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I Informatief luik

Richtschema

BBP

Openbare ruimte

Bebouwde ruimte

Weefsels

focus op de openbare ruimte:
• stedelijke structuur
• toegang en
verbindingswegen
• open/groene ruimten
• wegen, enz.
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focus op de bebouwde ruimte:
• bestemmingen
• rooilijnen
• afmetingen
• dichtheid, enz.
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RPA

1.

VISIE VAN HET INSTRUMENT

Het richtplan van aanleg is een nieuw instrument dat
strategische en verordenende planning combineert.
Dit nieuw instrument komt het Brussels
stedenbouwkundig arsenaal aanvullen. Het
positioneert zich halverwege het richtschema
en het BBP waarvan het de voordelen in één
document bundelt dat behalve een contextuele,
soepele en dynamische ontwikkelingsvisie ook een
verordenend luik biedt om de projecten met een
zekere nauwkeurigheid te kunnen inkaderen.
Dit nieuw instrument ligt in het verlengde
van
de
Brusselse
stedenbouwkundige
planningwerkzaamheden voor het Kanaalgebied
(GPDO, Kanaalplan van 2013, Masterplan
Kanaal Molenbeek, Stadsvernieuwingscontract
nr. 5 Heyvaert - Poincaré, Wijkcontract Zinneke,
Wijkcontract Passer).
Dit uitgestrekt gebied van het kanaal is een
gebied waar zich een nieuwe economie ontwikkelt,
een gebied dat bijdraagt tot de opvang van de

bevolkingsgroei, een gebied van herwaardering
van de openbare ruimte, een gebied van
openheid en gastvrijheid. De ambities voor dit
gebied betekenen voor veel wijken en vooral
voor de Birmingham- en Heyvaertwijk een ware
transformatie.
De kracht van het RPA in verhouding tot de
andere stedenbouwkundige instrumenten en
programma’s, schuilt in deze context in zijn
vermogen om zowel publieke als private projecten
in een samenhangende en contextuele stadsvisie te
verankeren en een nauwkeurig regelgevend kader
te bieden voor de begeleiding van de concrete
uitvoering van elk project.
Dit document beoogt een zo duidelijk mogelijk
beeld te scheppen van de op de Heyvaertwijk
toepasselijke intenties en regelgeving. Hiertoe
neemt het alle visie-elementen op van het
“Strategisch luik”, alsook de schriftelijke en
grafische voorschriften van het “Verordenend
luik”.
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Participatieve workshops 1-2
Liverpoolstraat 24 - Molenbeek, 03-04/07/2017
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2.

GEZAMENLIJKE ONTWIKKELING VAN HET INSTRUMENT

Voor de ontwikkeling van dit nieuw Brussels
stedenbouwkundig instrument werd samen
met de opdrachtgever een participatief proces
ingeleid in een combinatie van veldwerk, bilaterale
contacten, bijeenkomsten en burgerdebatten.
Hoogtepunten van dit proces waren de
themaworkshops waaraan de institutionele, lokale
en supralokale actoren hebben deelgenomen.
Deze workshops waren momenten van collectieve
uitwisselingen, wat alle actoren in staat heeft
gesteld de logica van de anderen te begrijpen en
samen mogelijke toekomstscenario’s in de vorm
van ontwikkelingstrajecten te formuleren.
De thema’s die deze uitwisselingen hebben
gestructureerd, steunen op de geschiedenis en de
ontwikkelingstrends van de wijk.
Eerst wordt op het verleden gefocust en op de
momenten, feiten en plaatsen waarbij belangrijke
beslissingen werden genomen die de ontwikkeling
van de wijk hebben beïnvloed. Zo ontstaat een
gemeenschappelijk inzicht in het grondgebied, wat
de voortgang van het proces bevordert.
Tijdens een tweede werksessie worden de
deelnemers gevraagd om volgens dezelfde
principes als voor de ontwikkelingstrends, mogelijke
toekomstscenario’s voor hun wijk te verkennen.
Uit deze werksessies vloeien een aantal scenario’s
voort (samenhangende, plausibele scenario’s die
een beeld schetsen van de toekomst van de wijk).

Het belang van deze scenario’s bestaat er dan
in de uitdagingen, knelpunten en vragen m.b.t.
het grondgebied in het licht te stellen.
Vervolgens komt het erop aan de reflectie samen
te vatten, door de trajecten te formaliseren en in
concrete scenario’s om te zetten. Dit resulteert
in een inhoud die de uitdagingen van het RPA
duidelijk afbakent.
Een inhoud die zich leent voor een ruimtelijke
interpretatie en op basis waarvan de aanlegprincipes
van het RPA kunnen worden vastgesteld.
Dankzij deze benadering kon samen met de
bewoners en de gebruikers van de wijk een scherpe
visie op de stedelijke en sociale context van de wijk
worden geformuleerd.
Overigens laat deze benadering toe om
beter in te spelen op de uitdagingen van een
overheidsprogramma en ligt in de lijn van
een logische tegemoetkoming aan de lokale en
gewestelijke uitdagingen.
Een meer gedetailleerd verslag van dit proces en
zijn conclusies is opgenomen in het document
“Verslag van de fasen 1 en 2” dat dateert van
oktober 2017.
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AFBAKENING VAN DE PERIMETER

De definitieve perimeter van het RPA is het
resultaat van een stapsgewijs verfijningsproces.
In 2017 heeft Perspective een eerste perimeter
afgebakend die als basis heeft gediend voor
de uitvoering van de voorbereidende studie
“Diagnose en toekomstperspectief”. Op basis
van deze studie werden een aantal gerichte
wijzigingen aangebracht en kon de definitieve
perimeter worden afgebakend zoals bepaald in het

ministerieel besluit. In het kader van de effectieve
uitwerking van het RPA heeft het MER nieuwe
gerichte wijzigingen voorgesteld die in het ontwerp
van RPA werden geïntegreerd. Overigens werd de
afbakening van de perimeter gecoördineerd met
het aangrenzend RPA Ninoofsepoort dat in parallel
werd uitgewerkt.
De definitieve perimeter is het resultaat van deze
coördinatie.

De eerste versie van de perimeter strekte zich uit van de site
van het Institut des Arts et Métiers langs de Slachthuislaan,
de metrostelplaats en de sporen ter hoogte van het
Weststation, alsook een gedeelte van de Teirlinckstraat
en de Vanderstraetenstraat.

Naar aanleiding van de voorbereidende analysewerkzaamheden
neemt de perimeter in bijlage bij het ministerieel besluit niet
langer de sites op van de metrostelplaats en van het Institut des
Arts et Métiers. De straatvakken die uitkomen op het Hertogin
van Brabantplein werden eveneens uitgesloten omdat zij onder
een andere wijk vallen.
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De definitieve perimeter wijkt iets af van de perimeter zoals
voorgesteld in het ministerieel besluit, rekening houdend
met onder meer de aanbevelingen van het MER. Zo is het
namelijk nuttig gebleken om de twee oude rivierarmen van
de Kleine Zenne in de perimeter van het RPA op te nemen,
wat een algemene benadering toelaat en ook een verbinding

mogelijk maakt tussen de geplande groene ruimte aan de
Ninoofsepoort en het Dauwpark. Bovendien wijst het MER
op de mogelijkheid een verbinding aan te leggen tussen het
Park van de Ninoofsepoort en het Dauwpark en op de behoefte
het Dauwpark wegens overbezetting uit te breiden.

CityTools - plusofficearchitects
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4.

BENADERING VAN EN VISIE OP DE WIJK

De wijk Birmingham Heyvaert behoort tot de
grondgebieden die de nieuwe aanlegstrategie van
het Kanaalgebied verklaren en rechtvaardigen.
De huidige configuratie van de wijk is het
resultaat van een lang ruimtelijk ordeningsproces
gehinderd door de geografie van de wijk, haar
specifieke sociaal-economische context en haar
lange industriële geschiedenis. Vanaf de XIXe
eeuw ontwikkelt zich rond de Zenne de eerste
industriepool van deze buitenwijk. De aanleg van
het kanaal en de vestiging van het slachthuis in
de loop van de XIXe en XXe eeuw versterken het
industrieel karakter van de wijk.
Sinds de jaren ‘80 is de wijk zich uitsluitend
gaan toespitsen op de exportactiviteit van
tweedehandsvoertuigen.
Deze
vrij
recente
specialisatie is ontstaan uit de samenloop van twee
factoren:
•
De economische achteruitgang van de traditionele productiesectoren sinds de jaren ‘70;
•
De strengere normen inzake voedselveiligheiden -hygiëne, wat zal leiden tot de verhuizing van
de productieactiviteiten van de slagerijsector.
Zo komen veel grote ruimten leeg te staan .
In de gehele loop van deze geschiedenis blijkt een
zeker onevenwicht te bestaan tussen de dominante
economische typologie en het stadsprofiel
of
ruimtelijke
ordening:
toegankelijkheid,
oppervlakten, dichtheid, grootte van de percelen,
toegang, bouwhoogten.
Thans moet het evenwicht dus worden hersteld. In
haar huidige toestand lijkt de organisatie van de
wijk niet in staat om de uitdagingen van de stad van
de XXIe eeuw aan te gaan. Talrijke vragen over haar
verhouding tot de stad blijven nog onbeantwoord.
De ontwerpvisie die in het kader van dit RPA
werd ontwikkeld, ligt in het verlengde van een
aantal studies (Richtplan voor stadsvernieuwing,
Kanaalplan, enz.) en operationele programma’s
(DWC, SVC) die geleidelijk een samenhang beginnen
te vertonen in de ontwikkelingsmogelijkheden voor
de wijk.
Deze visie steunt eveneens op een collectieve
inzet in de vorm van participatieve bijeenkomsten
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en workshops die in 2017 en 2018 werden
georganiseerd.
De ontwikkeling van een gemengde stadswijk
met een mix van economische activiteiten,
productieactiviteiten en woongebieden in een
kwaliteitsvoller stedelijke omgeving, vormt het
vertrekpunt van deze visie. Hiertoe is het nodig de
concentratie te beperken van de exporthandel van
tweedehandsvoertuigen.
Nu de wijk voor de uitdaging staat van haar
herstructurering en de ontwikkeling van een nieuwe
toekomstvisie, kan ze de steven wenden naar een
positief wijkmodel waar verschillende functies
kunnen cohabiteren.
In aansluiting op de talrijke studies die
werden uitgevoerd, moeten de bewoonbaarheidsvoorwaarden van de wijk worden herzien. Deze
bewoonbaarheidsvoorwaarden gelden zowel voor
de bewoners als de bedrijven.
De aanwezigheid van grote percelen biedt de
mogelijkheid om bepaalde huizenblokken te
herstructureren op niveau van hun perceelindeling
en/of
door
de
introductie
van
nieuwe
stadsconcepten, wat zou toelaten de bebouwbare
oppervlakte uit te breiden en tegelijkertijd nieuwe
openbare ruimten aan te leggen die essentieel zijn
voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Bovendien biedt de wijk een beperkte
toegankelijkheid via de weg (rekening houdend
met de verzadiging van de centrale lanen in het
stadscentrum) en geniet de nabijheid van de
metrostations Delacroix en Clémenceau. Het komt er
dus op aan een economische activiteit te handhaven
die volledig in het woonweefsel geïntegreerd is en
in staat is een hogere tewerkstellingsdichtheid per
m2 te genereren. Om deze integratie te bevorderen
en de economische oppervlakten te optimaliseren,
wordt de vestiging aangemoedigd van structuren
met kleinere oppervlakten dan de huidige toestand
en verenigbaar met het woonweefsel.
Ten slotte moet deze transformatie van de wijk op
sociaal vlak worden begeleid door een sterk beleid
in termen van openbare woningen en voorzieningen
om de huidige bewoners te kunnen behouden
en hun leefomgeving te verbeteren.

CityTools - plusofficearchitects

Participatieve workshops 3
Euclides-centrum - Anderlecht, 07/09/2017
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5.

AMBITIES VAN HET PLAN

In de diagnose- en verkennende fasen uitgevoerd in
de zomer 2017, kon dankzij het participatief proces
(workshops gebiedsverkenning, publicatie van een
atlas met geografische kaarten, debatten, enz.) een
constructieve dialoog worden bevorderd met tal
van actoren die baat hebben bij de herstructurering
van de wijk.
Dankzij deze participatieve aanpak konden
de ambities van deze herstructurering worden
afgebakend en/of bevestigd.
Deze ambities die tijdens de workshops werden
ontwikkeld, werden in een aantal themaschilderijen
in beeld gebracht.
Deze innovatieve beeldende voorstelling heeft
de voorkeur gekregen boven een kaart die de
deelnemers soms moeilijk kunnen interpreteren,
of boven een te starre of te technische tekening die
te snel doet denken aan een ontwerp.
•
•
•
•
•

The Makers District – Een economie die
de lokale competenties benut
The Marshland Park – De hernieuwende
natuur ten dienste van de stad
The Post Car District – Van de wijk van de auto
naar de wijk van de actieve mobiliteit
The City of Flows – Waar waterwegen
en infrastructuren het stadbeeld structureren
The Arrival City – Kortetermijnkansen
voor tijdelijke situaties

The Makers District

MAKERS DISTRICT
12

Deze verschillende werkzaamheden en de
afbakening van duidelijke ambities voor de
wijk hebben geleid tot de formulering van drie
belangrijke uitdagingen die de uitwerking van het
RPA hebben geleid:
•

Productieve bedrijven de mogelijkheid
bieden zich in de wijk te vestigen, door
een gediversifieerd economisch weefsel te
ontwikkelen dat lokale werkgelegenheid schept;

•

De ontwikkeling bevorderen van betaalbare
en kwaliteitsvolle woningen in de wijk om
tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei;
gezinnen aantrekken om in de wijk te komen
wonen; en een beter evenwicht creëren tussen
de thans dominante economische typologie en
de wooneenheden. Omdat deze herstructurering
van de wijk niet ten koste mag gaan van de
stedenbouwkundige kwaliteit, stelt het RPA voor
om de uitvoering van de toekomstige projecten
te begeleiden ;

•

De bewoonbaarheid van de wijk bevorderen
door de aanleg van nieuwe open ruimten
en door de binnenterreinen van de
huizenblokken doorlatend te maken. Het
komt er ook op aan ruimten te reserveren voor
een nieuwe mobiliteit ter aanvulling van de
thans dominante auto en logistiek in de wijk, en
die ruimten te bestemmen voor de integratie
van openbare wijkvoorzieningen en van onder
meer verenigingsruimten.

The Marshland Park

WETLAND PARK
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1.

DOELSTELLINGEN

De gewestelijke en lokale overheden willen
de Heyvaertwijk omvormen volgens de milieuen stadsdoelen die ze hebben vastgelegd.
Het RPA Heyvaert heeft de ambitie de reconversie
van de Heyvaertwijk te begeleiden door, in
overeenstemming met de doelstellingen van het
Kanaalplan, de verankering van de productiefunctie
in een gemengde wijk te herbevestigen en
tegelijkertijd de levenskwaliteit van de bewoners te
verbeteren.
De eerste doelstelling bestaat erin de oprichting
en het voortbestaan van de productieactiviteiten –
beter geïntegreerd in de stedelijke context – te
bevorderen en te ondersteunen en tegelijkertijd
de impact ervan op de andere functies van de wijk
onder controle te houden.

De kwaliteit van de inrichting, zowel van de wegen
als de binnenkant van de stratenblokken, moet
gewaarborgd worden en vormt zo een duurzame
basis voor de stadsvernieuwingsprojecten. Er wordt
ook ondersteuning voorzien bij de oprichting van
nieuwe woningen, kantoren, handelszaken en
voorzieningen. De voorkeur gaat daarbij uit naar
een kwalitatieve typologie met een gemengd
karakter.
Het RPA Heyvaert vormt het framework voor de
ontwikkeling van een levendige, productieve,
inclusieve en duurzame wijk.
De figuur hieronder brengt de doelstellingen van
het Richtplan van Aanleg samen op de diverse
knooppunten tussen:
•
de interventiedomeinen van het plan
(kolommen)
•
de drie belangrijkste uitdagingen van de
wijk (lijnen)

OPENBARE RUIMTE

BEBOUWDE RUIMTE

Deze
dubbele
benadering
vormt
een
onderliggende structuur waarmee de projectvisie
rond 9 doelstellingen gegroepeerd kan worden.

PROGRAMMERING

Parallel met de programmering van de
stratenblokken wil het RPA de bestaande openbare
ruimte herkwalificeren en uitbreiden met oog
voor het uitzonderlijke karakter van de industriële
gebouwen en de aanwezigheid van het Kanaal.
Dat vertaalt zich in de implementatie van een
netwerk
met
toegankelijke
(doordringbare)
openbare ruimtes die de geïdentificeerde
landschapskenmerken extra in de verf zetten.

Met deze ontwikkeling willen we de ruimte
evenwichtiger verdelen tussen alle gebruikers.

De economische activiteiten
hernieuwen en handhaven
-> PRODUCTIERUIMTES

De mobiliteit, met name
de logistieke en zachte
mobiliteit, organiseren
-> GESPECIALISEERDE WEGEN

De diversiteit van het erfgoed,
de perceelindeling en het
stadsweefsel behouden
-> DIFFERENTIËREN

Een kwalitatieve en
inclusieve residentiële
ontwikkeling verzekeren
-> WOONPROJECTEN

De openbare ruimte buiten
de openbare weg
versterken en uitbreiden
-> DE OPENBARE RUIMTE
ONTWIKKELEN

De sociale functie van de wijk
verzekeren voor een gemengd
en gastvrij onthaal
-> COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

De wijk uit haar isolement halen,
verbinden met nieuwe openbare ruimtes
-> WEEFSEL HERTEKENEN,
DOORKRUISEN

CityTools - plusofficearchitects

Aangepaste ontwikkelingen
verzekeren langs het kanaal,
de oversteken enz.
-> SPECIFICEREN EN OMKADEREN
De kwaliteit van de binnenkant
van de stratenblokken verbeteren
-> MEER LUCHT GEVEN EN
DOORDRINGBAAR MAKEN
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STRATEGIE OP HET NIVEAU VAN DE WIJK

verzekeren voor een gemengd
en gastvrij onthaal
-> COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

2.1 PROGRAMMERING

De economische
activiteiten
De economische
activiteiten
hernieuwen
hernieuwen en handhaven
en handhaven
-> PRODUCTIERUIMTES

versterken
en eu
de logistieke
->mobiliteit,
DE
OPENBAR
org
De
openbare
rui
ONTWIKKE
-> GESPECIALISEE
de
openbar
versterken en u
De De
wijk
uitOPENBAR
haar rui
iso
->
DE
openbare
verbinden met
nieuwe
ONTWIKKE
de
openbar
->versterken
WEEFSEL en
HER
u
DOORKRU
De ->
wijk
haar iso
DEuitOPENBAR
verbinden met
nieuwe
ONTWIKKE
-> WEEFSEL HER
DOORKRU
De wijk uit
haar iso

verbinden met nieuwe
-> WEEFSEL HER
DOORKRU

De economische activiteiten
hernieuwen en handhaven
-> PRODUCTIERUIMTES

OPENBARE RUIMTE

PROGRAMMERING

Deze doelstellingen vertalen zich ook in een
regelgeving aan de hand van de gedetailleerde
maatregelen in luik III van het RPA.

De mobiliteit, met nam
de logistieke en zach
mobiliteit, organisere
-> GESPECIALISEERDE W
OPENBARE RUIMTE

In lijn met de gewestelijke economische strategie
en de vaststelling dat er al een spreiding aan
de gang is van de activiteiten op het vlak van

Dit RPA wil de productie- en economische ruimtes
in de wijk behouden en tegelijkertijd het functionele
gemengde karakter en de stedelijke integatie van
de economische activiteiten stimuleren voor een
kwalitatief en leefbaar stedelijk weefsel.

PROGRAMMERING

PROGRAMMERING

De algemene opvatting in dit luik ‘programmering’
is dat het evenwicht tussen de economische functies
en de leefbaarheid van de wijk (bewoonbaarheid)
hersteld moet worden.

De mobiliteit, m
de logistieke e
mobiliteit, org
-> GESPECIALISEE
De mobiliteit, m
de logistieke e
Demobiliteit,
openbareorg
rui
-> GESPECIALISEE
openbarm
De de
mobiliteit,

tweedehandsvoertuigen, focust dit RPA op de
hernieuwing van de stadseconomie. Voor de wijk
vormt deze verandering van de economische
cyclus de uitgelezen kans om, voor het eerst in haar
geschiedenis, een beter evenwicht te vinden tussen
de economische functies en de huisvesting.

OPENBARE RUIMTE

Momenteel is de wijk grotendeels gericht op
handelsactiviteiten die verband houden met de
export van tweedehandsvoertuigen naar het
Afrikaanse continent. Deze activiteiten spelen zich af
in de grote pakhuizen die leeg zijn achtergebleven
na het vertrek van de productiebedrijven. Dit heeft
een aanzienlijke impact gehad op de kwaliteit van
de stadsomgeving, de openbare ruimtes en het
leven in de wijk.

BEBOUWDE RUIMTE

2.

residentiële
De inclusieve
economische
activiteiten
ontwikkeling
hernieuwen
enverzekeren
handhaven
WOONPROJECTEN
->->Een
PRODUCTIERUIMTES
kwalitatieve en
inclusieve residentiële
ontwikkeling verzekeren
De sociale functie van de wijk
->Een
WOONPROJECTEN
kwalitatieve
en
verzekeren
voor een gemengd
inclusieve
residentiële
en gastvrij
onthaal
ontwikkeling
verzekeren
-> De
COLLECTIEVE
VOORZIENINGEN
sociale functie
van de wijk
->
WOONPROJECTEN
verzekeren voor een gemengd
en gastvrij onthaal
-> De
COLLECTIEVE
VOORZIENINGEN
sociale functie
van de wijk

OPENBARE
OPENBARE
RUIMTE
O

PROGRAMMERING
PROGRAM
P

Prog.

De economische activiteiten
hernieuwen en handhaven
-> PRODUCTIERUIMTES
De economische activiteiten
hernieuwen en handhaven
-> Een
PRODUCTIERUIMTES
kwalitatieve en

De erfgoed,
openbare ruimte bu
De mobiliteit, met name
De diversiteit van het
Een kwalitatieve en
openbare weg
Een hoogwaardige
en inclusieve de perceelindeling ende
de logistieke
en zachte
het
inclusieve residentiële
versterken
en uitbreid
mobiliteit,
organiseren
stadsweefsel
behouden
residentiële
ontwikkeling
verzekeren
ontwikkeling
verzekeren
->
DE
OPENBARE
RUIM
-> GESPECIALISEERDE->
WEGEN
-> DIFFERENTIËREN
WOONPROJECTEN
ONTWIKKELEN

Productiebedrijven die compatibel zijn met de huisDe wijk heeft een bewonersdichtheid die twee
openbare ruimte
buiten functie van de wijk
vesting moeten behouden
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gemengd functioneel karakter.
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Sporthal Heyvaert
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2.2 OPENBARE RUIMTE

De algemene opvatting is tegelijkertijd meer kwalitatieve openbare ruimtes buiten de openbare
weg voor te stellen en de bestaande openbare
ruimtes beter te benutten (straten en pleinen). We
vertrekken bij de openbare ruimtes om de stad
vorm te geven en het stadsweefsel dat vandaag erg
dicht bebouwd is en bijgevolg maar over weinig
groenruimte beschikt, open te breken en meer
lucht te geven.
Binnen deze optiek biedt de aanwezigheid van
grote percelen de mogelijkheid bepaalde stratenblokken te herstructureren door nieuwe open
ruimtes te creëren die nodig zijn om de kwaliteit van
de leefomstandigheden binnen de wijk te verbeteren. Dat is met name het geval langs het tracé van
de Kleine Zenne (van waaruit de industriële bebouwing van de wijk ontstaan is) waar nieuwe openbare
en open privéruimtes samengebracht worden met
het oog op de wederopleving van de wijk.
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enerzijds de logistieke mobiliteit gekoppeld aan
de productieactiviteiten in de wijk (waarbij eerder
voorrang wordt verleend aan de ontsluiting ervan
dan aan het doorgaande verkeer) en anderzijds de
actieve mobiliteit die verband houdt met de plaatselijke en residentiële aspecten van de wijk.
Om de wijk uit haar isolement te halen en de openbare ruimtes beter met elkaar te verbinden, stellen
we tot slot voor te werken aan een lokaal stadsweefsel dat de wijk verbindt met de nabijgelegen
stadsdelen. We hebben het dan met name over
het Dauwpark, het park aan de Ninoofsepoort en
de esplanade van de Slachthuizen maar ook over
de aanpassing van de typologie van de openbare
ruimtes binnen de wijk zelf om de aanwezigheid van
het kanaal te herwaarderen.

Er wordt tevens voorgesteld een strategie te ontwikkelen waarin de openbare ruimte verdeeld wordt
over de verschillende mobiliteitstypes. Dat betreft

Het aspect m.b.t. de openbare ruimtes van het
RPA vertaalt zich in een strategie onder de vorm
van concrete voorstellen die in de schema’s hierna
worden vermeld. Het komt ook aan bod in het
regelgevende luik, met name op het vlak van de
bestemmingskaart en de nieuwe inplantingsregels.

De kaaien van het kanaal

Liverpoolplein
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recreatieve toegang tot waterweg

De verschillende mobiliteitsvormen organiseren
Het RPA organiseert de verkeersstroom zo dat
de herkwalificatie van de kaaien van het kanaal
mogelijk wordt terwijl de toegankelijkheid voor
het bestemmingsverkeer tegelijkertijd gevrijwaard
blijft voor logistiek en bewoners. Aan weerszijden
van het kanaal worden daartoe lussen voorgesteld.
De belangrijkste aanpassing betreft de Mariemontkaai waar eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd.
Op die manier wordt de vereiste minimumruimte
vrijgemaakt om alle aanwezige functies (school,
bedrijven, woningen) en de verschillende mobiliteitsmodi (voetgangers, Gewestelijke Fietsroute,
toegankelijkheid voor logistiek en autoverkeer)
te laten samengaan.
De loodlijnen aan het kanaal krijgen een zeer specifiek lokaal en ‘zacht’ statuut.
Er wordt een netwerk van voetgangersroutes voorgesteld die veeleer als ontspannings- en recreatieve ruimte worden opgevat in combinatie met het
netwerk van parken dat zich over de stratenblokken
uitstrekt. De kaaien van het kanaal waar het tijdens
het weekend en buiten de bedrijfsuren erg rustig is,
worden mee in dit netwerk opgenomen.
Er worden tevens intermodale infrastructuren voorgesteld die de schakel vormen met dit recreatieve
netwerk en het supralokale mobiliteitsnetwerk.

Het gaat dan om parkings en/of carsharingvoorzieningen aan het begin van de wijk, al dan niet
gekoppeld aan andere mobiliteitsdiensten zoals
fietspunten bv. Hun respectieve locaties bevinden
zich op de 4 grote verkeersassen aan de rand van
de wijk. Twee ervan worden voorzien binnen de
perimeter:
1. Bergensesteenweg: Pilootproject voor het stallen
of delen van voertuigen. Voorkeurlocatie als schakel
met de bus- en metronetten en het netwerk van
voetgangersdoorgangen in volle ontwikkeling in de
wijk. Mogelijk alternatief: de bestaande parkeergarage aan de Heyvaertstraat.
2. Delacroix: Verbindingspunt tussen de as RopsyChaudron en de Slachthuizen enerzijds en de as
van het kanaal met het metrostation anderzijds
(stroomafwaarts). Voorstel de openbare ruimte uit
te breiden met een rijstrook voor voetgangers en
fietsers, alsook een publiek toegankelijke parkeergarage waarbij de lift een verbinding voor PBM
mogelijk maakt. Deze parking moet het mogelijk
maken de behoeften van de verschillende residentiële projecten langs de Nijverheidskaai te poolen
om zo te voorkomen dat deze nog bijkomend
verkeer naar de kaaien aantrekken.
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OR

Een kwalitatieve en
inclusieve residentiële
ontwikkeling verzekeren
-> WOONPROJECTEN
De sociale functie van de wijk
verzekeren voor een gemengd
en gastvrij onthaal
-> COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

kaaien van het kanaal
gemengde productiestraten
gemengde residentiële straten

De openbare ruimtes versterken
Het eerste actieniveau zoals voorgesteld door het
RPA om de openbare ruimtes opnieuw in evenwicht
te brengen ten gunste van de gebruiksfuncties,
is de herkwalificatie van de bestaande openbare
ruimtes.
Deze worden in 3 afzonderlijke categorieën
opgedeeld met elk specifieke doelstellingen voor
de inrichting ervan:
• De kaaien van het kanaal
De kaaien van het kanaal bieden een unieke opportuniteit voor het oprichten van een multifunctionele ruimte. De twee prioritaire doelen die het
RPA bepaalt, zijn enerzijds de stedelijke logistiek
bestemd voor de bedrijven in de zone en anderzijds de recreatieve functies en de actieve mobiliteit
(meer in het bijzonder de Gewestelijke Fietsroute).
Deze op het eerste zicht tegenovergestelde doelstellingen zijn in werkelijkheid compatibel omdat ze
zich vaak op verschillende momenten van de dag
en de week afspelen. Daarvoor zijn nieuwe profielen
nodig, met name aan de Mariemont- maar ook aan
de Nijverheidskaai waar bestaande parkeerplaatsen
plaats moeten ruimen voor voetpaden en manoeuvreerruimtes voor vrachtwagens.
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De regels op het vlak van achteruitbouwstroken
en de beperking van bouwprofielen langs het
kanaal dragen ook bij tot de oprichting van een
kwalitatieve, luchtige en gemengde openbare
ruimte ( zie Luik III).

►

• Gemengde productiestraten
De gemengde productiestraten stemmen overeen
met de ruimtes waar de economische functie
belangrijk is en moet blijven. De openbare ruimte
moet plaats kunnen bieden aan deze economische
functie maar tegelijk ook de woonfuncties en het
wooncomfort vrijwaren.
• Gemengde residentiële straten
In tegenstelling tot de vorige straten bevordert
het wisselende gemengde karakter hier de
woonfunctie. Opnieuw wordt niet beoogd de
straten monofunctioneel te maken maar het
gemengde karakter ervan beter af te stemmen. Op
die manier kunnen we de overheden de nodige
ondersteuning bieden bij hun keuzes voor de
inrichting, geënt op verschillende uitdagingen,
met name de versterking van de bomendichtheid,
de coherentie en het comfort van de inrichtingen,
parkeergelegenheid, leveringen, ...
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Uit het isolement halen via openbare ruimtes buiten
de openbare weg
Het tweede actieniveau ten gunste van de openbare
ruimtes met een hoge gebruikswaarde zoals
voorgesteld door het RPA, betreft de uitbreiding
van de openbare ruimte en de oprichting van
nieuwe openbare groene ruimtes.
Uit de analyse van de wijk is gebleken dat ze een
groot aantal percelen van aanzienlijke omvang telt,
binnen stratenblokken van vaak erg grote omvang,
waardoor het geïsoleerde karakter nog verder
versterkt wordt en er relatief weinig openbare
ruimte in de wijk terug te vinden is. Per bewoner
bekeken zijn er ook maar weinig groene ruimtes
beschikbaar. Het RPA wil buiten de straten nieuwe
openbare ruimtes (rustpunten) en nieuwe parken
oprichten die, doordat ze in een netwerk worden
aangelegd, één grote doorlopende groene zone
vormen.
• Verbrede kaaien van het kanaal
De kaaien van het kanaal worden zowel voor
logistieke als recreatieve doeleinden gebruikt.
De bouwvoorschriften stimuleren de verbreding
ervan om de perceptie van de openbare ruimtes
te verbeteren en de beschikbaarheid ervan te
vergroten ondanks het eerder krappe profiel
(cf. hiervoor).

• Parken van de Kleine Zenne en het Zinneke
De aanwezigheid van deze grote percelen en het
tracé van de Kleine Zenne dat nog altijd in de
perceelindeling aanwezig is, biedt de mogelijkheid
bepaalde stratenblokken te herstructureren. We
creëren een nieuwe typologie van openbare
ruimtes, waarin nieuwe stedelijke typologieën op
hun beurt ingepast kunnen worden. Zo maken we
het mogelijk nieuwe woningen en economische
ruimtes te koppelen aan een verhoogd aanbod
kwalitatieve openbare ruimtes.
Met deze doorgangen openen we perspectieven
en kunnen we de zeldzame openbare ruimtes die
buiten de weg beschikbaar zijn in de wijk onderling
verbinden tot een omvangrijk wandelnetwerk.
Deze verkeersvrije doorgangen die veelal een
bestemming als parkgebied krijgen, passen
geheel in de logica van een meer doordringbare,
toegankelijke en groenere wijk die nu nog veel te
dicht bebouwd is.
• Netwerk van groene ruimtes in de Hertoginnenwijk
Het RPA heeft tot slot mogelijke projecten voor
nieuwe publiek toegankelijke ruimtes binnen
bepaalde stratenblokken aan de linkeroever
bijgewerkt (en opgestart). Deze kunnen het
‘speelnetwerk’ van de wijk vormen.
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De wijk uit haar iso
verbinden met nieuwe
-> WEEFSEL HE
DOORKRU

2.3 BEBOUWDE RUIMTE
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De wijk wordt gekenmerkt door erg diverse
stadsweefsels die hun oorsprong vinden in de
bijzondere geschiedenis ervan. Deze verschillende
weefsels werden op basis van een grondige
analyse in kaart gebracht. Er wordt een specifieke
ontwikkeling in functie van de weefsels voorgesteld
om de verscheidenheid van de typologieën te
behouden en de kwaliteit van toekomstige projecten
op architecturaal en stedenbouwkundig vlak te
verzekeren. Deze moeten met name bijdragen aan
de opwaardering van het architecturaal erfgoed van
de verschillende stadsweefsels.

ontwikkeling van eventuele toekomstige projecten
in het gedrang zou kunnen brengen.

De algemene opvatting is dan ook de reconversie
van de wijk te organiseren en hierop te anticiperen
door duidelijke richtlijnen op te stellen al naargelang
de plaatselijke omstandigheden. Op die manier
kunnen we vastgoedspeculatie onder controle
houden en projecten vermijden die ongeschikt zijn
voor de buurt – terwijl we er tegelijk over waken
geen al te strikte regelgeving te installeren die de

Het aspect m.b.t. de bebouwde ruimtes vertaalt
zich op strategisch vlak in aanbevelingen die de
reconversie van de geïdentificeerde weefsels binnen
de wijken sturen. Dit wordt duidelijk afgebakend in
de volgende schema’s en op regelgevend vlak in de
bouwprofielen en inplantingen van de gebouwen
langs een doorgang of aan de rand van het kanaal.

Schipstraat

Heyvaertstraat

Anderzijds is de wijk momenteel zeer dicht
bebouwd en zijn bepaalde stratenblokken
verzadigd.
Een
van
de
fundamentele
voorwaarden om de bewoonbaarheid van de wijk
te verbeteren, bestaat erin de binnenkanten van de
stratenblokken meer lucht te geven. In de weefsels
moeten bijgevolg ruimtes met volle grond worden
vrijgemaakt om sociale (gebruik) én ecologische
redenen (groen netwerk).
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grote percelen
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De diversiteit van contrasterende perceelindelingen
behouden
De wijk wordt gekenmerkt door een contrast tussen
de grote percelen centraal in de stratenblokken
en een veel fijner weefsel aan de hoeken ervan.
Dit contrast in typologie maakt deel uit van de
identiteit van de wijk die het RPA wil valoriseren.
• Kleine percelen
Dit weefsel (in het rood voorgesteld op het schema)
bestaat over het algemeen uit aanpalende huizen
met veelal coherente gevels aan de straatkant
die de kenmerkende stedenbouwkundige eigenschappen vertonen uit de XIXe eeuw. De benedenverdiepingen worden veelal gebruikt voor economische activiteiten die zich historisch afspeelden rond
een gebouw aan de straatzijde, een binnenplaats
en een achtergebouw. Gaandeweg raakten ook de
binnenplaatsen bedekt wat er mee toe leidde dat
de bebouwde binnenkanten van het stratenblok
verzadigd raakten.

Het RPA wil de kleine percelen die aan de straatzijde
waardevolle gehelen vormen, bewaren.
Om de bewoonbaarheid van de wijk te verbeteren,
moeten deze percelen ook mee ingeschakeld
worden om de binnenkanten van de stratenblokken
over minstens 25% van de oppervlakte ervan minder
dicht te maken en ze met groen te bedekken.
• Grote percelen
De grote percelen vormen een belangrijke
opportuniteit om het industriële erfgoed te
herwaarderen (cf. volgende pagina) en/of bepaalde
sites zelfs helemaal opnieuw in te delen.
In dat laatste geval moeten de projecten die zich
op deze percelen ontwikkelen, mee voldoen
aan alle doelstellingen van het RPA (gemengde
programmering,
meer
lucht
geven
aan/
doordringbaar maken van de binnenkanten van de
stratenblokken, bijdragen aan de openbare ruimte).
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De wijk uit haar iso
verbinden met nieuwe
-> WEEFSEL HE
DOORKRU

BR

Een kwalitatieve en
inclusieve residentiële
ontwikkeling verzekeren
-> WOONPROJECTEN
De sociale functie van de wijk
verzekeren voor een gemengd
en gastvrij onthaal
-> COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

interessante bebouwing van het industriële type
interessante bebouwing van het residentiële type
reeksen interessante gevels omwille van het ritme ervan
(fijne perceelindeling)
eigendommen opgenomen in de erfgoedinventaris

Het industriële en residentiële erfgoed valoriseren
De Heyvaertwijk heeft een uitzonderlijk onroerend
erfgoed dat vandaag te weinig naar waarde
wordt geschat en soms zelfs bedreigd wordt door
afbraak-/heropbouwwerken. Het RPA wil dat dit
erfgoed op een positieve manier hergebruikt wordt
als basis om de wijk in ere te herstellen. Het schema
hierboven onderscheidt de gebouwen en sites met
een erfgoedwaarde.
• Industrieel erfgoed
De in het blauw aangeduide gebouwen maken deel
uit van de industriële en economische identiteit
van de wijk. Het behoud ervan is belangrijk en in
geen geval in strijd met bepaalde transformaties
of aanpassingen voor het hergebruik ervan.
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• Residentieel erfgoed
Het geïdentificeerde residentiële erfgoed stemt
overeen met twee categorieën:
• de gebouwen waarvan de percelen ingekleurd
zijn, hebben op zich belang;
• de omlijnde percelen zijn dan weer interessant
omdat ze deel uitmaken van een geheel, zelfs
als de intrinsieke kwaliteit van de desbetreffende
gevel of het desbetreffende gebouw daarom niet
uitzonderlijk is.
Het behoud ervan is belangrijk en in geen geval in
strijd met bepaalde transformaties of aanpassingen
voor het hergebruik ervan.
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OPENBARE

PROGRAM
De economische activiteiten
hernieuwen en handhaven
-> PRODUCTIERUIMTES

De mobiliteit, m
de logistieke e
mobiliteit, org
-> GESPECIALISEE

De openbare rui
de openbar
versterken en u
-> DE OPENBAR
ONTWIKKE

De wijk uit haar iso
verbinden met nieuwe
-> WEEFSEL HE
DOORKRU

O

P

De mobiliteit, m
de logistieke e
mobiliteit, org
-> GESPECIALISEE

De economische activiteiten
hernieuwen en handhaven
-> PRODUCTIERUIMTES
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De openbare rui
de openbar
versterken en u
-> DE OPENBAR
ONTWIKKE

Een kwalitatieve en
inclusieve residentiële
ontwikkeling verzekeren
-> WOONPROJECTEN
De sociale functie van de wijk
verzekeren voor een gemengd
en gastvrij onthaal
-> COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

beplant oppervlak
beplant oppervlak op tegels of dak

+

vrij perceel
stratenblok dat meer groenbeplanting moet krijgen

De binnenkanten van de stratenblokken meer lucht geven, doordringbaar maken en beplanten
De bewoonbaarheid van de wijk gaat samen met
een herkwalificatie van de binnenkanten van de
stratenblokken die momenteel totaal verzadigd zijn.
Het netwerk met doorgangen en parken zal al deels
bijdragen aan deze doelstelling maar elk project of
elke herinrichting moet op zijn/haar schaal ook mee
ingeschakeld worden bij het reconstrueren van
doordringbare en beplante ruimtes. Het RPA legt
(net zoals de GSV) een absoluut minimum van 25%
van de percelen met volle grond op voor alle (re)
constructie- of transformatieprojecten, en trekt voor
sommige projecten die verhouding op tot een
minimum van 50%. Bij huisvestingsprojecten moet
dat aandeel nog groter zijn.

Om rekening te houden met de specifieke
kenmerken van het weefsel van de wijk, laat het RPA
bovendien toe de voorziene groene ruimtes met
tuinen binnen elk project naargelang de context
op de aanpalende percelen te voorzien, zodat er
grote aangrenzende groene ruimtes ontstaan die
als geheel voordelig zijn voor het potentieel op het
vlak van biodiversiteit en natuurlijke lichtinval.
Deze bepalingen maken het voorwerp uit van
specifieke regels die in het regelgevende luik
worden toegelicht.
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De wijk uit haar iso
verbinden met nieuwe
-> WEEFSEL HE
DOORKRU
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3.

STRATEGISCHE ZONES

3.1 HET KANAAL

Het deel van het kanaal dat zich binnen de
perimeter van het RPA bevindt, is erg specifiek. Het
is tegelijkertijd industrieel en residentieel, beschikt
over een relatief smal profiel en een tamelijk hoog
waterniveau (stroomopwaarts van de sluis van
Molenbeek). Deze stedenbouwkundige situatie
is uniek in Brussel.
Het RPA heeft de ambitie de specifieke kenmerken
van dit stuk met contrasterende bouwprofielen,
functies en typologieën te bewaren en ten volle
te benutten.
In dit hoofdstuk worden een reeks specifieke intenties
voor het stadsproject in deze zone opgesomd met
beelden ter illustratie. Deze beelden verwijzen
niet naar een project voor de specifieke percelen,
maar bieden een suggestieve visie op de gepaste
inrichting van de omgeving door op de zone de
verschillende stedenbouwkundige principes van
het RPA toe te passen.

CityTools - plusofficearchitects
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HUIDIG PROFIEL
Noordelijk deel van
de Liverpoolstraat
• GFR omgeleid
• erg smalle voetpaden
• gebruiksconflicten
• zwakke zichtbaarheid
van het kanaal
REFERENTIEPROFIEL
voor het hele stuk
met een inrichting zonder niveauverschillen in materialen die zo
uniform mogelijk zijn ‘van aan
de gevel tot aan de balustrade’

HUIDIG PROFIEL
Zuidelijk deel van
de Liverpoolstraat
• GFR onderbroken
• inrichtingen zonder
kwaliteit
• voetpad 1,20 m
(voor een school)

• Mariemontkaai: eenrichting, verbreed voetpad
• doorlopend fietspad in twee richtingen
• afschaffen parkeerplaatsen (25 pl. over 400 m)
• functionele strook: zie illustratie OF variant
zonder manoeuvreer- of lever-/PBM-zones als
de bomen op hun huidige locatie behouden
blijven (vermits dan vervangen door fietspad)
• Nijverheidskaai: momenteel eenrichting
• afschaffen parkeerplaatsen (27 pl. over 300 m)
• aandacht voor manoeuvres vrachtwagens
• Mariemontkaai: eenrichting, verbreed voetpad
• toevoeging functionele strook met bomen, groene en verblijfszones,
   manoeuvreer- en specifieke parkeerzones (PBM en leveringen)
• doorlopend fietspad in twee richtingen
• Nijverheidskaai: momenteel eenrichting
• afschaffen parkeerplaatsen (slechts 21 pl. over 350 m)
• aandacht voor manoeuvres vrachtwagens

specifieke bekleding voor de kaaien
algemene bekleding, asfalt, ...

DE KAAIEN ALS OPENBARE, LOGISTIEKE
EN RECREATIEVE RUIMTE
De kaaien van het kanaal vormen een grote openbare landschapsruimte die ten volle benut moet
worden.
De inrichting ervan moet het mogelijk maken de
ruimte beter in te delen ten voordele van de belangrijkste doelen van het RPA, met name de logistieke
en recreatieve functies alsook de actieve mobiliteit.
Zoals hierboven reeds gezegd zijn die uitermate
verschillende functies niet incompatibel omdat ze
zich over het algemeen op verschillende momenten
van de week en zelfs van de dag afspelen.
Van deze functies de prioriteit maken, betekent
ook dat de andere, met name het doorgaande
autoverkeer en de parkeermogelijkheden, verminderd moeten worden. Door duidelijke prioriteiten
te stellen voor het gebruik van de kaaien, kunnen
concrete mogelijkheden voor de inrichtingsprincipes worden voorgesteld.
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Actie 1: Mariemontkaai eenrichting
en zonder niveauverschillen
De Mariemontkaai is de ruimte waar de onderlinge
spanningen tussen de gebruikers het grootst zijn.
Er is voor geen enkele gebruiksmodus momenteel
een kwalitatieve ruimte aanwezig wat tot gevaarlijke situaties op het vlak van verkeersveiligheid
leidt (met name voor de school op de hoek van
de De Bonnestraat of de oversteek van de brug aan
de Liverpoolstraat voor de Kanaalroute).
Er kan enkel ruimte worden gemaakt door op
de kaai eenrichtingsverkeer in te voeren en de overblijvende parkeerplaatsen af te schaffen (behalve
die voor PBM) tussen de Manchesterstraat en de
Ninoofsesteenweg. Met dit nieuwe profiel zou de
logistieke toegankelijkheid voor zwaar vrachtverkeer op doeltreffende wijze gehandhaafd blijven
terwijl aan gevelzijde veiligere, comfortabele voetpaden worden ingericht en aan de kant van het
kanaal een ruimte bestemd wordt voor de Gewestelijke Fietsroute die daar dan over een kwalitatief
en doorgaand profiel beschikt (zonder omleiding
langs de Nijverheidskaai).
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verbrede kanaalruimte

Actie 2: Nijverheidskaai zonder niveauverschillen

Actie 3: Specifieke uitbreidingen naar de wijk

Op de Nijverheidskaai geldt al eenrichtingsverkeer.
De enige manier waarop de ruimte er herverdeeld
kan worden, is door de parkeerplaatsen af te
schaffen. Dat zal grotendeels ten goede komen
aan het comfort van de zwakke weggebruikers
(met name de voetgangers die nu enkel over
een smal voetpad beschikken), het uitzicht van
de omgeving en de zichtbaarheid van het kanaal.

Naast deze herprofileringen van de kaaien moeten
ook de specifieke uitbreidingen van openbare
ruimtes naar de aanpalende wijken gevaloriseerd
worden. Zulke uitbreidingen bestaan al aan het
Liverpoolplein of zijn voorzien in de voormalige
Libelcohal. Andere kunnen worden ingepland
voor de kruispunten met de Gosseliesstraat,
de Schipstraat en de hoek van de Manchesterstraat.

Het is dan ook mogelijk de kaaien op een
geïntegreerde en doorlopende wijze ‘van aan
de gevel tot de balustrade’ in te richten, in
een verkeersluwe omgeving door de inrichting
van een ruimte zonder niveauverschillen. Voor
de logistiek blijft de ruimte functioneel terwijl de
bewoners er, buiten de bedrijfsuren, een uniforme
grote openbare ruimte vinden aan de rand van het
kanaal. Voor de wijk en de verschillende functies die
langs de kaai worden voorbereid, zoals de grote hal
en de recreatieve ontsluiting ervan naar het water,
is dit een unieke kans.

Verschillende privé- of openbare projecten
aan de rand van het kanaal kunnen tot slot
achteruitbouwstroken voorzien ten opzichte van de
rooilijn die naargelang het geval een uitbreiding
van de openbare ruimte kunnen inhouden of als
afgesloten privéruimte behouden kunnen blijven.

CityTools - plusofficearchitects
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RIJKE EN GEDIVERSIFIEERDE BOUWFRONTEN

Principe 2: behoud van kleine bouwprofielen

Voor de bebouwde ruimtes langs het kanaal geldt
als inrichtingsprincipe dat de verscheidenheid van
de vormen (van bouwprofielen en inplantingen),
gebruik en functies gevrijwaard moet worden en
zelfs nog verder aangemoedigd. Gezien het profiel
van gevel tot gevel van dit stuk van het kanaal het
smalst is voor het hele Gewest, moeten de relatief
lage bouwprofielen, behalve in uitzonderlijke
gevallen, behouden en aangemoedigd worden en
achteruitbouwstroken ten opzichte van de rooilijn
toegelaten worden.

De gebouwen die momenteel een erfgoedwaarde
of waarde als geheel inhouden, zijn over het
algemeen constructies met een relatief laag
bouwprofiel (gelijkvloerse hangars of aanpalende
gebouwen van 3 tot 4 verdiepingen). Het RPA wil dit
kenmerkende element aan de rand van het kanaal
in de wijk beschermen. Met name de nog aan het
kanaal aanwezige ‘reeksen’ aanpalende woningen
zijn van grote waarde voor het geheel en moeten
dus bewaard blijven.

Principe 1: achteruitbouwstroken ten opzichte van
de rooilijn
Nieuwe mandelige constructies moeten volgens Titel
I van de GSV op de rooilijn worden ingeplant. Langs
het kanaal hebben tal van bestaande gebouwen
echter soms aanzienlijke achteruitbouwstroken,
vaak gekoppeld aan (vroegere) industriële functies.
Het RPA stelt voor de mogelijkheid te behouden
gebouwen met achteruitbouwstroken in te planten
vermits dat bijdraagt aan de visuele verbreding
van het kanaal en het mogelijk maakt er tuinen
of voorpleintjes in te richten of andere creaties
die specifiek tot een uitbreiding van de openbare
ruimte leiden daar waar dat relevant blijkt.
Dat laatste geval wordt aangegeven en aanbevolen
als de vrije ruimte langs minstens twee zijden
aansluit op openbare ruimtes of voorzieningen:
dat is zo aan straathoeken, volledige doorgangen
van stratenblokken (enkel te overwegen daar waar
de regelgevende kaart dat voorziet, zie luik III) en
ruimtes die dienstdoen als ‘voorplein’ voor een
openbare voorziening.

Als basisprincipe geldt voor de bouwprofielen
bijgevolg dat de veeleer lage constructiehoogtes
(hoogstens 15 tot 16 m) behouden moeten blijven.
Daarmee wordt voorkomen dat de ruimte vanop
het kanaal weer als ingesloten wordt gepercipieerd
en dat er geleidelijk aan een te uniform, massief of
monotoon bouwfront zou ontstaan.
Principe 3: specifieke overschrijdingen
Naast dit relatief lage referentiebouwprofiel
staat het RPA zeer specifiek ook gecontroleerde
hoogtecontrasten toe die bijdragen aan het
verder versterken van het diverse uitzicht van de
kanaalbuurt. Er worden twee types toegestaan:
• Projecten die op grote percelen ingeplant worden
(breedte > 12 m) mogen specifieke accenten boven
de referentiehoogte hebben, mits ze kwalitatief
in verbinding blijven staan met de aanpalende
bouwprofielen. Deze overschrijdingen moeten
afgewisseld worden met lagere gehelen en bijgevolg
op 20 m afstand of meer van elkaar liggen.
• Op kleine percelen wordt het behoud van de
bestaande bebouwing aangemoedigd (zie hoger)
maar kan ze wel samengaan met lichte uitbreidingen
van het bouwprofiel. De huidige trend om extra
verdiepingen toe te voegen, moet dus op specifieke
wijze omkaderd worden.

► zie Luik III voor de specifieke bepalingen m.b.t.
de constructies aan de rand van het kanaal.
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Voorbeeld van de kwalitatieve evolutie van een
deel van de rand van het kanaal

gebouw met een erfgoedwaarde of waarde als geheel
andere gebouwen aan de rand van het kanaal
andere gebouwen achter de rooilijn ten opzichte van het kanaal
nieuwe constructies

Fig.1: identificatie van de bebouwing met een erfgoedwaarde of waarde als geheel

Fig. 2: mogelijke evolutie volgens de aanbevelingen en voorschriften van het RPA
stedelijke integratie van
een industrieel complex

gebouw bewaard
op de hoek

gebouw bewaard
op de hoek

reeks van 3
‘vervolledigen’

reeks van 3
of min. 20 m

behoud van een
open zicht vanaf
de Grote Hal

⎨

⎨

⎨

groene ruimte
op de hoek

minstens 20 m
tussen
overschrijdingen

reeks van 3
of min. 20 m

Fig. 3: afmetingen van de ‘overschrijdingen’ – op percelen van meer dan

minstens 20 m
tussen
overschrijdingen

max 20m

12 m breed

4m
a

max 8m

max 4m

a

max 4m

max 4m

max 8m

op gebouwen van minder
dan 20 m breed
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max 4m

PROJECTEN VAN EEN EXEMPLARISCHE KWALITEIT
We formuleren specifieke principes en voorschriften
voor de rand van het kanaal. Op die manier geven
we blijk van onze gezamenlijke ambitie om van
deze zone een voorbeeld te maken voor het hele
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat geldt dan niet
enkel voor de stedenbouwkundige eigenschappen
van het geheel maar ook op ecologisch, sociaal en
architecturaal vlak. En dat voor elk project dat onder
de herontwikkeling van deze specifieke zone valt.
De structuur hieronder omvat negen principes

ESPACE PUBLIC
ESPACE BÂTI

PROGRAMMATION
ESPACE PUBLIC

AMMATION

elijkvloers:
akter, gezellig,
e openbare ruimte

ppen van de woningen:
e ruimtes, daktuinen,
uitzicht op het kanaal

het microklimaat:
deffecten, aanleg
e oppervlakken

m.b.t. de eigenschappen van de projecten (privé en
openbaar) aan de rand van het kanaal. Ze vormt zo
een checklist ter beoordeling voor de overheden
die de vergunningen moeten verlenen, maar
ook voor de projectverantwoordelijken zelf.
We vragen deze laatsten deze vooraf ingevulde
tabel op te nemen in de toelichtende nota die ze bij
hun aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige
vergunning voegen.
ESPACE BÂTI

Actief gelijkvloers:
Beheer van overlast voor
gemengd
gezellig,
de wijk: geluid,
logistiek,
Beheer van
overlastkarakter,
voor
Contextuele morfologie:
industriële
in contact
met de openbare ruimte
mobiliteit,
parkeren, …
de wijk:
geluid, logistiek,
typologie, fijn stadsweefsel
of overschrijding
mobiliteit, parkeren, …
met verbinding naar aanpalend pand

Contextuele morfologie: industriële
typologie, fijn stadsweefsel of overschrijding
met verbinding naar aanpalend pand

Positieve bijdrage aan de openbare ruimte:
Specifieke eigenschappen van de woningen:
gemeenschappelijke
ruimtes,
openbare of van
privé-achteruitbouwstrook,
Positieve bijdrage
aan de openbare
ruimte:daktuinen,
Integrale via
duurzaamheid
het project:
grote
terrassen met uitzicht op het kanaal
toegang
tot/transparantie
naar gelijkvloers, …
via openbare
of privé-achteruitbouwstrook,
met name
het wateren stroombeheer,
toegang tot/transparantie naar gelijkvloers, …
energieproductie, flexibele structuren, …

Integrale duurzaamheid van het project:
met name het water- en stroombeheer,
energieproductie, flexibele structuren, …

Aandacht voor het microklimaat:
Specifiekelichtinval,
eigenschappen
van
windeffecten,
aanleg
de inrichting van
van niet-bebouwde
beplante oppervlakken
ruimte (beplanting, bekleding, meubilair/
speeltoestellen, begrenzingen)

Specifieke eigenschappen van
niet-bebouwde
Bijdrage aande
deinrichting
circulairevan
economie:
ruimte
(beplanting,
behoud en
renovatie
van het bekleding,
gebouw, meubilair/
speeltoestellen,
begrenzingen)
hergebruik
van materialen,
hernieuwbare bronnen, …

Bijdrage aan de circulaire economie:
behoud en renovatie van het gebouw,
hergebruik van materialen,
hernieuwbare bronnen, …

APPRÉCIATION GLOBALE
APPRÉCIATION GLOBALE

(moyenne des 9 indicateurs)

Voor meer toelichting over deze thema’s kunnen
●●● = voorbeeldig
ze ook de Referentiegids voor Duurzame
(moyenne des 9 indicateurs)
●●○ = goed
Wijkontwikkeling en de Gids Duurzame Gebouwen
●○○ = gemiddeld
○○○ = slecht
(allebei online beschikbaar) van Leefmilieu Brussel

raadplegen.
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Weergave
‘ThefCity
of Flows’
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gemaakt tijdens de prospectiefase van het RPA Heyvaert op basis
van de uitwisselingen tussen de betrokken partijen en de bewoners.
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3.2 DE ZENNE

De as van de Zenne die de wijk doorkruist, is de
tweede strategische zone binnen de perimeter van
het RPA. De aanwezigheid van deze stroom ligt aan
de basis van de topografie en de stedelijke ontwikkeling van de wijk. Bovendien gaf ze aanleiding tot
een aanzienlijk deel van het industriële erfgoed
(leerlooierijen, verfindustrie, slachthuizen, ...).
Deze rivier die van zijn oorspronkelijke bedding
werd omgeleid, is vandaag amper nog waarneembaar in de wijk. Enkel het tracé van de percelen, de
gemeentegrens en de rechtlijnige niet-bebouwde
ruimtes in de stratenblokken herinneren nog aan
het bestaan ervan.

Enkele jaren geleden ontstond het idee om de as
van de Kleine Zenne een tweede adem te geven als
nieuwe openbare ruimte (Gidsplan, SVC HeyvaertPoincaré, Duurzaam Wijkcontract Compas, ...).
Het RPA sluit aan bij de continuïteit van deze
denkoefeningen met de bevestiging dat er een
netwerk aan groene ruimtes moet worden ingericht
die de bestaande parken structureren en onderling
verbinden op basis van de tracés van de Kleine
Zenne en het Zinneke, alsook door de creatie van
een aantal ‘zijrivieren’. Het RPA zorgt tevens voor
een onderlinge samenhang tussen de nieuwe
groene ruimtes en de constructies die ermee in
verband staan.

CityTools - plusofficearchitects
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NETWERK VAN PARKEN EN PUBLIEKE
DOORGANGEN

Principe 1: uit het isolement halen en verbinden

De inrichting van een nieuw netwerk met
onderling verbonden parken maakt het mogelijk
het uitgesproken gebrek aan groene ruimtes in
dit deel van de stad weg te werken. Op kleinere
schaal kunnen we met dit project de binnenkanten
van de stratenblokken die momenteel voor
meer dan 95% volgebouwd en ondoordringbaar
zijn, herkwalificeren, opentrekken en minder
dicht maken. Met dit project ontstaan er rustige
wandelroutes met beplanting die toegankelijk zijn
voor alle bewoners van wie de huizen vaak geen
eigen buitenruimte hebben.

Het parkennetwerk moet de bestaande kleine
groenzones verbinden die vandaag volledig
verzadigd en ondergedimensioneerd zijn, zoals het
Liverpoolplein, het Dauwpark en de Pierronruimte.
Door ze mee in het netwerk op te nemen en uit hun
isolement te halen, kan het overmatig gebruik ervan
beperkt worden en de sociale controle verbeterd.

Om er een hoogwaardig en functioneel systeem
van groenzones van te maken, is het belangrijk dat
het risico op een ‘gangeffect’ wordt tegengegaan
met het ‘meeraderige’ model van openbare ruimtes
dat hier beoogd wordt. Het RPA beoogt dus een
systeem van parken dat op alle verschillende
niveaus zo breed en zo open mogelijk is.
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Het zorgt ook voor een verbinding tussen twee
grote polen van supralokale openbare ruimtes die
momenteel volop in ere hersteld worden, met name
het park aan de Ninoofsepoort en het voorplein
voor de Slachthuizen van Anderlecht. Op termijn
kan dit netwerk mogelijk ook doorgetrokken
worden naar de heringerichte Nijverheidskaai.
Ook daar moedigt de RPA een recreatieve invulling
voor aan.
De verbinding onder de vorm van groene ruimtes
vormt geen concurrentie met de openbare weg die
voor functionele verplaatsingen gebruikt wordt. Ze
zorgt in het doordeweekse leven voor wandelroutes,
speel-, sport- en ontspanningsruimtes waar in de
rest van de wijk geen plaats voor is.

CityTools - plusofficearchitects

Principe 2. De profielen uitbreiden

Inrichting en gebruik

De morfologische configuratie van dit nieuwe
netwerk baseert zich op het tracé van de Kleine
Zenne die algemeen genomen in een kanaal
met een breedte van 12 m werd geleid. Deze
breedte is het absolute minimum aan vrije ruimte
die moet worden behouden ten opzichte van elke
constructie. Projecten die aan dit netwerk grenzen
moeten bij elke gelegenheid gestimuleerd worden
dit profiel nog verder uit te breiden middels
achteruitbouwstroken om het profiel nog verder
open te trekken en de omvang ervan te vergroten.

De inrichting van de groene ruimte moet bijzonder
kwalitatief zijn en de ontwikkeling van een rijke
biodiversiteit en een beter microklimaat mogelijk
maken. Dat veronderstelt een optimaal aantal
beplante zones in volle grond. De problematiek
van de bodemvervuiling vormt in dat opzicht
een uitdaging waar rekening mee moet worden
gehouden, zonder evenwel onoverkomelijk te zijn.

Het park zal bijgevolg niet altijd even breed
blijven, de breedte zal fluctueren. Dat betekent
dat constructies op innovatieve wijze omkaderd
moeten worden (zie bepalingen – luik III) en dat er
een goede coördinatie moet zijn tussen de private
en publieke partners van de verschillende projecten
die mee bijdragen aan de realisatie en activering
van het park.

Anderzijds moeten ook bijkomende aspecten – rust,
sociale controle (doorheen de dag), veiligheid en
properheid – gegarandeerd worden. Deze aspecten
moeten in het achterhoofd worden gehouden
bij het beheer van de geplande toegangen naar
het park en de rekrutering van het noodzakelijke
personeel voor het onderhoud en de bewaking.
Dit zijn cruciale voorwaarden om het project te
doen slagen.

Er moet met name bijzondere aandacht worden
besteed aan de verbindingen van het park met
het netwerk van straten. Op dat vlak moeten de
projecten een goede zichtbaarheid van het park
vanop de straat verzekeren, met name via de
uitbreiding ervan en de gepaste bouwprofielen.
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BOUWFRONTEN
Een parkennetwerk in een samengesteld weefsel
leidt sowieso tot nieuwe verhoudingen met de
bestaande of nog te bouwen gebouwen langs het
traject ervan. Een eerste voorwaarde voor een
functionele groene ruimte is dat ze voldoende
breed is. De bouwprofielen van de constructies
langs het net zijn begrensd om een bottleneckeffect
te vermijden.
Inplanting met achteruitbouwstrook en beperkte
bouwprofielen
De principes m.b.t. de inplanting en het bouwprofiel
zijn er bijgevolg bovenal op gericht de openbare
ruimte voldoende kwalitatief in te richten door de
gemiddelde hoogte van de gebouwen te beperken
tot 3/4 van de breedte van de open ruimte. Deze
principes voor de verhouding ten opzichte van de
open ruimte en de inplantingsmogelijkheden op een
variabele afstand ten opzichte van de gecreëerde
doorgangen, hebben als doel de projectontwerpers
ertoe aan te zetten de nieuwe gebouwen met een
achteruitbouwstrook in te planten en de open
ruimte dus ... meer ruimte te bieden. Het gebruik
van begrippen m.b.t. een gemiddelde hoogte
en breedte zorgt voor een zekere ‘rekbaarheid’
in de benadering van de maatbepalingen en
bijgevolg ook een aanzienlijke creatieve marge
voor de verschillende projecten die het traject van
de openbare ruimte levendiger maken.
Principe 1: uitbreiding van de openbare parkruimte
De verkregen achteruitbouwstroken moeten het
bovenal mogelijk maken het park uit te breiden
en moeten dus toegankelijk blijven voor het
publiek. Enkel twee gevallen rechtvaardigen het
behoud van een (deel van de) achteruitbouwstrook
als privézone:

1. Een zogenaamde ‘alkoofruimte’, ingesloten door
de aanpalende constructies;
2. Bij een aanzienlijke uitbreiding van het park
omwille van het project, het behoud van een
privéstrook van 2 op 4 m langs de woningen op het
gelijkvloers.
In beide gevallen moet de afsluiting die deze
ruimtes afbakent doorzichtig zijn en bij voorkeur
opgebouwd uit (of bekleed met) diverse
beplantingen.
Principe 2: rooilijnen en variabele vormen
De gewenste morfologie voor de bouwfronten langs
het park is helemaal anders dan die gebruikelijk
aanwezig is langs een straat. Hier moet het
bouwfront niet rechtlijnig maar veeleer gevarieerd
zijn met wisselende bouwprofielen die het parcours
leven inblazen en zo een ‘gangeffect’ vermijden.
Principe 3: gepaste bouwprofielen op de hoeken
De hogere volumes binnen eenzelfde project
moeten niet op de hoeken geplaatst worden, maar
in de zones waar hun visuele impact beperkt blijft.
De hoekgebouwen moeten dus laag blijven, met
de eventuele uitzondering van die gebouwen die
op de straten aansluiten waar de inrichting van een
‘focal point’ gerechtvaardigd kan zijn.
Het erfgoed tot zijn recht laten komen
Met het netwerk aan groene ruimtes kan het
interessante industriële erfgoed langsheen de
doorgangen extra in de verf worden gezet. Aan de
hand van laterale gangen kunnen deze gebouwen
als getuigen van het rijke industriële verleden van
de Zenne optimaal benut worden.

► zie Luik III voor de specifieke bepalingen m.b.t.
de constructies langs de kruispunten.
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Strategisch stratenblok: Compas-Heyvaert-LiverpoolBergen
Binnen het netwerk heeft dit stratenblok een
bijzonder strategische waarde omwille van de
omvang en locatie. Het moet bijgevolg mee
ingeschakeld worden in de vestiging en animatie
van het parkennetwerk. Het RPA herhaalt met name
het belang om er voorzieningen in op te richten.
Het voorziet in bepaalde principes op het vlak
van de samenstelling en in publiek toegankelijke
doorgangen die het Park van de Kleine Zenne,
het Liverpoolplein (dat zo uit zijn isolement wordt
gehaald) en het begin van de doorgang aan de
zijde van Compas en de Heyvaertstraat onderling
verbinden.
Het RPA laat de projectverantwoordelijken voor deze
site alle vrijheid op het vlak van de samenstelling
maar verplicht hen wel minstens 500 m² groene
ruimte aan te leggen.

Samenstelling
de verschillende bestaande openbare of -projectruimtes
met elkaar verbinden om een voetgangerstraject
te creëren dat het stratenblok structuur geeft

Aanzichten
samenstelling van openbare ruimtes naargelang
de visuele assen naar de gebouwen met een
erfgoedwaarde
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PROJECTEN VAN EEN EXEMPLARISCHE KWALITEIT
Met de specifieke principes en voorschriften
voor de ‘oevers’ van de Zenne geven we blijk
van onze gezamenlijke ambitie van deze zone
een voorbeeld te maken voor het hele Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dat geldt dan niet enkel
voor de stedenbouwkundige eigenschappen van
het geheel maar ook op ecologisch, sociaal en
architecturaal vlak. En dat voor elk project dat onder
de herontwikkeling van deze specifieke zone valt.

ESPACE PUBLIC
ESPACE BÂTI

PROGRAMMATION
ESPACE PUBLIC

AMMATION

elijkvloers:
akter, gezellig,
e openbare ruimte

ppen van de woningen:
e ruimtes, daktuinen,
uitzicht op het kanaal

het microklimaat:
deffecten, aanleg
e oppervlakken

De structuur hieronder omvat negen principes
m.b.t. de eigenschappen van de projecten (privé en
openbaar) langs het park. Ze vormt zo een checklist ter beoordeling voor de overheden die de
vergunningen moeten verlenen, maar ook voor
de projectverantwoordelijken zelf. We vragen
deze laatsten deze vooraf ingevulde tabel op
te nemen in de toelichtende nota die ze bij hun
aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige
vergunning voegen.

Beheer van de problematiek van
Actief gelijkvloers: gemengd karakter,
de bodemvervuiling: impact van de
gezellig,
getroffen
maatregelen
op de kwaliteit
Beheer
vantransparant,
overlast voorsociale controle vanContextuele
morfologie:
industriële
delogistiek,
openbare ruimte
van
project
de wijk: geluid,
typologie, fijn stadsweefsel
of het
overschrijding
mobiliteit, parkeren, …

ESPACE BÂTI

Contextuele morfologie: postindustriële c
ontext, aan de binnenkant van het
stratenblok

met verbinding naar aanpalend pand

Toegang tot de woningen: scenografie
Kwaliteit van de verbinding met het park:
(bijkomende)
via uitbreiding
vanproject:
het park en/of
Positieve bijdragevan
aande
de ingang,
openbare
ruimte:
Integrale duurzaamheid
van het
toegangsmogelijkheid
vanaf het park, met
… name het
privétuinen,
toegangen, …
via openbare
of privé-achteruitbouwstrook,
water- enbijkomende
stroombeheer,

Integrale duurzaamheid van het project: met
name het water- en stroombeheer in het
project, flexibele typologieën, …

Aandacht voor het microklimaat: lichtinval,
Biodiversiteit in de groene ruimtes: keuze
Specifieke
eigenschappen
Bijdrage aan van
de circulaire
wind, eiland
van rust, van
aanleg van beplante
de natuur,economie:
vochtige biotopen
de inrichting van niet-bebouwde
behoud en renovatie
van het gebouw,vijver, …)
oppervlakken
(infiltratievoorzieningen,
ruimte (beplanting, bekleding, meubilair/
hergebruik van materialen,
speeltoestellen, begrenzingen)
hernieuwbare bronnen, …

Bijdrage aan de circulaire economie: behoud
en renovatie van het gebouw, hergebruik
van materialen, hernieuwbare bronnen, …

toegang tot/transparantie naar gelijkvloers, …

energieproductie, flexibele structuren, …

APPRÉCIATION GLOBALE
APPRÉCIATION GLOBALE

(moyenne des 9 indicateurs)
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Voor meer toelichting over deze thema’s kunnen
Duurzame
Gebouwen
(allebei online beschikbaar) van Leefmilieu Brussel
raadplegen.

●●● = voorbeeldig
(moyenne desze
9 indicateurs)
ook de Referentiegids voor
●●○ = goed
●○○ = gemiddeld
Wijkontwikkeling en de Gids Duurzame
○○○ = slecht
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I Verordenend luik

Het verordenend luik van het RPA laat toe
een normenkader te bepalen aangepast
aan de lokale context en de vastgestelde
uitdagingen.
De
verordenende
voorschriften
zijn
opzettelijk
beperkt
en
verwijzen
meestal naar bestaande begrippen of
berekeningswijzen die in de Brusselse
stedenbouwkundige praktijk van toepassing
zijn.
De nieuwe begrippen zijn op didactische
wijze
uitgelegd
en
met
schema’s
geïllustreerd en zijn omschreven in de
verklarende woordenlijst.
De teksten en illustraties van dit hoofdstuk
hebben een verordenende waarde, met
uitzondering van de kaders die, zoals dit
kader, uit didactisch oogpunt als toelichting
of pro-memorie zijn vermeld en een
informatieve waarde hebben.

1.

GRAFISCHE VOORSCHRIFTEN

Bestaande toestand in het GBP
Typische woongebieden
Gemengde gebieden
Sterk gemengde gebieden
Gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten
Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving
Parkgebieden
Gchews-gebieden
Lint voor handelskernen
Structurerende ruimten
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Lint voor productiekernen?

Grafische voorschriften

Gebieden voor voorzieningen van collectief belang
of van openbare diensten
Parkgebieden
Programmagebied*
Lint voor productiekernen*
Aan te leggen verbinding*
Indicatieve verbinding*
Indicatieve doorgang*

De
invoering
van
een
lint
voor
productiekernen
beoogt
gemengde
functies te bevorderen en te organiseren
en ruimten te bestemmen voor de
vestiging van bedrijven en voorzieningen
van collectief belang, hoofdzakelijk op de
benedenverdiepingen van de gebouwen
door er de vestiging te beperken van
woningen of van grote handelszaken.
Dit lint is hoofdzakelijk gelegen langs
de “gemengde productiestraten” zoals
vastgesteld in het strategisch luik en, op
een meer gerichte wijze, in de secundaire
straten waar de gebouwen of percelen
meer aangepast lijken voor de vestiging van
economische activiteiten of voorzieningen
van collectief belang.

*de elementen aangeduid met een asterisk betreffen RPA-specifieke schriftelijke voorschriften
en zijn beschreven op blz. 9 van dit document.
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Het RPA en het GBP:
Om de leesbaarheid en de inzichtelijkheid van het RPA
te vergemakkelijken, zijn de nieuwe voorschriften
aangeduid naast de bestemmingen van het GBP

Typische woongebieden
Gemengde gebieden
Sterk gemengde gebieden
Gebieden voor voorzieningen van collectief belang
of van openbare diensten
Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving
Parkgebieden
Gchews-gebieden
Programmagebied*
Lint voor handelskernen
Structurerende ruimten
Lint voor productiekernen*
Aan te leggen oversteekplaats*
Indicatieve verbinding*
Indicatieve doorgang*

*de elementen aangeduid met een asterisk betreffen
RPA-specifieke schriftelijke voorschriften en zijn beschreven
op blz. 9 van dit document.
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2.

SCHRIFTELIJKE VOORSCHRIFTEN

2.1

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

AV 0. Deze algemene voorschriften zijn van
toepassing op alle gebieden van het plan,
niettegenstaande de grenzen en beperkingen
bepaald in de bijzondere voorschriften die erop
betrekking hebben.
AV 1. Voor elke definitie van een woord verwijzen
wij naar de verklarende woordenlijst van het RPA en,
bij ontstentenis, naar de verklarende woordenlijst
van het GBP, alsook naar de definities vermeld in
de geldende regelgeving.

A.2. Bouwwerken op het binnenterrein van een
huizenblok, worden opgetrokken in mandeligheid
met minstens één aangrenzend bouwwerk
en mogen dat noch in hoogte noch in diepte
overschrijden.
A.3. De artikelen A.1. en A.2. zijn niet van
toepassing op projecten onderworpen aan de
voorschriften G of H.  

AV 2. De grafische en schriftelijke voorschriften
van dit luik van het RPA hebben een verordenende
waarde, met uitzondering van de voorschriften
in een kader met stippellijn die ter informatie
zijn vermeld. Ze illustreren de toepassing van de
voorschriften van het RPA en zijn bedoeld voor een
betere leesbaarheid en inzichtelijkheid.
AV 3. De bouwprojecten van woongebouwen met
een oppervlakte van 2000 m2 moeten minimaal
20% van hun oppervlakte bestemmen voor
woningen gelijkgesteld met sociale woningen of
aan sociale woningen gelijkgestelde woningen.
Overheidsactoren die deelnemen aan het
socialehuisvestingsbeleid zijn vrijgesteld van dit
voorschrift.

2.2

min. 1/4 van
de bouwdiepte
a. Ligging van een bouwproject overeenkomstig de GSV

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

A. Gebied voor koeren en tuinen
A.1. Op een perceel dat aan meer dan één
mandelige muur omringd is met bouwwerken op
het binnenterrein van het huizenblok, kan de ligging
van een bouw- of verbouwingsproject zodanig
worden gepland dat het gebied voor koeren en
tuinen elders gelegen is dan aan de achterkant
van het perceel, indien dat toelaat dit gebied uit te
lijnen met dat van de aangrenzende percelen.
In een dergelijk geval moet meer dan 25% van
de perceeloppervlakte uit volle grond bestaan en
beplant zijn. Indien het project woningen bevat
op het binnenterrein van het huizenblok, wordt
dit aandeel verhoogd tot meer dan 50% van de
perceeloppervlakte.
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min. 25% van het perceel
b. Ligging van een bouwproject overeenkomstig
de regel van het gebied voor koeren en tuinen
van het RPA

+
meer dan 50% van het perceel
c. Ligging van een bouwproject overeenkomstig
de regel van het gebied voor koeren en tuinen
van het RPA
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B. Lint voor productiekernen:

C. Programmagebied*

B.1. Over een diepte van 30 m vanaf de
rooilijn zijn de benedenverdiepingen van de
gebouwen bestemd voor productieactiviteiten
en voorzieningen van collectief belang of van
openbare diensten. Ze kunnen ook worden
bestemd voor in ondernemingen geïntegreerde
diensten, voor hotels, voor duurzame stadslogistiek,
voor handelszaken, groothandelszaken en grote
speciaalzaken.
De bestemming van de benedenverdiepingen voor
huisvesting kan onder de volgende voorwaarden
eveneens worden vergund :
• een oppervlakte van minimaal 60% van de
grondinname van het gebouw is bestemd voor
productieactiviteiten, voor voorzieningen van
collectief belang of van openbare diensten, voor
in ondernemingen geïntegreerde diensten, voor
handelszaken;
• de handelingen en werken zijn onderworpen aan
een openbaar onderzoek en aan het advies van
de overlegcommissie;
• de functies andere dan de woonfunctie
moeten bij voorrang op de benedenverdieping
gevestigd zijn.

C.1. In dit gebied mag de oppervlakte bestemd voor
de groene ruimte toegankelijk voor het publiek niet
minder bedragen dan 0,5 ha. De voor het publiek
toegankelijke groene ruimte moet uit één stuk
zijn en met een ingang aan: de Heyvaertstraat, de
Passerstraat, de Liverpoolstraat via het tracé van de
Zenne, de Bergensesteenweg en het Liverpoolplein.
Elke aanvraag van een stedenbouwkundig attest,
een stedenbouwkundige vergunning of een
verkavelingsvergunning voor een nieuwbouw, een
afbraak-heropbouw of een herbestemming, bevat een
totaalbeeld van de in het gebied geplande aanleg.

B.2. De totale vloeroppervlakte van de handelszaken,
groothandelszaken, grote speciaalzaken en
duurzame stadslogistiek is beperkt tot 500 m2 per
project. De verhoging van deze vloeroppervlakte
tot 1500 m2 kan onder de volgende voorwaarden
worden vergund:
• een oppervlakte minstens gelijk aan die bestemd
voor de handelszaken, groothandelszaken
en grote speciaalzaken is bestemd voor
productieactiviteiten of voorzieningen binnen
het gebouw;
• de leveringszones voor het laden en lossen
van goederen bevinden zich binnen de
bouwvolumes;
• de verhoging van de oppervlakten moet naar
behoren zijn gemotiveerd door sociale of
economische redenen;
• de handelingen en werken zijn onderworpen aan
een openbaar onderzoek en aan het advies van
de overlegcommissie.
B.3. Artikel B.1 is niet van toepassing wanneer
de grondinname kleiner is dan 200 m².

D. Aan te leggen verbindingen
D.1. De doorlopende pijlen wijzen erop dat een
verbinding door het huizenblok moet worden
aangelegd om een publieke doorgang toe te
laten. De bouwwerken die langs deze verbindingen
worden opgetrokken, moeten de bepalingen van
artikel H. in acht nemen.

E. Indicatieve verbindingen
E.1. De onderbroken pijlen wijzen erop dat een
verbinding voor een publieke doorgang wenselijk
is. In geval de verbinding wordt aangelegd,
moeten de bouwwerken die langs deze verbinding
worden opgetrokken de bepalingen in acht
nemen van artikel H. Een toelichtingsnota die de
al dan niet aanleg van de verbinding motiveert,
wordt bij de aanvraag van het stedenbouwkundig
attest, de stedenbouwkundige vergunning of de
verkavelingsvergunning gevoegd.

F. Indicatieve doorgangen
F.1. De pijlen wijzen erop dat een publieke
doorgang wenselijk is. Deze kan verschillende
vormen aannemen, met inbegrip van de doorgang
door een of meer gebouwen.

De aanleg van een indicatieve doorgang
leidt niet tot een wijziging van de regelgeving
inzake de bouwprofielen of de ligging van
de aangrenzende gebouwen. De GSV en
andere bepalingen van het BWRO zijn dus
van toepassing.
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G. Voorschriften van toepassing
bouwwerken langs het kanaal

op

de

Langs het kanaal mogen bouwwerken worden
opgetrokken in achteruitbouw ten opzichte
van de rooilijn om het open landschap van
dit nauwe vak van het kanaal te behouden.
In hetzelfde opzicht is het belangrijk dat
het bouwprofiel van de bouwwerken
aan de kant van het kanaal beperkt blijft.
Met inachtneming van zeer specifieke
voorwaarden, kunnen in bepaalde gevallen
hogere bouwhoogten worden toegestaan
die bijdragen tot een gediversifieerd stedelijk
landschap langs het kanaal.

G.1. De voorschriften van dit artikel zijn van
toepassing op bouwprojecten met minstens één
gevel aan de kant van het kanaal.
G.2. Ligging van de bouwwerken
Aan de kant van het kanaal is de gevel op de rooilijn
gelegen.
Een achteruitbouw is toegestaan voor zover
de lokale omstandigheden dat toelaten en de
achteruitbouwstrook bijdraagt tot de ontsluiting
en tot de landschappelijke en ecologische kwaliteit
van de kaaien van het kanaal (maximalisering van de
doorlatende oppervlakken, kwaliteitsvolle inheemse
beplantingen, verhoging van de biodiversiteit, enz.).
Aan de zijgrenzen van het terrein wordt het
bouwwerk meestal opgetrokken op of tegen de
mandelige grens. Indien de lokale omstandigheden
dat toelaten is een insprong langs de zijkant
toegestaan. In een dergelijk geval moet in een
voldoende ruimte worden voorzien zodat de
insprongstrook kan bijdragen tot de ontsluiting en
de landschappelijke kwaliteit van de kaaien.
G.3. Grondinname
Op de benedenverdieping laat het bouwwerk
minimaal 25% van het perceel onbebouwd. In deze
oppervlakte zijn de eventuele achteruitbouwstroken
inbegrepen. De beplantingen zijn uitgevoerd in
volle grond en bestrijken minstens 3/4 van deze
oppervlakte.
G.4. Bouwprofielen
§1. Op de percelen langs het kanaal met een
bouwbreedte van minder dan 12 m, is de
bouwhoogte beperkt tot 15 m. Niettemin, wanneer
de benedenverdieping een plafondhoogte heeft van
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4 m over minstens 50% van haar vloeroppervlakte,
kan de bouwhoogte tot 16,5 m worden verhoogd.
§2. Op de percelen langs het kanaal met een
bouwbreedte van meer dan 12 m, mag de
bouwhoogte in specifieke gevallen meer bedragen
dan 15 m indien de volgende cumulatieve
voorwaarden zijn vervuld:
• deze bouwhoogte doet geen afbreuk aan de
kwaliteit van het binnenterrein van het huizenblok
en maakt deel uit van een architectonisch project
dat in het stedelijk landschap van het kanaal inpast;
• de bouwhoogte is onderworpen aan een
openbaar onderzoek en aan het advies van de
overlegcommissie;
• de bouwhoogte mag niet uitsteken boven de
daklijst van een aangrenzende gebouw over een
breedte van minimaal 4 m vanaf de mandelige
muur met dit gebouw;
• indien het project een tweede aangrenzend
gebouw telt aan de kant van het kanaal, mag de
bouwhoogte niet meer dan 8 m uitsteken boven
de daklijst van dit tweede gebouw;
• het gedeelte van het bouwwerk dat hoger is dan
15 m, heeft aan de kant van het kanaal een breedte
van maximaal 20 m;
• indien meerdere delen van het bouwwerk hoger
zijn dan 15 m, moeten die een onderlinge afstand
van minimaal 20 m in acht nemen;
• de handelingen en werken zijn onderworpen aan
een openbaar onderzoek en aan het advies van de
overlegcommissie.
§3. $$ 1 en 2 zijn niet van toepassing op renovatieof verbouwingswerken van een bestaande gebouw
waarvan de breedte aan de kant van het kanaal
minder bedraagt dan 20 m en waarvan zowel
de gevel als de structuur behouden blijven. In
een dergelijk geval kan het bouwprofiel van het
bestaande gebouw worden verhoogd, voor zover
de nieuwe bouwhoogte niet meer dan 4 m uitsteekt
boven de daklijst van het hoogste aangrenzend
gebouw en niet meer dan 8 m boven de daklijst van
het laagste aangrenzend gebouw.
Indien het gebouw waarop de verhoging betrekking
heeft, aan de kant van het kanaal maar één
aangrenzend gebouw telt, mag de verhoging niet
meer dan 4 m of 8 m uitsteken boven de daklijst van
dit gebouw indien het een afstand van meer dan
2 m met dit gebouw in acht neemt.

Op blz. 21 zijn schema’s opgenomen die de
regel van het bouwprofiel in verschillende
situaties illustreren.
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H. Voorschriften van toepassing
bouwwerken langs een verbinding

op

de

H.3. Grondinname
Langs de (aan te leggen of indicatieve)
verbindingen aangeduid op het plan, moet
het bouwprofiel van de bouwwerken worden
beperkt zodanig dat de kwaliteit van de open
ruimten en van de binnenterreinen van de
huizenblokken niet wordt aangetast. Gemiddeld bedragen de bouwprofielen niet meer
dan 3/4 van de breedte van de verbinding.
Dit principe komt tegemoet aan twee aanlegdoelstellingen die tot doel hebben een
“corridoreffect” langs de verbindingen te
voorkomen:
• de toepassing van de “gemiddelde hoogte”
laat een afwisseling toe van de bouwprofielen
alsook onderbrekingen van de bouwlijnen
binnen de verschillende projecten;
• de introductie van de verhouding tussen
de bouwhoogte en de breedte van de open
ruimte bevordert de aanleg van achteruitbouwstroken die het profiel van de verbinding verbreden.

H.1. De voorschriften van dit artikel zij van
toepassing op de bouwprojecten gelegen langs
een aan te leggen of indicatieve verbinding.
H.2. Ligging van de bouwwerken
De gevel van het bouwwerk langs de verbinding is
gelegen op een afstand van minimaal 6 m van de as
van de pijl. Een extra achteruitbouw is toegestaan
voor zover de lokale omstandigheden dat toelaten
en de aanleg van de eruit voortvloeiende ruimte
bijdraagt tot de ontsluiting en de landschappelijke
kwaliteit van de verbinding, door zoveel mogelijk
doorlatende en beplante oppervlakten, het
waterbeheer, de verhoging van de voor het publiek
toegankelijke oppervlakte.
Voor zover de lokale omstandigheden dat toelaten
is een insprong aan de zijgrenzen van het terrein of
aan de hoek met een straat eveneens toegestaan. In
een dergelijk geval moet in een voldoende ruimte
worden voorzien zodat de insprongstrook kan
bijdragen tot de ontsluiting en de landschappelijke
kwaliteit van de verbinding.

Op niveau van de benedenverdieping is
grondinname beperkt om bij te dragen
de verbetering van het binnenterrein van
huizenblok en tot de doorlatendheid van
bodem. Het bouwwerk laat minimaal 25%
het perceel onbebouwd, met inbegrip
de achteruitbouwstroken gelegen buiten
parkgebied.

de
tot
het
de
van
van
een

H.4. Bouwdiepte
Op elke verdieping, met uitzondering van
de benedenverdieping, neemt de maximale
bovengrondse
bouwdiepte
de
volgende
cumulatieve voorwaarden in acht:
• een maximale diepte van 15 m niet overschrijden;
• de kwaliteit van het binnenterrein van het
huizenblok niet aantasten;
• indien het bouwwerk mandelig is en de
aangrenzende terreinen bebouwd:
• mag het bouwwerk de diepte van het mandelig
bouwprofiel van een aangrenzend bouwwerk
met niet meer dan 3 m overschrijden;
• een overschrijding van meer dan 3 m kan
worden toegestaan voor zover een zijinsprong
van minimaal 3 m in acht wordt genomen.
H.5. Bouwprofielen
§1. De gemiddelde bouwhoogte van de
bouwwerken langs een verbinding bedraagt minder
dan 3/4 van de gemiddelde breedte van die
verbinding ter hoogte van het bouwproject (fig. 1,
blz. 13) en bedraagt maximaal 18 m.
§2. Op elk punt van het bouwproject bedraagt
de bouwhoogte minder dan de breedte van de
verbinding gemeten op dit punt (fig. 3, blz. 13).
Bovendien mag de bouwhoogte over een
doorlopende gevellengte van meer dan 20 m niet
meer bedragen dan 15 m.
Indien meerdere delen van het bouwwerk hoger zijn
dan 15 m, moeten die een onderlinge afstand van
minimaal 20 m in acht nemen.
§3. De handelingen en werken voor bouwwerken
die hoger zijn dan 15 m zijn onderworpen aan een
openbaar onderzoek en aan het advies van de
overlegcommissie.

De achteruitbouw- en insprongstroken aan de
voorkant en de zijkanten zijn uit volle grond
en beplant.
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2.3

VERKLARENDE WOORDENLIJST

ACRONIEMEN:
BWRO: Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening
GPDO: Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling
GBP: Gewestelijk bestemmingsplan
RPA: Richtplan van aanleg
GSV: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

DEFINITIES:
Duurzame stadslogistiek:
Logistieke activiteit, meestal van kleine omvang,
bestemd voor de lokale bevoorrading van de stad.
Het volledig proces dat een afgewerkt product
doorloopt na zijn fabricage tot en met zijn levering
aan de klant, met inbegrip van de etikettering, de
verpakking, de opslag, het voorraadbeheer, het
onderhoud en de klantenservice. De leveringen
worden
uitsluitend
uitgevoerd
met
nietgemotoriseerde of met schoon voertuigen. Zijn
gelijkgesteld met logistieke activiteiten, beheerof administratieve activiteiten en de bijbehorende
handelszaken.
Volle grond:
Onbebouwde gebieden, met inbegrip in
de ondergrond, met uitzondering van de
nutsvoorzieningen of de ondergrondse bouwwerken
zoals vloerplaten of membranen uitgevoerd naar
aanleiding van maatregelen in het kader van het
risicobeheer van bodemverontreiniging. In een
dergelijk geval wordt boven deze bouwwerken een
gemiddelde grondlaag van minimaal 1 m gespreid
en beplant.
Verbinding:
Aanleg in open lucht van een recreatieve en
ontspanningsruimte die een publieke doorgang
biedt.
Bouwproject:
Perceel of een geheel van percelen waarvoor een
stedenbouwkundig attest, een stedenbouwkundige
vergunning of een verkavelingsvergunning werd
aangevraagd.
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Fig. 1: calcul de la “largeur moyenne” de la traversée
Lmoy = A/L

Gemiddelde breedte van de verbinding:
De gemiddelde breedte van de verbinding wordt
berekend door de oppervlakte van de open ruimte
(O) te verdelen door de totale perceellengte langs
de verbinding (L).
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Fig.1: gemiddelde breedte van de verbinding
Bgem =
O/L
Fig. 2: calcul de la “hauteur
moyenne” du projet
Hmoy = A/L

Gemiddelde hoogte van een bouwwerk:
De gemiddelde bouwhoogte wordt berekend
door de opstandoppervlakte van het bouwwerk
(O) te verdelen door de totale perceellengte langs
de verbinding (L).

A

-12

L

m

Fig.2: gemiddelde hoogte van een bouwwerk
Hgementre
= O/L
Fig. 3: vérification du rapport
hauteur et largeur

H2
H1

-12

m

Oppervlakte van de open ruimte (O):
Oppervlakte van de onbebouwde ruimten ter
hoogte van een bouwproject langs een verbinding,
met inbegrip van de publieke doorgang en
de achteruitbouwstroken gepland door het
bouwproject en in continuïteit ervan aangelegd.
De in aanmerking te nemen breedte bij
de berekening van de oppervlakte is beperkt tot:
• 40 m vanaf de meest vooruit gelegen gevel van
het bouwproject aan de kant van de verbinding;
• 12 m vanaf de meest vooruit gelegen gevel naar
de binnenkant van het perceel.

L2
L1

Fig.3: breedte van de verbinding
en bouwhoogte

Opstandoppervlakte (O):
Ontwikkelde oppervlakte gemeten op plan parallel
aan de rooilijn langs de verbinding en op de
hoogte van de meest vooruit gelegen gevel van
het bouwproject. De opstandoppervlakte omvat
de projectie van elk gevelvak, dak of borstwering
gepland binnen een diepte van 12 m van de meest
vooruit gelegen gevel van het project aan de kant
van de verbinding.

Breedte van de verbinding:
De breedte van de verbinding op elk punt van het
bouwproject is gelijk aan de kortste afstand tussen
enerzijds het onbeklede gevelvlak op elk beschouwd
punt en de grens van de publieke doorgang aan de
andere kant van de genoemde verbinding.
Hoogte van het bouwwerk:
De hoogte van het bouwwerk in een gegeven punt
is gelijk aan, in voorkomend geval, de projectie van
elk gevelvak, dak of borstwering gepland binnen
een diepte van 12 m loodrecht op het gevelvlak in
dit gegeven punt.

BIJLAGE

RPA Heyvaert
Rapport fasen I en II

Diagnose en vooruitzicht

September 2017
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Het werk dat tijdens de fasen I en II voor de uitwerking
van het Richtplan van Aanleg Heyvaert werd verricht, bracht
een aantal vaststellingen aan het licht, die we als werkbasis
zullen gebruiken voor de uitwerking van de twee volgende
luiken van het RPA: strategische visie en reglement.
In dit document stellen we voor om de inhoud van
de Prospectieve fase samen te vatten rond drie analyseen werkpolen die ons in staat hebben gesteld om de onderzochte
wijk en de grootste uitdagingen voor dit deel van de stad beter
te begrijpen:
- De eerste workshops rond territoriale
toekomstverwachtingen. Momenten waarop men collectief
van gedachten kan wisselen en waarop iedereen inzicht
kan krijgen in de logica van de andere actoren die op het
grondgebied aanwezig zijn met de bedoeling om samen
potentiële toekomstscenario’s uit te tekenen in de vorm van
ontwikkelingstrajecten;
- een cartografische atlas waarop de vaststellingen
van de werking van het onderzochte grondgebied worden
weergegeven;
- een reeks schilderijen die de uitdagingen illustreren
die tijdens de workshops naar voren zijn gekomen en die
de mogelijke toekomstscenario’s voor de wijk tonen.
Met deze aanpak kunnen we vaststellingen,
opportuniteiten, eventuele oorzaken van blokkeringen
en potentieel voor de evolutie van de wijk verduidelijken.
Hierbij worden met andere woorden alle inlichtingen
samengebracht die we tijdens de eerste fasen van de opdracht
hebben verzameld. De toe-eigening en een volledig inzicht in die
beschouwingen lijken van essentieel belang voor de volgende
fase: de opstelling van het RPA zelf.
U zult merken dat we in dit document een hele reeks
inlichtingen en prospectieve uitdagingen opsommen, waardoor
we al in dit stadium een aantal mogelijke oriëntaties voor het
toekomstige RPA kunnen geven.
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I. Workshops rond territoriale toekomstverwachtingen
II. Cartografische atlas
III. Mogelijke toekomstscenario’s
IV. Naar de uitwerking van het RPA
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RPA Heyvaert
I

Workshops rond territoriale
toekomstverwachtingen
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- De geschiedenis van de wijk bekeken via de retrospectieve
workshop -

Over de Heyvaertwijk is al heel wat inkt gevloeid en dan voornamelijk over haar verleden en haar heden.
Tijdens de eerste workshop herinnerden we de aanwezigen
kort aan enkele elementen van die industriële geschiedenis
en dan meer bepaald de rol die de geografie van de wijk,
die door de Zenne wordt doorkruist en die aan de rand
van de tweede ring rond Brussel gelegen is, daarin speelt.
Die bijzondere geografische kenmerken zouden ook een rol
spelen in de richting waarin de industriële wijk zou evolueren een richting die in eerste instantie werd bepaald door de
aanwezigheid van de rivier en vervolgens door de aanleg van
het kanaal. In het midden van de 19e eeuw leidde de vestiging
van een eerste en vervolgens van een tweede slachthuis in de
wijk tot een concentratie van activiteiten die verband hielden
met vlees.
De plannen van Vanderstraeten (1840) en vervolgens
van Besme (1866) getuigden toen al van tegenstrijdige visies van
de overheid over de toekomst van de wijk. Waar Vanderstraeten
ervan droomde om de ontwikkeling van de stadsdelen ten
oosten en ten westen van de stad min of meer gelijkmatig
te laten verlopen, onder meer met de aanleg van grote
voorzieningen in het west (zo werd een renbaan voor paarden
voorzien langs de Birminghamstraat), bevestigde Besme enkele
jaren later de industriële en arbeidersroeping van de wijk.
De laatstgenoemde visie zou, samen met de beslissingen om
daar slachthuizen en andere activiteiten te vestigen die als te
hinderlijk voor het stadscentrum werden beschouwd, tot op
de dag van vandaag een impact hebben op de functies die
in de wijk aanwezig zijn. Het overwicht van de economische
activiteiten en de bijbehorende hinder ten opzichte van de
woonfuncties is dus geen recent fenomeen in deze wijk, waar
een lange tijd activiteiten werden gevestigd die men elders
liever buiten hield.
De recentste economische cyclus met een sterke
concentratie van exportbedrijven voor tweedehandsvoertuigen
vormt dus slechts de laatste fase van een lange evolutie in een
productiemodel van de fysische en sociale ruimte van de wijk.

Plan van Vanderstraeten 1840 Bron: Ouez-Ab-U21

Tijdens de eerste workshop over territoriale
toekomstverwachtingen op 3 juli 2017 werd aan de
deelnemers gevraagd om die historische benadering aan
te vullen en collectief de elementen uit het recente verleden
te identificeren die een impact op de wijk hebben gehad.
Daarbij kreeg iedereen de kans om het woord te nemen,
een interventie te doen of een onderwerp voor het debat voor
te stellen of aan te vullen.
“Plan général pour l’extension et l’embellissement de l’agglomération bruxelloise” of “Plan Besme” 1866 Bron: Ouez-Ab-U21
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- De geschiedenis van de wijk bekeken via de retrospectieve
workshop -

Tijdens de discussies werden twee soorten
informatiedragers uitgewerkt.
In de eerste plaats een tijdlijn waarop de verhalen
chronologisch konden worden gesitueerd en de verschillende
verhalen over de wijk en de beslissende momenten (bv.
verstrenging van de sanitaire normen in de jaren zeventig van
de vorige eeuw, die leidde tot een herstructurering en een
vertrek van de slagerijen) tegen de juiste achtergrond konden
worden geplaatst.
In de tweede plaats werd een cartografie opgesteld,
waarop de verschillende vermelde verschijnselen ruimtelijk
werden gelokaliseerd.
De tijdlijn van het verleden werd in het schema
op pagina 9 weergegeven.
Daarop zijn vooral economische verschijnselen
weergegeven. In de eerste plaats de slachthuizen, vervolgens de
voertuigenhandel en ten slotte meerdere kantelpunten, die een
basis kunnen vormen voor de potentiële toekomstscenario’s
voor de wijk.
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- De geschiedenis van de wijk bekeken via de retrospectieve
workshop -

Die workshop leverde een aantal punten op, waarmee we de
oefening kunnen samenvatten en die als basis kunnen dienen
voor de uitwerking van het RPA:
- de Heyvaertwijk is altijd een kansarme transitwijk
geweest: er heeft daar altijd een arme bevolking geleefd die
wegens haar beperkte veerkracht weinig weerwerk kon bieden
tegen invloeden van buitenaf;
- de nieuwe bewoners van vandaag behoren tot
de middenklasse die - eenvoudig gesteld - de klachten van
de andere bewoners overnemen. Zij hebben zich intussen
wel georganiseerd, zodat beter naar hen wordt geluisterd.
De oorzaken van die klachten bestaan al langer, maar ze
werden in het verleden niet gehoord, doordat ze niet/weinig
gestructureerd waren;
- het project van Besme streefde een zekere
maatschappelijke segregatie na. D.w.z. dat men de
arbeiderswijken van de burgerlijke wijken wilde scheiden.
De Kleine Zenne was een open riolering die parallel ten opzichte
van de kleine ring liep en die ten slotte onder het kanaal
verdween. In de 19e eeuw offerde men Kuregem regelmatig
op bij overstromingen, om op die manier het heilige eiland
te beschermen (hoogwater van de Zenne van Ransfort). Later
kon die problematiek worden opgevangen door het water af te
leiden en de rivier te overwelven.
- elk jaar worden via de wijk 100.000
tweedehandsvoertuigen verhandeld. België is intussen
uitgegroeid tot de grootste importeur/exporteur van voertuigen
naar West-Afrika. De auto’s komen uit alle uithoeken van
Europa en worden in de wijk gegroepeerd voordat ze worden
aangekocht en via de haven van Antwerpen naar het buitenland
worden geëxporteerd;
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- de bodem in de wijk is op sommige plaatsen sterk
vervuild ten gevolge van de oude (drukkerijen en looierijen)
en de recente (metaalbewerking, brandstoffen) industriële
voorgeschiedenis van de wijk. De saneringskosten kunnen
zeer hoog oplopen, hoewel er minder dure processen bestaan
wanneer vanaf het begin van het project rekening wordt
gehouden met de verontreiniging.
- een aantal deelnemers wezen op de moeilijkheid
om in sommige gevallen Duurzame Wijkcontracten (DWC’s)
operationeel te maken. Voorbeelden daarvan zijn een
kinderdagverblijf dat gesloten is gebleven en een sportzaal
die niet aan de normen voldoet. Soms worden ook successen
geboekt, maar die blijven toch heel beperkt, zoals blijkt uit het
onafgewerkte voorbeeld van het ‘Liverpoolplein’. Een ander
positief voorbeeld van de schaalverandering van de interventies
van de DWC’s, is het Libelcohalproject van Molenbeek, dat
een gemengd programma voorziet van sociale woningen, het
vrijmaken van het binnengebied van het huizenblok, de aanleg
van een overdekte openbare ruimte en een onthaalruimte voor
ondernemingen en voorzieningen;
- de demografische aangroei in de wijk is relatief.
De bevolkingsdichtheid van de wijk is twee keer minder
hoog dan in de rest van Kuregem of in het centrum van
Molenbeek. Daartegenover staat het feit dat in de wijk heel wat
huisjesmelkers en/of mensen zonder papieren aanwezig zijn,
die niet in de statistieken zijn opgenomen;
- de grootste openbare operaties die momenteel in
de wijk lopen, worden geleid door Citydev en zijn voornamelijk
gericht op middelgrote koopwoningen. De woningen zijn
betaalbaar, maar blijven toch net te duur voor het financiële
draagvermogen van de plaatselijke bevolking. Er wordt gewezen
op het risico dat de wijk na verloop te exclusief zal worden, een
ontwikkeling die nog wordt versterkt door het relatief beperkte
aanbod van sociale woningen (4 % van het totale aanbod);
- meerdere deelnemers wijzen op de kwaliteiten van
de wijk als onthaalwijk voor nieuwkomers, die er gemakkelijk
(zelfs informeel) werk, een vorm van solidariteit en (niet altijd
zeer geschikte) huisvesting kunnen vinden.
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- De geschiedenis van de wijk bekeken via de retrospectieve
workshop -

Installae en ontplooiing van de handel
in en de export van tweedehandsvoertuigen

Blik naar het verleden: een
vindingrijke wijk met blik op de
wereld, door en door sociaal, maar
ook een onbeminde wijk waar de
rivier uit het zicht is verdwenen …

Die acviteit deed geleidelijk aan en op een opportunissche manier zijn
intrede in de wijk, nam steeds meer plaats in en ontwikkelde zich in die mate
dat de economische structuur van de wijk erdoor werd getransformeerd.

Belangrijk
kantelpunt*

2009-20??:
Ro-Ro-project

2000-2007: invoering
van de gemeentelijke
garagecellen
2002: WC Heyvaert

1993-2016: Wijkcontracten

2014: DWC Kleine
Zenne

2016: SVC Ninove
2017: RPA Heyvaert

Begin van een (nieuwe) overname van de controle over de verstedelijking te Brussel door de invoering
van een vernieuwingsbeleid. Een groot aantal wijkcontracten betreffen de Heyvaert-perimeter.

1865-1875

1952: voltooiing van de
Noord-Zuidverbinding
Men zou kunnen denken dat hiermee het
startschot wordt gegeven voor een ‘teraire’
toekomst voor Brussel. Behalve de breuk in
de stadsvorming begint de industriële stad
af te takelen. In de wijk blij echter nog een
residuele industriële acviteit achter …

198?: sluing van het slachthuis/
teloorgang van de slagerijen
Dit is een esseneel kantelpunt, waarbij een
structurerende acviteit plaats maakt voor
de autohandel. De wijk gaat een nieuwe
richng uit.

1998: herlancering
van de slagerij
Herneming van een
structurerende acviteit die
opnieuw wordt ontwikkeld.

Overwelving van de Zenne, van de Kleine Zenne en werken aan de kleine sluis: men vergeet
de waterlopen tot het begin de jaren 2000 …

2014: Kanaalplan
Dit plan duidt onder meer
op het streven van het
BHG om de controle
over te nemen over
de toekomst van deze
structurerende as voor
de Brusselaars.

2015-…: wordt de Zenne
opnieuw opengelegd?

* Kantelpunten zijn momenten waarop het systeem in verschillende richngen kan evolueren en een van de beschikbare
mogelijkheden wordt gerealiseerd.

Van de workshop onthouden we onder meer een duidelijke
wil om te kapitaliseren op een reeks resources die in de
wijk aanwezig zijn, zoals werkkrachten en competenties
en opleidingsinstituten.
Enkele aanwezigen stellen ook vragen over de evolutie van
het Brusselse kader in verband met de ruimtelijke ordening:
aansluiting van het RPA op het Stadsvernieuwingscontract
van de Ninoofsepoort en het Duurzaam Wijkcontract van
de Kleine Zenne, onzekerheden over de goedkeuring van het
BWRO, vragen over de draagwijdte van een tool zoals het
RPA. Deze vragen tonen al aan hoe belangrijk het is om op
een gestructureerde en eenvoudige manier met de bewoners
te communiceren, met het oog op een maximale samenhang
en transparantie.
We hebben ten slotte ook gemerkt dat er een grote vraag is naar
het behoud van een open dialoog- en communicatiedynamiek
rond het project - bijvoorbeeld via een website over het RPA.
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- De mogelijke toekomstscenario’s van de wijk bekeken
via de prospectieve workshop -

Blik op de toekomst:
meerdere (vrij contrasterende)
mogelijkheden, in de vorm van
gethemaseerde trajecten

‘Wilde’ ‘laissez-faire’, vastgoedspeculae,
(verwachte, ingebeelde?) komst van nieuwe
bewoners met middelhoge/hoge inkomens
‘Onderhandelde’ vastgoedtransie:
te ondersteunen door SVC of RPA
Commerciële en industriële reconversie
rond de nieuwe filières**, valorisae van het
technische poteneel en het ruimschoots
aanwezige opleidingspoteneel in de wijk,
kapitalisae op het reservoir van plaatselijke
en buitenlandse arbeiders

Go “Wij bewegen, zij bewegen”
Massale en colleceve verhuizing van de autoverkopers.
Vernieuwing van de eigendomsstructuren
met meerdere mogelijke evolues.
Uitdagingen op het vlak van sanering, nieuwe huisvesng
en recyclage van de grond en de gebouwen.

=> Naar een hoogwaardige residenële wijk?

=> Naar een gemengde, duurzame
en aantrekkelijke wijk

=> Naar een wijk met vernieuwde en
verduurzaamde economische schema’s

Vertrek van het ISIB

2019 D’Ieteren verhuist …

Regionale en
gemeentelijke
verkiezingen

zonder zijn site te valoriseren.

Stay “Zonder duidelijk en snel signaal van
de overheid blijven we”
Vastlopen van de besluitvormingsprocessen, polieke
veranderingen, verbreken van de solidariteit van bepaalde
exporteurs, vrees voor een verlies aan concurrenekracht behoud van de acviteiten in de wijk.
Uitdagingen op het vlak van samenwonen, levenskwaliteit en
naast elkaar bestaan van funces

De wijk raakt verwaarloosd/blij een plaats
waar arme en immigrantengezinnen worden
opgevangen.
Negaeve aspecten: huisjesmelkers,
grijze economie, mensen zonder papieren
Posieve aspecten: gemeenschappelijke
solidariteit, eerste stap in de richng van
integrae, gedeeltelijk gekwalificeerde
arbeiders
=> In de richng van een onthaalof transitwijk?

De tweede dag sloot direct aan op de eerste.
Na een korte inleiding werd aan de deelnemers gevraagd
om subgroepen te vormen die zouden nadenken over
twee centrale thema’s voor de toekomst van de wijk:
de economie enerzijds en de bewoonbaarheid en het
leefklimaat anderzijds.
In dat verband werden vragen gesteld over
de mogelijke toekomstscenario’s van de wijk op basis van de
bekende termijnen of de termijnen die men redelijkerwijs
kan verwachten. Mogelijke, gewenste of niet gewenste
toekomstscenario’s,... het was vooral belangrijk om te
begrijpen door welke mechanismen en vanaf welke planningen
de evoluties zich kunnen voordoen. Dit soort oefeningen heeft
vooral ten doel om de betrokkenen een duidelijker zicht te
bieden op hun toekomst en om de belangen te identificeren die
in de realiteit van hun wijk zijn verankerd.
Zoals uit het schema hierboven blijkt, was het
vertrekpunt van de overwegingen gebaseerd op de tijdlijn
die de dag voordien was uitgestippeld. In dit schema zijn
de opvallendste punten van de overwegingen van elk van de
groepen weergegeven. Op de volgende pagina’s willen we in
dit verband enkele commentaren formuleren.

10
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- De mogelijke toekomstscenario’s van de wijk bekeken
via de prospectieve workshop -

Van de economische workshop onthouden we de zeer
nabije deadline van het Ro-Ro-project dat bedoeld is om de
activiteiten rond en de export van voertuigen naar een specifieke
ruimte in Brussel buiten de Heyvaertwijk te verplaatsen. De zeer
duidelijke uiteenzetting van de ondernemers uit dat segment
toonde aan hoe intens dit thema er leeft: ofwel verhuizen alle
marktspelers ofwel verhuist er geen enkele. Het argument
dat daarbij wordt aangevoerd, luidt dat de sector zijn sterke
exportpositie uitsluitend te danken heeft aan zijn verregaande
integratie en zijn huidige zeer doeltreffende werking. 2018
wordt dan ook als een cruciale periode beschouwd voor de
verdere ontwikkeling van de wijk, waarbij de private actoren een
duidelijk signaal verwachten over de ontwikkeling van het RoRo-project. Meerdere deelnemers aan de workshop meldden
dat de vooruitzichten dat de tweedehandsautohandel uit de wijk
zou vertrekken, intussen al tot een zekere vastgoedspeculatie
leidde, en dan meer bepaald bij eigenaars voor grote terreinen
die momenteel worden gebruikt voor de autoactiviteiten.

onthaalroeping van de wijk, informele economie enz. Sommige
deelnemers beschouwden dit alternatief als een stilstand,
met weinig kans op nieuwe perspectieven;
- de ontwikkeling van nieuwe activiteitensegmenten
die geleidelijk aan de plaats van de exporteurs zouden
innemen. Dit kantelpunt leidde tot meerdere vragen die
vooral betrekking hadden op de aard van de toekomstige
economische activiteiten, de strategie die moet worden
gevoerd om die activiteiten naar de wijk te halen (‘laisserfaire’ of integendeel een meer proactieve benadering door
de overheid), de plaats voor woningen in die hypothese, het
belang om rekening te houden met de resources van de wijk
(competenties, economische roeping en opleidingsinstellingen)
om de identiteit van de wijk te versterken en zijn krachten op te
waarderen. De huidige heropleving van de activiteiten van de
slachthuizen (die momenteel sterk stijgen) is een voorbeeld van
de mogelijke hergeboorte op een vruchtbaar terrein.

Dit kantelpunt kan tot twee alternatieven leiden:
- ofwel het behoud van de activiteiten in de wijk,
waarbij wordt verwezen naar de bekende argumenten: naast
elkaar bestaan van economische activiteiten en huisvesting,
kwaliteit van het leefklimaat, concurrentie van functies,

Op de tijdlijn zien we verder nog de verwachte
verhuizing van bijvoorbeeld D’Ieteren en het Institut Supérieur
Industriel de Bruxelles (ISIB). Bij een eventuele economische
(her)oriëntering van de wijk moet ook daarmee rekening
worden gehouden.
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- De mogelijke toekomstscenario’s van de wijk bekeken
via de prospectieve workshop -

In de tweede werkgroep, die zich concentreerde op
de relatief ruime thematiek van de ‘bewoonbaarheid’, werd
gewezen op een scenario waarbij de wijk in de toekomst trendy
en steeds exclusiever wordt - een ontwikkeling die als een
langzaam proces wordt ervaren en steunt op projecten zoals
de ‘Terrasses de l’Ecluse’, en niet zozeer als een plotse breuk.
Dit scenario zou tot stand kunnen komen door een zekere
vorm van ‘laisser-faire’ door de markt, zonder interventie
door de overheid. Volgens de deelnemers zou deze evolutie
kunnen worden bijgestuurd door sociale woongelegenheid te
scheppen - en dan meer bepaald voor mensen met een laag
inkomen.
Hoewel de omzetting van die ‘lasser-faire’-houding zou
kunnen leiden tot de evolutie van de wijk tot een woonwijk, lijkt
het volgens anderen een meer ‘natuurlijke’ evolutie dat de wijk
ook in de toekomst zal worden gekenmerkt door armoede en

12

erbarmelijke woonomstandigheden. Beide hypothesen worden
door de deelnemers als plausibel, maar ongewenst beschouwd.
Ten slotte werd een derde (meer gewenste) weg
uitgestippeld, waarbij de woonomstandigheden aantrekkelijker
werden gemaakt - en dan meer bepaald in de vorm van groene
ruimten, een hogere kwaliteit van de woningen, economische
activiteiten en een evenwicht tussen openbare woningen en
private woningen. Dit scenario is veeleer gericht op de aanleg
van een ‘voorbeeldwijk’ en herinnert nog eens aan het reële
tekort aan groene ruimten in de wijk. De deelnemers stellen
daarom voor om te werken op basis van een ‘filamentair’ net
van groene ruimten, die door hun lengte en hun onderlinge
verbondenheid het gebrek aan oppervlakte zouden kunnen
opvangen (bv. Park van de Kleine Zenne). In deze hypothese
wordt ook verwezen naar het werk in de binnengebieden van
de huizenblokken en de aanleg van openbare ruimten en de
noodzaak om een innoverende benadering toe te passen op het
vlak van de mobiliteit.
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- De mogelijke toekomstscenario’s van de wijk bekeken
via de prospectieve workshop -

Op basis van die tweede werkvergadering bevestigen
we dat de actoren veel verwachten van de overheid - zowel met
betrekking tot de visie van het Gewest en van de gemeenten
op de toekomst van de wijk als met betrekking tot de strategie
die zal worden gevolgd om die visie in de praktijk om te zetten.
Uit de gegeven signalen blijkt dat meerdere actoren voor
verschillende positioneringen kiezen. Sommigen van hen lijken
open te staan voor een samenwerking met de overheid.
Maar uit het voorgaande komt ook een extra uitdaging
naar voren:
Het vooruitzicht van een sterk speculatief scenario in de wijk is
zeer reëel en werd door beide groepen aangehaald. Sommigen
menen dat een weinig coherent beleid door de overheid dit nog
in de hand kan werken.
Een ander element dat bij beide groepen naar
boven kwam, was de economische en ambachtelijke roeping
van de wijk, die moet behouden blijven en die beter moet
worden geïntegreerd en georganiseerd. De bestaande
activiteitensectoren (slachthuizen, automobiel, textiel,
paarden, verpakking), de nieuwe sectoren (culturele
productie zoals Art2Work, Charleroi Danse) en de onthaal- en
opleidingsruimten worden beschouwd als troeven die moeten
worden uitgespeeld en waarop moet worden gekapitaliseerd,
op voorwaarde dat ze verenigbaar zijn of worden met
de leefomstandigheden in de wijk.
Een ander element betreft het potentieel van het
kanaal. Het kanaal wordt beschouwd als een belangrijk
logistiek potentieel. Toch biedt het kanaal ter hoogte van de
Heyvaertwijk niet veel voor de hand liggende economische
opwaarderingsopties. Op logistiek vlak hebben andere delen
van het kanaal een groter potentieel. Die vaststelling leidt ertoe
om het kanaal in de wijk op een andere manier te valoriseren.
Ten slotte onthouden we van de debatten een
gemeenschappelijke perceptie dat het op te stellen RPA zich
zowel op overgangsperioden als op een visie moet concentreren
en dat die visie flexibel en in de tijd aanpasbaar moet zijn in
de mate dat de ruimten van de wijk dat mogelijk maken. Het
scenario dat daarbij voorrang krijgt, moet ongetwijfeld soepel
zijn, maar ook geruststellend: dit is het klassieke spanningsveld
tussen hoge verwachtingen met betrekking tot de signalen
door de overheid en de lage verwachtingen met betrekking
tot de oriëntatie die door de regelende instrumenten worden
gegeven.
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RPA Heyvaert
II

Cartografische atlas
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De cartografische atlas, het geheel van grafische
weergaven van de wijk, die elementen vormen van de analyse
waarop we ons baseren voor de uitwerkingsfase van het RPA.
Bij de opstelling van die kaarten werden verschillende
aspecten van de wijk in vraag gesteld en konden kostbare
inlichtingen worden verzameld die ons zullen helpen om een
coherente visie te ontwerpen voor de wijk.
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00.

Het grondgebied waarop het RPA Heyvaert van
toepassing is, vormt een strategische en complexe site, zoals
blijkt uit het feit dat het al werd opgenomen in talrijke min
of meer recente studies en projecten voor herontwikkeling,
waaronder een lange lijst van wijkcontracten die rond de
perimeter werden ingevoerd.
Maar het is ook een kwetsbare wijk, die historisch
ingesloten is, maar toch aan de poorten van het stadscentrum
ligt. Het is een wijk die momenteel een overgangsperiode
doormaakt, maar die in de toekomst in verschillende richtingen
zou kunnen evolueren.
Merk ook op dat dit een stadszone die zich over
drie gemeenten uitstrekt: Molenbeek, Anderlecht en stad
Brussel. Dat verklaart waarom op de wijk drie verschillende
beheerstijlen, drie visies, drie benaderingen en drie
verschillende ontwikkelingssnelheden worden toegepast.
Men is nog op zoek naar een verbinding op gewestelijk niveau.
Om het RPA af te stemmen op de wijk, lijkt het
nodig om eerst een samenvattend beeld te vormen van de
afgewerkte operaties, de lopende operaties, de geplande
operaties of de operaties die intussen werden opgegeven in de
wijk. Op die manier kunnen we de bestaande dynamiek beter
begrijpen en integreren, zodat de toekomstige evoluties meer
zin krijgen en meer samenhang vertonen. Het RPA kan immers
een kader vormen voor hun goede invoering en hun evolutie.
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Masterplan Molenbeek
Kanaal, BUUR, 2010

Operationeel schema,
MSA, 2013

Richtplannen van
aanleg, 2017
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- Duurzame Wijkcontracten 2014-2018

- Operationeel schema, 2013 - Stadsvernieuwingscontracten, 2017 -

2
SVC 03

1

De Duurzame Wijkcontracten (DWC) zijn het resultaat van een
stedenbouw met projecten op lokaal niveau, met de bedoeling
om een wijk via doelgerichte verbouwingen nieuw leven in te
blazen. Die projecten worden door de gemeenten omkaderd.
Momenteel (2017) lopen twee DWC’s binnen de perimeter van
het RPA Heyvaert:
- DWC Kompas Opdrachtgever: Gemeente Anderlecht
ontwerpers: BUUR, Collectief ipé
datum: 2013-2017
output: project voormalige drukkerijen Desmet
- DWC Kleine Zenne Opdrachtgever: Gemeente Molenbeek
ontwerpers: ptarchitecten
datum: 2014-2018
output: project Halle Libelco

SVC 05

In 2013 gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader
van het richtplan van de stadsvernieuwing de opdracht om een
werkschema op te stellen met de bedoeling om de behoeften
van de Heyvaertwijk te updaten. De studie die werd uitgevoerd
door MSA en Idea Consult, leidde onder meer tot de conclusie
dat hiervoor een actieplan zou moeten worden opgesteld,
waarvan de werkwijze vergelijkbaar zou zijn met die van de
wijkcontracten en dat een breder grondgebied moest kunnen
beslaan tot over de gemeentegrenzen heen.
Die taak wordt voortaan toevertrouwd aan de opstellers van
de Stadsvernieuwingscontracten (SVC’s), die in 2016 door het
Gewest en met ondersteuning van het studiekantoor werden
opgestart.
- SVC 03/Station Brussel-West ontwerpers: Taktyk, Alive Architecture, 1010au
output: RPA Station Brussel-West
- SVC 05/Heyvaert en Poincaré ontwerpers: JNC International, Ville Ouverte
output: RPA Ninoofsepoort, RPA Heyvaert
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01.
Trame
résidentielle
Stratenstramien

Trame industrielle

Geërodeerde
stratenstramien
Trame
résid. erodée
Trame indus. erodée

Historische organisatie

Trame résidentielle

Trame industrielle

Trame mixte
Stramien
Zenne

Trame résid. erodée

Trame indus. erodée

Geërodeerd
Trame mixte stramien
erodée Zenne

Historische
organisatie

Op basis van de morfologische lezing van de wijk
kunnen we drie perceelstramienlogica’s afleiden, die een
weerspiegeling vormen van interne organisaties en die
functioneel verschillend zijn.
Een eerste residentieel stramien dat kenmerkend is
voor een stadsontwikkeling van de 19e eeuw. Met een relatief
beperkte gemiddelde breedte van de percelen (5,5-6 m), afdruk
van een dicht weefsel gericht op de straat.
Een tweede stramien betreft de percelen met een
dubbele oriëntatie, die zich uitstrekken tussen de straat en de
Trame résidentielle
loop van de Zenne. Het historisch industrieel gebruik van die
loten is soms verbonden met een residentiële functie.
Trame résid. erodée
Een derde, recenter stramien is gericht op het kanaal
en is breder. Dit duidt op een uitsluitend industrieel gebruik op
middelgrote en grote schaal. Met de herontwikkelingsoperaties
van de ondernemingen langs het kanaal komt het economische
karakter van deze laatste onder druk te staan.
Een tweede leesrooster richt zich op het bouwprofiel.
Zij laat een dichte bodembezetting zien - en dan meer in het
bijzonder op de percelen van de 19e eeuw. Die geven een
typologie weer van huizen aan de straatkant, waarvan velen
gecombineerd zijn met een hangarvolume dat de volledige
achterkant van het perceel inneemt.

Bronnen: historische kaarten en luchtfoto’s BruCiel
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Huidige
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Huidige
organisatie

Trame industrielle
Stramien
kanaal

Trame mixte

Geërodeerd
Trame indus.stramien
erodée kanaalTrame mixte erodée

Huidige organisatie

Te vermijden trend

Trame mixte

Trame mixte erodée

- Verdeling percelen -
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- Grote percelen Percelen500
500m2
m²>>2000
2.000
Parcelles
m2m²

25 %

Percelen>>2000
2.000
Parcelles
m2m²

50 %

De grote percelen betreffen:

75 % van de bebouwbare oppervlakte

Op deze kaart zien we een concentratie van grote
percelen, die het industriële karakter van de wijk weergeven.
25 % van het weefsel wordt ingenomen door percelen
met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m² - waardoor de
ontwikkeling van een productie- of economische activiteit met
een kleine omvang mogelijk is.
50 % van het grondgebied bestaat uit grote percelen
met een oppervlakte van meer dan 2.000 m², waar een
industrieel gebruik zeker tot de mogelijkheden behoort (als dat
het geval is).
Het laatste kwart van de te bebouwen oppervlakte
in de Heyvaertwijk is waarschijnlijk meer geschikt voor een
woonfunctie, hoewel de vestiging van kleine winkels of kantoren
van vrije beroepen op die locatie niet uitgesloten is.
Parallel met een lezing op het niveau van de percelen
brengt een analyse van de huizenblokken een vergelijkbaar

fenomeen aan het licht: de wijk wordt voor een deel door grote
blokken ingenomen. Deze bevinden zich voornamelijk in het
westen van de perimeter.
Door die specifieke eigenschap is in de Heyvaertwijk
naast de stedelijke ruimte plaats voor een reeks aanvullende
logistieke en productieve activiteiten.
Het RPA heeft daardoor een dubbel belang. Enerzijds
is het plan bedoeld om de overgang van de wijk naar een
kwalitatief hoogstaande leefomgeving te omkaderen, wat
de ontwikkeling impliceert van een pertinente dichtheid van
bewoonbare oppervlakten. Anderzijds waakt het plan erover
om voldoende ruimte over te laten voor grote percelen die
kunnen inspelen op de ruimtebehoeften van productieof logistieke ondernemingen.

Bronnen: /
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- Openbare eigendommen en grond die beschikbaar zijn -
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Ongeveer twee derden van de perimeter waarop het
RPA Heyvaert betrekking heeft, liggen in een voorkoopzone.
Dankzij deze maatregel kan de overheid indien gewenst
interventies uitvoeren op het vlak van de begeleiding en de
realisatie van de overgang van de wijk. De percelen die voor
voorkoop in aanmerking komen, liggen voornamelijk binnen een
invloedstraal van de economische as van de Heyvaertstraat een onmisbare verkeersader voor de handelaars van
tweedehandsvoertuigen. De percelen bestrijken ook bijna het
volledige tracé van de Zenne ter hoogte van de perimeter van
het RPA.
Bovendien is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(via verschillende instellingen zoals de MSI) eigenaar van een
reeks percelen die al dan niet worden gebruikt binnen en buiten

de voorkoopperimeter. Het autonoom overheidsbedrijf city.
dev is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van meerdere
omvangrijke sites in de wijk, waaronder het Kompas-project
op het tracé van de Zenne.
Ook de gemeenten Molenbeek, Anderlecht en Brussel
zijn eigenaar van een aantal terreinen. Daarnaast is het beheer
van bepaalde woongoederen toevertrouwd aan openbare
vastgoedmaatschappijen zoals de Molenbeekoise of het SIKB,
waardoor de portfolio van de openbare goederen nog groter
wordt. Ten slotte zijn de gemeenten via de opstelling van de
wijkcontracten Kleine Zenne en Kompas ook initiatiefnemers
voor belangrijke projecten voor de wijk, met onder meer de
herontwikkeling van de Libelcohal en de voormalige drukkerij
Desmedt.
Bronnen: BISA, BruGIS, DWC Kleine Zenne, ptarchitecten, 2014
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02.

Zoals we eerder al hebben gezien, is de Heyvaertwijk
altijd een gebied van economische activiteiten geweest. In het
verleden werd deze ruimte in de buitenwijken van Brussel
ingenomen door looierijen en daarna - met de opening van twee
slachthuizen aan beide zijden van de Heyvaertstraat - ook door
slagerijen. Recenter (rond de jaren 1970) zijn garagehouders
gespecialiseerd in export van tweedehandsvoertuigen naar
Afrika, de industriële hangars gaan innemen die intussen leeg
waren komen te staan.
De kaart van het huidige economische weefsel
getuigt van de dichtheid van de activiteiten die op de
meeste benedenverdiepingen en binnengebieden van de
huizenblokken worden uitgeoefend. Vooral de handel van
tweedehandsvoertuigen is er sterk vertegenwoordigd - hoewel
deze in de toekomst naar de nieuwe RORO-terminal meer in het
noorden van de stad zal verhuizen. Alleen al deze sector neemt
een derde van de grondoppervlakte in de perimeter van het
RPA in. De rest van het stedelijke stramien wordt min of meer
gelijk verdeeld door industrieën, groothandelaars, logistieke
centra en winkels.
Na het verwachte vertrek van de auto-exporteurs/importeurs zal ongeveer 100.000 m² oppervlakte vrijkomen,
waarvan nog niet zeker is wat de nieuwe bestemming zal zijn.
Hoewel men in dat verband kan denken aan een transitie naar
een woonwijk, is het behoud van economische en industriële
activiteiten een uitdaging die de overheid intussen al op zich
heeft genomen, overtuigd als ze is van de voordelen van
de nabijheid van een productief weefsel en de stad.
Bronnen: Brussels Productive Metropolis, AWB, 2016/DWC Kleine Zenne,
ptarchitecten, 2014
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- Economische activiteiten/Verdiepingen -

Bijschrift: zie vorige pagina

Op de verdiepingen zijn de economische activiteiten minder
dicht geconcentreerd. Deze ruimten worden vooral als kantoren
gebruikt. Op de kaart wordt de bescheiden hoogte van het
bouwprofiel met industrieel karakter in de wijk weergegeven,
dat vooral de binnengebieden van de huizenblokken en de
terreinen langs het kanaal inneemt.

Bronnen: BISA/BruGIS/DWC Kleine Zenne, ptarchitecten, 2014
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- Productief vs. Residentieel -

Economische activiteit
Woning (verdieping) + econ. act. (benedenverdieping)
Woning

De Heyvaertwijk is niet zo dicht bewoond als de rest van
Brussel. Dat is vrij opvallend wanneer men de dichtheidscijfers
met de rechtstreeks aangrenzende wijken vergelijkt. Dit is toe te
schrijven aan het feit dat de woonfunctie moeilijk verenigbaar is
met de economische activiteiten die er vroeger plaatsvonden.
De woningen zijn ingericht in huizen met 2 tot 4
verdiepingen langs de straatkant. Die huizen liggen vooral rond
de Hertogin van Brabantplaats en de straten die erop uitkomen,
maar ook op de hoeken van de huizenblokken, waardoor de
kern en het centrum vrij zijn voor economische activiteiten.
Algemeen genomen stellen we een verschil vast in de
bestemming van de percelen die meer naar het residentiële
neigen in het oosten, dichtbij het stadscentrum en het centrum
van Molenbeek. In het westen, langs het kanaal en de Ropsy
Chaudronstraat recht tegenover de slachthuizen en in de grote
huizenblokken zijn de oppervlakken bedoeld voor bewoning
zeldzamer en liggen ze verder uit elkaar.
Bronnen: Brussels Productive Metropolis, AWB, 2016/BruGIS/DWC Kleine
Zenne, ptarchitecten, 2014
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03.

INDUSTRIE
INDUSTRIE

Het werk op het terrein en de verschillende
opmetingen die ter plaatse werden uitgevoerd, laten een
concentratie van hoogwaardige bouwprofielen op de hoeken
van de huizenblokken zien. Merk op dat die gebouwen als
interessant worden bestempeld door de opstelling naast elkaar
van gevels met een relatief belang en in dezelfde stijl.
De armoede van het industriële erfgoed daarentegen
lijkt vrij veralgemeend. De sterke verwaarlozing is waarschijnlijk
toe te schrijven aan de talrijke bestemmingswijzigingen in het
verleden en in het bijzonder de installatie van een opslagruimte
voor voertuigen in gebouwen en percelen die daar aanvankelijk
niet op waren voorzien.
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ATELIERS/EQUIPEMENTS

Dit betekent dat de opstellers van het RPA opSans
dit valeur
vlak particulière
een belangrijke taak hebben: zij moeten ervoor zorgen dat
Valeur moyenne
de interessante elementen van het industriële erfgoed
van
Valeur intéressante
gisteren, vandaag en morgen behouden blijven en de aandacht
krijgen die ze verdienen of dat ze worden hergebruikt. Valeur remarquable
Daarbij moeten bijvoorbeeld de grote industriële
artefact intéressant
structuren bewaard blijven, zodat het behoud van grote
productieve activiteiten in de wijk kan worden aangemoedigd.
Het is niet de bedoeling om het industriële erfgoed systematisch
Construction neuve
tot woningen om te bouwen.
Construction
Het RPA kan daaruit ook kwalitatieve oplossingen
halen neuve intéressante
voor de toekomstige constructies, en dan meer bepaald langs
het kanaal, zonder te bezwijken onder de druk van de dichtheid
zones de protection
en de hoogte die door de activiteiten van de promotoren
potentielles zones d’intervention
worden opgelegd. Kortom, het komt er in die omstandigheden
op aan om te streven naar een combinatie van woningen
en productieactiviteiten.
Bronnen: Sint-Lucas Archief, 1993/Industriële inventaris, AAM/(WC
Ecluse-Saint-Lazare, Urban Platform & Artgineering)/DWC Kleine Zenne,
ptarchitecten, 2014/bruGIS

28

ATELIERS/EQUIPEMENT

CityTools - plusofficearchitects

Construction neuve
Nieuwbouw
Construction
Constructionneuve
neuve intéressante
Interessante
nieuwbouw
Construction neuve
intéressante
Beschermde
gebieden
zones de protection

zones
de protection
potentielles
zones d’intervention
potentielles zones d’intervention

- Kwaliteit van het bouwprofiel -

0

CityTools - plusofficearchitects

22,5 55

110

29

- Belang bouwprofiel Geen
belang
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Opvallend belang
Remarquable

Op deze kaart stellen we een vereenvoudigd bijschrift
van de vorige kaart (‘kwaliteit van het bouwprofiel’) voor,
waarop het belang van de bestaande constructies duidelijk
wordt weergegeven zonder dat daarbij naar hun typologie
wordt verwezen.
Deze lezing bevestigt het postulaat van de hoeken
en onderstreept ook de algemene middelmatigheid van
het patrimonium, dat de bekende armoede van de wijk
weerspiegelt. De armoede van het weefsel is een potentieel
voor de toekomst van de wijk: ze opent de horizon voor
nieuwe en innoverende typologieën, die een positieve mix en
kwaliteit kunnen introduceren. Het is ook een risico waarmee
men rekening moet houden - dat van een ‘tabula rasa’, een
ontwikkeling zonder karakter en zonder geschiedenis, een wit
blad dat zou kunnen leiden tot een monotonie die misschien wel
rendabel is, maar vanuit stedelijk standpunt weinig wenselijk is.
Enkele constructies vallen op en verdienen dan ook om te
worden beschermd en extra onder de aandacht te worden
gebracht, zoals het depot van de MIVB of de Curohall.
Bronnen: BISA/BruGIS/DWC Kleine Zenne, ptarchitecten, 2014
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- Toestand van het Bouwprofiel Goede
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Op deze kaart wordt de aandacht gevestigd op de
bewaartoestand van het bouwprofiel zonder rekening te
houden met zijn waarde. Het ‘patchwork’ is hier contrastrijker.
Dit illustreert het heterogene karakter van het erfgoed,
dat op verschillende momenten in de geschiedenis werd
verwaarloosd, gesloopt en daarna opnieuw opgebouwd/een
nieuwe bestemming kreeg.
Het is een wijk die algemeen gesteld een grondige
herstructurering van zijn bouwprofiel nodig heeft
Parallel daarmee opent de aanwezigheid van
‘tussentijdse’ constructies in afwachting van een nieuwe
bestemming de deur naar nieuwe vormen van wonen/tijdelijk
gebruik, die op een zekere manier het typische gastvrije karakter
van de Heyvaertwijk weerspiegelen.

Bronnen: BISA/BruGIS/DWC Kleine Zenne, ptarchitecten, 2014
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04.

De topografie en het valleiprofiel dat verwijst naar de
ondergrondse doorgang van de Zenne. Het reliëf is opvallender
op de linkeroever en biedt een duidelijk overzicht over het
kanaal en de rechteroever.
De wijk neemt heel wat grond in beslag, met
huizenblokken die bijna volledig bebouwd zijn. Naast de wegen
en het kanaal zijn weinig open ruimten.
Merk op dat er ook weinig beplante ruimten
en aanplantingen in volle grond zijn.
Hier en daar vinden we braakliggende terreinen,
die vaak residuele ruimten vormen. Er zijn ook bijna geen
private tuinen.
Dezelfde opmerking geldt voor hoge planten.
Er zijn weinig opvallende kwalitatieve bomen.
Het enige park is het Liverpoolplein dat op de
piekmomenten zeer druk wordt bezocht. Het plein wordt
gekenmerkt door drie hoge muren, die de ruimte volledig
insluiten.
De
Zenne
is
gekanaliseerd,
ondergronds
en onzichtbaar. Sommige oude sporen van waterlopen
verdwijnen onder en tussen de private percelen
en constructies die her en der werden opgetrokken.
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Ook daaruit kunnen we lessen trekken
Espace voor
public
het toekomstige RPA. Zo lijkt het opportuun om het hier
Parcelle privée
beschouwde grondgebied te verluchten, te openen
Sur groene
toiture ou infrastructure
en doordringbar te maken. Volwaardige openbare
ruimten voorzien en inspringende zones langs het Arbre
kanaal
of
remarquable
het park langs de Zenne extra aandacht geven. Ten slotte
zou
Arbre
een laatste werkpiste de ontwikkeling van tuinen op private
percelen kunnen zijn.
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Bronnen:/
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- Openbare Voorzieningen -
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Het aanbod openbare voorzieningen is hier
relatief beperkt - wat de lagere woondichtheid verklaart in
vergelijking met de naburige wijken. Enkele lagere scholen
en beroepsopleidingscentra liggen geconcentreerd aan de
periferie van de wijk in de richting van het stadscentrum of
de Hertoginnewijk. Binnen de perimeter is geen algemene
middelbare school of ziekenhuis.
In de buurt van het kanaal kregen enkele gebouwen meestal voormalige werkplaatsen - een nieuwe bestemming als
cultuurruimte of feestzaal (ook voor huwelijksfeesten).
De OCMW’s en de buurthuizen beschikken er over
een antenne.
Het lage niveau van voorzieningen vormt een uitdaging
voor het RPA: in de toekomst zal het aanbod voorzieningen
en openbare diensten aan het dichtere woonweefsel moeten
worden aangepast. Als men de ambitie om er een gemengde
wijk te vestigen, wil waarmaken, zal men er de nodige
voorzieningen moeten installeren die op de nieuwe behoeften
kunnen inspelen (sport, vrijetijd, onderwijs, cultuur). Daarnaast
blijft het behoud van een aanzienlijk aanbod op het vlak van
dienstverlening voor de zwakste en armste bevolkingsgroepen
en de nieuwkomers, noodzakelijk om de rol van de wijk als
opvangplaats op schaal van de stad te bevestigen.
Bronnen: Brussels Productive Metropolis, AWB, 2016/Connaissance
perspective brussels, 2016
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1. Rusthuis/Le Birmingham
vzw Bel’Agir
2. K
 inderdagverblijf - 36 pl. (+ 11 sociale
woningen)/
3. École supérieure de Maréchalerie
4. Trouwfeestzaal
5. Gemeenteschool nr. 6 - 458 pl.
(+ 13 sociale woningen)
6. FWB/Service d’Aide à la Jeunesse
7. École Fondamentale/IMELDA-Instituut
Vrije Basisschool/IMELDA-Instituut
Middelbare school/Campus Saint-Jean
8. Evenementenzaal/Saada
9. Evenementenzaal/La Bodega
10. Onthaal voor kleine kinderen
11. Wijkantenne
12. Apotheek
13. Gemeentelijke dienst
14. Buurthuis van Sint-Jans-Molenbeek
15. OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
16. Buurthuis
Sportzaal
17. Politiekantoor
18. Opleidingscentrum/Arts et Métiers
19. Huis van de Sociale Samenhang/Curohall
20. Liverpoolplein
21. Recreatiecentrum/Beeldenstorm
22. Apotheek
23. Recreatiecentrum/Charleroi Danse
24. Lagere school van Sint-Jans-Molenbeek
25. Opleidingscentrum van Anderlecht
26. Schoolondersteuningscentrum/La rosée

- Bodemverontreiniging -

Bron: Leefmilieu Brussel (http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml)

Bodeminventaris
Cat. 0
Cat. 0 + 1
Cat. 0 + 2
Cat. 0 + 3
Cat. 0 + 4
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

Bodemverontreiniging vormt een grote uitdaging in deze wijk.
Ten gevolge van de verschillende industriële toepassingen
die elkaar in de loop der tijden zijn opgevolgd, is de toestand
van de bodem intussen zorgwekkend geworden. In sommige
gevallen vormt die zelfs een hindernis voor de ontwikkeling van
gemengde projecten.
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RPA Heyvaert
III

Mogelijke toekomstscenario’s

36

CityTools - plusofficearchitects

Om perspectieven voor de wijk te projecteren en een
visualisatie van mogelijke toekomsten voor te stellen, hebben we
schilderijen laten maken die verschillende plaatsen in het gebied
voorstellen en die de trajecten vertalen die de≈deelnemers
aan de verschillende workshops en bijeenkomsten hebben
geschetst.
Die innoverende weergavetechniek geniet onze
voorkeur ten opzichte van kaarten, die niet altijd even
gemakkelijk worden geïnterpreteerd door de deelnemers,
of ten opzichte van strakke of technische tekeningen, die te snel
doen denken aan een project.
Onze methode van werken diende drie doelstellingen:
- meerdere leesniveaus van de thema’s die prioritair
bleken voor de toekomst van de wijk accentueren, concretiseren
en voorstellen;
- een debat op gang brengen over de capaciteiten van
de wijk en zijn actoren om de gevolgen van de voorgestelde
evolutie te integreren en meer bepaald op de sterke en de
zwakke punten, de opportuniteiten en de bedreigingen wijzen;
- verwondering, verbazing, tevredenheid en kritiek
opwekken, met evenwel de vraag om op een constructieve
manier kritiek te leveren: de mogelijke toekomstbeelden zijn
niet bedoeld om het toekomstige project al goed of af te keuren,
maar wel om de betrokkenen te wijzen op de uitdagingen
en de vragen die moeten worden gesteld bij de inrichting
en de toekomstige richting die men aan de wijk wil geven.
De (vijf) schilderijen werden tentoongesteld en aan
de muur bevestigd, met de vraag aan de deelnemers om ze te
bekijken en vervolgens te reageren met een post-it. Op basis
van die reacties werd daarna een SWOT-matrix opgesteld. Voor
elk schilderij werden de vragen aan de deelnemers als volgt
geformuleerd:
Sterke punten: welke zijn de sterke punten van de wijk om te
antwoorden op de thematiek die door het schilderij wordt
opgeroepen?
Zwakke punten: welke zijn de zwakke punten van de wijk om
te antwoorden op de thematiek die door het schilderij wordt
opgeroepen?
Opportuniteiten: welke zijn de opportuniteiten die u ziet
in de thematiek die door het schilderij wordt opgeroepen?
Bedreigingen: welke zijn de bedreigingen die u ziet
in de thematiek die door het schilderij wordt opgeroepen?
Vanuit methodologisch standpunt bekeken heeft het
meer zin om vragen te stellen over de sterke en de zwakke
punten en de opportuniteiten en de bedreigingen op basis
van oriëntaties die door de schilderijen worden gegeven dan
van een blanco blad te vertrekken: een sterk punt of een
opportuniteit draagt meer betekenis dan ten opzichte van een
mogelijke toekomst. De vraagstelling kan voor de deelnemers
ook de valstrik van ‘vind ik leuk/niet leuk’ vermijden, zodat ze
zich op de uitdagingen kunnen concentreren.
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Het tafereel geeft een zicht weer vanuit een werkplaats
langs de Heyvaertstraat.
De
deelnemers
noemden
de
beschikbare
arbeidskrachten een inherent sterk punt van de wijk, het
verband tussen dat beeld van de wijk en zijn historische
identiteit (Little Manchester), zijn nabijheid ten opzichte van
het kanaal en het potentieel in termen van bebouwde en nietbebouwde ruimten. Paradoxaal genoeg wordt het gebrek aan
opleiding en kwalificaties ook als een zwak punt aangeduid.
Behalve over de plaatselijke competenties stelden de
deelnemers zich ook vragen over het realistische karakter van
een kleinschalig economisch initiatief en de verenigbaarheid
van een economische reconversie en een hoogwaardige
leefomgeving.
De opportuniteiten sluiten op de geformuleerde sterke
punten aan, waarmee het belang wordt onderstreept om een
productieve wijk te behouden in een logica van herwonnen
co-existentie met de woonfunctie. De meer stedelijke
economie - om de woorden van een van de deelnemers
te gebruiken - biedt ook een kans om laaggekwalificeerde
jongeren, die moeilijk een baan vinden, op te leiden. Op het
vlak van de bedreigingen stelt men zich vragen over de aard van
de activiteiten die in de wijk moeten worden geïntroduceerd,
in een context waar hinder veel minder wordt aanvaard dan
in het verleden en in een context van een zeer competitieve
geglobaliseerde economie. Ook worden er opnieuw twijfels
geuit over het naast elkaar bestaan van verschillende functies
en de aanwezigheid van competenties in de wijk. Op een van de
post-its wordt ook verwezen naar de vastgoedspeculatie en de
opkomst van grote wooncomplexen.
Tijdens het debat kwamen vooral de aansluiting tussen
het economische model van de wijk en een evolutie naar een
meer gemengd karakter aan bod. Net zoals tijdens de tweede
werkvergadering werd eraan herinnerd dat het belangrijk is
om de auto-exporteurs te overtuigen, zodat ze enthousiast
meewerken aan de transformatie van de Heyvaertwijk.
Prospectieve uitdagingen1
Op basis van dat werk kunnen we drie prospectieve
uitdagingen identificeren, die nauw verbonden zijn met
schilderij 1:
- Hoe kunnen we de wijk in een economisch
transitieproces opnemen waarin nieuwe bewoners ook het
gemengde karakter van de wijk kunnen versterken?
- Hoe kunnen we een aantrekkelijk opleidingsaanbod
versterken en ontplooien dat op de behoeften van de wijk en
zijn actoren inspeelt?
- Welke economische hoofdfuncties en bijkomende
functies moeten we in de wijk bevorderen om de beschikbare
competenties en ruimten te valoriseren en gelijktijdig de
levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren?

De prospectieve uitdagingen worden hier op een algemene manier geformuleerd. De inrichting van de wijk in het algemeen en het RPA in het bijzonder
bieden niet alle antwoorden op de vragen, maar de visie zal wel de doelstellingen moeten bevatten die bedoeld zijn om op alle belangen in te spelen.
1

38

CityTools - plusofficearchitects

- The Makers District -

- Een economie die de plaatselijke competenties valoriseert -

CityTools - plusofficearchitects

39

Het schilderij geeft een tafereel weer binnen een
huizenblok, langs de doorgang van het Zennepark op een breed
perceel dat opnieuw wordt ontwikkeld.
De krachten die het beeld ondersteunen, tonen de
belangrijke ruimte die moet worden veranderd en gek genoeg ook
de verontreiniging, in een optiek van gebruik van de natuurlijke
ruimten om de bodem te saneren door landschappelijke
rustpunten in de wijk te voorzien. De aanwezigheid van een
aantal grote binnengebieden van huizenblokken wordt ook als
een troef voorgesteld. Ten slotte lijkt dit in te spelen op een
belangrijke verwachting van de bewoners. Op het vlak van de
zwakke punten botst dit op sterke economische overwegingen
(speculatie, kosten van de grond en rendabiliteit zijn woorden
die vaak terugkeren), een zeer grote bebouwingsdichtheid en
eisen met betrekking tot de tijd om de bodems te behandelen,
die daarom sneller zullen worden gebetonneerd dan gesaneerd.
De bedreigingen impliceren ook de vraag van de mate waarin
de bewoners van de wijk zich dit soort ruimten toe-eigenen
(beheer, verantwoordelijkheidszin, netheid) en vragen over de
behoeften aan woonoplossingen die prioritair zouden kunnen
zijn. Bij de opportuniteiten daarentegen wordt verwezen naar
het potentieel van een breuk met het voorgestelde imago van
de wijk, waar in de toekomst open ruimten zouden verschijnen,
met groenere binnengebieden van huizenblokken, voldoende
tijd voor transitie en een andere vorm van herstructurering
van de percelen na het vertrek van activiteiten die nu nog veel
ruimte innemen.
Tijdens het debat werden zowel technische vragen
gesteld over de haalbaarheid van het scenario als wensen
geformuleerd om de utopie waar te maken. De deelnemers
stonden positief tegenover het idee om rustruimten aan te
leggen, om de bebouwing minder te verdichten en om de
kwaliteit van de wijk te verhogen om zo op een duurzame
manier nieuwe bewoners aan te trekken. Verrassender is het
feit dat dit enigszins provocerende beeld geen radicale reacties
opriep, maar de deelnemers er wel toe bracht om bepaalde
wensen te formuleren.
Prospectieve uitdagingen1
Op basis van dat werk kunnen we twee prospectieve
uitdagingen identificeren, die nauw verbonden zijn met
schilderij 2:
- Welk evenwicht moeten we zoeken tussen
de rendabiliteit van de grond en het algemene belang in de
toekomstige investeringen van de overheid en de private sector
in groene en openbare ruimten?
- Hoe kunnen we bij belangrijke investeringen in
hoogstaande openbare ruimten die wenselijk lijken, ervoor
zorgen dat de bewoners zich de nieuwe situatie toe-eigenen en
dat de investering duurzaam is?

De prospectieve uitdagingen worden hier op een algemene manier geformuleerd. De inrichting van de wijk in het algemeen en het RPA in het bijzonder
bieden niet alle antwoorden op de vragen, maar de visie zal wel de doelstellingen moeten bevatten die bedoeld zijn om op alle belangen in te spelen.
1
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Dit schilderij geeft een tafereel weer in een werkplaats
in het binnengebied van een huizenblok op de kruising van het
Park van de Kleine Zenne en een nieuw steegje.
Uit de reacties van de deelnemers blijken zowel
de sterke punten als de zwakke punten. Centrale ligging,
dichtheid, nabijheid van het stadscentrum, flexibiliteit van de
wijk en zijn bewoners ten opzichte van verschillende mogelijke
mobiliteitstypes (waaronder het openbaar vervoer) worden
daarbij tegenover problemen op het vlak van bereikbaarheid,
druk van het autoverkeer en zelfs afhankelijkheid daarvan
geplaatst. Dit laatste zou een vorm van eigen cultuur van de wijk
zijn en daardoor weinig in overeenstemming met een “yupvisie
die niet noodzakelijkerwijs overeenstemt met de huidige
bevolking” anderzijds ...
De opportuniteiten die in dit schilderij worden
opgeroepen, wijzen in de richting van de ontwikkeling van
een nieuwe economie, de noodzaak om van levenswijze
te veranderen en de mogelijkheid om een modelwijk in te
richten op het vlak van innoverende duurzame mobiliteit
die werkgelegenheid creëert. De bedreigingen verwijzen
dan weer naar de weerstand van de autogebruiker om te
veranderen, maar vooral - wat fundamenteler is - het behoud
van de mobiliteit over de weg (auto’s en vrachtwagens) voor de
economische activiteit, die in zekere zin deel uitmaakt van het
DNA van de wijk. Er zullen ook in de toekomst nog leveringen
moeten kunnen worden uitgevoerd. Een van de post-its ten
slotte onderstreept dat het schilderij een trend weergeeft in
de richting van een exclusiever karakter van de wijk, waardoor
armere bevolkingsgroepen weinig andere keuze zullen hebben
dan te verhuizen.
Tijdens het debat werd de autocultuur als sociaal
statussymbool ondersteund: “het imago van de auto geeft de
wijk vorm!” . Op de vraag of de wijk al dan niet vlot bereikbaar
was, werd vooral verwezen naar de verbinding met het
(nochtans dichtbij gelegen) stadscentrum. Tijdens de workshop
wezen twee deelnemers op het ‘ongrijpbare’ karakter van de
wijk als toegangsweg voor vrachtwagens. Een punt dat zeker zal
moeten worden gecontroleerd. Op basis van de subjectievere
gedachtewisselingen over het gebruik van alternatieve
mobiliteitswijzen door de bewoners van de wijk - en dan
vooral van de West-Afrikanen - kon geen duidelijk zicht worden
geschetst van de zogenaamde mogelijke contaminatie van de
wijk door alternatieve transportwijzen. Wat ons betreft, blijft
die vraag open.
Prospectieve uitdagingen1
Op basis van dat werk kunnen we één prospectieve
uitdaging identificeren, die nauw verbonden zijn met schilderij 3:
- Hoe kunnen we door een meer geleide inrichting van
de wijk een hiërarchie van de wegen/netten ondersteunen die de
ontwikkeling mogelijk maakt van actieve mobiliteitsoplossingen
en dan meer bepaald het stadscentrum en de nabijgelegen
polen?

De prospectieve uitdagingen worden hier op een algemene manier geformuleerd. De inrichting van de wijk in het algemeen en het RPA in het bijzonder
bieden niet alle antwoorden op de vragen, maar de visie zal wel de doelstellingen moeten bevatten die bedoeld zijn om op alle belangen in te spelen.
1
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Het schilderij geeft een tafereel weer gezien vanaf het
Kanaal en in de richting van Anderlecht
De opmerkingen over de sterke punten onderstrepen
de landschappelijke troef van het kanaal en zijn potentieel op
het vlak van mobiliteit en logistiek. De opmerkingen over de
zwakke punten zijn de negatieve kant van die perceptie, waarbij
termen worden gebruikt zoals barrière, breuk, stadssnelweg,
weinig kwalitatieve ruimte enz. Technische overwegingen
(hoogte van de kaaien, smalle ruimte, aanwezigheid van sluizen,
ontbreken van platform) objectiveren een vaststelling die eerder
al werd gemaakt in verband met de moeilijke opwaardering
van het logistieke potentieel van het kanaal. De opmerkingen
over de bedreigingen wijzen niet alleen in de richting van een
logistieke sector waarvan de evolutie moeilijk te rijmen valt
met het potentieel van het kanaal, maar vooral in de richting
van mogelijke conflicten tussen de residentiële optie en de
logistieke optie: tijdens de debatten valt het begrip zeezicht.
De opmerkingen over de opportuniteiten ondersteunen dat
kwalitatieve potentieel van het kanaal voor de wijk, maar
wijzen ook op de veiligheidsaspecten met betrekking tot de
inrichting van de openbare ruimte: verlichting, ontwikkeling
van bruggen, openbare vervoersas, waterweg op mensenmaat,
energiepotentieel. Het kanaal lijkt in alle mogelijke scenario’s
een rol te spelen.
Toch was het niet mogelijk om tijdens het debat die
mogelijke scenario’s uit te diepen. Het debat bood wel de kans
om bepaalde technische beperkingen in verband met het kanaal
te verduidelijken en gaf het optimisme weer in verband met
de invoering van een lage-emissiezone in het BHG, aangezien
de nieuwe mogelijkheden van het kanaal wellicht voor extra
vrachtwagenverkeer in de wijk zouden zorgen. Een deel van de
aanwezigen wees op het kwalitatieve potentieel van het kanaal
om middenklassegezinnen naar de wijk te lokken.
Prospectieve uitdagingen1
De debatten naar aanleiding van het schilderij
‘City of flows’ bracht een nieuwe uitdaging aan het licht:
- Hoe kunnen we een kwalitatieve stedenbouwkundige
valorisatie van de as die door het kanaal wordt gevormd,
verenigen met een behoud van zijn logistieke en transitfuncties?

De prospectieve uitdagingen worden hier op een algemene manier geformuleerd. De inrichting van de wijk in het algemeen en het RPA in het bijzonder
bieden niet alle antwoorden op de vragen, maar de visie zal wel de doelstellingen moeten bevatten die bedoeld zijn om op alle belangen in te spelen.
1
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Het schilderij geeft een zicht weer in een woning
in de Manchesterstraat op een herontwikkelingssite.
De opmerkingen over de sterke punten van de wijk
in verband met die thematiek betreffen eerder vermelde
elementen: cultureel gemengd karakter, gastvriendelijkheid,
centrale ligging, mogelijkheden op het vlak van infrastructuren.
Tegenover die troeven staan enkele zwakke punten, zoals het
gebrek aan sociale woningen, de stijgende grondprijzen en het
verloop van de bewoners, wat een kwalitatieve toe-eigening
van de wijk en het streven naar integratie op lange termijn
bemoeilijkt. Er wordt ook gewezen op zwakke punten op het
vlak van sociale armoede en veiligheid. Het schilderij roept
talrijke associaties met bedreigingen op. Die bedreigingen
kunnen worden opgesplitst in de trend van de wijk om
exclusiever te worden en de verzwakking van de economische
functie, die de onthaalvriendelijkheid van de wijk zouden
verzwakken en de vooruitzichten van gettovorming en het
ontstaan van een negatieve spiraal als niets wordt ondernomen
om de kwaliteit van de wijk te verbeteren. De opportuniteiten
die het beeld oproept, zijn minder talrijk en voegen weinig
elementen toe aan het debat, behalve het idee dat er meerdere
onthaalruimten zouden kunnen ontstaan in het kader van een
logica van modulariteit en aanpassing aan de behoeften van de
bevolkingsgroepen in de wijk, waardoor de onthaalfunctie iets
meer zou kunnen worden verankerd.
Tijdens het debat klonk er stevige kritiek op
de hypothese van een specialisatie van de wijk op het vlak van
het onthaal. Daarbij werd - zonder radicaal te worden - gepleit
voor een ontmoediging van de visie van een gettowijk, waar
de informele economie een belangrijke rol speelt. Volgens
meerdere deelnemers moet voorrang worden verleend
aan een kwalitatieve benadering, waar sociale integratie op
dezelfde manier als in andere gemeenten van Brussel wordt
behandeld en waarbij wordt gezocht naar een mix van functies
en bewoners en naar een culturele mix. Het is belangrijk om
daar meer mogelijkheden te voorzien om een inkomen uit werk
te halen. De visie van een “te sociale” wijk zorgde met andere
woorden voor heel wat discussie. Er werd wel een voorkeur
geformuleerd voor een “wijk die zich als een geheel en collectief
in zijn verschillende functies moet versterken.”
Prospectieve uitdagingen1
Uit de debatten die werden gevoerd naar aanleiding
van het laatste schilderij, komt een dubbele uitdaging
naar voren, die nauw aansluit op de belangen die werden
geformuleerd naar aanleiding van het eerste schilderij:
- Hoe kunnen we een transversale verbetering van de
kwaliteit en van het levensniveau van de bewoners ten dienste
van een meer diverse mix verbinden met de revitalisatieen economische transitiedynamiek van de wijk?
- Hoe kunnen we het aanbod aan sociale woningen
en buurtdiensten vergroten die de begeleiding van de nieuwe
bewoners kunnen formaliseren?

De prospectieve uitdagingen worden hier op een algemene manier geformuleerd. De inrichting van de wijk in het algemeen en het RPA in het bijzonder
bieden niet alle antwoorden op de vragen, maar de visie zal wel de doelstellingen moeten bevatten die bedoeld zijn om op alle belangen in te spelen.
1
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RPA Heyvaert
IV
Naar de uitwerking van het RPA Heyvaert
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De methodologie die we voorstellen voor de uitwerking van het
RPA, is dus gebaseerd op de belangen en de vaststellingen die
in dit verslag worden uiteengezet.
Na afloop van deze fase is het voor ons belangrijk om uit alle
geïdentificeerde prospectieve elementen een visie te vormen
over de evolutie van het onderzochte grondgebied.
Zoals in dit verslag wordt beschreven, hebben we tijdens de
Prospectieve fase meerdere hulpmiddelen ingezet om het
grondgebied zo ruim mogelijk te benaderen. Daarvoor werd
onder meer gebruikgemaakt van bilaterale ontmoetingen,
workshops en gemeenschappelijke brainstormingsessies,
cartografieën van de wijk, illustraties die een scenario vormen
van de voorstellen voor de ontwikkeling van de perimeter van
het RPA enz.
Voor al die werken hebben we de voorkeur gegeven aan een
grafische benadering, die ons in staat stelde om een meer
communicatieve dimensie in het prospectieve onderzoek te
integreren. We denken dat het op die manier gemakkelijker
is om een beroep te doen op de knowhow van de bewoners
en op basis daarvan gemeenschappelijk visies en belangen uit
te werken met betrekking tot de toekomstige verandering van
de wijk. Deze logica om samen scenario’s op te stellen, wordt
gemakkelijk gemaakt en is gebaseerd op documenten die
voor iedereen begrijpelijk zijn. Die dynamiek, die debatten en
discussies op gang brengt, levert een reeks punten op die de
contouren van de mogelijke toekomstscenario’s voor de wijk
schetsen.

Ons werk bestaat er nu in om de overwegingen daaruit
te distilleren en ze op een meer redactionele manier te
formaliseren. Het is wel degelijk op basis van de combinatie
van die twee dimensies (grafisch en redactioneel) dat we een
hulpmiddel kunnen vormen om het grondgebied in te richten
dat niet alleen didactisch, maar ook samenvattend en duidelijk
is en dat aan de voorschriften van het BWRO beantwoordt.
Die uitwerkingsfase zal op een iteratieve manier
moeten worden gerealiseerd met de RIE, om de milieueffecten van de voorstellen te evalueren en om indien nodig
aanpassingen te bekijken. Voor het vlotte verloop en het
uiteindelijke welslagen van de derde fase is het ook belangrijk
om de voorschriften uit het bestek van de opdracht na te leven.
De derde fase omvat een hele reeks materiële elementen:
• Een stel kaarten die een samenvatting geven van de
bestaande situatie, waarvan het grootste deel al in dit
document wordt beschreven.
• Een strategisch luik dat gebaseerd is op prospectieve
elementen die tijdens fase II werden geïdentificeerd. Er zal
een samenvattend en redactioneel werk moeten worden
uitgevoerd om dit vorm te geven. We zullen hier alle nuttige
stukken bezorgen (presentatienota, kaarten, schema’s die
de strategische visie samenvatten, begeleidende teksten
enz.)
• Een reglementair luik dat alle grafische en literaire
voorschriften omvat die in het bestek worden gevraagd
om de opdrachtgever in staat te stellen om een ontwerp
tot Besluit op te stellen dat het RPA Heyvaert invoert. Dit
reglementaire luik zal worden uitgevoerd in het verlengde
van het strategische luik, zodat in opeenvolgende stappen
kan worden gewerkt zodat een coherente en gedeelde
visie kan worden ontwikkeld.
Het projectteam stelt voor om - naast het RPA zelf - een reeks
aanbevelingen in verband met de uitvoering van het document
in te dienen. Op die manier kan de omzetting van het plan in de
realiteit worden verzekerd.
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