrete vervolgstappen

•

De principes van de stedelijke pakhuizen van het masterplan Abattoir worden grotendeels
bewaard

•

•

De footprint van het pakhuis gelegen naast de EhB bedraagt 60 m op 100 m, die van het
middelste pakhuis bedraagt 70 m op 100 m. (In een eerste fase kunnen de koppen met een
diepte van 32 m gerealiseerd worden)

Indien de VGC of het BHG een deel van of een volledig pakhuis wensen te ontwikkelen
met publieke of socio-culturele functies dient er een overeenkomst tussen Abattoir en de
gemeente Anderlecht gesloten te worden

•

Met zicht op de milieu-effectenstudie en de financiële haalbaarheid van de parking dient
Abattoir zicht te krijgen op de invulling en timing van de pakhuizen

•

Tussen de drie pakhuizen wordt steeds een logistieke koer met een breedte van 30 m voorzien.

•

•

De maximale bouwhoogte bedraagt 16,5 m, overeenkomstig het masterplan Abattoir

Na goedkeuring van het masterplan en wegenisplan zijn de ontwikkelingszones voor de
pakhuizen vastgelegd en kan een bouwaanvraag ingediend worden.

•

De ontwikkeling van de pakhuizen op korte tot middellange termijn is nodig om tijdens de
week voldoende bezetting voor de parking te genereren

Betrokken partijen
•

De pakhuizen zijn gepland op de grond in eigendom van de gemeente Anderlecht en in
erfpacht bij Abattoir

•

De logistieke ontsluiting tussen de pakhuizen dient verder afgestemd te worden met de visie
van het BHG rond de heraanleg van de Nijverheidskaai en de kanaalkade

•

De VGC of het BHG kunnen een belangrijke partij worden indien zij publieke (school- of
sportinfrastructuur, socio-economische, ...) functies in één van de pakhuizen wensen te
ontwikkelen.

•

De ontwikkeling van de pakhuizen en het de parkeeroplossing in het centrale pakhuis dienen
op elkaar afgestemd te worden.

Timing
•

De pakhuizen kunnen in 2 fasen ontwikkeld worden.

•

In een eerste fase (na de bouw van de gestapelde parking, 2019-2021) kunnen de koppen van
de pakhuizen ontwikkeld worden (blauwe zone).

•

In een tweede fase (na afbraak bestaande slachthuizen) kan de rest van de pakhuizen
ontwikkeld worden (gearceerde zone).
N

0 10 25

50

100 meter
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Inrichtingsprincipes
Stedelijke pakhuizen als open en flexibele structuur
•

Voor de inrichtingsprincipes blijven de richtlijnen van het Masterplan Abattoir, opgesteld door
ORG, van toepassing wat betreft de architectuur. Deze richtlijnen laten toe om een pakhuis in
verschillende fasen te ontwikkelen tot één coherent stedelijk pakhuis.

Richtlijnen voor de pakhuizen volgens het masterplan Abattoir (ORG architecten)
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Voorbeeldinvulling
Sporthal bovenop 2 bouwlagen economische activiteiten
Deze voorbeeldinvullingen onderzoeken voornamelijk de mogelijkheden op korte termijn, waarbij
de koppen aan de kanaalkade in een eerste fase ontwikkeld worden, en de rest van de pakhuizen
later toegevoegd wordt. Deze voorbeeldinvullingen illustreren ook de mogelijkheden voor een
(gemengd) publiek of publiek-privaat programma. Verschillende functies kunnen in de pakhuizen
voorzien worden, gaande van publieke functies zoals sport- en schoolinfrastructuur, socio-culturele
tot economische functies en zelfs een combinatie van deze.

ZONE PAKHUIZEN KANAAL
•

Sporthal bovenop 2 lagen ontwikkeling

•

Aangezien een sporthal een beperkte bijdrage levert aan de animatie van de publieke
ruimte (transparante gevels zijn duur en vaak niet gewenst), kan deze bovenop 2 bouwlagen
economische activiteiten voorzien worden.

•

Op deze manier wordt ook economisch en structureel verdicht door de vrije overspanning
van de sporthal bovenop het raster van de economische bouwlagen te voorzien.

•

In een tweede fase kan dit pakhuis uitgebreid worden met economische functies.

•

In dit voorbeeld blijven de onderste twee bouwlagen (2 x 32 m x 60 m = 3.840 m²) open
voor economische activiteiten, en kan er op de bovenliggende verdiepingen een sporthal
met een sportveld
van 24 PAKHUIS
m x 44 m (zaalvoetbalveld)
en een polyvalent sportlokaal (dans,
E. ZONE
KANAAL
gevechtsport, ...) van 25 m x 12,5 m voorzien worden.

•

De bouwkost voor deze eerste fase wordt geraamd op 4.549.500 euro (min.) tot 6.321.500
euro (max.), waarvan ongeveer 3,8 miljoen euro voor de bouw van de sporthal.

ZONE PAKHUIZEN KANAAL
•

Sporthal bovenop 2 lagen ontwikkeling

E. ZONE PAKHUIS KANAAL

Abattoir (bedrijvigheid)
sporthal
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al

Secundaire school + sporthal

Basisschool + secundaire school

•

De klaslokalen worden naar de buitenkanten van de pakhuizen (kanaalkade en oostwestdoorsteek) gericht, waardoor aan de donkere binnenzijde een sportzaal geplaatst kan
worden

•

Een combinatie van zowel een basisschool als secundaire school is mogelijk mits een
intelligent stapelen van beide scholen, met een gedeelde turnzaal (32 m x 18 m), feitelijk te
klein voor een reglementair sportveld (min. 34 m x 26 m)

•

De oplossing heeft het bijkomende energetische voordeel dat de sporthal minder
warmteverliesoppervlakte heeft

•

In een tweede fase kan dit pakhuis uitgebreid worden met economische functies, of met een
volwaardige sporthal

•

In een tweede fase kan dit pakhuis uitgebreid worden met economische functies

•

•

In deze voorbeeldinvulling kan er een secundaire school van 3.145 m² met een buitenruimte
van 720 m² aan de kanaalkade, in combinatie met een sporthal met sportveld van 24 m x 44
m, weliswaar zonder bijkomend polyvalent sportlokaal

De basisschool (1.355 m²) wordt op de lagere verdiepingen voorzien, met speelplaats (1.540
m²) langs het kanaal en als binnenhof langs de oost-westdoorsteek

•

Op de hogere verdiepingen kan er dan een secundaire school (2.905 m²) komen, met
speelplaats (1.555 m²) op het dak.

•

De bouwkost voor deze eerste fase wordt geraamd op 3.629.500 euro (min.), waarvan 1,5
miljoen euro voor de bouw van de sporthal, tot 4.880.500 euro (max.), waarvan ongeveer
2,19 miljoen euro voor de bouw van de sporthal.

•

De bouwkost voor deze eerste fase wordt geraamd op 5.527.500 euro (min.) tot 7.001.500
euro (max.).

ZONE PAKHUIZEN KANAAL
•

Basisschool + secundair (Nightingale)

ZONE PAKHUIZEN KANAAL
•

Basisschool + secundair (Nightingale)

secundaire school
buitenruimte school
sporthal
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basisschool
secundaire school
buitenruimte scholen
turnzaal

Ruimte voor socio-culturele en socio-economische functies, opslagruimte en
sportzaal
•

Door de bureaus voor socio-culturele activiteiten (3.890 m²) aan de buitenkant van het
volume te voorzien, kan binnenin op het gelijkvloers een opslagruimte (900 m²) en op de
eerste verdieping een sporthal met een terrein van 15 m op 27 m voorzien worden

•

In een tweede fase kan dit pakhuis uitgebreid worden met economische functies

•

De bouwkost voor deze eerste fase wordt geraamd op 7.853.000 euro (min.), waarvan 1,5
miljoen euro voor de bouw van de sporthal, tot 9.975.000 euro (max.), waarvan ongeveer
2,19 miljoen euro voor de bouw van de sporthal.

Ruimte voor socio-culturele en socio-economische functies, opslagruimte,
sportzaal en economische activiteiten
•

Dit voorstel is gelijkaardig aan het voorgaande, maar met een grotere sporthal in een latere
fase

•

Hierdoor kan 4.510 m² vloeroppervlak voor socio-culturele functies, 1.580 m² opslagruimte,
een sportzaal met een terrein van 30 m op 44 m en economische activiteiten voorzien worden.

•

De bouwkost wordt geraamd op 10.964.000 euro (min.), waarvan 2,97 miljoen euro voor de
sporthal, tot 14.041.000 euro (max.), waarvan ongeveer 4,32 miljoen euro voor de bouw van
de sporthal in tweede fase.

mogelijke eerste fase

kantoren
depot
sporthal

Aanvulling met sporthal (centraal) en andere functies in
een latere fase

kantoren
depot
sporthal
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ZONE TUSSEN MARKTPLEIN EN
BERGENSESTEENWEG
Ambitie
Zoals in het hoofdstuk rond de publieke ruimte werd beschreven bevinden zich hier vandaag een
aantal gebouwen (in minder goede staat) die zullen afgebroken moeten worden voor de aanleg
van de oost-westdoorsteek. Achter deze gebouwen bevindt zich de kleuter- en basisschool SaintPierre (Katholieke onderwijsnet).
De nieuwe situatie zal toelaten op de vrijgekomen ruimte nieuwe functies te integreren, gericht
naar zowel oost-westdoorsteek als marktplein, maar ook om de specifieke stedelijke context van
deze plek te verduidelijken.

Voorstel:
•

De ontwikkelingszone bevindt zich op een strategische locatie binnen het masterplan.
Enerzijds grenst ze aan het marktplein dat zich volgens het stad-in-de-stad model heeft
ingeschreven in het grote bouwblok. Anderzijds bevindt de ontwikkelingszone zich in de
achteruitbouw van datzelfde bouwblok: de zone behoort dus tot de schil die de markt
definieert maar bevindt zich op haar buurt binnen de schil van het grote bouwblok

•

De ontwikkeling van de projectzone dient deze specifieke stedelijke conditie als troef uit te
spelen om de stedelijke context duidelijker leesbaar te maken

•

De functies die op deze zone voorzien worden dienen bij te dragen aan de animatie van
zowel het marktplein als de oost-westdoorsteek

•

De Franstalige kleuter- en basisschool St Pierre kan een nieuwe toegang aan de oostwestdoorsteek krijgen, en ruimte voor een eventuele uitbreiding

•

Een schooluitbreiding op deze plek is interessant omwille van de relatie met de buurt en de
overgang tussen markt en wonen die met een schoolprogramma kan gemaakt worden

Een schil binnen een schil
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Projectdata
Bestaande groothandel (Abattoir)

890 m²

Gegevens
•

De bestaande groothandel (footprint: 890 m²), de feestzaal Dynasty met het gemengde
kantoor- en woongebouw (footprint: 1.050 m²) en een rijhuis (footprint: 135 m²) dienen
afgebroken te worden.

Feestzaal Dynasty (Abattoir)

•

Hierdoor komt een ontwikkelbare zone van de Bergensesteenweg tot aan het marktplein vrij.

Rijhuis (private eigendom)

•

De gedempte Kleine Zenne loopt door deze ontwikkelingszone

•

De Franstalige kleuter- en basisschool Saint-Pierre ligt vandaag ingesloten tussen deze
gebouwen en de achtergevels van de Bergensesteenweg

1050 m²

Toegang Abattoir + woning en kantoorgebouw
(Abattoir)

135 m²
175 m²

Betrokken partijen
•

De af te breken gebouwen zijn, op de rijwoning na, in eigendom van Abattoir

•

De ontwikkelingszone grenst aan het marktplein en de logistieke zone van de nieuwe
voedingshal Foodmet van Abattoir

•

De oriëntatie van de ontwikkelingszone dient afgestemd te worden met de aanleg van de
oost-westdoorsteek door het BHG
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Timing
•

De af te breken gebouwen zijn vandaag nog in gebruik (een huurovereenkomst voor de
groothandel loopt nog tot 2018)

•

De zone zou best ontwikkeld zijn voor de definitieve aanleg van de oost-westdoorsteek start

Concrete vervolgstappen
•

Verkennende gesprekken met mogelijke ontwikkelaars van de zone dienen opgestart of
verder gezet te worden

•

Verwerving van het rijhuis op de Bergensesteenweg

•

Een beslissing rond de nieuwe bestemming van de zone dient best voor het indienen van het
wegenisplan bepaald te worden

•

Na de opheffing van het BBP en de goedkeuring van het Masterplan en wegenisplan zal de
nieuwe bestemming van kracht zijn en kan een bouwaanvraag ingediend worden

Ter hoogte van de Bergensesteenweg kan het front
aan de steenweg afgewerkt worden.
De nieuwe publieke ruimte van de oostwestdoorsteek laat toe om zowel een derde gevel
en/of private open ruimte te voorzien

Zicht op de toekomstige oost-westdoorsteek vanuit de
Bestaande onderdoorgang richting marktplein
Raphaëlstraat
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Inrichtingsprincipes
Het ontwerp van de ontwikkelingszone dient de specifieke stedelijke conditie, zoals hierboven
beschreven, te verduidelijken:
Doorzichten naar het binnengebied
•

Vanop de oost-westdoorsteek dient er een doorzicht richting het centrale gebouw van de
école Saint-Pierre gevrijwaard te blijven

Relatie met het marktplein
•

De ontwikkeling dient een voorgevel te creëren naar de markt toe ter vervollediging van de
nieuwe stedenbouwkundige figuur van de Slachthuis-site:

•

De bouwhoogte dient voldoende hoog te zijn (cfr. +/- 19 m of meer, overeenkomstig de
tourettes zoals gesuggereerd in het masterplan Abattoir)

•

De architectuur van deze voorgevel dient eveneens de voorschriften van het masterplan
Abattoir te respecteren.

•

De voorgevel dient zich over de volledig beschikbare lengte langs de marktzijde uit te strekken

•

Het gelijkvloers van deze zone kan ofwel volledig bebouwd worden, ofwel een open ruimte
naar de school toe hebben.

•

Op het gelijkvloers aan de zijde van het marktplein dient een meer publieke functie
voorzien te worden. Deze ruimte kan gedeeld worden met meer publieke functies van de
marktactiviteiten. De toegang varieert naargelang de openingsuren van het marktplein.

bebouwbaar oppervlak
open ruimte die dienst doet als nieuwe toegang
tot de school
mogelijk voor afbouw of tuin voor huis
Bergensesteenweg

école St. Pierre achtergevels bouwblok
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Open ruimte vrijwaart zicht op bestaande
schoolgebouw en achtergevels

Relatie tussen marktplein en nieuwe fronten

open ruimte

brede basis

De zone achteraan kan open ruimte worden, buitenruimte of extra speelruimte, of opgaan in een brede plint.

Op deze zone, tussen het marktplein en de school, is er de mogelijkheid om ruimte te voorzien die gedeeld gebruik
stimuleert tussen de markt of Cultureghem en de school.

De gevellijn en bouwhoogte van de voedingshal wordt voortgezet, als duidelijke aflijning van het marktplein.
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Voorbeeldinvulling
Algemeen zijn er drie mogelijke configuraties voor deze ontwikkelingszone, in elke optie wordt de
speelplaats van de school wat vergroot, zodat deze grenst aan de oost-westdoorsteek, waardoor
er een nieuwe veilige toegang gecreëerd kan worden. :
Optie A: Polyvalente zaal (gedeeld gebruik)

Optie B: Publieke functie met buitenruimte

Optie C: Schooluitbreiding

•

•

•

Een grote sokkel kan dienst doen als voedingshal / dépot
/ polyvalente zaal. Op de verdiepingen kunnen bureaus of
andere activiteiten gelinkt aan de markt voorzien worden.
In totaal kan hier 1.846 m² ontwikkeld worden.

Tussen de ontwikkeling langs het marktplein en de school
bevindt er zich een open ruimte die dienst kan doen als
tuin van de publieke functie op het gelijkvloers. In totaal
kan hier 1.438 m² ontwikkeld worden.

De ontwikkeling kan dienst doen als uitbreiding van de
école St. Pierre, waarbij ook de speelplaats voldoende
uitgebreid kan worden.. In totaal kan hier 1.438 m²
ontwikkeld worden.

400 m²
1.854 m² koer

1.854 m² koer
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2.290 m² koer

Voorbeeld uitwerking optie C: Schooluitbreiding met gedeeld gebruik
•

De klaslokalen worden gericht naar de speelplaats en de circulatieruimten naar de marktplaats
om de impact van de markt op het lesgeven te minimaliseren

•

De refter van de school op het gelijkvloers zorgt voor interactie met de markt. Deze ruimte
kan ‘s avonds en in het weekend ook gebruikt worden als polyvalente zaal voor buurt en
markt.

+ 2 (390 m²)

+ 1 (525 m²)

bestaande schoolgebouwen

Uitbreiding basisschool (Rumst), LOW Architecten

GV (525 m²)

bestaande speelplaats
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ZONE TUSSEN OOST-WESTDOORSTEEK EN
BERGENSESTEENWEG
Ambitie
Vandaag bevindt zich in deze zone een grote openluchtparking van het technisch opleidingscentrum
Renault. Op dagen van opleidingen wordt deze parking door de bezoekers gebruikt. Op andere
dagen en in het weekend staat hij leeg. In het BBP wordt deze ontwikkelingszone als ‘groene zone’
bestemd. Gezien de ligging, langs de doorsteek en het nieuwe plein, zou een ontwikkeling in deze
zone het globale masterplan kunnen versterken.

Voorstel:
•

Deze ontwikkelingszone bevindt zich op een strategische locatie

•

Ze vervolledigt de figuur van de markt

•

Ze heeft eveneens de potentie om vanop het marktplein de oost-westdoorsteek richting
Bergensesteenweg aan te kondigen.

•

Daarenboven kan ze, gezien vanop de oost-westdoorsteek en komende van het kanaal, de
knik in de oost-westdoorsteek aankondigen

De ontwikkelingszone ligt op een strategische locatie, langs de verbreding van de oost-westdoorsteek.
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Projectdata
Gegevens
•

De zone, gelegen op de eigendom van Renault, bedraagt 2.100 m²

•

Vandaag is het een openluchtparking voor bezoekers van het technisch centrum van Renault

•

Het BBP bestemt de zone vandaag als ‘groene zone’

•

Met de aanleg van de oost-westdoorsteek kan deze zone ontwikkeld worden

•

De Kleine Zenne loopt ondergronds op de grens tussen de zone en de oost-westdoorsteek

Betrokken partijen
•

Renault als eigenaar van de site

•

De parkeernoden van Renault zijn complementair met die van Abattoir en zouden dus
opgevangen kunnen worden in de nieuwe gestapelde parking

Timing
•

De ontwikkeling van de site is op zich niet prioritair. Door de complementariteit met de
gestapelde parking zou de ontwikkeling echter snel opgestart kunnen worden

•

In ieder geval zal de zone pas na 2019 (oplevering centraal pakhuis) ontwikkeld kunnen
worden

Concrete vervolgstappen
•

Abattoir en Renault dienen te onderhandelen over eventueel medegebruik van de parking

•

De herbestemming van de zone dient opgenomen te worden in het Masterplan en het
wegenisplan

Zichten vanaf het marktplein richting de lagergelegenzone aan de Bergensesteenweg (parking Renault).
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Inrichtingsprincipes
•

De ontwikkeling dient de randen van het marktplein te vervolledigen, maar tegelijkertijd
moet het zicht vanop de Bergensesteenweg naar het centrale pakhuis gevrijwaard bijven:
daarom kan een sokkel van maximum 6 m hoogte aan de achtergevels van de steenweg en
van 4,5 m hoogte (o.w.v. het hoogteverschil) aan het marktplein ontwikkeld worden.

•

Een hoger accent is mogelijk op het oostelijk deel van de zone. Dit gebouw heeft een maximum
hoogte van 19 m zodat het niet hoger dan het centrale pakhuis wordt, maar wel voldoende
hoog is om als referentiepunt de toegang richting Bergensesteenweg aan te kondigen vanop
het marktplein. Een inclinatie ten opzichte de orthogonale marktranden kondigt de knik in de
oost-westdoorsteek aan. Hierdoor wordt het hoger gebouw vanop de oost-westdoorsteek,
komende van het kanaal, zichtbaar als referentiepunt. Hiertoe dient de westgevel voldoende
lang (14 m) te zijn.

Zicht vanaf de Bergensesteenweg naar centrale
pakhuis

Zicht vanaf de oost-westdoorsteek naar de
ontwikkelingszone

Zicht vanaf de markthal naar de ontwikkelingszone
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Voorbeeldinvulling
Mogelijke invullingen van deze ontwikkelingszone:

Optie A

Optie B

Optie C

•

•

Sokkel met een hoger gebouw van 4 bouwlagen rondom
een reeks interne koeren

•

Afwisseling van gebouwen en open koeren

•

De ontwikkeling kan zowel economische, commerciële,
publieke als residentiële activiteiten bevatten.

•

De ontwikkeling kan zowel economische, commerciële,
publieke als residentiële activiteiten bevatten.

•

Sokkel met een hoger gebouw van 4 bouwlagen en
een open ruimte richting het eerste deel van de oostwestdoorsteek
De ontwikkeling kan zowel industriële, economische,
commerciële, publieke als residentiële activiteiten
bevatten, of combinaties hiervan.

sokkel 1.350 m² x 1,5 laag = 2.025 m²
hoger gebouw 340 m²x 4 lagen = 1.360 m²

sokkel 1.250 m² x 1,7 lagen = 1.875 m²
hoger gebouw 340 m² x 4 lagen = 1.360 m²

sokkel 710 m² x 3 lagen = 2.925 m²
hoger gebouw 90 m² x 2 lagen = 380 m²

max +/- 3.400 m²

max +/- 3.400 m²

max +/- 2.500 m²
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6. plan van aanpak vervolg
In dit slothoofdstuk wordt eerst een algemene conclusie bij de resultaten van de
conceptstudie getrokken. In het tweede deel gaan we in op de vervolgstappen en timing
ervan. In het derde deel gaan we in op de onderhandelingsaspecten die een rol zullen
spelen om uiteindelijk te komen tot bindende overeenkomsten tussen de verschillende
stakeholders. Tenslotte doen we nog een aantal aanbevelingen wat betreft participatie
en wat betreft duurzaamheid.

CONCLUSIE BIJ DE CONCEPTSTUDIE

De voorliggende conceptstudie is het resultaat van een overleg- en ontwerpproces van
ongeveer zes maanden. Het project loopt echter al een stuk langer en kent dus een belangrijke
voorgeschiedenis. Sinds lang immers denken zowel het beleid en bewoners/gebruikers als
ontwikkelaars en ontwerpbureaus na over de potenties van deze strategische zone en haar
omgeving.
De daadwerkelijke ontwikkeling van deze belangrijke zone dient echter de verschillende
randvoorwaarden, belangen en visies van de verschillende actoren te verenigen. Dat is een
langdurig en intensief proces dat sinds jaren op gang is getrokken en gaandeweg steeds meer
actoren heeft weten te overtuigen. Het opmerkelijke is dat dit proces, afwisselend, zowel gestuurd
is geweest vanuit het hogere beleid als vanuit het lokale initiatief en dat deze twee zich steeds
meer zijn gaan vinden.
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De conceptstudie schrijft zich in de lopende dynamieken tussen bottom-up en
top-down
Een belangrijke stap in dit proces was het initiatief van Abattoir om een masterplan voor haar
site op te stellen. Het ontwerpbureau ORG vatte in zijn voorstel een aantal belangrijke lokale en
regionale aandachtspunten samen. Dit resulteerde in een masterplan dat gezien kan worden als
een globale ontwikkelingsvisie. Met deze visie werd ondertussen door zowel de lokale overheid,
gemeente Anderlecht in haar gemeentelijk ontwikkelingsplan, als regionale instanties, het ATO in
haar overzicht van dynamieken rondom het kanaal, rekening gehouden. Het masterplan Abattoir
is evenwel blijven evolueren na inspraak van lokale partners als Cultureghem, Forum Abattoir,
bewonersverenigingen, … en bij de concrete uitwerking van een aantal projecten, zoals de nieuwe
voedingshal Foodmet en het toekomstige nieuwe slachthuisgebouw.
Belangrijke krachtlijnen van het voorstel van Abattoir/ORG blijven evenwel gedragen en vormen
dan ook een belangrijke basis voor deze conceptstudie:

De conceptstudie zet de actoren op één lijn
Vanuit deze vaststelling, enerzijds een breedgedragen algemene visie rond de ontwikkeling van de
site en haar omgeving en anderzijds de noodzaak om deze visie verder te verfijnen naar de noden
van een aantal lokale en regionale partners, werd op initiatief van de VGC en in samenwerking met
Abattoir en de EhB, een voorbereidend traject opgezet om de verschillende randvoorwaarden en
visies verder op elkaar af te stemmen. Dit resulteerde in de voorstudie van BUUR en COSMOPOLIS
waarin een breed overzicht van de wensen en randvoorwaarden van de verschillende actoren
werd weergegeven.
Deze conceptstudie zet dat werk aan de hand van overleg en ontwerp verder. Door te focussen op
concrete realiseerbare projecten werd gestreefd naar:
•

een oplossing die zowel voor Abattoir als de EhB interessant was

•

een opwaardering van de wijk door integratie van publieke ruimte en buurtvoorzieningen
het inschrijven van de wijk in de dynamiek en de figuur van het kanaal

•

de Abattoir site als een economische site

•

•

een grote metropolitane ruimte waar naast het marktgebeuren ook andere grotere
evenementen kunnen georganiseerd worden waardoor de wijk ingeschreven wordt in de
werking van de metropool

Gedurende dit proces werden de wensen en randvoorwaarden van zowel de EhB, Abattoir,
de buurt, de gemeente Anderlecht, de VGC en het BHG, gaandeweg verenigd in één duidelijk
ruimtelijk voorstel.

•

een architecturale definitie van deze metropolitane ruimte door een hedendaagse variant
van ‘stedelijke pakhuizen’ die een veelheid aan functies en actoren kunnen integreren

Het rapport van deze conceptstudie geeft de principes weer waar de verschillende actoren zich in
hebben gevonden. De goedkeuring van dit rapport door deze actoren zal dan ook dienst doen als
een eerste principeakkoord op basis waarvan verdere samenwerking mogelijk is.

Over de laatste jaren evolueerden evenwel ook de visies van zowel lokale als regionale partners:
•

Het BHG ontwikkelde een visie rond het kanaal als metropolitane verbindende figuur waar
zowel economische activiteiten en residentiële functies door middel van een uitgebouwd
netwerk van publieke ruimte naast elkaar kunnen bestaan

•

Het BHG ontwikkelde visies rond het groen-blauw netwerk en het Gidsplan

•

De noodzaak aan publieke ruimte en buurtvoorzieningen in de wijk Kuregem werd steeds
prangender en de beschikbare ruimte om deze te realiseren ontbreekt

•

De EhB, die niet rechtstreeks betrokken is geweest in de visievorming rondom deze zone maar
wel een belangrijke actor op het terrein is, vond zich niet terug in de voorgestelde ontwikkeling
en wenst zijn visie op de eigen site geïntegreerd te zien in het globale ontwikkelingsplan
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VERVOLGSTAPPEN

Deze conceptstudie is dus geen eindstadium. Om tot de daadwerkelijke ontwikkeling van de site te
komen dienen er twee pistes gelijktijdig verder behandeld te worden die tenslotte samen moeten
vloeien in het gezamenlijk goedkeuren van een definitief plan:

Na goedkeuring van dit masterplan door de gemeente Anderlecht dient het BHG een wegenisplan
in. Een wegenisplan duidt op accurate wijze het publiek domein, de ontwikkelingszones en hun
bestemmingen aan. De goedkeuring van dit wegenisplan, door de gemeente, legt het juridischstedenbouwkundig kader van de volledige projectsite vast, met name:

•

de eerste piste is er één van verder overleg tussen de verschillende actoren om te komen tot
de goedkeuring van een projectsubsidiedossier voor het Vlaams Stedenfonds

•

•

de tweede gaat over de juridisch-stedenbouwkundige procedures die gevolgd dienen te
worden om het definitief plan mogelijk te maken

de bestemming van de oost-westdoorsteek en de kanaalkade als publiek domein, met
aanduiding van de grenzen en bijbehorende oppervlakten

•

de exacte locatie van de fiets- en wandelbrug

•

de toegangen tot de metrohalte Delacroix

•

de bestemming van de ontwikkelingszones, hun grenzen en oppervlakten

Op weg naar een aanvraag van projectsubsidie
Het principeakkoord dat de goedkeuring van dit rapport inhoudt dient in de komende periode
verder uitgewerkt te worden in daadwerkelijke en bindende overeenkomsten tussen de
verschillende partners. Deze overeenkomsten houden in wie welke deelaspecten van het plan op
zich zal nemen en hoe de inspanningen op een gelijkwaardige manier verdeeld worden.
Deze bindende overeenkomsten zijn een noodzakelijke voorwaarde om kans te maken op een
projectsubsidie van het Vlaams stadsvernieuwingsfonds. Bij indiening van de aanvraag van deze
projectsubsidie moet er minstens een aanzet zijn van deze overeenkomsten.
Het afstemmen van het juridisch-stedenbouwkundig kader
Op dit moment is het BBP Bergen-Birmingham van toepassing op het projectgebied. Dit zeer
strikte kader vormt vandaag een belemmering om de sites verder te ontwikkelen.
De gemeente Anderlecht is bereid om dit BBP op te heffen, maar heeft op dit moment de financiële
middelen niet om hiertoe over te gaan. De opheffing van het BBP vereist immers een milieueffectenstudie (MES).

Indien de gemeente dit wegenisplan goedkeurt, liggen de bestemmingen van de verschillende
zones vast, en kan elke actor zijn bouwaanvraag indienen.
Timing
De timing voor de goedkeuring van het wegenisplan (eind 2016) is ruim en laat voor de meeste
ontwikkelingszones toe om het dossier grondig voor te bereiden.
Voor de RITCS-uitbreiding van de EhB komt deze timing echter te laat en zal de procedure,
vermoedelijk via een architectuurwedstrijd, in 2015 opgestart worden. Deze RITCS-uitbreiding
past binnen het huidig geldende BBP en hoeft dus niet te wachten op de opheffing ervan.
Deze conceptstudie schrijft een aantal richtlijnen voor de ontwikkeling voor. Deze richtlijnen
kunnen meegenomen worden in de projectdefinitie en in de evaluatie van de resultaten van de
architectuurwedstrijd.

•

de gemeente wordt door het BHG voor 100% gesubsidieerd om de MES uit te laten voeren

Voor het centrale pakhuis is de timing haalbaar maar strak. Eind 2016 zal onmiddellijk gestart
moeten worden met de procedure om in 2020 het gebouw te kunnen opleveren. Dit betekent dat
tussen nu en eind 2016 niet alleen bindende overeenkomsten tussen de partners zullen moeten
afgesloten worden, maar dat alle programmatorische en technische vereisten tegen die datum
gekend zullen moeten zijn.

•

de argumentatie voor de opheffing wordt vereenvoudigd omdat men kan terugvallen op de
argumentatie van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) dat op de zone van toepassing zal
worden

Alle projecten langsheen de oost-westdoorsteek zijn afhankelijk van de goedkeuring van het
wegenisplan, hier geschat op eind 2016, aangezien er geen bouwaanvraag kan ingediend worden
zonder aan een uitgeruste weg te liggen.

Na goedkeuring van de MES, en met de bindende overeenkomsten tussen de verschillende
actoren, kan de gemeente overgaan tot het opheffen van het BBP.

Voor de pakhuizen aan het kanaal is dit niet geval. Maar de koppen van de pakhuizen zijn dan weer
afhankelijk van de realisatie van het centrale pakhuis om het parkeren op te lossen. Het nieuwe
slachthuis is hier in feite ook van afhankelijk maar omwille van de EFRO-subsidie kan hier wel al
sneller aan het ontwerp gestart worden.

Gezien het gewestelijk belang van de site en dit project kan het BHG een aanvraag indienen bij de
gemeente Anderlecht om het BBP op te heffen. Dit heeft twee voordelen:

Hieropvolgend kan het BHG een masterplan opmaken en ter goedkeuring bij de gemeente
indienen. Dit definitieve masterplan bevat naast de grotere stedenbouwkundige richtlijnen, zoals
deze zijn weergeven in deze conceptstudie, ook de specifieke functionele invullingen van de
verschillende ontwikkelingszones.
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Vervolgstappen

Maart 2015:
Afronding conceptstudie

Eind 2015:

Voorjaar 2016
2018

2019

2020

2021

2022

2023

GOEDKEURING WEGENISPLAN +
BESTEMMING BOUWZONES

INDIENEN WEGENISPLAN +
BESTEMMING BOUWZONES

INDIENEN MASTERPLAN

GOEDKEURING MASTERPLAN

OPHEFFING BBP

INDIENEN DOSSIER PROJECTSUBSIDIE

BINDENDE OVEREENKOMSTEN

MILIEU-EFFECTENSTUDIE
IN KADER VAN OPHEFFING BBP

PRINCIPE- AKKOORD

2017

1. KADER VAN PUBLIEKE RUIMTE
1.1. OOST-WESTDOORSTEEK

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg fase 1
Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

1.2. KANAALKADE

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg fase 1
Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

1.3. FIETS- EN WANDELBRUG

1.4. METROHALTE DELACROIX

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Bouw

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Definitieve aanleg

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Bouw

Ontwerp

Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw

2. ONTWIKKELINGSZONES

ZONE A: Centraal pakhuis

ZONE B: EhB tuin
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ZONE C: EhB-uitbreiding

Ontwerp + Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw

Vervolgstappen kader van publieke ruimte

Maart 2015:
Afronding conceptstudie

Eind 2015:

Voorjaar 2016
2018

2019

2020

2021

2022

GOEDKEURING WEGENISPLAN +
BESTEMMING BOUWZONES

INDIENEN WEGENISPLAN +
BESTEMMING BOUWZONES

INDIENEN MASTERPLAN

GOEDKEURING MASTERPLAN

OPHEFFING BBP

INDIENEN DOSSIER PROJECTSUBSIDIE

BINDENDE OVEREENKOMSTEN

MILIEU-EFFECTENSTUDIE
IN KADER VAN OPHEFFING BBP

PRINCIPE- AKKOORD

2017

1. KADER VAN PUBLIEKE RUIMTE
1.1. OOST-WESTDOORSTEEK

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg fase 1
Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

1.2. KANAALKADE

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg fase 1
Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

1.3. FIETS- EN WANDELBRUG

1.4. METROHALTE DELACROIX

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Bouw

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Definitieve aanleg

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Bouw

Ontwerp

Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw

2. ONTWIKKELINGSZONES

ZONE A: Centraal pakhuis

ZONE B: EhB tuin
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ZONE C: EhB-uitbreiding

Ontwerp + Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw

2023

1. KADER VAN PUBLIEKE RUIMTE

Maart 2015:
Afronding conceptstudie

Eind 2015:

GOEDKEURING WEG
BESTEMMING BOU

IND
BES

GOEDKEURING MAS

IND

IND
SU
OPHEFFING BBP

BIN

MILIEU-EFFECTENST
IN KADER VAN OPHE

Vervolgstappen ontwikkelingszones

Voorjaar 2016

1.1. OOST-WESTDOORSTEEK

Bouwaanvraag
+
2017
2018

Ontwerp

2019

2020

Aanbesteding + Aanleg fase 1

2021

2022

2023

INDIENEN WEGENISPLAN +
BESTEMMING BOUWZONES

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg fase 1

Ontwerp

Ontwerp

Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

GOEDKEURING WEGENISPLAN +
BESTEMMING BOUWZONES

GOEDKEURING MASTERPLAN

Ontwerp

INDIENEN MASTERPLAN

INDIENEN DOSSIER PROJECTSUBSIDIE
OPHEFFING BBP

1.4. METROHALTE DELACROIX

MILIEU-EFFECTENSTUDIE
IN KADER VAN OPHEFFING BBP

1.3. FIETS- EN WANDELBRUG

PRINCIPE- AKKOORD

1.2. KANAALKADE

BINDENDE OVEREENKOMSTEN

Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Bouw

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Definitieve aanleg

2. ONTWIKKELINGSZONES
1. KADER VAN PUBLIEKE RUIMTE
ZONE
A: Centraal pakhuis
1.1.
OOST-WESTDOORSTEEK

Ontwerp
Ontwerp

Bouwaanvraag +
+
Bouwaanvraag
Aanbesteding +
+ Bouw
Aanbesteding
Aanleg fase 1
Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

ZONE B: EhB tuin

1.2. KANAALKADE

ZONE C: EhB-uitbreiding

Ontwerp

Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw

Ontwerp

Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg fase 1
Ontwerp + Bouwaanvraag +
Aanbesteding + Aanleg Fase 2

Ontwerp + Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw

ZONE
D: Koppen
pakhuizen
1.3.
FIETSEN WANDELBRUG

Bouwaanvraag +
Ontwerp
Ontwerp+ Bouwaanvraag + Aanbesteding
Aanbesteding + Bouw

1.4. METROHALTE DELACROIX
ZONE G: nieuw slachthuis

Bouwaanvraag +
Ontwerp
Aanbesteding + Definitieve aanleg
Ontwerp + Bouwaanvraag + Aanbesteding

Bouw

Bouw

2. ONTWIKKELINGSZONES
ZONE E 1: kant St. Pièrre

Afbraak gebouwen

ZONE A: Centraal pakhuis

ZONE B:
EhB
tuin
E 2:
kant
Renault

Ontwerp

+ Bouwaanvraag +
Bouwaanvraag Ontwerp
+
+ Bouw
Aanbesteding +Aanbesteding
Bouw

Ontwerp

Ontwerp + Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw
Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw
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ZONE C: EhB-uitbreiding

Ontwerp + Bouwaanvraag + Aanbesteding + Bouw

VAN PRINCIPE-AKKOORD NAAR BINDENDE
OVEREENKOMSTEN

De bindende overeenkomsten tussen de verschillende actoren zijn niet enkel voor de
projectsubsidie van cruciaal belang, maar eveneens om tot een billijke verdeling van kosten en
baten tussen de verschillende actoren te komen en een gezamenlijke ontwikkeling van de site
mogelijk te maken.
Als kader voor de onderhandelingen wordt hieronder een overzicht gemaakt van de kosten en
baten die zowel aan het kader van publieke ruimte als aan de ontwikkelingszones verbonden zijn.
Dit overzicht is gebaseerd op de vandaag gekende parameters en kan dus veranderen in de loop
van de onderhandelingen.
De kosten en baten werden geëvalueerd ten opzichte van de bestaande toestand, een zogenaamd
scenario 0: Vandaag beperken de bestemmingen van het BBP, de bestaande slachthuizen en de
beperkte bereikbaarheid via de Nijverheidskaai de ontwikkelingsmogelijkheden van de Abattoirsite, de EhB-site en de Renault-site.
Hiernaast tonen we een volledig overzicht van de kosten en de baten per deelproject en per
stakeholder. Algemeen kunnen we samenvatten:
Met de aanleg van de oost-westdoorsteek en kanaalkade en bijbehorende
opheffing van het BBP, door het BHG:
•

Krijgt de Abattoir-site nieuwe ‘voorkanten’ langs deze doorsteken, waardoor de waarde
van de ontwikkelbare gronden kan toenemen ten voordele van Abattoir (zolang het terrein
in erfpacht blijft). Weliswaar ten koste van ontwikkelbare oppervlakte aangezien deze
doorsteken (gedeeltelijk) op hun terrein gelegen zijn.

•

Kan de EhB-tuin ontwikkeld worden en stijgt dus ook de grondwaarde ten voordele van de
EhB

•

Kan de Renault site ontwikkeld worden en stijgt dus ook de grondwaarde ten voordele van
Renault

•

Kunnen gemeenschapsvoorzieningen, aansluitend op de nieuwe publieke ruimte, voor de
wijk gebouwd worden
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Met de bouw van zowel het nieuwe slachthuis als het centrale pakhuis, door
Abattoir:
•

Maakt Abattoir, zoals reeds voorzien in het eigen masterplan, ruimte vrij voor de ontwikkeling
van de twee resterende pakhuizen en stijgt de mogelijkheid van ontwikkelbare gronden in de
wijk.

•

Biedt Abattoir, ten koste van eigen ontwikkelingsmogelijkheden, de optie aan andere partijen,
zoals de EhB en Renault, om hun gelijkgronds parkeren te verplaatsen en zo ruimte vrij te
maken voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor de grondwaarde van de terreinen van de EhB
en Renault kan stijgen

Met de aanleg van de oost-westdoorsteek en kanaalkade, door het BHG:
•

Verliest de EhB z’n parkeerplaatsen langs het kanaal

•

Verliest Abattoir een deel van de ontwikkelingsmogelijkheden op het terrein in erfpacht. De
oppervlakte van de markt kan gegarandeerd worden door het gelijkvloerse, doorwaardbare
niveau van het parkeergebouw in te vullen als marktfunctie.

Hoewel sluitende conclusies pas gemaakt kunnen worden op basis van een gedetailleerde kostenbaten analyse, kan men algemeen dus zeggen dat de ontwikkeling van de site financieel gedragen
wordt door het BHG (met de aanleg van de publieke ruimte), de overheidsinstanties die de
bouw van gemeenschapsfuncties zullen bekostigen en Abattoir (direct met de bouw het nieuwe
slachthuis en het centrale pakhuis, en indirect met verlies van ontwikkelingsmogelijkheden).
Omgekeerd kan men stellen dat vooral de gemeente Anderlecht, maar ook de EhB en Renault een
financieel gunstige uitkomst kennen, door het toenemen van de grondwaarde van hun terreinen.
Bovendien zal het leefkader in de gemeente en de wijk door de nieuwe publieke ruimten en
gemeenschapsvoorzieningen aanzienlijk verbeteren.
Bij de onderhandelingen moet gestreefd worden naar een billijkere verdeling van kosten en baten
tussen de verschillende actoren. Belangrijk hierbij te noteren is dat zo goed als alle operaties op
één of andere manier aan elkaar verbonden zijn. De opheffing van het BBP kan dan ook maar als
er een globaal evenwicht in de kosten en baten tussen de verschillende actoren gevonden wordt.

AANBEVELINGEN PARTICIPATIE

Tijdens de conceptstudie

Mogelijkheden op korte termijn

Het was duidelijk vanaf de start dat deze conceptstudie er in de eerste plaats op gericht moest zijn
om de verschillende directe stakeholders op één lijn te krijgen en zo te komen tot een gedragen
gemeenschappelijk project. Deze studie was er dan ook één van ‘onderhandelend ontwerpen’
waarbij regelmatig teruggekoppeld werd met de stuurgroep enerzijds, maar ook bilateraal met
de verschillende stakeholders anderzijds. Dit resulteerde in een zeer intensief overlegproces,
waarbij de grote stakeholders (de EhB, Abattoir, het BHG, de gemeente Anderlecht, de VGC, …)
werden betrokken, maar ook kleinere stakeholders, zoals de Franstalige kleuter- en basisschool
St-Pierre, het Renault opleidingscentrum, Cultureghem,… Een breed scala aan perspectieven was
dus vertegenwoordigd.

Onmiddellijk na de goedkeuring van deze conceptstudie door de verschillende stakeholders, staat
dit project ver genoeg om een eerste communicatie naar de wijk te organiseren. De algemene
resultaten van deze studie kunnen worden getoond. De ambitie om een gemeenschappelijk
project te realiseren, dat ook de wijk ten goede moet komen, wordt duidelijk gemaakt. Indien
mogelijk wordt hier ook een concrete timing aan gekoppeld. Deze eerste communicatie kan
bestaan uit het verdelen van beknopte folders, het publiceren van artikels in verschillende
media,… Het is het startschot van het project. Het zou goed zijn om voor dit project en voor de
samenwerking tussen de verschillende stakeholders een eigen communicatie op te zetten, los van
de communicatiekanalen van de stakeholders apart. Op deze manier blijft de samenhang van het
project bewaard en is het duidelijk waar men moet gaan kijken om de voortgang van het project
te zien.

Om te weten wat er leeft en wat de noden zijn in de wijk hadden we wel een aantal bronnen
voorhanden. In het kader van enkele wijkcontracten in de buurt hebben er een aantal
participatiemomenten plaats gevonden. In de voorstudie werd door Cosmopolis i.s.m. Buur een
analyse en opsomming gemaakt van de noden in de buurt. Cultureghem en Forum Abattoir zijn
twee organisaties die dicht betrokken zijn bij de buurtbewoners. Deze kennis is zo goed mogelijk
ingezet tijdens de opmaak van deze studie.
Na de conceptstudie
Dit project heeft nog een lange weg te gaan tot en met implementatie. Deze conceptstudie zet
de grote lijnen en principes uit van een samenwerkingsproject rond de EhB en Abattoir-site in
Kuregem. Bij de invulling van deze grote lijnen zijn er nog heel wat mogelijkheden voor creatieve
input van de buurtbewoners en –gebruikers. Dit is ook belangrijk als we willen dat Kuregem zich
dit project toe-eigent.
De oost-westdoorsteek en de kanaalkade zijn zo gedimensioneerd en ontworpen dat dit niet
alleen functionele verbindingsruimtes zijn, maar ook echte verblijfsplekken. Langwerpige pleinen
met allerlei activiteiten erop die ervoor zorgen dat dit levendige plekken worden die autonoom
kunnen functioneren en mensen aantrekken. Sportpleintjes, spelelementen, zitplekken,... behoren
allemaal tot de mogelijkheden. Wat de exacte identiteit en functie zal worden van deze publieke
ruimtes is nog niet vastgelegd in dit document en dit is juist waar actieve input van bewoners en
gebruikers noodzakelijk is.

Het is belangrijk om vanaf het begin het project levendig te houden en tastbaar te maken. Daarom
zouden een aantal reële ingrepen op korte termijn onderzocht kunnen worden:
•

Dubbelgebruik van de parkeervlakte aan het kanaal aan de hand van lijntekeningen die op de
grond geschilderd worden, cfr. p. 69

•

Verbreding van het voetpad tussen de EhB en Metro Delacroix, gebruik makend van het
groene talud tussen de parking en het voetpad, cfr. p. 69

•

Gecontroleerd openstellen van een deel van de tuin van EhB en inrichten met sport- en
speeltoestellen, cfr. p. 96

Om de oost-westdoorsteek en de kanaalkade tastbaar te maken zouden deze ruimtes tijdens een
evenement afgebakend kunnen worden zodat het visueel duidelijk wordt waar deze publieke
ruimte zich bevindt en over welke afmetingen we spreken.
Het is in ieder geval belangrijk om dit participatietraject op te starten voor het indienen van een
projectsubsidiedossier, zodat de stem van de wijk, de bewoners en de gebruikers ook mee kan
opgenomen worden in dit dossier.

De volgende stap, na afschaffing van het BBP, is de opmaak van een masterplan met ontwerp
van wegenis. Het is tijdens dit proces dat de participatie rond de invulling van de publieke ruimte
uitgebreid ruimte moet krijgen.

Tijdelijke afbakening voetgangerszone, Walking
Afbakening toekomstig Kasteellooppark (BRUT)
Madou (St.-Joost) - Suède 36
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AANBEVELINGEN DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is enerzijds zo’n breed thema met vele verschillende aspecten en anderzijds zo’n
logische, bijna automatische, reflex geworden, dat het onmogelijk is om dit te verwijzen naar
een apart hoofdstuk aan het einde van dit document. Het aspect duurzaamheid zit verweven in
alle andere thema’s en keuzes die we in dit document behandeld hebben. Om dit te expliciteren
gebruiken we een logo.

We plaatsen een logo op alle plekken in dit document waar we een aspect van duurzaamheid
aanraken of een ambitie op het vlak van duurzaamheid formuleren. Hieronder gaan we nog even
kort in op een aantal deelthema’s en geven aan hoe deze studie hierop inspeelt of hoe er in de
toekomst mogelijkheden geboden worden om hierop in te spelen.
1. Geïntegreerd projectproces
Het is belangrijk om een goed proces op te zetten om tot een kwalitatief en haalbaar project
te komen. Tijdens de conceptstudie hebben we verder gebouwd op de processtructuur van
de voorstudie en in principe zou deze ook na de conceptstudie kunnen blijven bestaan. De
kwaliteitsbewaking was gegarandeerd door de opvolging vanuit het Regieteam Stadsvernieuwing
door Kristiaan Borret. Het zou goed zijn als hij, als Brussels Bouwmeester, ook het vervolg van
het project zou kunnen opvolgen. Participatie van bewoners en gebruikers is een belangrijk
aandachtspunt voor het vervolgtraject. Hierover werden enkele aanbevelingen gedaan in het
vorige hoofdstuk. De economische haalbaarheid werd reeds gedeeltelijk meegenomen in deze
conceptstudie. Ook dit is echter een aspect dat voldoende aandacht vraagt in het vervolgtraject.
2. Inplanting en functie
Met dit project wordt een strategisch puzzelstuk toegevoegd dat verschillende initiatieven en
noden in de buurt op elkaar afstemt en tot een geheel verbindt. Met de oost-westdoorsteek
en de kanaalkade wordt tegelijkertijd gezorgd voor een verbeterde bereikbaarheid en voor
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden die een intensiever ruimtegebruik toelaten. Het gestapeld
parkeren in het centrale pakhuis is een compacte oplossing ter vervanging van de vele
gelijkgrondse parkeerplaatsen in het bouwblok, waardoor er opnieuw heel wat bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden worden gecreëerd. Er wordt vertrokken vanuit de eigenheid van
de plek, op de ontmoeting tussen twee stadsmodellen, en deze identiteit wordt versterkt in de
voorstellen. Wat betreft de nieuwe functies wordt er een evenwichtig aanbod tussen bedrijvigheid,
gemeenschapsfuncties en woonontwikkeling nagestreefd. De dichtheid en vermenging, en ook de
multifunctionaliteit van de site zal toenemen.
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3. Mobiliteit
De vier ingrepen van het kader van publieke ruimte zorgen voor een sterk verbeterde
toegankelijkheid van de site voor voetgangers, fietsers en via openbaar vervoer. De oostwestdoorsteek, gekoppeld aan de nieuwe voetgangers- en fietsbrug over het kanaal maakt
nieuwe verbindingen mogelijk die de fijnmazigheid van het netwerk voor zacht verkeer (bvb.
door een nieuwe cruciale verbinding over het kanaal in het gewestelijk fietsnetwerk) versterken.
Tegelijkertijd zorgt deze brug voor een verbinding voor voetgangers naar de metrohalte Jacques
Brel. Het aansluiten op deze halte die op een andere metrolijn ligt dan metrohaltes Delacroix
en Clemenceau, zorgt voor een sterke verbetering van de bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Met deze ingrepen wordt dus het STOP-principe * gerespecteerd. Voor de auto wordt de nieuwe
centrale gestapelde parking het focuspunt. Dit is een ambitieus statement voor een compacte en
duurzame oplossing voor het parkeren op en rond de site. Dit parkeergebouw dient ontworpen te
worden als een flexibele structuur, zodat deze structuur later ook met andere functies ingevuld kan
worden. Het parkeergebouw wordt bereikbaar gemaakt via de oost-westdoorsteek. Een deel van
de oost-westdoorsteek zal dus toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. De rest van de oostwestdoorsteek is echter autovrij. Er wordt dus geen verbinding voor autoverkeer gemaakt tussen
de Nijverheidskaai en de Bergensesteenweg. Ook voor het logistiek verkeer van de Abattoir-site
wordt op termijn een veel compactere en duurzamere oplossing geboden dan vandaag het geval
is.
4. Natuurlijk milieu
Het projectgebied is nu grotendeels verhard, met uitzondering van de tuin van de EhB. Deze
laatste is een grote grasvlakte zonder andere landschapselementen. Het belang van groene open
ruimte in deze omgeving is echter niet te onderschatten. Vandaar dat dit groene open karakter ook
bij toekomstige ontwikkelingen bewaard moet blijven. Hiervoor wordt in dit document gewerkt
met een campusmodel. Met de inrichting van de nieuwe oost-westdoorsteek is er de kans om
meer openbaar groen toe te voegen en het groene karakter van deze omgeving te versterken. De
nieuwe brug over het kanaal sluit aan de overkant aan op de Birminghamstraat door een fietsen wandelpad op het oude spoorwegtalud. Dit spoorwegtalud is een waardevolle groene ruimte
die vandaag volledig ontoegankelijk is. In dit plan wordt deze groene ruimte ingezet en ingericht
als een kwalitatieve groene verbinding. De Kleine Zenne loopt doorheen het projectgebied en
wordt in de plannen van het wijkcontract Passer en ook in het masterplan Abattoir gezien als een
snoer van groene plekken. De Kleine Zenne doorkruist de oost-westdoorsteek ter hoogte van de
asverspringing. Deze plek kan dus ontworpen worden als een onderdeel van dit snoer van groene
plekken. Ook in de tuin van de EhB moet rekening gehouden worden met de loop van deze Kleine
Zenne.

5. Water
Er is heel wat verharding en bebouwing in deze omgeving aanwezig. Een uitgewerkte visie omtrent
het omgaan met hemelwater is dus noodzakelijk. Kunnen we plaats maken in de groene ruimte
(oost-westdoorsteek, EhB campus) voor infiltratie van het hemelwater? We kunnen groendaken
inzetten voor een buffering van het hemelwater. Voor de nieuwe pakhuizen en eventueel het
centrale pakhuis, wordt er gedacht aan stadslandbouw op het dak. Dit is zeker interessant
voor de buffering en het hergebruik van het hemelwater. In ieder geval is een geïntegreerde
hemelwatercyclus een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het project.
Waterzuivering is nu reeds een belangrijk aspect van de werking van Abattoir. Misschien kan dit
in de toekomst uitgebreid worden naar de rest van de site? De Kleine Zenne kan opnieuw meer
voelbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld een waterelement ter hoogte van de asverspringing
van de oost-westdoorsteek.
6. Grondstoffen en afval
Ook afvalinzameling is vandaag reeds een belangrijk aspect van de werking van Abattoir. Misschien
kan er nagedacht worden hoe dit afgestemd kan worden op een collectieve afvalinzameling voor
het hele bouwblok? Voor de ingrepen van het plan moet er gestreefd worden naar een gesloten
grondbalans. Het gebruik van duurzame materialen is een belangrijk aandachtspunt bij de verdere
uitwerking van het plan.
7. Energie

Er moet bij de verdere uitwerking aandacht zijn voor een integrale toegankelijkheid van het
openbaar domein en van de gemeenschapsvoorzieningen. Dit is zeker belangrijk bij het opvangen
van de verschillende niveauverschillen op de projectsite. Er is rekening gehouden met de veiligheid
en de sociale controle in de publieke ruimte, door het voorzien van de nodige afsluitingen. Ook
flankerende lokale gemeenschapsvoorzieningen garanderen die levendigheid.
9. Sociale en economische aspecten
Met deze ingrepen wordt een evenwichtig gemengd bijkomend programma aan de projectsite
toegevoegd van bedrijvigheid, gemeenschapsfuncties en nieuwe woonontwikkeling. Deze nieuwe
ontwikkeling moet de verschillende stakeholders, maar ook de buurtbewoners ten goede komen.
Ze zorgt voor een uitstraling van de site op gewestelijke en zelfs internationale schaal, maar biedt
ook lokale voordelen. Het behoud en de toegankelijkheid (ook economische toegankelijkheid)
van de markt is een belangrijke vraag van de wijk. De bijkomende functies zullen ook lokale
tewerkstelling genereren. Er is een nood aan bepaalde gemeenschapsfuncties in de buurt, zoals
een lagere school, een secundaire school, een volwaardige sporthal, ... Deze zouden in dit plan
een plek moeten krijgen. Er is ook een belangrijke nood aan nieuwe (betaalbare) woningen in
Anderlecht. Waar mogelijk zou ook dit in het plan voorzien moeten worden. Bij de inrichting van
de publieke ruimte moet rekening gehouden worden met de diversiteit van de bevolking van de
wijk. De publieke ruimte moet zich richten op mensen van verschillende leeftijden, achtergrond
en interesses en de uitwisseling tussen groepen bevorderen. Er moet ook aandacht zijn voor de
kindvriendelijkheid van de publieke ruimte.

De Trias Energetica ** legt drie hiërarchische niveaus vast:
•

beperk het energieverbruik door beperking van de vraag ;

•

gebruik hernieuwbare energiebronnen ;

•

gebruik eindige energiebronnen efficiënt.

Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het plan. De grootschalige
gebouwen lenen zich er perfect toe zonnepanelen op het dak te voorzien, indien deze niet voor
andere doeleinden worden ingezet. Een collectieve oplossing voor de energievoorziening is
interessanter dan een individuele.
8. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid
Het combineren van bedrijvigheid, gemeenschapsfuncties en wonen is een belangrijk speerpunt
van een ambitieus gemengd stadsproject. Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze
functies elkaar geen hinder bezorgen. Met bezonning is rekening gehouden bij het uitwerken
van de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkelingszones. De oost-westdoorsteek is zo
ontworpen dat de routes voor zacht verkeer duidelijk en continu zijn.

* STOP-principe: Het STOP-principe bepaalt de rangorde van wenselijke vervoerswijzen. Eerst Stappers
(voetgangers), dan Trappers (fietsers), dan het Openbaar vervoer (collectief vervoer) en daarna pas
Privé (auto of ander individueel gemotoriseerd vervoer). Vlaanderen past dit principe toe in de duurzame
mobiliteitsontwikkeling.
** Trias Energetica: driestappenstrategie om energiezuinig en duurzaam de gebouwde omgeving te ontwerpen,
ontwikkeld aan de TU Delft in 1979
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7. bijlagen
Tot slot zijn nog enkele bijlagen opgenomen: een lijst met de contactgegevens van
de verschillende stakeholders; gedetailleerde tabellen die als basis dienden voor
de ramingen voor de projecten publieke ruimte en de voorbeeldinvullingen van
de ontwikkelingszones; en tot slot een gedetailleerd ruimtelijk programma van de
verschillende functies en programma’s die gebruikt zijn voor deze voorbeeldinvullingen.

CONTACTPERSONEN

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC): cel Stedelijk Beleid

IDEA Consult

Caroline Englebert *: adjunct van de directeur / caroline.englebert@vgc.be / 02 563 03 27

Bruno Vanvolsem: bruno.vanvolsem@ideaconsult.be / info@ideaconsult.be

Pieter Van Camp *: deskundige-coördinator / pieter.vancamp@vgc.be / 02 563 03 14
Kabinet Smet: Mobiliteit en Openbare Werken (BHG) en Cultuur, Jeugd, Sport en
Stedelijk Beleid (VGC)
Abattoir n.v.
Jo Huygh *: project manager / jo.huygh@abattoir.be
Joris Tiebout *: CEO / joris.tiebout@abattoir.be
BRUT Architecture and Urban Design
Francis De Wolf *: projectleider / francis@brut-web.be / 02 450 99 00

Thomas Allegaert *: attaché Stedelijk- en Investeringsbeleid / tallegaert@gov.brussels
Dirk Moors: adjunct-kabinetschef / dmoors@gov.brussels
Matthias Van Wijnendaele *: attaché Mobiliteit en Openbare Werken / mvanwijnendaele@gov.
brussels

Kabinet Vanhengel: Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en
Ontwikkelingssamenwerking (BHG) en Onderwijs, Vorming, Begroting en
Communicatie (VGC)
Véronique Carrewyn *: adviseur vorming en speelpleinen / vcarrewyn@gov.brussels

Cultureghem vzw
Eva De Baerdemaeker: coördinator / eva@cultureghem.be

Christel Verhasselt: adjunct-kabinetschef / chverhasselt@gov.brussels

Luc Van de Velde: algemeen directeur / luc.van.de.velde@ehb.be

Kabinet Debaets: Staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking,
Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en
Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (BHG) en Welzijn,
Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen (VGC)

Jan Verbeeck *: diensthoofd facility / jan.verbeeck@ehb.be

Git Ceulemans: adjunct-kabinetschef / gceulemans@gov.brussels

Forum Abattoir

KARBON’ Architecture et Urbanisme

Cataline Sénéchal & Arnaud Kinnaer: coördinatoren / info@forum-abattoir.org

David Broekaert *: projectleider / davidbroekaert@karbon.be / 02 649 75 02

Gemeente Anderlecht

Regieteam Stadsvernieuwingsfonds

Hannes De Geest *: adjunct-directeur Departement Vlaamse Gemeenschapsmateries /
hdegeest@anderlecht.irisnet.be

Kristiaan Borret *: afgevaardigde regieteam, Brussels Bouwmeester (vanaf dec 2014) / info@
bmabru.be

Erasmushogeschool Brussel (EhB)

Patrice Demol: stadsontwikkeling / developpementurbain@anderlecht.irisnet.be
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Renault opleidingscentrum
Sebastiaan Vanovertveldt: coördinator technische en commerciële vormingen / sebastiaan.
vanovertveldt@renault.be
Dirk Van Daele: manager customer & technical support / dirk.van-daele@renault.be

Team Stedenbeleid: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Thierry Goossens *: accountmanager / thierry.goossens@bz.vlaanderen.be
Vrije basis- en kleuterschool St. Pierre
Marc Brisson: oud-directeur / marcbrisson@skynet.be 				
Dogan Özturk: directeur / doganozturk@live.be

* leden stuurgroep
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DETAIL VAN RAMINGEN PUBLIEKE RUIMTE
RAMING KADER PUBLIEKE RUIMTE
Oost-westdoorsteek

Sanering (afgraven diepte 0,5m)
Aanleg verharding en basisinrichting (70%)
Groenaanleg (30%)

10.625 m²
hoeveelheid
5.313 m³
7.438 m²
3.188 m²

prijs

totaal
40 €/m³
150 €/m²
50 €/m²

212.500 €
1.115.625 €
159.375 €
1.487.500 €

Kanaalkade

Sanering (afgraven diepte 0,5m op deel kavel Abattoir)
Aanleg verharding en basisinrichting voetgangersgedeelte
Aanleg verharding rijweg

3.940 m²
6.860 m²
hoeveelheid
3.430 m³
8.095 m²
2.460 m²

bestaand openbaar domein
bijkomend openbaar domein
prijs

totaal
40 €/m³
150 €/m²
100 €/m²

137.200 €
1.214.250 €
246.000 €
1.597.450 €

Fiets- en wandelbrug en verbinding naar de Birminghamstraat
50 m
5m
Referentieonderzoek:

(geraamde) kostprijs

overspanning brug
breedte fiets‐ en wandelpad, 310m lang
l overspanning

prijs/m overspanning

Fietsbrug over N75 (Europalaan), As

1.000.000 €

40 m

25.000 €/m

Fietsbrug over de Schelde, Avelgem

1.700.000 €

92 m

18.478 €/m

Fietsbrug over N139, Arendonk

2.300.000 €

90 m

25.556 €/m

Fietsbrug Fransman, Laken (Ney)

2.600.000 €

30 m

86.667 €/m

Fietsbrug Park Belle Vue, Leuven

3.000.000 €

175 m

17.143 €/m

Cykelslangen, Copenhagen

5.100.000 €

230 m

22.174 €/m
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Gemiddelde prijs per lengte overspanning

32.503 €/m

3.430 m³
3.430 m³
8.095 m²
8.095 m²
2.460 m²
2.460 m²

Sanering
Sanering
(afgraven
(afgraven
diepte 0,5m
diepteop0,5m
deelop
kavel
deelAbattoir)
kavel Abattoir)
Aanleg Aanleg
verharding
verharding
en basisinrichting
en basisinrichting
voetgangersgedeelte
voetgangersgedeelte
Aanleg Aanleg
verharding
verharding
rijweg rijweg

40 €/m³
40 €/m³
150 €/m²
150 €/m²
100 €/m²
100 €/m²

137.200137.200
€
€
1.214.250
1.214.250
€
€
246.000246.000
€
€
1.597.450
1.597.450
€
€

en wandelbrug
en verbinding
naar
de Birminghamstraat
Fiets- Fietsen wandelbrug
en verbinding
naar de
Birminghamstraat
50 m 50 m
overspanning
overspanning
brug brug
5m 5m
breedtebreedte
fiets‐ enfiets‐
wandelpad,
en wandelpad,
310m lang
310m lang
Referentieonderzoek:
Referentieonderzoek:

(geraamde)
(geraamde)
kostprijs kostprijs l overspanning
l overspanning

prijs/m overspanning
prijs/m overspanning

FietsbrugFietsbrug
over N75over
(Europalaan),
N75 (Europalaan),
As
As

1.000.000
1.000.000
€
€

40 m

40 m

25.000 €/m
25.000 €/m

FietsbrugFietsbrug
over de Schelde,
over de Schelde,
AvelgemAvelgem

1.700.000
1.700.000
€
€

92 m

92 m

18.478 €/m
18.478 €/m

FietsbrugFietsbrug
over N139,
over
Arendonk
N139, Arendonk

2.300.000
2.300.000
€
€

90 m

90 m

25.556 €/m
25.556 €/m

FietsbrugFietsbrug
Fransman,
Fransman,
Laken (Ney)
Laken (Ney)

2.600.000
2.600.000
€
€

30 m

30 m

86.667 €/m
86.667 €/m

FietsbrugFietsbrug
Park Belle
Park
Vue,Belle
Leuven
Vue, Leuven

3.000.000
3.000.000
€
€

175 m 175 m

17.143 €/m
17.143 €/m

Cykelslangen,
Cykelslangen,
Copenhagen
Copenhagen

5.100.000
5.100.000
€
€

230 m 230 m

22.174 €/m
22.174 €/m

Gemiddelde
Gemiddelde
prijs per prijs
lengte
peroverspanning
lengte overspanning

Fietsbrug
Fietsbrug
(gemiddelde
(gemiddelde
prijs perprijs
m overspanning)
per m overspanning)
Aanleg Aanleg
fiets‐ enfiets‐
wandelpad
en wandelpad
naar Birminghamstraat
naar Birminghamstraat

32.503 €/m
32.503 €/m

hoeveelheid
hoeveelheid
prijs
50 m 50 m
1.550 m²
1.550 m²

prijs
totaal totaal
32.503 32.503
€/m² €/m² 1.625.144
1.625.144
€
€
100 €/m²
100 €/m²
155.000155.000
€
€
1.780.144
1.780.144
€
€

Deze raming
Dezeisraming
een ruwe
is een
inschatting
ruwe inschatting
op basis op
vanbasis
algemene
van algemene
richtcijfers
richtcijfers
en de grote
en de
lijnen
grote
uitgezet
lijnen uitgezet
in dit masterplan.
in dit masterplan.
Ze zijn enkel
Ze zijn
bedoeld
enkel om
bedoeld
een idee
om een
van idee
grootte‐orde
van grootte‐orde
te geven te
voor
geven
de te
voor
verwachten
de te verwachten
uitvoeringskosten.
uitvoeringskosten.
Met basisinrichting
Met basisinrichting
wordt hetwordt
functionele
het functionele
straatmeubilair
straatmeubilair
bedoeld,bedoeld,
zoals banken,
zoals verlichting,
banken, verlichting,
enz… maar
enz…
geen
maar
specifieke
geen specifieke
elementen
elementen
zoals sport‐
zoals
of sport‐
spelelementen.
of spelelementen.
De uiteindelijke
De uiteindelijke
kostprijs kostprijs
is sterk afhankelijk
is sterk afhankelijk
van de sanering
van de sanering
(bodemonderzoek),
(bodemonderzoek),
de eigenlijke
de eigenlijke
inrichting,
inrichting,
materiaalkeuzes
materiaalkeuzes
en details.
en details.
Deze raming
Dezeisraming
exclusief
is exclusief
rioleringswerken.
rioleringswerken.
Dit kan een
Dit aanzienlijke
kan een aanzienlijke
kost zijn kost
afhankelijk
zijn afhankelijk
van wat er
vannodig
wat er
is. nodig
Hiervoor
is. Hiervoor
is bijkomend
is bijkomend
onderzoek
onderzoek
nodig. nodig.
Deze raming
Dezeisraming
exclusief
is exclusief
exclusiefexclusief
en bijkomende
studies
en exclusief
erelonenerelonen
en bijkomende
studies en
exclusief
BTW. BTW.
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DETAIL VAN RAMINGEN ONTWIKKELINGSZONES
RAMING ONTWIKKELINGSZONES
Zone A Centraal pakhuis
hoeveelheid
Tussen 524 PP en 684 PP (15000 euro/PP)
Vrije hoogte GLVL 6 m (750 €/m²)

prijs min.

prijs max.

3.882 m²

bouwkost min.
bouwkost max.
7.860.000 €
10.260.000 €
2.911.500 €
2.911.500 €
10.771.500 €

Totaal

13.171.500 €

Zone B EhB-tuin
hoeveelheid
1.

Open luchtsportterreinen
Aanleg open ruimte

prijs min.

1.800 m²
2.875 m²

75
50

prijs max.
125 €/m²
75 €/m²

Totaal
2.1.

School (basis of secundair)
Aanleg open ruimte

3.200 m²
3.610 m²

1.400
50

1.800 €/m²
75 €/m²

Totaal
2.2.

School (basis of secundair)
Crèche
Aanleg open ruimte

2.200 m²
1.000 m²
3.610 m²

1.400
1.800
50

1.800 €/m²
2.200 €/m²
75 €/m²

Totaal
3.1.

School (basis of secundair)
Aanleg open ruimte

4.600 m²
3.908 m²

1.400
50

1.800 €/m²
75 €/m²

Totaal
3.2

Basisschool
Crèche
Aanleg open ruimte

2.300 m²
1.500 m²
3.908 m²

1.400
1.800
50

1.800 €/m²
2.200 €/m²
75 €/m²

Totaal
4.

Basisschool
2.600 m²
Crèche
1.000 m²
Aanleg open ruimte SLACHTHUIZEN-SITE EN ERASMUSHOGESCHOOL
2.913BRUSSEL
m²
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Totaal

1.400
1.800
50

1.800 €/m²
2.200 €/m²
75 €/m²

bouwkost min.

bouwkost max.

135.000 €
143.750 €

225.000 €
215.625 €

278.750 €

440.625 €

4.480.000 €
180.500 €

5.760.000 €
270.750 €

4.660.500 €

6.030.750 €

3.080.000 €
1.800.000 €
180.500 €

3.960.000 €
2.200.000 €
270.750 €

5.060.500 €

6.430.750 €

6.440.000 €
195.400 €

8.280.000 €
293.100 €

6.635.400 €

8.573.100 €

3.220.000 €
2.700.000 €
195.400 €

4.140.000 €
3.300.000 €
293.100 €

6.115.400 €

7.733.100 €

3.640.000 €
1.800.000 €
145.650 €

4.680.000 €
2.200.000 €
218.475 €

5.585.650 €

7.098.475 €

Zone A Centraal pakhuis
hoeveelheid
Tussen 524 PP en 684 PP (15000 euro/PP)
Vrije hoogte GLVL 6 m (750 €/m²)

prijs min.

prijs max.

bouwkost min.
bouwkost max.
7.860.000 €
10.260.000 €
2.911.500 €
2.911.500 €

3.882 m²

10.771.500 €

Totaal

13.171.500 €

Zone B EhB-tuin
hoeveelheid
1.

Open luchtsportterreinen
Aanleg open ruimte

1.800 m²
2.875 m²

prijs min.
75
50

prijs max.

bouwkost min.

125 €/m²
75 €/m²

Totaal
2.1.

School (basis of secundair)
Aanleg open ruimte

3.200 m²
3.610 m²

1.400
50

1.800 €/m²
75 €/m²

Totaal
2.2.

School (basis of secundair)
Crèche
Aanleg open ruimte

2.200 m²
1.000 m²
3.610 m²

1.400
1.800
50

1.800 €/m²
2.200 €/m²
75 €/m²

Totaal
3.1.

School (basis of secundair)
Aanleg open ruimte

4.600 m²
3.908 m²

1.400
50

1.800 €/m²
75 €/m²

Totaal
3.2

Basisschool
Crèche
Aanleg open ruimte

2.300 m²
1.500 m²
3.908 m²

1.400
1.800
50

1.800 €/m²
2.200 €/m²
75 €/m²

Totaal
4.

Basisschool
Crèche
Aanleg open ruimte

2.600 m²
1.000 m²
2.913 m²

1.400
1.800
50

1.800 €/m²
2.200 €/m²
75 €/m²

Totaal
5.

Sporthal
Aanleg open ruimte

1.400 m²
3.296 m²

1.100
50

1.600 €/m²
75 €/m²

Totaal

bouwkost max.

135.000 €
143.750 €

225.000 €
215.625 €

278.750 €

440.625 €

4.480.000 €
180.500 €

5.760.000 €
270.750 €

4.660.500 €

6.030.750 €

3.080.000 €
1.800.000 €
180.500 €

3.960.000 €
2.200.000 €
270.750 €

5.060.500 €

6.430.750 €

6.440.000 €
195.400 €

8.280.000 €
293.100 €

6.635.400 €

8.573.100 €

3.220.000 €
2.700.000 €
195.400 €

4.140.000 €
3.300.000 €
293.100 €

6.115.400 €

7.733.100 €

3.640.000 €
1.800.000 €
145.650 €

4.680.000 €
2.200.000 €
218.475 €

5.585.650 €

7.098.475 €

1.540.000 €
164.800 €

2.240.000 €
247.200 €

1.704.800 €

2.487.200 €

Zone D Pakhuis
hoeveelheid

prijs min.

prijs max.
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bouwkost min.

bouwkost max.

Crèche
Aanleg open ruimte

1.000 m²
2.913 m²

1.800
50

2.200 €/m²
75 €/m²

Totaal
5.

Sporthal
Aanleg open ruimte

1.400 m²
3.296 m²

1.100
50

1.600 €/m²
75 €/m²

Totaal

1.800.000 €
145.650 €

2.200.000 €
218.475 €

5.585.650 €

7.098.475 €

1.540.000 €
164.800 €

2.240.000 €
247.200 €

1.704.800 €

2.487.200 €

Zone D Pakhuis
hoeveelheid
1.

Econ. Activiteiten
Sporthal

prijs min.

1.915 m²
2.395 m²

1.000
1.100

prijs max.
1.300 €/m²
1.600 €/m²

Totaal
2.

Secundaire school
Sporthal

1.415 m²
1.370 m²

1.500
1.100

1.900 €/m²
1.600 €/m²

Totaal
3.

Basisschool
Secundaire schol

1.355 m²
2.330 m²

1.500
1.500

1.900 €/m²
1.900 €/m²

Totaal
4.

Bureau's socio-culturele organisaties
Econ. Activiteiten
Sporthal

3.890 m²
900 m²
1.370 m²

1.400
1.000
1.100

1.700 €/m²
1.300 €/m²
1.600 €/m²

Totaal
5.

Bureau's socio-culturele organisaties
Econ. Activiteiten
Sporthal

4.510 m²
1.580 m²
2.700 m²

1.400
1.000
1.100

1.700 €/m²
1.300 €/m²
1.600 €/m²

Totaal

bouwkost min.

bouwkost max.

1.915.000 €
2.634.500 €

2.489.500 €
3.832.000 €

4.549.500 €

6.321.500 €

2.122.500 €
1.507.000 €

2.688.500 €
2.192.000 €

3.629.500 €

4.880.500 €

2.032.500 €
3.495.000 €

2.574.500 €
4.427.000 €

5.527.500 €

7.001.500 €

5.446.000 €
900.000 €
1.507.000 €

6.613.000 €
1.170.000 €
2.192.000 €

7.853.000 €

9.975.000 €

6.314.000 €
1.580.000 €
2.970.000 €

7.667.000 €
2.054.000 €
4.320.000 €

10.864.000 €

14.041.000 €

Zone E Zone tussen markt en Bergensesteenweg
hoeveelheid
Nieuwbouw school
Aanleg speelplaats

prijs min.

2.000 m²
2.290 m²
Totaal
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1.400
75

prijs max.
1.800 €/m²
100 €/m²

bouwkost min.

bouwkost max.

2.800.000 €
171.750 €

3.600.000 €
229.000 €

2.971.750 €

3.829.000 €

5.

Bureau's socio-culturele organisaties
Econ. Activiteiten
Sporthal

4.510 m²
1.580 m²
2.700 m²

1.400
1.000
1.100

1.700 €/m²
1.300 €/m²
1.600 €/m²

Totaal

6.314.000 €
1.580.000 €
2.970.000 €

7.667.000 €
2.054.000 €
4.320.000 €

10.864.000 €

14.041.000 €

Zone E Zone tussen markt en Bergensesteenweg
hoeveelheid
Nieuwbouw school
Aanleg speelplaats

2.000 m²
2.290 m²
Totaal

prijs min.
1.400
75

prijs max.

bouwkost min.

1.800 €/m²
100 €/m²

bouwkost max.

2.800.000 €
171.750 €

3.600.000 €
229.000 €

2.971.750 €

3.829.000 €
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RANDVOORWAARDEN PUBLIEKE PROGRAMMA’S

Technische secundaire school (Nightingale Atheneum)

Kleuter- en basisschool

•

•

Een nieuwe kleuter- en basisschool moet minstens 10 klassen bevatten, 4 kleuterklassen
en 6 klassen lagere school, goed voor zo’n 200-tal leerlingen. Volgens de AGIOn-tabellen
is er dan ongeveer 1.800 m² bruto vloeroppervlak nodig en 1.600 m² open ruimte (8 m² /
leerling).

•

Enkele andere belangrijke ontwerprichtlijnen zijn de volgende:

•

Het aantal bouwlagen wordt best beperkt tot 2.

•

Een typisch klaslokaal is 50 à 60 m², met een minimum breedte van 6 meter. De gangen of
vluchtwegen moeten minstens 1,5 m breed zijn.

•

De sportruimte moet minstens een sportterrein van 15 m x 27 m omvatten, de afmeting van
een reglementair basketbalveld.

•

Voor een volledig overzicht verwijzen we door naar de publicatie van het GO! en het AGIOn
“Instrument voor duurzame scholenbouw: naar een inspirerende leeromgeving” (versie mei
2010).

Het aantal (toekomstige) leerlingen ligt rond de 200, zonder bijkomende nieuwe
studierichtingen. De huidige studierichtingen zijn:
- eerste graad:

Kantoor en verkoop / Verzorging-voeding

- tweede graad:

Verzorging-voeding

- derde graad:

Verzorging

- vierde graad:

Thuis- en bejaardenzorg (“7 de jaar”)

•

De directie schat dat er ± 1.700 m² nuttige oppervlakte nodig is, exclusief inkomhal, sanitair
en circulatie. Refter, personeelsruimte en sportzaal zijn eveneens niet inbegrepen.

•

Een aantal specifieke eisen zijn de volgende:
- administratie (5 lokalen): 		

180 m²

- 14 gewone leslokalen van 60 m²:

840 m²

- 7 specifieke leslokalen: 		

475 m²

		

- 2 didactische keukens

		

- 2 verzorgingslokalen

		

- 1 technieklokaal

		

- 1 lokaal huishoudkunde

		

- 1 openleercentrum

•

Indien we deze netto ruimtebehoefte extrapoleren, dan komt dit neer op ongeveer 3.000
m² bruto vloeroppervlak.

•

Volgens de AGIOn-tabel is er echter meer dan 3.000 m² nodig, namelijk 4.023 m² aan
bruto vloeroppervlakte, exclusief sportinfrastructuur van 600 m². Volgens de AGIOnontwerprichtlijnen is er 800 m² verharde buitenruimte nodig, namelijk 4 m² per leerling.

•

Het AGIOn raadt ook aan het aantal bouwlagen te beperken tot 3 lagen.

3.000 - 4.000 m²

1.800 m²

De voorbeeldinvulling met een secundaire school werd toegespitst op een mogelijk programma voor een nieuw
Nightingale Atheneum, aangezien er, tijdens de studie, vanuit de gemeente de vraag was naar een geschikte
nieuwe locatie voor deze technische school. Het onderzoek kan echter ook gebruikt worden voor secundaire
scholen algemeen.
Campus Nightingale, Léopold De Swaefstraat 38, 1070 Anderlecht
02 521 58 67, http://campusnightingale.be
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800 m²

15 m x 27 m

ruimtelijk programma Nightingale

1.600 m²

15 m x 27 m

minimaal ruimtelijk programma kleuter- en basisschool

Sporthal
•

Er zijn geen rechtlijnige normen te vinden voor het ruimtelijk programma van een sporthal
in Brussel. Hier zijn de Vlaamse normen gehanteerd die gebruikt werden bij recente
subsidieoproepen. Deze Vlaamse normen blijken behoorlijk ruim te zijn, bestaande
sporthallen in Brussel zijn vaak kleiner.

•

Er is echter wel een constante, een sporthal bevat steeds een sportveld en een polyvalent
lokaal, aangevuld met bijkomende basisvoorzieningen (bergruimte, kleedkamers, …).

•

Het sportveld heeft een vrije hoogte van 7,5 m of 9,0 m, de afmetingen van het sportveld
variëren (34,0 m x 26,0 m / 44,0 m x 24,0 m / 44,0 m x 30,0 m / 49,5 m x 30,0 m).

•

Het polyvalent sportlokaal heeft een vrije hoogte van minstens 4,0 m; en is 12,5 m x 12,5
m ofwel 12,5 m x 25,0 m. Er is vraag naar dergelijke ruimtes, voor bv. yoga, aerobics,
danslessen of gevechtssporten.

•

Ter illustratie staan hier nog enkele afmetingen van specifieke sportvelden (volgens Bloso):
- volleybalveld:

9 m x 18 m (15 m x 24 m met obstakelvrije zone rondom)

- basketbalveld:

15 m x 28 m (19 m x 32 m met obstakelvrije zone rondom)

- zaalvoetbalveld: 40 m x 20 m (44 m x 24 m met obstakelvrije zone rondom)
- krachtbalveld:

26 m x 14 m (48 m x 18 m met obstakelvrije zone rondom)

Bron: Vlaamse normen Inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering (mei
2008), Vlaamse normen Inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering
(december 2009)

+

eenvoudige sporthal

+

kleine eenvoudige sporthal

+

middelgrote eenvoudige sporthal

+

grote eenvoudige sporthal
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