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Toepassingen
De Brusselse publieke ruimte biedt een grote typologische rijkdom, gaande van de woonstraat over
het plein tot de boulevard. Bepaalde typologieën, zoals kruisingen en verbindingen, zijn recenter: ze
getuigen van de geleidelijke transformatie van de stad in een habitat met meer aandacht voor trage
mobiliteit en een gezond leefkader.
De tien projecten die onder de vorm van fiches worden gepresenteerd, zijn ver van exhaustief maar
elk ervan illustreert, op zijn eigen manier, de goede praktijken op het vlak van projectmanagement
en inrichting per typologie.
Ze kunnen voorbeeldprojecten worden genoemd, omdat ze samen een referentiekader vormen. Dit
kader maakt het mogelijk de gepaste beslissingen te nemen om de levenskwaliteit in de stad te
verbeteren en daarbij een gewestelijke samenhang te ontwikkelen.
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Henri Bergéstraat

Plaats: Schaarbeek, Brussel
GPS: 50.865096, 4.375566
Jaar: 2006 – 2008 (uitvoering)
Oppervlakte: ca. 4800 m²
Stedelijk weefsel: Dense woonstraat
Ontwerper: D+A Consult, Renovas (participatie)
Aannemer: Verhaeren & Co
Bouwheer: FOD Mobiliteit en Vervoer
Bedrag van de werken: 355 872 euro, exclusief btw

Straten
Lokale
schaal

Stappen

In 2002 was de Henri Bergéstraat, gelegen in
een dense woonwijk, een voornamelijk
verharde straat zonder beplantingen. De
voetpaden waren er smal en de auto
monopoliseerde de ruimte; zowel door het
tweerichtingsverkeer, als door de
parkeerzones. Die parkeerplaatsen waren
overigens niet gemarkeerd: de
autobestuurders parkeerden hun wagen
waar ze konden, ofwel langs de voetpaden,
ofwel op de hoek van de straat vlakbij de
oversteekplaatsen.
De straat was eveneens onvoldoende
verlicht.
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In 2008 werd het karakter van de Henri
Bergéstraat heringericht met relatief
bescheiden middelen. De plek werd
aantrekkelijker voor voetgangers door de
verbreding van de voetpaden (een eerste
doelstelling van het project) en de
aanplanting van bomen. De
alomtegenwoordigheid van de auto werd
sterk gereduceerd door een rijstrook af te
schaffen en van de straat een
eenrichtingsstraat te maken. Er werd een
fietspad toegevoegd en podotactiele
markeringen aangebracht. De herinrichting
van de Henri Bergéstraat kaderde zowel in
het wijkcontract als in het circulatieplan
van de wijk.
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Tijdslijn
1930-2012

1930-35

1996

2012

2016

2015

2015
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Proces: DE BEWONERS EN GEBRUIKERS BETREKKEN BIJ DE
PROJECTDEFINITIE
De herinrichting van de Henri Bergéstraat
werd gerealiseerd in het kader van het
wijkcontract Jeruzalem (2002-2006). Deze
herinrichting werd ondersteund door een
participatieproces dat het geheel van in te
richten publieke ruimtes binnen de
perimeter en de andere operaties van het
wijkcontract omvatte. De gunning van het
project gebeurde via een
onderhandelingsprocedure met
bekendmaking. Tijdens de volledige duur
van het wijkcontract werd er in de wijk een
permanentie verzekerd die voor gebruikers
en bewoners op verschillende momenten
van de week toegankelijk was. Een
Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde
Ontwikkeling (PCGO) monitorde de evolutie
van de projecten en bundelde de adviezen
van de deelnemers. De Algemene
Vergadering (AV) maakte
informatieverstrekking aan het publiek
mogelijk en was een gelegenheid voor
ontmoetingen met de bewoners. Er werden
regelmatig wijkkranten verdeeld en er werd
een bijzondere aandacht besteed aan de
participatie van de volledige populatie. In de
scholen werden er in samenwerking met
verschillende verenigingen participatieve
evenementen georganiseerd, daarnaast
vonden er meerdere wijkfeesten plaats en
waren er bij andere wijkactiviteiten
informatiestands aanwezig.

Formele kader

Een concreet resultaat van de participatie in
de publieke ruimte is de installatie van
enkele gevelbloembakken.

Openbaar onderzoek

Informele kader

Situatie 2002
Wijkcontract
image

Contrat de quartier

Voorontwerp
Permanentielokaal in de wijk
Lokale commissie van
geïntegreere ontwikkeling

Algemene vergadering

Participatieve activiteiten

Wijkkrant

Wijkfeest

Definitie project

Bouwaanvraag

Inrichting 2008
Afsluitende brochure
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Economie: GEBRUIKSRUIMTES CREËREN
Door de verfraaiing van de straat werd de
activering van de gelijkvloerse verdiepingen
gestimuleerd, met name de aanleg van
terrassen en de installatie van etalages op
het voetpad. Deze stimulans van de lokale
economie had een gunstige invloed op de
ruimere totaalkosten.
Een betere organisatie van de
parkeerplaatsen maakte het mogelijk om
twee bijkomende parkings te creëren. Er
werd veel belang gehecht aan de
toegankelijkheid van de handelszaken
tijdens de werken. De aannemer
presenteerde hiervoor een circulatieplan
voor het beheer van het verkeer, het
parkeren, de actieve vervoerswijzen en het
lawaai (op straffe van boete). Het doel van
dit plan bestond erin om de dagelijkse
gewoonten van de gebruikers zo weinig
mogelijk te verstoren.
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Netwerk: HET AUTOVERKEER IN DE WOONSTRATEN REDUCEREN
De Henri Bergéstraat verbindt het
Josafatpark met het Colignonplein. Deze
eenrichtingsstraat met een omkering van
de richtingen in het midden, is erop gericht
om het doorgaande verkeer te ontmoedigen,
zoals dat werd aanbevolen in het
circulatieplan van de wijk. Behalve in het
Josafatpark is het groene netwerk afwezig in
de wijk. De bomen die in de straat werden
geplant, creëren een visuele verlenging van
het groene netwerk.
In de toekomst kan de Henri Bergéstraat
aansluiten op de omliggende gewestelijke
fietsroutes, waarvan de inrichting gepland
is vanaf 2019. In het plan voor de verbetering
van de toegankelijkheid van openbare
wegen en ruimtes (PAVE) maakt de Henri
Bergéstraat deel uit van het basisnetwerk
dat verbonden is met de hoofd- en
verbindingswegen. Momenteel wordt de
Henri Bergéstraat bediend door bussen en
trams. Tegen 2025 wordt de aanleg van een
metrolijn tot aan het Noordstation gepland.
De premetro zal worden omgevormd tot
metro en zal een snellere verbinding bieden
tussen Schaarbeek en Sint-Gillis tot aan
halte Albert. Er zijn nieuwe haltes gepland
op het Liedtsplein en het Colignonplein.
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Het delen: DE ACTIEVE VERVOERSWIJZEN OPNIEUW VALORISEREN
Aan de basis van de herinrichting van de
Henri Bergéstraat lag de wens om het
voetpad te verbreden. Dit werd mogelijk
door de afschaffing van een rijstrook. Iets
was eveneens de aanleg van een fietspad
mogelijk maakte. De aanplanting van de
bomen zorgt voor aangename sfeer die
bevorderlijk is voor het verkeer en het
verblijf van voetgangers en omwonenden. De
bomen werden slechts aan een enkele kant
van de straat geplant, op het voetpad, terwijl
de parkeerplaatsen doorlopende lijnen
creëren aan beide zijden.
Deze interventies verminderen het volume,
maar vooral de snelheid van het autoverkeer
en bevorderen de actieve vervoerswijzen. De
straat werd een zone 30. Het beperkte
eenrichtingsverkeer maakt een vlotte
doorgang mogelijk voor de fietsers.
De bewoners van de straat, die het idee van
verbreding van het voetpad ten volle
ondersteunden, aanvaardden het nieuwe
verkeersplan en de afschaffing van een
rijstrook voor autoverkeer vlot. De
boomroosters vertonen geen hoogteverschil
met het voetpad, zodat ze geen hinder
vormen voor de PVM’s. Bij de
oversteekplaatsen werden er podotactiele
tegels geïnstalleerd. De herinrichting nodigt
uit tot voorzichtigheid en aandachtigheid
van de automobilisten voor de andere
gebruikers.
Ondanks al deze gunstige maatregelen voor
de voetgangers, is er een tekort aan banken.
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Ecosysteem: DE KWALITEIT VAN HET STADSLEVEN VERBETEREN
DOOR MIDDEL VAN BOMEN
De aanwezigheid van bomen in de straat
verminderen de stadsvervuiling en biedt
ook bescherming tegen zon en wind. De
boomvoeten maken waterinfiltratie
mogelijk.
Door een rijstrook af te schaffen werd het
volume aan autoverkeer gereduceerd, iets
wat ook de uitstoot gunstig beïnvloedt.
Doordat het voetpad werd verbreed en er een
fietspad werd aangelegd, worden de
gebruikers aangemoedigd om zich op een
andere manier te verplaatsen dan met de
wagen.
In het kader van het wijkcontract werden de
bewoners uitgenodigd om
gevelbloembakken te installeren, iets wat
een gunstig effect heeft op de biodiversiteit
en de fijnstofvervuiling. De keuze van de
grondbekleding maakt dat de Henri
Bergéstraat gemakkelijk te onderhouden en
duurzaam is. De boomroosters zijn echter
moeilijk schoon te maken, dit vormt een
nadeel. Elders in Schaarbeek werden ze
verwijderd om het onderhoud te
vergemakkelijken.
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Esthetiek: STRUCTUUR EN EENVOUD ALS BASISPRINCIPES VAN
HET ONTWERP
De volledige Henri Bergéstraat is
opgenomen in de Inventaris van het
bouwkundig erfgoed in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De straat bevat
gebouwen in eclectische stijl, opgetrokken
tussen 1904 en 1907. De kasseien en de aan
gevels bevestigde lantaarns zijn eenvoudig
en verwijzen naar de geschiedenis van de
straat.
De werken aan de Henri Bergéstraat
wijzigden haar karakter via kleine
interventies en met relatief bescheiden
middelen. Het patrimonium in de straat
komt goed tot zijn recht doordat de
grondbekleding gestructureerd en
eenvoudig werd gehouden en zo de
aandacht niet wordt afgeleid van de gevels.
De straatverlichting die tevoren niet
conform was, werd ook aangepast.
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Referenties

© www.innovatie.waternet.nl

Argonautenstraat
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever:
Arrondissement Zuid
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

© easykot.be

© Suède 36

Klapdorp

Pietro de Molenbeek

Plaats: Anvers
Opdrachtgever: Ville
d'Anvers
Realisatie: 2015

Plaats: Molenbeek SaintJean
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: Commune
de Molenbeek
Realisatie: 2014
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten
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Synthese
Proces
Gebruikmaken van de vergaderingen van het wijkcomité als bevoorrechte participatiemomenten
Proces - 1.1
Proces - 1.2
Regelmatig communiceren via een wijkkrant
Proces - 1.3
De volledige populatie bereiken
Proces - 1.3
Kaderen in een wijkcontract en gebruikmaken van een volledig participatief proces (1.2), (1.3) Een
permanentielokaal installeren in de wijk
Proces - 1.3

Economie
De activering van de gelijkvloerse verdiepingen bevorderen
Economie - 2.2
De gebruikers respecteren door de hinder tijdens de werken te minimaliseren (2.2)
Economie - 2.2

Netwerk
Transitverkeer ontmoedigen door middel van vertragingsvoorzieningen en richtingswijzigingen
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Netwerk - 3.2
De herinrichting integreren in een circulatieplan
Netwerk - 3.2
Mogelijkheden bieden voor de aansluiting op de gewestelijke fietsroutes
Netwerk - 3.2
Het Colignonplein en het Josafatpark beter verbinden dankzij actieve vervoerswijzen
Netwerk - 3.3
Bomenrijen toevoegen om de groene ruimten te verbinden
Netwerk - 3.4

Het delen
Het concept van het project baseren op het bevoorrechten van de voetganger door de voetpaden te verbreden
Het delen - 4.1
De rijsnelheid in een dense woonwijk reduceren door een zone 30 te creëren
Het delen - 4.1
Het volume van het gemotoriseerde verkeer verkleinen door een rijstrook af te schaffen
Het delen - 4.1
Het delen - 4.2
Roosters plaatsen op hetzelfde niveau als de kasseien, alsook podotactiele tegels om de toegang voor
voetgangers gemakkelijk te maken
Het delen - 4.2
Een fietspad aanleggen
Het delen - 4.2
Verbeterpunt(en)

Het delen - 4.1
Het delen - 4.7:Banken installeren
Het delen - 4.2:Overwegen om bomen aan weerszijden van de straat te planten
Het delen - alternerend met de parkeerplaatsen
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Ecosysteem
Bomen planten langs de hele straat
Ecosysteem - 5.1
Infiltratie en absorptie van het water aan de boomvoet mogelijk maken
Ecosysteem - 5.2
Een onderhoudsvriendelijke grondbedekking aanbrengen
Ecosysteem - 5.4
De mogelijkheid bieden om gevelbloembakken te installeren
Ecosysteem - 5.1
Ecosysteem - 5.5
De actieve vervoerswijzen bevorderen en zo milieuverantwoordelijke verplaatsingen stimuleren
Ecosysteem - 5.7
Verbeterpunt(en)

Onderhoudsvriendelijke boomroosters plaatsen
Ecosysteem - 5.4

Esthetiek
De ruimte op een gestructureerde en eenvoudige manier inrichten
Esthetiek - 6.1
Esthetiek - 6.2
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Een beperkt palet van materialen hanteren
Esthetiek - 6.2
De patrimoniale gevels goed doen uitkomen door middel van de verlichting en de soberheid van inrichting
Esthetiek - 6.4
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Moutstraat

Plaats: Brussel-stad
Jaar: 2007-2012
Oppervlakte: 1500 m²
Stedelijk weefsel: Gemengde straat gekenmerkt door de aanwezigheid van
twee scholen
Ontwerper: Stad Brussel, JES/YOTA!, FABRIK (Recyclart), Yannick Roels
Aannemer: Dekempeneer nv
Bouwheer: Stad Brussel
Bedrag van de werken: +/- 350.000 euro, btw inbegrepen

Straten
Lokale
schaal

Stappen

De Moutstraat is een eenrichtingsstraat die
de Nieuwe met de Oude Graanmarkt
verbindt en 3 scholen en meerdere centra
voor vrijetijdsbesteding herbergt.
In 2007 was de Moutstraat echter een
onaantrekkelijk straatje. Het transitverkeer
en het laden en lossen brachten
gebruiksconflicten teweeg: de kinderen en
jongeren (ongeveer 800 personen) die
dagelijks van deze publieke ruimte gebruik
maakten om naar school te gaan, werden in
gevaar gebracht door de continue circulatie
van auto's en het parkeren.
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In 2015 werd de Moutstraat omgevormd tot
een straat met weinig verkeer die voorrang
aan voetgangers geeft: de voetpaden werden
breder, de maximumsnelheid voor het
verkeer werd herleid tot 20 km/u en een deel
van de parkeerplaatsen werden afgeschaft.
Vandaag is de straat overdag verkeersvrij,
met een onderbreking van het verkeer
tussen 7.30 u en 17.30 u en werd
gevaloriseerd door de aanplanting van
bomen en de installatie van banken, die
aangepast zijn aan het gebruik.
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Tijdslijn
1935-2012

1935

1971

1996

2012

2015

2015

2015

Toepassingen - 18

Proces: De lokale actoren betrekken
In 2007 nam de Stad Brussel het initiatief
om de scholen te betrekken bij de
herinrichting van de Moutstraat. In
samenwerking met het stadslaboratorium
JES/YOTA! werd er in de straat een
animatieweek georganiseerd, waar de
publieke ruimte met het jonge publiek werd
herzien. Tijdens de daarop volgende jaren
vonden er meerdere participatieworkshops
plaats in samenwerking met de scholen.

Formele kader

Informele kader

Situatie 2007
Initiatief Brussel

Voorafgaande ateliers

Voorontwerp
Moutstraatfeest

Het herinrichtingsplan werd intern
behandeld door het departement
Wegeniswerken van Stad Brussel. Het plan
werd goedgekeurd na het MoutstraatFeest
in 2009 en de herinrichting werd voltooid in
2014.

Openbaar onderzoek

In 2015 werd de straat, naar aanleiding van
een petitie en op verzoek van de
leerlingenraad, verkeersvrij tijdens de
schooluren.

Bouwaanvraag

Ateliers met de architect

Definitief project

Het projectproces werd gekenmerkt door
traagheid; de herinrichting vergde immers 7
jaar van overleg (zonder grote
moeilijkheden tijdens de uitvoeringsfasen).

Inrichting 2014

…
Voetgangerszone
7h30 – 17h30
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Economie: De sociale economie bevorderen voor de realisatie van
de banken
De op maat gemaakte banken werden
ontwikkeld in samenwerking met Fabrik,
een maatschappelijk centrum voor
tewerkstelling en vorming. Op die manier
werd de sociale economie gestimuleerd.
Het straatmeubilair verhindert het
wildparkeren. De verbreding van het voetpad
maakte een terras mogelijk op de hoek van
de Moutstraat en de Oude Graanmarkt.
Het project betekent een reële meerwaarde
voor de scholen: ze winnen een aanzienlijke
buitenoppervlakte.
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Netwerk: Het project integreren in het voetgangersgebied van het
centrum
Het verkeersvrij maken van de Moutstraat
strookt met de huidige beleidstrend om het
autoverkeer in het centrum van Brussel te
verminderen. Bij de herinrichting werd sterk
rekening gehouden met haar hoofdfunctie:
het bedienen van collectieve voorzieningen.
Het schooltraject is vandaag veiliger en
overdag verandert de straat in een
ontmoetingsplaats voor de leerlingen. De
straat draagt bij aan de voetgangerszone
van het centrum door twee drukbezochte
pleinen te verbinden.
De Moutstraat is eveneens verbonden met
de speelzone op de Nieuwe Graanmarkt en
haar verkeersvrij karakter maakt dat
jongeren op straat kunnen spelen en zich de
plek kunnen toe-eigenen. Op deze manier
voegt de straat een maas toe aan het
netwerk van speelzones.
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Het delen: De flexibiliteit van de ruimte benutten naargelang het
gebruik en de tijdelijkheid
Sinds haar herinrichting in 2014 is de
Moutstraat geëvolueerd van een straat met
weinig verkeer naar een verkeersvrije zone
tijdens de schooluren (7.30 u – 17.30 u) in
2015.
De ruimte biedt de gelegenheid om
evenementen voor het grote publiek te
organiseren en wordt voor en na school,
alsook tijdens de middagpauzes door de
jongeren gebruikt als ontmoetingsplaats. De
leerlingen genieten er van een sterke
verbinding met de stad. Het verkeersvrije
karakter van de straat maakt spontane en
gevarieerde spelletjes en bezigheden
mogelijk. De veelheid aan verschillende
stedelijke elementen belemmeren echter de
ruimte en creëren een grens. Een oplossing
hiervoor zou erin kunnen bestaan om de
fietsenrekken in de straat te herzien of om
het aantal paaltjes te beperken.
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Ecosysteem: Het aantal auto's reduceren om zo de uitstoot te
verminderen
Vermits de Moutstraat voor haar
herinrichting uitsluitend mineraal was,
werden er enkele bomen geplant. De
doorlaatbare oppervlaktes van de
boomvoeten laten waterinfiltratie, alsook
andere beplantingen toe. Toch blijft de
straat ook vandaag relatief mineraal.
Het verkeersvrije karakter van de straat
overdag leidt tot een belangrijke
vermindering van het autoverkeer, en draagt
zo bij tot een vermindering van de uitstoot
op deze plek. Een plek die overigens
hoofdzakelijk door kinderen bezocht wordt,
en die zijn gevoeliger voor luchtvervuiling.
Het oorspronkelijke concept van de op maat
gemaakte banken werd geoptimaliseerd in
termen van duurzaamheid en robuustheid
om zo de onderhoudskosten te verlagen.
Daarnaast werden er vuilnisbakken
geïnstalleerd om burgers en leerlingen aan
te moedigen de straat netjes te houden.
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Esthetiek: Het ludieke karakter versterken door middel van op
maat gemaakte banken
De straat en de voetpaden werden op
hetzelfde niveau aangelegd en er werd
gebruik gemaakt van eenzelfde
grondbekleding in Brusselse kasseien. Dit
creëert een ruimtelijke eenheid. De
continuïteit van gevel tot gevel wordt echter
onderbroken door erg imposante
fietsenrekken.
De op maat gemaakte banken vormen
ludieke, creatieve en multifunctionele
elementen zonder de ruimte te overladen
met kleuren – een weerkerend fenomeen in
schoolomgevingen. Voor de resterende
elementen (vuilnisbakken, paaltjes en
fietsenrekken) werd geopteerd voor het
standaardmeubilair van de stad Brussel.
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Referenties

© Carve
© Gehl

New Road, Brighton
Plaats: Brighton
Ontwerper: Landscape
Projects, Martin Stockly
Associates, Gehl
Opdrachtgever: Brighton &
Hove City Council
Realisatie: 2010
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Potgieterstraat
Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Carve
Opdrachtgever: Commune
d'Amsterdam
Realisatie: 2010
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Thaborstraat
Plaats: Malines
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

Schoolplein Müllerpier
Plaats: Rotterdam
Ontwerper: Bekkering
Adams architecten
Opdrachtgever: OBR, Ville
de Rotterdam
Realisatie: 2007
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Meer weten

© SVH

© Bekkering Adams
architecten

© Suède 36

Walking Madou
Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: AED, STIB,
Commune de Saint-Josse et
Atrium
Realisatie: 2012
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk,
delen en proces

Meer weten
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Synthese
Proces
De belangrijkste lokale actoren (scholen) betrekken bij het herdenken en het ontwerpen van de straat
Proces - 1.2
Zowel de jongeren als de volwassenen bij het project betrekken
Proces - 1.2
De dialoog voortzetten na de herinrichting
Proces - 1.2
Verbeterpunt(en)

De dialoog tussen de verschillende actoren verbeteren
Proces - 1.1
De termijnen van het projectproces verkorten
Proces - 1.3

Economie
Een beroep doen op de lokale en sociale economie voor het ontwerp van de banken in het project
Economie - 2.2
Een toegevoegde waarde creëren voor het schoolterrein
Economie - 2.2
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Netwerk
Een maas toevoegen aan het speelnetwerk
Netwerk - 3.2
Zich integreren in het verkeersvrije netwerk van het stadscentrum
Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3
Veilige verbindingen creëren tussen de voor kinderen bestemde plaatsen
Netwerk - 3.3
De naburige openbare ruimten verbinden
Netwerk - 3.4

Het delen
De aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer in de schoolomgevingen verminderen door de straat tijdelijk af te
sluiten
Het delen - 4.1
Het delen - 4.6
De link tussen de publieke en de private ruimte versterken door de straat verkeersvrij te maken tijdens de
schooluren
Het delen - 4.4
Het statuut van de straat wijzigen volgens de behoeften
Het delen - 4.1
Het delen - 4.6
Gevarieerde en spontane activiteiten mogelijk maken
Het delen - 4.6
Het gebruik aanpassen in de tijd (schooluren)
Het delen - 4.6
Verbeterpunt(en)

De fietsenrekken elders installeren om meer ruimte vrij te maken
Het delen - 4.1
Het delen - 4.5
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De ruimte beter organiseren en vrijmaken door het aantal elementen in de publieke ruimte te beperken
Het delen - 4.5

Ecosysteem
Bomen planten
Ecosysteem - 5.1
Infiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken
Ecosysteem - 5.2
Actieve mobiliteit van en naar school aanmoedigen door de straat verkeersvrij te maken en op die manier de
lokale uitstoot verminderen
Ecosysteem - 5.7
Verbeterpunt(en)

De verharde oppervlakte in de straat nog verminderen
Ecosysteem - 5.2
Ecosysteem - 5.3

Esthetiek
Zorgen voor een uniforme inrichting van gevel tot gevel
Esthetiek - 6.1
Sobere, multifunctionele, ludieke en robuuste banken creëren
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Esthetiek - 6.2
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Brouwerijstraat

Plaats: Elsene, Brussel
GPS: 50.828345, 4.376161
Jaar: 2010 - 2012 (werken)
Oppervlakte: 500 strekkende m
Stedelijk weefsel: Gemengde dense straat
Ontwerper: MIVB, Vivaqua, Sibelga, Brussel Mobiliteit
Bouwheer: Brussel Mobiliteit
Bedrag van de werken: 4 000 000 euro

Straten
Gemeenteli
jke schaal

OV plus

Stappen

De Brouwerijstraat is een sterk hellende
straat die de vijvers van Elsene met de
Kroonlaan verbindt. Ze herbergt
verschillende gebouwen die zijn opgenomen
in de Inventaris van het architecturaal
erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
In 2008 stond deze typische architecturale
kwaliteit van het begin van de 20ste eeuw in
schril contrast met de problemen van
vandalisme en sluikstorten. De
Brouwerijstraat was een chaotische straat
in slechte staat, te smal om het autoverkeer,
de fietsers, de voetgangers en het openbaar
vervoer op een veilige en duidelijke manier
te kunnen bedienen. De parkeerplaatsen
langs de voetpaden waren ongeorganiseerd,
de tramhaltes slecht gelokaliseerd.
Het tram -en autoverkeer veroorzaakten
geluidshinder voor de bewoners van de
straat en bij hevige regenval hadden ze ook
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last van overstromingen.
In de straat bevonden zich enkele bomen,
maar geen banken noch vuilnisbakken.

In 2012 werd de Brouwerijstraat heringericht
met als doel het verkeer, het parkeren en de
verschillende functies op een
gestructureerde en voor alle gebruikers
veilige manier te combineren. Het werd een
voorrangsweg met een fietspad in beide
richtingen.
Er werden bomen geplant en sobere banken
geïnstalleerd om groene en aangename
verpozingsruimten te creëren. De kasseien
werden vervangen door een asfaltlaag, iets
wat comfortabeler is voor de fietsers. En er
werd gebruikgemaakt van de technische
oplossing van gecoate rails om de
geluidsproblemen en trillingen te
verminderen.
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Tijdslijn
1930-2012

1930

1971

1996

2012

2015

2015

2015
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Proces: Verschillende studies vergelijken om het beste
realiseerbare alternatief te vinden
De herinrichting van de Brouwerijstraat
werd door de MIVB opgestart met als
doelstelling de tramsporen te vernieuwen.
Het definitieve ontwerp vloeide voort uit een
vergelijking van meerdere scenario’s die
intern werden uitgewerkt door Brussel
Mobiliteit. De doelstellingen van het project
werden duidelijk gedefinieerd in concept- en
synthesenota’s.
Er werd geen participatietraject opgesteld,
maar de bewoners werden op de hoogte
gebracht van het project via deur-aandeurberichten en documenten op het
internet.
Het project bestond uit drie fases: de eerste
had betrekking op de distributienetten, de
tweede op het aanleggen van de tramrails
en de derde op het inrichten van de straat.
De straat zelf werd onderverdeeld in drie
stukken. Op elk stuk waren de drie fases van
toepassing. Het einde van de werken was
oorspronkelijk gepland voor eind 2011, maar
werd uitgesteld naar midden 2012.
In de loop van de werfwerkzaamheden
kloegen de bewoners over het lawaai en de
afschaffing van parkeerplaatsen. Ze
protesteerden omwille van de schade
veroorzaakt door de werken en de continue
circulatie van de tram en hoopten zo een
financiële compensatie te ontvangen. Te
meer omdat de trillingen, volgens de
bewoners, sterker waren dan tevoren. Op het
einde van de werfwerkzaamheden
organiseerden de bewoners een avond om
hun standpunten uit te wisselen met de
verantwoordelijke minister met het oog op
de uitklaring van deze situatie.

Formele kader

Informele kader

Situatie 2008
Voorontwerp
Voorafgaande studies

Definitief project
Openbaar onderzoek
Communicatie aan de bewoners

Bouwaanvraag

Inrichting 2012
Deel 1
Fase 1: riolering, gas,
electriciteit, …
Fase 2: MIVB – plaatsing van
de rails
Fase 3: Mobiel Brussel –
inrichting
Deel 2
Deel 3

Klachten van de bewoners

Uitwisselingsavond

Minister van openbare
werken en openbaar vervoer,
bewoners, handelaars,
eigenaars, verenigingen

Toepassingen - 33

Economie: Een laad -en loszone integreren in een zone van
gemengd gebruik
In de Brouwerijstraat, en dan vooral in het
onderste deel, bevinden zich vele
buurtwinkels, cafés en restaurants, alsook
een garage en een tankstation. In de nieuwe
inrichting werd er een los- en laadzone
ingepland.
De heraanleg maakte het ook mogelijk om
de uitstallingen en de terrassen te
reorganiseren. Ze werden regelmatig
gecombineerd met kleine groene ruimtes,
uitgerust met nieuw stadsmeubilair.
Tijdens de werfwerkzaamheden bleef de
tram door de straat rijden, iets wat meer ten
goede kwam aan de pendelaars dan aan de
bewoners. In geval van een onderbreking
van de tramcirculatie, zou er een omleiding
met vervangbussen moeten worden
georganiseerd.
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Netwerk: De intermodale knooppunten verbinden met de
interessepolen
De Brouwerijstraat verbindt het Flageyplein,
een culturele en intermodale pool, met de
halte Mouterij voor trein, tram en bus. Tram
81 verbindt hen met het Zuidstation en de
gemeentes Sint-Gillis en Anderlecht. Bus 59
verbindt de Brouwerijstraat met de
gemeentes Sint-Joost, Schaarbeek en Evere.
De reorganisatie van de Brouwerijstraat
droeg bij tot een veiligere omgeving voor de
twee scholen aan de uiteindes van de straat.
In het plan voor de toegankelijkheid van de
openbare weg en de publieke ruimte (PAVE)
is de straat gedeeltelijk gecategoriseerd als
hoofdweg, enkel het middenste stuk van de
straat is een verbindingsweg (cf. kaart
PAVE). Aan elk kruispunt werden er
oversteekplaatsen voorzien.
De straat zelf behoort niet tot het netwerk
van de gewestelijke fietsroutes (GFR’s),
maar biedt wel aansluiting op meerdere
GFR’s die lopen tussen Vilvoorde in het
noorden en het Zoniënwoud in het zuiden
van de stad.
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Het delen: De straat herverdelen en zo de ruimte voor actieve
vervoerswijzen vergroten
Aan weerskanten van de straat werd er een
fietspad van 1,5 m geïntegreerd. Dat is
echter niet voldoende breed voor de fietsers.
Ter hoogte van de tram -en bushaltes
bestaat er bijgevolg een conflict tussen de
fietsers, de voetgangers en de passagiers,
het fietspad verandert er van profiel en loopt
het voort via het fietsvoetpad met een
standaardbreedte. Ook de aanbevolen
afstand van 1,8 m tussen de tramrails en de
parkeerplaatsen werd niet gerespecteerd.
Deze afstand is nodig om het risico op een
botsing tussen de opengaande portieren en
de fietsers te vermijden.
Voor de PVM’s werden er podotactiele tegels
en verlaagde stoepranden aangebracht ter
hoogte van de oversteekplaatsen. De
gemengde tram- en bushalte stemt echter
niet overeen met de aanbevolen hoogte voor
de toegankelijkheid van de trams.
De kruispunten in de straat werden
ingericht met bomen en eenvoudige banken
in hout en metaal. Ze dienen als plekken
voor ontmoeting en rust in deze hellende
straat. De nieuwe inrichting draagt bij tot de
vermindering van de snelheid van de auto’s
en zorgt dus voor een veiligere ruimte die
gedeeld wordt met voetgangers, fietsers,
bus en tram. De bus -en tramhaltes werden
verplaatst om de hinder van het autoverkeer
te reduceren. De te geringe breedte en de
veelheid aan gebruikers beperken echter de
veiligheid.
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Ecosysteem: De waterinfiltratie optimaliseren door de bomen te
groeperen
In totaal werden er ongeveer vijftig bomen in
de straat geplant, deze werden op de
kruispunten en oversteekplaatsen
gegroepeerd. Aan de boomvoeten kan het
regenwater infiltreren, zo worden de risico’s
op overstroming bij sterke regenval
verkleind.
Voor de herinrichting van de voetpaden,
werden de kasseien herbruikt.
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Esthetiek: Geluidshinder en trillingen verminderen door het
systeem van gecoate rails
In het algemeen is de Brouwerijstraat
vandaag beter georganiseerd. De historische
gevels worden benadrukt, er werden sobere
banken in hout en metaal geplaatst en er
werd nieuwe straatverlichting bevestigd aan
de gevels.
De grondbedekking in platines op de
voetpaden maakt deel uit van een
patrimoniale benadering. Op regenachtige
dagen is deze hellende straat echter glad en
bijgevolg gevaarlijk voor de gebruikers. Er
werden vuilnisbakken en fietsrekken van
het groene standaardtype geïnstalleerd.
De geluidshinder en de trillingen
veroorzaakt door de tram, werden
gedeeltelijk opgelost door een systeem
waarbij de rails met een soepele voeg in het
beton wordt gehuld. Toch hielden de
klachten van de bewoners ook na de
herinrichting aan. Ze hadden vooral
betrekking op de versterking van de
trillingen als gevolg van de herinrichting.
Het blijkt dan ook noodzakelijk om dit
systeem goed te evalueren.
Er ontbreekt een samenhang van materialen
en meubilair ten opzichte van de
aangrenzende publieke ruimtes, zoals
bijvoorbeeld het Flageyplein en het pleintje
op de hoek van de Boondaalsesteenweg.
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Referenties

© Wolf Maria Mulder

© Manebusser

De Witte de Withstraat

Nationalestraat

Plaats: Amsterdam
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

© JespervdBerg

Nieuwe Binnenweg

Plaats: Anvers
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

Plaats: Rotterdam
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen economie,
netwerk en delen

© Jérémy Pureur

Rue de l’Abbé Victor Senez
Plaats: Valenciennes, NordPas-de-Calais-Picardie
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen
ecosysteem en delen
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Synthese
Proces
Een uitwisselingsavond organiseren om de bewoners de gelegenheid te bieden hun mening over het project
kenbaar te maken
Proces - 1.3
Communiceren over de evolutie van het project via deur-aan-deurberichten en online-informatie
Proces - 1.3
De aan het project verbonden uitdagingen en doelstellingen definiëren in concept- en synthesenota's
Proces - 1.3
Verbeterpunt(en)

Tijdens de werken, eerder dan na voltooiing van de werf, rekening houden met de opmerkingen/klachten van de
bewoners
Proces - 1.2
De gebruikers betrekken door de verschillende onderzochte scenario’s voor het project aan hen voor te stellen
Proces - 1.2

Economie
De circulatie van de tram behouden gedurende een deel van de werfwerkzaamheden
Economie - 2.2
De ontwikkeling van economische activiteiten mogelijk maken door ruimtes te creëren die toege-eigend
kunnen worden, zoals verbredingen van het voetpad
Economie - 2.2
Een los- en laadzone integreren
Economie - 2.2
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Netwerk
Het project kaderen in de voetgangers- (PAVE) en fietsnetwerken (GFR) (3.2)
Netwerk - 3.2
De verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen de intermodale knooppunten van het Flageyplein en de
halte Mouterij versterken
Netwerk - 3.3
Op elk kruispunt oversteekplaatsen integreren (3.3)
Netwerk - 3.3

Het delen
Fietspaden toevoegen
Het delen - 4.2
Podotactiele tegels, verlaagde stoepranden, en banken installeren
Het delen - 4.2
De lokalisatie van de tram- en bushaltes optimaliseren
Het delen - 4.3
Het aantal palen verminderen door de straatverlichting te bevestigen aan de gevels
Het delen - 4.5
Verbeterpunt(en)

Een voldoende breed fietspad creëren tussen de tramrails en de parkeerplaatsen
Het delen - 4.2
Ter hoogte van de haltes het conflict vermijden tussen tramreizigers en fietsers
Het delen - 4.3
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Het comfort en de toegankelijkheid van de haltes verbeteren door wachtruimtes en perrons te installeren
volgens de aanbevolen hoogte
Het delen - 4.3

Ecosysteem
Meerdere bomen planten tussen de parkeerzones en op de straathoeken
Ecosysteem - 5.1
De waterinfiltratie optimaliseren door de bomen te groeperen
Ecosysteem - 5.2
Werken met lokaal herbruikte kasseien
Ecosysteem - 5.3

Esthetiek
Sobere banken in hout en metaal installeren
Esthetiek - 6.2
De patrimoniale gevels valoriseren via de straatverlichting
Esthetiek - 6.4
Esthetiek - 6.3
Geluidshinder en trillingen verminderen door gebruik te maken van gecoate tramrails
Esthetiek - 6.5
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Vorstlaan

Plaats: Oudergem, Brussel
GPS: 50.818832, 4.428143
Jaar: 2005-2006 (werken)
Oppervlakte: 2 strekkende km
Stedelijk weefsel: Gemengde laan
Ontwerper: MIVB, Beliris, Brussel Mobiliteit
Aannemer: De firma Taveirne en Wegebo
Bouwheer: MIVB
Bedrag van de werken: 10.000.000 euro (gedeelte Wiener - HermannDebroux)

Lanen,
boulevards Gewestelijk Auto plus
en
e schaal
steenwegen

Fiets plus

OV plus

De Vorstlaan dateert van 1910 en werd
geconstrueerd op initiatief van koning
Leopold II. Hij bevindt zich in de
Woluwevallei. Met zijn lengte van meer dan
4 kilometer, verbindt hij de Tervurenlaan in
Sint-Pieters-Woluwe, met het Leopold
Wienerplein in Bosvoorde.
In de jaren '50 werden de historische
tramlanen met een eigen bedding
afgeschaft en werd middenberm van de
boulevard gebruikt door de actieve
vervoerswijzen en om te parkeren. Het
fietspad was op meerdere plaatsen
onderbroken, onder meer op de kruispunten.
Voor 2006 was het profiel van de boulevard
was heel variabel en zijn breedte liet een
intens autoverkeer en veelvuldig parkeren
toe.
Zijn historische verankering geeft de
boulevard een patrimoniale en
Toepassingen - 44

landschappelijke waarde. Zijn belang in de
stedelijke structuur van Brussel vereiste het
behoud van een sterke zichtbaarheid. Het
metrostation Hermann-Debroux en de vele
bedrijven langsheen de boulevard zijn per
bus bereikbaar.

In 2006 werd een eerste deel van de
boulevard tussen het Leopold Wienerplein
en het metrostation Hermann-Debroux
heringericht in het kader van de verlenging
van het traject van tram 94. Op de
middenberm van de boulevard werden een
dubbele tramlijn in eigen bedding en een
fietspad aangelegd. De voetpaden werden
vernieuwd. Het straatprofiel werd aangepast
om de snelheid van de auto's te
verminderen en het aantal rijstroken werd
in beide richtingen gereduceerd van drie
naar twee. De bomen werden bewaard om
het landschappelijke karakter te behouden.
Vervolgens werd ook het stuk tussen
Hermann-Debroux en de Tervurenlaan
omgevormd. De terminus van tram 94 werd
verplaatst naar het Trammuseum en het
fietspad werd heringericht. De fiche bevat
een analyse van dit gedeelte. De daarop
volgende fase van de herinrichting is
vandaag in uitvoering en betreft de
verlenging tot aan het metrostation
Roodebeek. De verlenging tot aan de
luchthaven wordt door de MIVB tegen 2020
gepland .
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Tijdslijn
1944-2012

1944

1960

2004

2012

2015

2015

2015

Toepassingen - 46

Proces: Het project geleidelijk verbeteren, per fase en per deel
De herinrichting van de Vorstlaan is een
gevolg van het uitbreidingsproject voor de
tramlijn 94, gedragen door Brussel
Mobiliteit.
De herinrichting kaderde in een coherente
totaalvisie, vertaald in een masterplan. Er
werd een fasering in stukken in
gedefinieerd. De eerste fase, gerealiseerd
voor 2006, betrof het gedeelte tussen het
Leopold Wienerplein en het metrostation
Hermann-Debroux. Het inrichtingsproject
werd ontworpen door het interne
studiebureau van de MIVB.
Het project maakte geen deel uit van een
gestructureerd participatieproces. Toch
werd er een dialoog met de betrokken
gemeentes en de burgers op gang gebracht;
dit maakte dat er in voldoende mate en op
oordeelkundige wijze rekening kon worden
gehouden met de bekommernissen.

Formeel kader

Situatie 2005
Algemene studie
Terminus van de tram op het
Wienerplein

image

Voorontwerp
Masterplan Tram 94

Continue dialoog tussen de
verschillende actoren

Gedetailleerde studie

Definitief project
Bouwaanvraag

De herinrichting van de laan maakte de
vernieuwing van de diverse
distributienetten mogelijk.
Tussen 2008 en 2011 werd de tweede fase
van de werken, tussen Hermann-Debroux en
de Tervurenlaan, uitgevoerd. Momenteel is
de 3de fase lopende. Deze heeft betrekking
op de verlenging van tramlijn 94 tot
Roodebeek. De fasering maakt het niet enkel
mogelijk om de kosten te spreiden, maar
ook om het project aan te passen aan de
soms gewijzigde omstandigheden en aan
nieuwe overwegingen die voortkomen uit de
reeds uitgevoerde werken.

Informeel kader

Inrichting 2008
Deel 1
Fase 1: riolering, gas,
electriciteit, …
Fase 2: MIVB – plaatsing van
de rails
Fase 3: Mobiel Brussel –
inrichting

Terminus van de tram aan
Hermann-Debroux

2011
Terminus van de tram aan het
Trammuseum

Deel 2

2016-…
Terminus van de tram aan
Roodebeek

Deel 3

…
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Economie: Het lokale en het gewestelijke belang combineren
Voor de herinrichting van het stuk tussen
het Wienerplein en het station HermannDebroux werd er overleg gepleegd met de
handelaars.
De inrichting van het plein werd
gerealiseerd met geprefabriceerde
elementen. De betontegels, ook die voorzien
van rails, werden in de fabriek gegoten en na
verharding geplaatst. Dit proces garandeert
een betere weerstand van de tegels dan bij
beton dat ter plaatse wordt gegoten, en
reduceert zo de beheerskosten. De duur van
de werken aan het Wienerplein werd beperkt
tot drie maanden.
De verlenging van tram 94 en van het
fietspad langs de laan biedt een alternatief
voor de auto en draagt hierdoor bij tot de
vermindering van het autoverkeer.
De nieuwe snelle verbinding biedt eveneens
ontwikkelingskansen aan de naburige
bedrijven en aan het Woluwe Shopping
Center, dat weldra door tram 94 zal worden
bediend. Van zodra de terminus van tram 94
is geïnstalleerd, zal ook de luchthaven beter
verbonden zijn met het stadscentrum. Dat is
een bijkomende troef voor de economische
activiteiten in de zone
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Netwerk: Het creëren van nieuwe intermodale verbindingen
verhoogt de connectiviteit
De verlenging van de tramlijn 94, die een
tweede Brusselse zuid-oostring creëert,
zorgt voor een snelle verbinding met de
metro’s 1 en 5 in het station HermannDebroux. De herinrichting maakte het ook
mogelijk om een doorlopend fietspad aan te
leggen.
De Vorstlaan versterkt met de herinrichting
zijn rol van groene verbinding, door de
groene ruimtes en vijvers van WatermaalBosvoorde te verbinden met die van SintPieters-Woluwe. De laan integreert de
‘Groene Wandeling’.
De verlenging van tramlijn 94 maakte het
mogelijk om de Vorstlaan te versterken als
as die de wijken, de ontspanningsruimtes
en de bedrijven verbindt. Ze bevordert ook
het gebruik van het openbaar vervoer en de
actieve vervoerswijzen.
Het fietspad maakt deel uit van het netwerk
van de gewestelijke fietsroutes (GFR’s) en is
verbonden met GFR 5 tussen HermannDebroux en de Vijfhoek, alsook met de
intergewestelijke ‘Stedenroute’ LF2, die – via
het park van Woluwe – Brussel met Leuven
en Antwerpen verbindt.
Momenteel verbindt tramlijn 94 het
Wienerplein met het Trammuseum en wordt
er een bijkomende verlenging tot aan het
metrostation Roodebeek en het Woluwe
Shopping Center aangelegd. Op termijn is
het doel om deze door te trekken tot aan de
luchthaven. Bij de aanvang van het project
werd er een masterplan ontwikkeld om,
doorheen de verschillende fases en hun
eventuele verlengingen, een
gemeenschappelijke visie te behouden.
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Het delen: Het brede profiel benutten om de vervoerswijzen te
scheiden
De Vorstlaan, veertig meter breed, is een
ruimte gebruikt door meerdere
vervoerswijzen. De herinrichting biedt aan
elke vervoerswijze een eigen ruimte die
duidelijk van de andere is gescheiden. Door
deze maatregel wordt de veiligheid en het
comfort van de gebruikers te verzekerd. Er
werden ook parkeerplaatsen voorzien.
De fietspaden zijn gescheiden van het
verkeer en bevinden zich tussen bomen op
de middenberm. Er werden Villo!-stations
geïnstalleerd in de buurt van de tramhaltes.
Door de multimodale aanpak van de
herinrichting werd het gemotoriseerde
verkeer gereduceerd.
Om de bewoners gerust te stellen
(verkeersopstoppingen, moeilijke circulatie
voor de hulpdiensten, …), kan de groene
trambedding gebruikt worden in
noodgevallen. In de volgende fases wordt dit
systeem niet meer geïntegreerd, vermits de
praktijk heeft uitgewezen dat er geen
gebruik van wordt gemaakt.
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Ecosysteem: De bodem verbeteren door een tramlijn in eigen
bedding en een groen talud te creëren
De tramlijn in eigen bedding en de
middenberm van de boulevard werden
vergroend. Toch verhindert een
ondoordringbare laag van betontegels de
infiltratie van het regenwater. Doordag de
boulevard in de vallei gelegen is, is
waterafvloeiing -en infiltratie een must.
Er werd een vrije ruimte behouden voor de
wortels van de bestaande bomen. De
beschadigde bomen werden gekapt en
vervangen.
Door de aanwezigheid van de bomen wordt
de luchtvervuiling verminderd. Dit draagt bij
tot het groene netwerk en karakteriseert de
‘Groene Wandeling’.
Doordat de bladeren van de bomen op de
rails vallen en ze glad maken, worden er
voor extra onderhoudskosten gegenereerd.
Hiermee werd in de daarop volgende fases
rekening gehouden, de rails werden lichtjes
verhoogd ten opzichte van het gazon om dit
probleem te vermijden.
Doordat de bussen door trams werden
vervangen, wordt het milieu op een gunstige
manier beïnvloed en wordt de uitstoot
verminderd. Het comfort van de reizigers
werd verhoogd en moedigt zo
milieuverantwoordelijke verplaatsingen aan.
De verlichting in ’lantaarnstijl’ creëert een
diffuus licht dat gedeeltelijk naar de lucht is
gericht; dit draagt bij tot de lichtvervuiling
en kan het lokale ecosysteem (onder meer
de fauna) verstoren.
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Esthetiek: De vormgeving aanpassen aan de functie: voor elke
strook een eigen behandeling
De breedte van de boulevard maakte
scheiding van de verschillende
vervoerswijzen mogelijk, alsook het gebruik
van specifieke materialen voor elke strook.
Om het groene karakter van de boulevard te
versterken werd er gekozen voor een groene
trambedding.
Meerdere perspectieven in de richting van
parken en opmerkelijke gebouwen werden
door de herinrichting gevaloriseerd.
Er werd eveneens gestreefd naar een
harmonie tussen het meubilair op de
boulevard en dat in de aangrenzende
parken.
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Referenties

© Adrià Goula

Passeig De St Joan
Boulevard
Plaats: Barcelona
Ontwerper: Lola Domènech
Realisatie: 2011
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

Meer weten

© Publicspace.org
© Claude Cormier + associés

Place d’Youville
Plaats: Montréal
Ontwerper: Claude Cormier
+ associés
Opdrachtgever: Ville de
Montréal; Ministère de
Culture et Communication,
Gouvernement de Québec
Realisatie: 1999

Meer weten

© Wikipedia

Tramway Bordeaux
Plaats: Bordeaux
Ontwerper: Systra / Sysnes
/ Brochet, Lajus, Pueyo
architectes
Opdrachtgever:
Communauté Urbaine de
Bordeaux
Realisatie: 2007

Meer weten

© Besopha

Prags Boulevard
Plaats: Copenhague
Ontwerper: Kristine Jensens
Tegnestue
Opdrachtgever: Ville de
Copenhague
Realisatie: 2005
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Hogeschool van
Amsterdam

Tramway Paris
Plaats: Paris
Ontwerper: Grumbach
Antoine
Opdrachtgever: Ville de
Paris - RATP
Realisatie: 2012
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

Meer weten

Wibautstraat
Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Dienst
Ruimtelijke Ordening
Opdrachtgever: Dienst
Infrastructuur Verkeer en
Vervoer et Stadsdeel OostWatergraafsmeer
Realisatie: 2009
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen
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Synthese
Proces
De dialoog behouden met alle betrokken partijen
Proces - 1.1
De herinrichting van de boulevard combineren met die van de distributienetten
Proces - 1.3
Kansen bieden om het project voort te zetten
Proces - 1.3
In fases werken maakt het mogelijk om goede praktijken te herhalen en kan de herhaling van dezelfde fouten
vermeden worden
Proces - 1.3
Verbeterpunt(en)

De bewoners en gebruikers raadplegen via een gestructureerd participatief proces
Proces - 1.2

Economie
De duur van de werfwerkzaamheden beperken door middel van geprefabriceerde systemen
Economie - 2.2
Een betere toegankelijkheid van de lokale functies mogelijk maken
Economie - 2.2
Het openbaar vervoersnet versterken en zo de toegankelijkheid van de lokale bedrijven verbeteren waardoor ze
de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen
Economie - 2.2
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Netwerk
Een coherente visie behouden door een richtschema voor de tramlijn te ontwikkelen
Netwerk - 3.1
Een landschapsstructuur creëren die perspectieven biedt in de richting van de parken en andere iconische
ruimten
Netwerk - 3.1
Het groene netwerk versterken en de ‘Groene Wandeling’ valoriseren
Netwerk - 3.2
Nieuwe verbindingen voor de actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer creëren in het zuidoosten van
Brussel
Netwerk - 3.2
Het netwerk van fietspaden versterken om (inter)gewestelijke verbindingen aan te bieden
Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3

Het delen
Multimodaliteit organiseren door het brede profiel van de weg te benutten
Het delen - 4.2
Het aantal stroken voor gemotoriseerd verkeer verminderen
Het delen - 4.2
Prioriteit geven aan de tram door een eigen bedding in te richten
Het delen - 4.2
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Scheiding van het gebruik verhoogt het comfort en de veiligheid
Het delen - 4.2
Het mogelijk maken om op de trambedding te rijden in geval van nood (hulpdiensten)
Het delen - 4.2
Het delen - 4.6
Villo!-stations installeren in de buurt van de tramhaltes
Het delen - 4.3
Verbeterpunt(en)

Ruimtes voor rust en ontmoeting voorzien
Het delen - 4.2

Ecosysteem
Een groot aantal bomen behouden
Ecosysteem - 5.1
Milieuverantwoordelijke verplaatsingen aanmoedigen door openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen te
stimuleren
Ecosysteem - 5.7
Verbeterpunt(en)

Een systeem voor regenwaterbeheer integreren dat is aangepast aan de vallei
Ecosysteem - 5.2
De verlichting zodanig richten dat lichtvervuiling wordt vermeden
Ecosysteem - 5.3
De doordringbare zones optimaliseren (ondoordringbare oppervlakkes, zoals onder de groen trambedding,
vermijden)
Ecosysteem - 5.2

Toepassingen - 56

Esthetiek
Het verkeer op een duidelijke en functionele manier scheiden
Esthetiek - 6.2
Het bosrijke karakter van de plek versterken door een groene trambedding te voorzien
Esthetiek - 6.1
Esthetiek - 6.2
De perspectieven op de boulevard behouden door de bomen uit te lijnen, en de openingen in de richting van de
aangrenzende parken en andere iconische ruimten valoriseren
Esthetiek - 6.1
Zorgen voor een samenhang van het meubilair op de boulevard en in de omliggende ruimtes
Esthetiek - 6.3
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Orban kruising

Plaats: Gemeente Vorst, Brussel
GPS: 50.826279, 4.328614
Jaar: 2011-2015
Oppervlakte: 1200 m²
Stedelijk weefsel: kruising die een pleintje is geworden
Ontwerper: Artgineering en Urban Platform
Aannemer: Viabuild
Bouwheer: Gemeente Vorst
Bedrag van de werken: 1.200.000 euro exclusief btw

Kruisingen
Lokale
schaal

Fiets

Stappen

In 2006 was de Orbankruising een kruispunt
bestemd voor het autoverkeer en parkeren.
De centrale ruimte was was ingericht met
vier bomen en verschillende banken van
massief beton. Door zijn moeilijke toegang
werd deze niet gebruikt. Er heerste een
ongezellige sfeer.
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In 2014 werd de Orbankruising omgevormd
tot voetgangerszone. De inrichting zorgde
voor een grotere gebruiksdiversiteit gelinkt
aan de omliggende gebouwen, onder meer
door de ontwikkeling van horecaterrassen.
De voetgangers kregen er voorrang. Het
schooltraject van de kinderen werd veiliger
gemaakt door het aantal oversteekplaatsen
te beperken. Daarnaast werd er een
hiërarchie ingevoerd tussen het
doorgangsverkeer en het lokale verkeer.
De groenere ruimte werd een ‘stepping
stone’ in het groene netwerk van het gewest.
De banken die werden geplaatst, zijn sober
en uitnodigend.
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Tijdslijn
1953-2012

Croisement Orban,
vue aérienne 1953

Croisement Orban,
vue aérienne 1971

Croisement Orban,
vue aérienne 1996

Croisement Orban,
vue aérienne 2004

Croisement Orban,
vue aérienne 2012

Toepassingen - 60

2013

Place Orban,
situation, 2013

Place Orban,
situation, 2013

2015

Place Orban, photo
aérienne, 2015

Place Orban, 2015
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Proces: Een mock-up voor de evaluatie van het voorontwerp
De opdracht voor de herinrichting van de
Orban-kruising werd gedefinieerd in het
kader van het basisprogramma van het
wijkcontract Sint-Antonius. De
interventiezone werd bepaald in coherentie
met het integrale
stadsvernieuwingsprogramma. Deze
opdracht werd gegund via een
onderhandelingsprocedure. Gezien de
delicate opdracht om een ruimte die
uitsluitend werd gebruikt voor autoverkeer
om te vormen tot voetgangerszone, werd er
een vast budget toegekend voor de
implementatie van een participatieproces.
Het project werd uitgewerkt door een
multidisciplinair team van architecten,
sociologen en landschapsarchitecten. De
plaatselijke verenigingen en actoren werden
vanaf het voorontwerp betrokken. Toch werd
er een petitie met achthonderd
handtekeningen ingediend om te
protesteren tegen dit project. Daarom werd
er in samenwerking met de plaatselijke
verenigingen en de scholen, een mock-up
gerealiseerd. Na de evaluatie hiervan met de
bewoners, verklaarde het college zich
akkoord met het project. In het vervolg van
het project signaleerden verschillende
actoren bepaalde communicatiegebreken
doorheen het proces.

Formele kader

Informele kader

Situatie 2006
Wijkcontract

Wijkcontract

Voorontwerp
Onderhandelingsprocedure

Atelier met de lokale actoren

Petitie

Tijdelijke inrichting
Overleg
Mock up

Definitief project

Bouwaanvraag

Inrichting 2014

Een van de voorstellen om de communicatie
te verbeteren, is om een vaste
contactpersoon bij de gemeente aan te
duiden.
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Economie: Rekening houden met de ruimere totaalkost
Het project werd ontwikkeld en uitgevoerd
binnen het beschikbare budget en
stimuleerde de lokale economie door de
activering van de gelijkvloerse verdiepingen
en de aanleg van de terrassen. Dit
beïnvloedde ook de ruimere totaalkost van
het project op een gunstige manier.
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Netwerk: De publieke ruimten en de publieke gebouwen relateren
Het project werd ontworpen in relatie met de
publieke gebouwen in de omtrek en en biedt
een maximale oppervlakte aan publieke
ruimte in een heel dichtbebouwde zone.
De coherente inrichting tussen de Orban
kruising en het naburige Sint-Antonius
Voorplein maakte het mogelijk om de
leesbaarheid van de wijk vanuit de
Merodestraat te verbeteren en het
voetgangerstraject voor de kinderen tussen
de school en hun huis in de wijk te
beveiligen. De samenhang tussen de 2
ruimtes werd op een duidelijke manier tot
uiting gebracht, onder meer door het
gebruik van hetzelfde palet van materialen.
Om het doorgaand verkeer in de wijken te
beperken, werd de circulatie onderbroken.
Het autoverkeer kan vandaag de Orban
kruising niet meer oversteken.
De groene ruimte is een ‘stepping stone’ en
schrijft zich in in het groene netwerk.
De Orban-kruising bevindt zich langsheen
de in uitvoering zijnde en/of geplande
gewestelijke fietsroutes (GFR’s) en draagt
nu al bij tot een veiligere omgeving voor de
fietsers.
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Het delen: Een evenwichtige ruimtelijke verdeling van de
oppervlakte plannen
Doordat de kruising gedeeltelijk autovrij
werd gemaakt, worden de actieve modi
bevorderd. De obstakels voor de
voetgangerstrajecten zijn gegroepeerd in
zones voor rust en ontspanning. De
grondbedekking maakt dit onderscheid
extra duidelijk. Het aantal verticale
verlichtingselementen werd beperkt door
meerdere lichtpunten te bevestigen aan een
gemeenschappelijke mast. De
parkeermogelijkheden werden bestudeerd
op de schaal van het onderzoeksgebied en
gecompenseerd in een straat met een
ruimer profiel. Er werden fietsenrekken
geplaatst.
Bij het positioneren van de caféterrassen
werd er rekening gehouden met de
bezonning.
De grond aan boomvoeten is vrij en kan door
de bewoners worden toege-eigend
(bijvoorbeeld om er bloemen te planten). De
duidelijk afgebakende ontspanningszones
moedigen de bewoners en gebruikers aan
om ze spontaan te benutten.
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Ecosysteem: Meer bomen planten!
De herinrichting vulde de 4 aanwezige
bomen aan met een 15-tal nieuwe, iets wat
ten goede komt aan fijnstofvervuiling en
een ecologische niche creëert. De
boomvoeten en de kasseizones met open
voegen maken een lichte waterinfiltratie
mogelijk – meer liet de vallei niet toe. Deze
voorziening vormt een aanvulling van het
stormbekken onder het Sint-Antonius
Voorplein.
De planten rond de boomvoeten komen
voort uit de mock-up. De boomvoeten zijn
vrij en maken dus gedifferentieerd beheer
mogelijk.
De kasseien van de parkeerplaatsen werden
hergebruikt bij de herinrichting. De kruising
is onderhoudsvriendelijk en voorzien van
robuust meubilair, iets wat de kostprijs op
lange termijn verlaagt. De ‘betonnen
kubussen’, die het verkeer scheiden van de
ontmoetingsruimte, zijn echter niet stevig
genoeg: ze komen los bij de minste botsing
en hun staat verslechtert. Deze elementen
werden op maat gemaakt en kunnen dus
niet makkelijk vervangen worden.
De verlichting is geconcentreerd op het
plein om de lichtvervuiling te beperken.

Toepassingen - 66

Esthetiek: Een sobere inrichting bevorderen
Het Dauphineplein in Parijs diende als
referentieproject voor de heraanleg. Dit werd
onmiddellijk goedgekeurd door de bewoners
omwille van zijn soberheid en de
continuïteit van de
grondbedekkingsmaterialen, waardoor de
gebouwen extra tot hun recht komen.
Door de dichtheid van de bomen op de
Orban-kruising werden er groene
perspectieven gecreëerd vanuit de Alfred
Orbanstraat, de Pierre Decosterstraat en de
Montenegrostraat.
De ruimtes bestemd voor het autoverkeer en
de zones voor rust en ontspanning worden
duidelijk onderscheiden door de
grondbedekking en de ‘betonnen kubussen’
De verlichting werd herhaaldelijk
bestudeerd en geëvalueerd binnen het idee
de publieke ruimte te verfraaien en daarbij
de omliggende bebouwing te eerbiedigen.
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Referenties

© West 8

© Serge Brison - MRBC /
MBHG

Falconplein

© Michiel de Cleene

Place de Liverpool
Place de l’Ouest

Plaats: Anvers
Ontwerper: West 8
Opdrachtgever: AG Vespa,
Ville d’Anvers
Realisatie: 2007
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Survey &
Aménagement
Opdrachtgever: Commune
de Molenbeek-Saint-Jean
Realisatie: 2011

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: Commune
de Molenbeek-Saint-Jean
Realisatie: 2013
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
economie

Meer weten

Meer weten

© Peter McCabe/The Gazette

© Google maps

Place Simon Valois
Plaats: Montréal
Ontwerper: Civiliti
Opdrachtgever: Ville de
Montréal
Realisatie: 2005

Meer weten

© Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten

Van Boetzelaerstraat
Plaats: Amsterdam

Timorplein
Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten
Opdrachtgever:
Arrondissement Zeeburg,
Amsterdam
Realisatie: 2011
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten
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Synthese
Proces
Het budget bestemd voor participatie duidelijk definiëren
Proces - 1.2
De lokale actoren, waaronder de scholen, betrekken
Proces - 1.2
Werken met een multidisciplinair team
Proces - 1.3
Het ontwerp testen via een mock-up
Proces - 1.3
Verbeterpunt(en)

Beter communiceren en overeenkomen met de interne diensten gedurende het hele verloop van het project (1.1)
Proces - 1.1

Economie
Verbeterpunt(en)

Het budget bestemd voor participatie duidelijk definiëren
Economie - 2.1
Economische activiteiten op de gelijkvloerse verdiepingen ontwikkelen door het autoverkeer aan te passen en
zo de ruimte voor de gevels vrij te maken
Economie - 2.2
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Netwerk
De mogelijkheid bieden om aan te sluiten op het groene netwerk
Netwerk - 3.2
De parkeerbehoefte evalueren en alternatieven en compensaties binnen de uitgebreide onderzoekszone
identificeren
Netwerk - 3.2
Gemotoriseerd doorgaand verkeer op de lokale wegen beperken
Netwerk - 3.2
De verbinding met de geplande gewestelijke fietsroutes realiseren
Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3
De verbinding tussen de dichte bebouwing en de scholen beveiligen
Netwerk - 3.3
Van de ruimte een verbindingszone maken tussen de publieke ruimtes en de omliggende publieke gebouwen
Netwerk - 3.4

Het delen
De parkeerbehoeftes evalueren en de alternatieven en compensaties binnen de uitgebreide onderzoekszone
identificeren
Het delen - 4.1
De ruimte herverdelen door die voor het gemotoriseerde verkeer te verkleinen en die voor de voetgangers te
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vergroten
Het delen - 4.1
Het delen - 4.2
Doorgangszones vrijmaken, de banken groeperen in ontspanningszones
Het delen - 4.5
Een divers gebruik van de voetpaden mogelijk maken
Het delen - 4.6
Bij de inplanting van de terrassen rekening houden met de bezonning (4.7)
Het delen - 4.7
Verbeterpunt(en)

Banken plaatsen die het mogelijk maken tegenover elkaar te zitten (4.7)
Het delen - 4.7

Ecosysteem
Bepaalde bestaande bomen behouden en er nieuwe aan toevoegen
Ecosysteem - 5.1
Langzame infiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken
Ecosysteem - 5.2
De verlichting op het plein richten
Ecosysteem - 5.3
Lokale materialen hergebruiken
Ecosysteem - 5.3
Aan de boomvoeten een gedifferentieerd beheer mogelijk maken
Ecosysteem - 5.4
Gebruikmaken van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen
Ecosysteem - 5.4
Bij de inplanting van de terrassen rekening houden met de bezonning
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Ecosysteem - 5.6
Via de inrichting de verplaatsingen te voet aanmoedigen
Ecosysteem - 5.7
Verbeterpunt(en)

Anticiperen op de herstelling van het stadsmeubilair (5.3)
Ecosysteem - 5.3
Robuust stadsmeubilair installeren dat aangepast is aan het verkeer (5.4)
Ecosysteem - 5.4

Esthetiek
Groene perspectieven vanuit de aangrenzende straten creëren
Esthetiek - 6.1
Kwaliteitsvolle en sobere banken, betonnen kubussen en fietsenrekken op maat ontwerpen
Esthetiek - 6.2
De gevels valoriseren door de ruimte homogeen te maken
Esthetiek - 6.3
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Gemeenteplein van Molenbeek

Plaats: Sint-Jans-Molenbeek
GPS: 50.854563, 4.338653
Jaar: 2014 (einde van de werken)
Oppervlakte: 6.600m2
Stedelijk weefsel: Residentieel plein met voorzieningen
Ontwerper: A-Practice, Atelier Ruimtelijk advies, COSEP-ABSIS VAN WETTER,
Pierre Vanderstraeten, Joëlle Tuerlinckx (kunstenaar)
Aannemer: Verbruggen bvba
Bouwheer: Beliris
Bedrag van de werken: 1.800.000 euro

Pleinen

Gemeenteli Stappen
plus
jke schaal

In 2006 werd het Gemeenteplein van
Molenbeek gedomineerd door auto's.
Uitgezonderd tijdens de marktdagen was
het plein een grote openluchtparking.
Dit plein situeert zich in het historisch hart
van Molenbeek en wordt gekenmerkt door
dicht bebouwde huizenblokken, een relatief
jonge bevolking en handelszaken in verval.
Het patrimonium rond het plein, waaronder
het gemeentehuis, werd niet erg
gevaloriseerd
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In 2015 werd het Gemeenteplein een grote
esplanade, hoofdzakelijk voor voetgangers.
Ook de Pradostraat werd heringericht.
Er werden bomen aangeplant,
stadsmeubilair geïnstalleerd en een nieuwe
fontein en een kunstwerk brengen het plein
tot leven. De verharding van het plein is
doorlopend 'rand tot rand', waardoor de
historische gevels rond het plein meer tot
hun recht komen. De aangrenzende
pleintjes werden in dezelfde stijl
heraangelegd.
Deze nieuwe inrichting maakt meerdre
evenementen mogelijk, waaronder de markt.
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Tijdslijn
1930-2012

1930-35

1953

1971

1996

2004

2012

2013

2013
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2013

2015

2015

2015
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Proces: Voorafgaande studies aanbevelen voor verankering in de
gemeenschap
De herinrichting van het Gemeenteplein
gebeurde in het kader van het wijkcontract
Cinema Belle-Vue Twee studies stelden
verschillende oplossingen voor om de
parkeerplaatsen op het plein af te schaffen.
Een ervan raadde aan een onderbenutte
buurtparking te gebruiken.
Deze studies, gevolgd door de oprichting
van een stuurgroep, zetten de herinrichting
van het gemeenteplein in gang. Er werd een
projectontwerper aangeduid via een
onderhandelingsprocedure en er werd een
participatief proces opgstart. Er werd een
uitwisseling tussen de gemeente, de
architecten en de bewoners georganiseerd:
de bedenkingen die uit de overlegworkshops
naar voren kwamen werden meegedeeld aan
de bouwheer en de architecten. Deze
laatsten konden de handelaars gerust
stellen, ze vreesden hun cliënteel tijdens de
werf te verliezen. Om de dynamiek die door
dit project gecreëerd werd ten volle te
benutten, wordt er momenteel aan een
gezoneerde gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening (GGSV)
gewerkt.

<
Formele kader

Informele

Situatie 2009
Wijkcontract

Studies
préalables

Onderhandelingsprocedure

Begeleidingscomité

Voorontwerp
Lokale commissie van
geïntegreerde ontwikkeling

Ideeëndag

Projectvoormiddagen

Reflectiegroepen

Definitief project
Jury kunstwerk

Bouwaanvraag

Inrichting 2015
Gemeentelijke
stedenbouwkundige
zoneverordeningen
(GemSV”s) ‘Gemeenteplein’
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Economie: De activiteiten op het plein opwaarderen en
intensifiëren
De inrichting van het Gemeenteplein is
flexibel en multifunctioneel. Het nieuwe
meubilair garandeert de organisatie van de
wekelijkse markt, maar laat ook andere
evenementen toe. Doordat de
parkeerplaatsen werden afgeschaft, worden
het gemeentehuis en de activiteiten op en
rond het plein opgewaardeerd. De
handelszaken op de gelijkvloerse
verdiepingen werden opnieuw geactiveerd
en er werden enkele terrasjes op het plein
ingericht.
Tot op heden heeft de herinrichting van het
plein voornamelijk de bestaande dynamiek
van de wijk ondersteund en de komst van
enkele nieuwe handelszaken aangemoedigd.
De gemeente heeft te kennen gegeven dat ze
een van de gebouwen op het plein, waarvan
ze eigenaar is, wenst te renoveren om er een
handels- of horecazaak van te maken. Dit
project werd echter nog niet gerealiseerd.
Om de hinder voor de handelszaken tijdens
de werf te beperken werd het plein
onderverdeeld en het werk uitgevoerd in
fases.
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Netwerk: Plaatsen van activiteiten verbinden met openbare
ruimtes
De herinrichting van het plein vormt een
geheel vormt met de omgeving: een deel van
de Graaf Van Vlaanderenstraat en de
Pradostraat werden mee opgenomen in het
project. Op deze manier werd het plein
verlengd tot de esplanade van het
metrostation, wat een snelle en
gemakkelijke verbinding met andere
Brusselse wijken garandeert. Ook de
verbinding met het Bonneviepark werd
opnieuw bestudeerd.
De toegankelijkheid voor voetgangers en
fietsers was essentieel bij het ontwerp van
het project. Dit plein zorgt voor een
continuïteit in het parcours en brengt
verbindingen voor voetgangers en fietsers
tot stand. Het biedt meerdere
mogelijkheden om aan te sluiten op
netwerken van actieve modi, zoals de
gewestelijke fietsroute (GFR) langs het
Kanaal en de route die de Ninoofsepoort in
de toekomst zal verbinden met de dorpen
Zellik en Asse.
De herinrichting van het Gemeenteplein zet
de geschiedenis en het patrimonium van de
plek in de verf. Het Gemeenteplein ligt in een
dichtbevolkt gebied met weinig publieke en
groene ruimtes. Zijn herinrichting maakt
het voortaan duidelijk herkenbaar als
Gemeenteplein in het historisch hart van
Molenbeek.
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Het delen: De ruimte delen waarbij traag gemotoriseerd verkeer
toegelaten is
Het Gemeenteplein van Molenbeek is een
ruimte geworden die gedeeld wordt door
auto’s en actieve modi. De snelheid van het
gemotoriseerd verkeer werd beperkt tot 20
km/uur op het hele plein en de verharding in
kasseien draagt bij tot deze
snelheidsbeperking. De eenvormige
bekleding van het plein en het ontbreken
van duidelijke markeringen, zoals
stoepranden, beperken de impact van het
gemotoriseerd verkeer. Zo worden
automobilisten verplicht op te letten voor
fietsers en voetgangers die eveneens van
dezelfde beschikbare ruimte gebruik
maken. Nu en dan parkeren er echter nog
steeds auto’s op het plein, dit vraag een
aangepast beheer.

Het plein werd een gemeenschappelijke
ruimte, waar gebruikers elkaar vrij kunnen
ontmoeten, al naargelang de activiteiten en
de mogelijke toe-eigeningen. Het is
tegelijkertijd een ruimte voor verkeer en een
ruimte om te verblijven.
Intermodale verbindingen worden
vergemakkelijkt omdat de wegverharding
doorloopt tot aan de metro. De groepering
van de banken organiseert de doorgang en
laat een flexibel gebruik toe voor de
organisatie van de markt of van andere
evenementen. Er staan echter relatief weinig
banken op het plein en hun afwerking in
steen is niet erg uitnodigend.
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Ecosysteem: Actieve modi bevorderen door de inrichting van de
ruimte
De ruimte delen staat voor een modale
overgang van de auto naar de fiets en naar
wandelen, iets wat goed is voor het
leefmilieu en de luchtkwaliteit. De nieuwe
bomen op en rond het plein vervangen de
oude, die gerooid werden bij de
herinrichting van het plein. Ze dragen bij tot
de regenwaterinfiltratie in de bodem.
De wegverharding bestaat uit kwalitatief
hoogstaande recuperatiekasseien, zowel op
financieel als op milieuvlak een voordeel.
De aanwezigheid van fonteinen en dus van
water op het plein kan een gunstig effect
hebben op de effecten van stedelijke
warmte-eilanden. Het effect hiervan op het
leefmilieu moet echter grondig geëvalueerd
worden alvorens er conclusies uit te trekken.
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Esthetiek: Het plein een maken met zijn omgeving
Een uniforme oppervlakte van gevel tot
geval benadrukt de openheid van de ruimte
en de historische omgeving ervan. Er werden
bomen en een fontein geïntegreerd in het
plein en ook de lineaire waterafvoer werd op
een subtiele manier in de wegverharding
voorzien. De fontein met waterstralen
verbetert de perceptie van de ruimte en
dempt de verkeersgeluiden.
Onder het plein werd een monoliet in blauwe
hardsteen ingegraven, dit kunstwerk staat
symbool voor het nulpunt van de gemeente.
De grondbekleding, het stadsmeubilair en
de bomen zorgen voor een eenvoudige en
eenvormige lezing van het plein en de
omgeving ervan. Deze eenvoud laat de
verschillende sferen afkomstig van de
architectuur en de activiteiten van de plek
volledig tot hun recht komen: de
generositeit van het Gemeenteplein
contrasteert met de smallere straten en
pleintjes, samen vormen ze een gevarieerd
en gezellig geheel …
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Referenties

© Paul Hermans (CC)
© Quadrat

Grote Markt
Plaats: Malines
Ontwerper: Studio
Associato Bernardo Secchi
Paola Viganò
Opdrachtgever: Ville de
Malines
Realisatie: 2012

Mercatorplein
Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Quadrat
Opdrachtgever: Ville
d'Amsterdam Arrondissement Baarsjes
Realisatie: 2010

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
esthetiek

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Meer weten

© Trévelo & Viger-Kohler

Place de la République
Plaats: Paris
Ontwerper: Trévelo & VigerKohler
Opdrachtgever: Ville de
Paris/DVD
Realisatie: 2013
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© West 8

© Gonedelyon (CC)

Place des Terreaux
Plaats: Lyon
Ontwerper: Christian Drevet
et Daniel Buren
Realisatie: 1994
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

Meer weten

Schouwburgplein
Plaats: Rotterdam
Ontwerper: West 8
Opdrachtgever: Ville de
Rotterdam
Realisatie: 1996
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Theaterplein et ses
environs
Plaats: Anvers
Ontwerper: Studio
Associato Bernardo Secchi
Paola Viganò
Opdrachtgever: Ville
d'Anvers
Realisatie: 2008
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten
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Synthese
Proces
Het gemeentelijk en gewestelijk bestuur betrekken vanaf het begin van het project
Proces - 1.1
Meerdere ontmoetingsmomenten organiseren tussen de architecten, de bouwheer en de gebruikers
Proces - 1.1
Proces - 1.2
Gebruik maken van het duurzaam wijkcontract om de ambities van het project goed te omschrijven
Proces - 1.3
Een gemeenschap samenbrengen rond het project door een dialoog met de bewoners, de verenigingen en de
besturen tot stand te brengen
Proces - 1.2
De dynamiek voortzetten door een 'gezoneerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening' uit te werken
Proces - 1.3
Gebruik maken van de voorafgaande studies uitgevoerd binnen een ruimere perimeter om een nieuw project op
te starten
Proces - 1.3
Verbeterpunt(en)

Een beheer invoeren dat het respecteren van de principes van een gedeelde ruimte nauw opvolgt
Proces - 1.3

Economie
Een flexibiliteit in de inrichtingen garanderen om de wekelijkse markt en andere evenementen te kunnen
organiseren
Economie - 2.2
Toelaten dat er eventueel terrasjes geplaatst worden
Economie - 2.2
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Verbeterpunt(en)

Het plein verder activeren door meer handels- en horecazaken
Economie - 2.2

Netwerk
Een duidelijke identiteit creëren voor een emblematisch Gemeenteplein
Netwerk - 3.1
Netwerken van actieve mobiliteit verbinden, met name de gewestelijke fietsroutes
Netwerk - 3.2
Een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarin alternatieven worden voorgesteld voor de parkeerplaatsen op het
plein
Netwerk - 3.2
Voetgangers- en fietsverbindingen creëren die over het plein lopen
Netwerk - 3.3
De straten en pleintjes in de buurt mee opnemen in het project
Netwerk - 3.4
Het plein visueel met de metro verbinden
Netwerk - 3.4

Het delen
De ruimte delen met zowel actieve modi als gemotoriseerd verkeer
Het delen - 4.1
Ontmoetingszones op het plein creëren
Het delen - 4.1
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De afgeschafte parkeerplaatsen compenseren in de onderbenutte parkeergarage Brunfaut
Het delen - 4.1
Een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarin alternatieven worden voorgesteld voor het parkeren op het plein
Het delen - 4.1
De snelheid en de impact van het gemotoriseerd verkeer beperken door het plein voor alle gebruikers op een
eenvormige manier in te richten
Het delen - 4.2
De ruimte vrijmaken door het meubilair te groeperen
Het delen - 4.5
Verschillende activiteiten en gebruiken toelaten
Het delen - 4.6
Verbeterpunt(en)

Meer banken op het plein plaatsen
Het delen - 4.7

Ecosysteem
Bomen in de ruimte integreren
Ecosysteem - 5.1
Waterinfiltratie aan de voet van de bomen mogelijk maken
Ecosysteem - 5.2
Lokale en duurzame materialen hergebruiken
Ecosysteem - 5.3
De luchtkwaliteit verbeteren door de actieve modi aan te moedigen en de aanwezigheid van auto's te beperken
Ecosysteem - 5.7
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Esthetiek
Verschillende sferen creëren maar toch een eenvormige taal behouden
Esthetiek - 6.2
Sober en multifunctioneel stadsmeubilair plaatsen
Esthetiek - 6.2
De historische gevels in de verf zetten door een bestrating die van gevel tot gevel homogeen is
Esthetiek - 6.2
Esthetiek - 6.3
Een fontein integreren om de verkeersgeluiden te dempen
Esthetiek - 6.5
Een kunstwerk voorzien dat subtiel op het plein geïntegreerd wordt
Esthetiek - 6.6
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Kardinaal Mercierplein

Plaats: Jette, Brussel
GPS: 50.880470, 4.328649
Jaar: studie 2006 – 2010 / Werken 2011-2013
Oppervlakte: 4 hectare
Stedelijk weefsel: Plein met voorzieningen
Ontwerper: Omgeving, ARA Aannemer
Aannemer: nv Verhaeren & CO
Bouwheer: Beliris
Bedrag van de werken: 3.800.000 euro

Pleinen

Gemeenteli
jke schaal

OV plus

Stappen

In 2006 benutte het Kardinaal Mercierplein
zijn ruimtelijke kwaliteiten niet en was
grotendeels bestemd voor parkeren. Het
plein was bedekt met een asfaltlaag
voorzien van markeringen in witte verf.
Het plein is gelegen tussen de SintPieterskerk, het station van Jette en het
Garcetpark, maar werd noch als voorplein,
noch als aangename verbinding gebruikt.
De verbinding tussen het station, de perrons
en de parkeerzone aan de acherkant van het
station gebeurde via een tunnel onder de
sporen.
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In 2011 werd het Kardinaal Mercierplein een
multifunctionele openbare ruimte. Vandaag
speelt het zijn rol als voorplein voor het
station en de kerk, in verbinding met het
park werd ten volle uit. Bewoners, bezoekers
en reizigers kunnen elkaar er ontmoeten
tijdens evenementen zoals de markt, en
brengen het nieuwe plein tot leven.
De verschillende vervoerswijzen bestaan er
naast elkaar en worden duidelijk
afgebakend. De parkeerplaatsen op het plein
werden afgeschaft en gecompenseerd op
een aangrenzend braakliggend terrein ten
noorden van het station. De bestaande
tunnel werd gerenoveerd en er werd een
tweede tunnel aangelegd, waarin zich de
liften naar de perrons bevinden.
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Tijdslijn
1944-2004

1944

1971

1996

2004

2015

2015

2015
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Proces: De perimeter uitbreiden om de parkeerplaatsen te
verplaatsen
In 2006 werd er een aanbesteding
gelanceerd via een Europese
overheidsopdracht om een ontwerper voor
de herinrichting van het plein aan te stellen.
In 2008 werd de onderzoeksperimeter
uitgebreid om parkeerplaatsen naar de
achterzijde van het station te kunnen
verplaatsen. Tussen 2009 en 2011 werden er
nieuwe studies met betrekking tot het plein
en de achterzijde van het station uitgevoerd.
Er werden twee participatieavonden met de
bewoners en de handelaars van de wijk ,
vooral afkomstig uit de horecasector,
georganiseerd om het project voor te stellen
en te bespreken.

Formele kader

Informele kader

Situatie 2006

Wedstrijd

Onderhandelingsprocedure

Voorontwerp
Participatie avond

De herinrichting van het Kardinaal
Mercierplein maakte deel uit van het
proefproject ‘Openbare ruimte voor
kinderen’ van het Brussels Gewest. In dit
kader werd er een participatieworkshop
georganiseerd in samenwerking met twee
scholen in Jette. De resultaten werden
meegedeeld tijdens een persconferentie. De
werken werden uitgevoerd tussen 2011 en
2013.
De werken werden met enkele maanden
vertraagd omdat na de ontdikking van
skeletten een archeologisch onderzoek
moest worden gevoerd.

Ateliers

Persconferentie

Definitief project
Overleg

Bouwaanvraag

Inrichting 2016
Archeologische studie
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Economie: Ruimte voor terrassen integreren
Het nieuwe Kardinaal Mercierplein biedt een
aangename ruimte die zich leent tot het
installeren van terrassen rondom het plein.
De frituur werd op een meer zichtbare plek
geplaatst en voorzien van een terras.
Hoewel het plein geen parkeerplaatsen meer
bevat, blijft het bereikbaar met de wagen. Zo
werden er enkele plaatsen voor kort
parkeren voorzien gerelateerd aan de op het
plein aanwezige winkels en diensten. Verder
zijn er ook parkeerplaatsen voor PVM’s en
taxi’s aanwezig en achter het station
bevindt zich een terrein voor langdurig
parkeren. Laden en lossen op het plein zelf
werd mogelijk gemaakt door de verlaging
van bepaalde stoepranden.
Het plein versterkt overigens het
economische potentieel van het station,
doordat het opnieuw een verbinding
verzorgt met de cafés, de restaurants en de
publieke ruimte.
Wat betreft het financiële aspect van het
project, bleven de meerkosten van de op
maat gemaakte elementen zoals de
parasols, de wegmarkeringen en de
boomroosters beperkt ten opzichte van de
totale kosten van het project. Toch is het
moeilijker en duurder om dit meubilair aan
te passen, te vervangen en te herstellen, iets
wat de resiliëntie en kostprijs op lange
termijn beïnvloedt.
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Netwerk: Het openbaar en personenvervoer verenigen via de
publieke ruimte
Het Kardinaal Mercierplein is vandaag een
aantrekkelijke publieke ruimte en een
intermodaal knooppunt.
In het ontwerp van het plein werd een
neutrale positie ingenomen tegenover het
gemotoriseerde verkeer: het is mogelijk om
in de toekomst rijstroken aan te passen of
af te sluiten zonder de inrichting te wijzigen.
Door de parkeerplaatsen te verschuiven
werd het gemotoriseerd verkeer op het plein
gereduceerd.
Het heringerichte Kardinaal Mercierplein
past in het plan voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van openbare wegen en
ruimtes (PAVE), waarin het is gedefinieerd
als hoofdweg voor voetgangers. Het plein
sluit ook aan op de toekomstige
gewestelijke en intergewestelijke
fietsroutes. Het is omgeven door parken en
verbindt meerdere publieke ruimtes. Zo
werd het Garcetpark na de herinrichting
opnieuw met het plein verbonden.
De ligging voor de kerk en tegenover het
station maakt van het plein een voorplein,
dat sinds zijn herinrichting beter
gedefinieerd is als ontmoetingsruimte. De
tunnels die de parkeerzone, het station en
het plein verbinden kunnen nog verbeterd
worden: ze blijven smal, onaangenaam en
slecht geïntegreerd in de publieke ruimte.
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Het delen: Het langdurig parkeren verschuiven om een
multifunctionele ruimte te creëren
Het Kardinaal Mercierplein werd van een
monofunctionele ruimte voor auto’s
omgevormd tot een plein voor ontmoeting
en rust. Vandaag worden er tal van
activiteiten aangeboden (spelen,
evenementen zoals markten en kermissen,
genieten op de caféterrassen, …). De afdaken
in de vorm van parasols creëren een
hedendaagse kiosk waar kleine
evenementen, zoals concerten, wijkfeesten,
zomerapero’s, … kunnen plaatsvinden.
Doordat het langdurig parkeren naar een
terrein ten noorden van het station werd
verplaatst, ontstond er een aangenaam
plein dat voor iedereen toegankelijk is en
gemakkelijk gedeeld kan worden. De
parkeerzone voor langdurig parkeren is
toegankelijk via twee tunnels onder de
sporen, waarvan een beschikt over liften om
de toegankelijkheid voor PVM’s te
verzekeren. Op het plein werden er enkele
plaatsen voor kort parkeren en een kiss &
ride-zone behouden. Het openbare en
personenvervoer zijn verbonden via een
tunnel onder de sporen. De verbinding
tussen de ingang van het station en het
Garcetpark wordt benadrukt door een pad in
een donker materiaal dat afsteekt tegen de
lichte grondbedekking van de rest van het
plein.
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Ecosysteem: Het park verbinden met het plein
In 2006 was de link tussen het
aangrenzende park en het Kardinaal
Mercierplein onbestaande: het park werd
verborgen achter een hek en een straat
scheidde het plein van het park. Deze straat
verdween bij de herinrichting en er werd een
nieuw uitzicht op het park vanaf het plein
gecreëerd. De bestaande en de nieuw
aangeplante bomen verzachten de overgang
tussen de 2.
Rond de boomvoeten bevindt zich een
waterdoorlatende grondbedekking van grind
gehuld in hars, die een lichte infiltratie van
het water toelaat. Het moerassige terrein
maakt een goed waterbeheer echter
onmogelijk.
Door een laattijdig maaibeheer van de
parkeerzone achter het station, wordt er
bijgedragen aan de biodiversiteit. De
monolitische grondbedekking en de
eenvoudige en onderhoudsvriendelijke
beplantingen van het plein zorgen voor een
vlot onderhoud en eenvoudig beheer.
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Esthetiek: Geïntegreerde en specifieke elementen voor het
project ontwerpen
Er werd een bijzondere aandacht besteed
aan de materiaalkeuze en het
stadsmeubilair van het project. Hierbij ging
er een bijzondere aandacht naar de
ontwikkeling van specifieke details:
boomroosters, banken, afdaken in de vorm
van parasols en wegmarkeringen in blauwe
steen. Het motief in blauwe steen viel sterk
in de smaak en werd reeds in andere
projecten gekopieerd. Het design van de
boomroosters heeft een natuurlijk thema
met een motief van gevallen bladeren. In het
algemeen zijn de inrichting van het plein, de
uitrustingen en het meubilair coherent en
sober. Deze coherentie wordt echter
doorbroken door het frituur.
Door de afwezigheid van de auto’s en een
aangepaste verlichting van het plein, komen
opmerkelijke gebouwen zoals het station, de
kerk en het politiekantoor komen goed tot
hun recht.
De afdaken en de perspectieven in de
richting van opmerkelijke gebouwen zoals
de kerk creëren herkenningspunten.
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Referenties

© Alain Corriveau

© MSA - Serge Brison

© Dethier Architecture

Gare de Strasbourg

Passerelle Place
Verboekhoven

Place des Guillemins

Plaats: Strasbourg
Ontwerper: Agence
Duthilleul
Realisatie: 2007
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: MS-A, Ney &
Partners
Opdrachtgever: Renovas Commune de Schaerbeek
Realisatie: 2013
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
netwerk

Plaats: Liège
Ontwerper: Dethier
Architecture
Opdrachtgever: Ville de
Liège
Realisatie: 2014
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Meer weten

© Filip Dujardin

© Christian Kieckens
Architects

Square des Ursulines

Statieplein

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: L'Escaut
Architectures
Opdrachtgever: Bruxelles
Environnement
Realisatie: 2006
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
proces

Meer weten

© baljon.nl

Stationsplein Apeldoorn
Plaats: Alost
Ontwerper: Christian
Kieckens Architects
Opdrachtgever: Ville d'Alost
Realisatie: 2013
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
esthetiek

Plaats: Apeldoorn
Ontwerper: Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten
Opdrachtgever: Forumpark
Realisatie: 2009
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Meer weten

Toepassingen - 97

Synthese
Proces
De onderzoeksperimeter verruimen om de parkeerplaatsen te verplaatsen
Proces - 1.3
Informatie- en raadplegingsavonden organiseren
Proces - 1.2
Alle gebruikers betrekken (kinderen, bewoners en handelaars)
Proces - 1.2

Economie
Café- en restaurantterrassen creëren
Economie - 2.2
Een multimodaal knooppunt creëren en de vervoerswijzen verbinden met de horeca
Economie - 2.2
Plaatsen voor kort parkeren voorzien
Economie - 2.2
Verbeterpunt(en)

Rekening houden met de meerkost voor het beheer van op maat gemaakte elementen
Economie - 2.1
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Netwerk
De actieve (inter-)gewestelijke en buurtnetwerken (GFR, PAVE) versterken
Netwerk - 3.2
Het mogelijk maken om de circulatie aan te passen zonder de inrichting te wijzigen
Netwerk - 3.2
De verschillende publieke ruimtes verbinden en een visuele aansluiting met het Garcetpark creëren
Netwerk - 3.4
Verbeterpunt(en)

De toegangstunnel beter in de publieke ruimte integreren door hem breder en aangenamer te maken
Netwerk - 3.5

Het delen
De parkeerplaatsen groeperen en verplaatsen om de ruimte vrij te maken voor andere gebruiken
Het delen - 4.1
De impact van de auto verkleinen door de parkeerplaatsen af te schaffen en een zone 30 in te voeren
Het delen - 4.1
Het delen - 4.2
Liften installeren om de toegankelijkheid voor PVM's te garanderen
Het delen - 4.2
Het openbaar en het personenvervoer verbinden
Het delen - 4.3
De ingang van het station benadrukken met een specifiek pad in een verschillend materiaal
Het delen - 4.3
Een open ruimte creëren voor grote evenementen en afdaken voorzien voor kleine evenementen
Het delen - 4.6
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Ecosysteem
Zoveel mogelijk bomen behouden
Ecosysteem - 5.1
Door middel van een poreuze bedekking lichte waterinfiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken
Ecosysteem - 5.2
De biodiversiteit verhogen door laat te maaien op de parkeerzone
Ecosysteem - 5.4
Rekening houden met het onderhoud door een monolithische grondbedekking en eenvoudige beplantingen te
voorzien
Ecosysteem - 5.4
Verbeterpunt(en)

Het waterbeheer optimaliseren door rekening te houden met het moerassige terrein
Ecosysteem - 5.2

Esthetiek
Perspectieven en elementen van herkenning, zoals de afdaken, creëren
Esthetiek - 6.1
Een coherent, sober en kwaliteitsvol geheel ontwerpen met een eigen identiteit
Esthetiek - 6.2
Het patrimonium valoriseren door het plein vrij te maken en de inrichting ervan te vereenvoudigen
Esthetiek - 6.3
Straatverlichting installeren die gericht is op de opmerkelijke gebouwen
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Esthetiek - 6.4
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Rogierplein

Plaats: Sint-Joost-ten-Noode, Brussel
GPS: 50.855774, 4.358852
Jaar: 2006 - ... (lopend)
Oppervlakte: 45.000 m²
Stedelijk weefsel: Intermodaal plein met voorzieningen
Ontwerper: XDGA, Michel Desvigne Paysagiste, Ney & Partners,
Studiebureau Boydens, ARA, BRAL
Aannemer: In Advance, Entreprise Louis De Waele (luifel en station metro),
Viabuild (inrichting)
Bouwheer: Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jaar
Bedrag van de werken: 29.000.000 euro

Pleinen

Fiets plus

Gewestelijk Auto plus
e schaal

OV plus

Stappen
plus

Het Rogierplein is gelegen langs de kleine
ring ter hoogte van de Noordwij en is een
belangrijk knooppunt voor het autoverkeer
en het openbaar vervoer. Aan de rand van
het plein bevinden zich tal van hotels,
kantoren en handelszaken, zoals het
winkelcentrum City 2.
Het Rogierplein dateert uit het midden van
de negentiende eeuw en heette toen het
Natieplein. De ontwikkeling ervan is sterk
gerelateerd aan de ontwikkeling van de
bebouwing rondom.
Tot in 1952, het jaar waarin het Noordstation
werd verplaatst, vormde het plein een heus
stationsvoorplein. Daarna werd het
voormalige stationsgebouw op het plein
vervangen door het Rogiercentrum (ook wel
de Martinitoren genoemd), in die tijd de
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hoogste wolkenkrabber in de Benelux. Die
herbergde onder andere het Nationaal
Theater van België, bars, kantoren en
luxewoningen; een mix van functies die de
levendigheid van het plein verzekerde. Na
zijn glorieperiode lag dit gebouw er lange
tijd verlaten bij en raakte het in verval.
In 2001 werd het gebouw gesloopt en
vervangen door de Rogiertoren (vroeger de
Dexia-toren). De verdwijning van de meeste
panden met een zekere architecturale
waarde op plein, hadden een sterke impact
op de kwaliteit van het plein zelf. Sheraton,
Crown Plaza en SERU zijn er echter nog
steeds gevestigd.

De herinrichting van het Rogierplein is nog
steeds lopende en kan worden samengevat
in drie interventies. De eerste is de aanleg
van een breed voetpad: de STRIP, verfraaid
met aangepast stadsmeubilair,
beplantingen, caféterrassen en speelzones.
De tweede is de constructie van een luifel
met een diameter van ongeveer zestig meter
die de hoofdingang van het metrostation, de
ondergrondse parkings en de
conferentiezalen van de gemeente SintJoost-ten-Noode markeert. Deze
verbindingsruimte vormt het
aantrekkingspunt van het plein en een
herkenningspunt in de stad. De laatste
interventie is de creatie van een open plein
waarop verschillende types van
evenementen georganiseerd kunnen worden
.
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Proces: Een goede samenwerking tussen de verschillende
partners mogelijk maken
In 2004 keurde de gemeente Sint-Joost-tenNoode, die instaat voor het beheer van het
Rogierplein, de herinrichtingsplannen goed.
Het Brussels Gewest, zelf beheerder van de
wegen die aan het plein grenzen, stelde
echter een ontwerpwedstrijd voor.
De perimeter van de wedstrijd werd
uitgebreid tot een deel van de kleine ring en
tot de ondergrondse ruimtes waarvoor de
MIVB verantwoordelijk was. Dit had als doel
om de reorganisatie van het autoverkeer en
de intermodale verbindingen in het project
op te nemen.
In 2006 werd er een
onderhandelingsprocedure met
bekendmaking gelanceerd, met als doel een
multidisciplinair team te selecteren dat zich
tegelijk zou buigen op de esthetiek en
functionaliteit van het project. Er werd een
participatieproces met betrekking tot de
publieke ruimte opgestart, de mobiliteit
werd hier buiten beschouwing gelaten. Er
werden drie informatievergaderingen, drie
workshops en interviews met bewoners,
handelaars en voorbijgangers
georganiseerd.
In 2016 was het project, dat in 2012 voltooid
had moeten zijn, nog altijd in uitvoering. De
vertragingen zijn vooral te wijten aan de
grote stedelijke complexiteit van deze plek,
waaronder de eigendommen en de functies.
De complexiteit van de situatie impliceert
ook verschillende uitvoeringsfasen en
verschillende opdrachten voor de
verschillende aspecten van het project
(atrium, luifel, metrostation, wegen, …).
Tijdens de uitvoering van de werf werd ook
de luifel aangepast, iets wat een bijkomende
vertraging heeft teweeggebracht.

Formele kader

Informele kader

Situatie 2004
Plan Sint-Joost

Situatie 2006
Wedstrijd

Wijkvergaderingen

Voorontwerp
Ateliers

Onderhandelingsprocedure
Interviews met
voorbijgangers

Definitief proejct
Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

Inrichting 2009-…

Ondanks alles werd het ambitieuze concept
van de architecten behouden. Het verloop
van het project benadrukte dat een goede
samenwerking tussen de verschillende
actoren noodzakelijk is voor meer
doeltreffendheid.
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Economie: Het plein en de metrotoegang animeren door een
uniek element
Bij het aanleggen van de voetgangersstrook,
de STRIP, werd er rekening gehouden met
ruimte voor de caféterrassen. De publieke
ruimte van het plein zelf is verzorgd en ook
de ingangen van de hotels werden netter. Dit
maakt het plein aantrekkelijker voor de
toeristen die in het stadscentrum logeren.
Voor de tax’s is ook de toegang tot de hotels
verbeterd.
Op het plein zelf organiseert de luifel de
ruimte en zal hij in de toekomst ondere
andere plaats bienden aan een
caféterrassen.
Ook de gelijkvloerse verdiepingen en de
galerij onder het Sheraton-hotel kregen een
nieuw leven ingeblazen. Door de
herinrichting van het Rogierplein zal
eveneens de sinds 2009 ongebruikte
Piramidezaal onder het plein gevaloriseerd
worden. Eens de inrichting van het plein is
afgerond, zal ze gerenoveerd en verkocht
worden.
Wat het financiële aspect van het project
betreft, werd de uitvoering van de werken in
haar geheel onderschat. En dit ondanks het
feit dat de afmeting van de luifel werd
gereduceerd om onder meer de kostprijs
ervan te verlagen. Het projectbudget werd
overschreden ten gevolge van de grote
ambities waarop het project is gebaseerd en
de kwaliteit van de gekozen materialen.
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Netwerk: Het multimodale knooppunt samen met de publieke
ruimte reorganiseren
Het Rogierplein is een strategische publieke
ruimte op twee passen van het Noordstation
en grenzend aan de kleine ring. Door het
vrijmaken van grote voetgangerszones,
versterkt ze de verbinding tussen de
Noordwijk en de Vijfhoek, het hart van
Brussel, en tussen de handelswijken van de
Nieuwstraat en de Brabantstraat.
De ontwikkeling van een voetgangersstrook
aan de noordkant van de boulevard
anticipeert op de mogelijkheid om de
oppervlakte van de Kruidtuin uit te breiden
langs de Victoria Reginalaan, zoals
opgenomen in het masterplan van
hefboomzone Kruidtuin; dit zou ook de
aanleg van een fiets- en wandelas tot aan
het kanaal mogelijk maken. Momenteel
werd er een fietspad aangelegd aan de kant
van de boulevard.
Het Rogierplein is een belangrijk
multimodaal knooppunt binnen het
openbaar vervoersnet te Brussel: het
bevindt zich op de Noord-Zuidverbinding en
de premetro- en metrolijnen 2 en 6, alsook
op de kruising van meerdere buslijnen. De
patio van het metrostation maakt integraal
deel uit van de inrichting van de publieke
ruimte; hiervoor werden coherente kleuren
en materialen ingezet, evenals de
natuurlijke lichtinval in de ondergrondse
ruimte.

Toepassingen - 108

Het delen: Het plein herinrichten door een herverdeling van de
circulatieruimten
De bovengrondse parkeerplaatsen
langsheen de kleine ring werden vervangen
door een breed voetpad. De
voetgangersstrook, de STRIP genoemd,
vangt voortaan de grote voetgangersstroom
op die wordt gegenereerd door de talrijke
functies rondom. Deze zone is ook het
sterkst blootgesteld aan de zon en het
minst gevoelig voor de wind die veroorzaakt
wordt door de hoge gebouwen rondom het
plein. Met haar beplante oppervlakken,
aangepaste stadsmeubilair, caféterrassen
en kunstwerken werd deze strook een
ruimte voor ontmoeting en rust. De
inrichting voorzag ook beveiligde
fietspaden.
De gebouwen die aan het plein grenzen,
werden opnieuw met de publieke ruimte
verbonden door de hoogteverschillen te
elimineren. Het Rogierplein werd gedeeltelijk
vrijgemaakt van obstakels, iets wat de
organisatie van heel wat functies en
evenementen mogelijk maakt. Verrassend is
dat er geen terrassen werden op het plein
werden voorzien, maar intussen echter wel
geïnstalleerd werden door de ongeduldige
handelaars. Tijdens de voorbereidende
vergaderingen hadden de laatstgenoemden
nochtans aangegeven dat ze geen terrassen
wilden. De inrichting voorzag bijgevolg geen
verankeringen, elektriciteit, windschermen
of grondreliëfs die de ruimte daartoe
organiseren.
De onderzoeksperimeter werd verruimd om
een deel van de kleine ring te integreren en
het autoverkeer te herorganiseren. Het
Rogierplein werd vrijgemaakt van auto’s om
zo ruimte vrij te maken voor voetgangers,
bussen en taxi’s. Aan de laatste twee is er
een circulatieweg voorbehouden die van
noord naar zuid over het plein loopt.
De luifel rust op een centrale pilaar, die noch
de doorgang, noch het zicht belemmert. Hij
markeert de overgang tussen het
ondergrondse intermodale knooppunt
(metro, premetro, parking) en de
bovengrondse verbindingen (bus, fiets,
voetpad).
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Ecosysteem: De binnenring vergroenen door de uitstoot te
verminderen
De bomen in bakken op het oude
Rogierplein werden niet behouden. Initieel
was er gepland om ze te vervangen door
grote bomen in volle grond op de STRIP. De
beplante oppervlaktes werden immers sterk
verminderd door de herverdeling van de
fluxen onder het Rogierplein zelf. Deze
projectambitie diende echter te worden
herzien omwille van de realiteit op het
terrein. De hoogte van de metrotunnel bleek
groter te zijn dan verwacht,waardoor er
struikenin de plaats van grote bomen
geplant werden tussen het voetpad en de
openbare weg.
De plantenbeddingen in teelaarde laten
waterinfiltratie toe. Doordat de oude bomen
gekapt werden, verdwenen echter de nesten
van mussen die in de clusters van rozen en
schors aan boomvoeten gevestigd waren.
Er werden vernevelaars op het plein
geïntegreerd, een waterelement dat een
gunstige impact heeft op de effecten van de
stedelijke warmte-eilanden. Door gebruik te
maken van materialen die vlot gereinigd
kunnen worden, werd er rekening gehouden
met een vlot beheer en onderhoud. Alle
glazen oppervlakken zijn voorzien van een
antigraffitifolie, de bazaltbedekking is sterk
en duurzaam en de bekleding van de luifel
bestaat uit ETFE, een transparant
membraan gekenmerkt door zijn
waterdichtheid en zelfreinigend vermogen.
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Esthetiek: De identiteit van een strategische plek versterken door
er een herkenningspunt te creëren
De luifel is een sterk gebaar dat een nieuwe
identiteit geeft aan het plein. Dit element
werd door zijn bijzonder design een
herkenningspunt in de wijk en in de stad.
Samen met de wolkenkrabbers rondom het
plein, creëert deze luifel een
kosmopolitische sfeer.
De grondbekleding vormt een geheel van
twee uniforme lagen: de klinkers in wit
beton op de STRIP verwijzen naar de
Spaanse ramblas en contrasteren sterk met
de donkere bazaltklinkers van het plein zelf.
Dit contrast vormt een constante in het
geheel en is ook aanwezig in het
metrostation. Het kleurenpalet werd beperkt
gehouden en is gerelateerd aan de
omgeving.
De boomzones zijn een ideaal voorwendsel
voor het creëren van nieuwe zitplaatsen. De
beplantingen aan de rand van de STRIP
creëren een aangename voetgangersruimte,
gescheiden van het verkeer. De
straatverlichting en rioolgoten passen bij
het design van het voetpad. Het eenvoudige
en hedendaagse stadsmeubilair creëert een
lineaire compositie, waarvan de elegantie
wordt onderbroken door het design van de
vuilnisbakken: ze zijn overvol en te klein om
de officiële vuilniszakken te verbergen.
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Referenties

© Rubendene
© Stanton William

King’s Cross Square
Plaats: London
Ontwerper: Stanton
Williams
Opdrachtgever: Network
rail
Realisatie: 2013
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

© AFP

Metropol Parasol
La place de l’homme de
fer
Plaats: Strasbourg
Ontwerper: Guy Clapot
Realisatie: 1996
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
netwerk

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Meer weten

© Gottlieb Paludan architects

© Latz + Partners

Nørreport Station

Place Flagey

Plaats: Copenhague
Ontwerper: Gottlieb
Paludan architects
Opdrachtgever:
Banedanmark, DSB,
Copenhagen Local Authority
Realisatie: 2015

Plaats: Seville
Ontwerper: J. Mayer H +
Arup
Opdrachtgever:
Ayuntamiento de Sevilla
und SACYR
Realisatie: 2011

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Latz + Partners
Opdrachtgever: Ministère
de la Région de Bruxelles
Capitale, MRBC-AED-Dir des
Voiries
Realisatie: 2011

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen economie
en esthetiek

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen delen en
proces

Meer weten

Meer weten
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Synthese
Proces
Via een aanbesteding een multidisciplinair team aanstellen om een ambitieus project te realiseren
Proces - 1.1
Proces - 1.3
Bewoners, handelaars en voorbijgangers bij het project betrekken
Proces - 1.2
De perimeter verruimen om het autoverkeer en de intermodale verbindingen te reorganiseren
Proces - 1.3
Het ambitieuze concept behouden ondanks de moeilijkheden in de loop van het project
Proces - 1.3
Verbeterpunt(en)

Het beheer van het project en de samenwerking tussen de partners optimaliseren
Proces - 1.1
Proces - 1.3
De monitoring van planning en budget optimaliseren
Proces - 1.3

Economie
Een flexibele ruimte bieden waarin verschillende evenementen kunnen plaatsvinden
Economie - 2.2
Ervoor zorgen dat de taxi’s een vlotte toegang hebben tot de hotels
Economie - 2.2
De centrale ruimte van het plein activeren door in de sokkel van de luifel een horecafunctie te integreren
Economie - 2.2
De ruimtes op de gelijkvloerse verdiepingen reactiveren
Economie - 2.2
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Verbeterpunt(en)

De uitvoeringskosten beter evalueren en het financiële beheer optimaliseren
Economie - 2.1

Netwerk
Een ambitieus plein creëren, als herkenningspunt en toegangspoort tot het stadscentrum
Netwerk - 3.1
Een verbinding realiseren tussen de verschillende functies en vervoerswijzen
Netwerk - 3.2
De voetgangersverbindingen naar de naburige polen bevorderen
Netwerk - 3.3
De visies opgenomen in het masterplan Kruidtuin integreren en anticiperen op de mogelijke toekomstige
ontwikkelingen zoals de creatie van een wandelas van de Kruidtuin tot aan het kanaal
Netwerk - 3.3
Netwerk - 3.4
Het metrostation behandelen als integraal deel van het plein door een verticale verbinding en een natuurlijke
lichtinval in de ondergrondse ruimte te voorzien
Netwerk - 3.5

Het delen
De bovengrondse parkeerplaatsen afschaffen om het voetpad te verbreden
Het delen - 4.1
Het delen - 4.2
De auto's op het plein verwijderen en voorrang geven aan de circulatie van voetgangers, openbaar vervoer en
taxi's
Het delen - 4.2
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De fietspaden beveiligen en afzonderen
Het delen - 4.2
Het switchen tussen vervoerswijzen vergemakkelijken door een vlotte overgang tussen de boven- en
ondergrondse ruimten te garanderen
Het delen - 4.3
De gebouwen die aan het plein grenzen, opnieuw met de openbare ruimte verbinden door de hoogteverschillen
te elimineren
Het delen - 4.4
De ruimtes op de gelijkvloerse verdiepingen reactiveren
Het delen - 4.4
Op de zonnigste zone een ruimte voor ontmoeting en rust creëren
Het delen - 4.7
Het gemotoriseerde verkeer scheiden van dat van de voetgangers door beplante zones in te richten
Het delen - 4.7
Verbeterpunt(en)

Het delen - Anticiperen op de behoeften aan flexibele uitrustingen voor de installatie van terrassen op het
plein

Ecosysteem
Van zodra het mogelijk is, bomen planten in volle grond, niet in bakken
Ecosysteem - 5.1
De beplantingen aanpassen aan de omgeving en het gebruik
Ecosysteem - 5.1
Waterinfiltratie in de plantenbeddingen mogelijk maken
Ecosysteem - 5.2
Gebruikmaken van kwaliteitsvolle en onderhoudsvriendelijke materialen
Ecosysteem - 5.3
Ecosysteem - 5.4
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In de zone die het meest blootgesteld is aan de zon en het minst aan de wind, een ruimte voor ontmoeting en
rust creëren
Ecosysteem - 5.6
De intermodale verbindingen vergemakkelijken
Ecosysteem - 5.7
Verbeterpunt(en)

Rekening houden met de natuurlijke habitats (vogels) die voor de herinrichting aanwezig waren op het plein
Ecosysteem - 5.3
Het volume van de vuilnisbakken aanpassen aan de gebruiksintensiteit van het plein
Ecosysteem - 5.5

Esthetiek
Het plein een nieuwe identiteit geven door er een sterk herkenningspunt te creëren
Esthetiek - 6.1
Stadsmeubilair ontwerpen dat coherent is met de grondbedekking
Esthetiek - 6.2
Een beperkt palet van kleuren en materialen hanteren
Esthetiek - 6.2
Esthetiek - Een waterelement integreren naargelang de realiteit van het terrein
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Park L28

Plaats: Sint-Jans-Molenbeek
GPS: 50.871671, 4.341765
Jaar: 2013-2014 (uitvoering)
Oppervlakte: 2,5 ha
Stedelijk weefsel: Restant van infrastructuur
Ontwerper: Grontmij (nu SWECO) - Esher
Aannemer: De Dender nv
Bouwheer: Beliris, FOD Mobiliteit & Vervoer
Bedrag van de werken: 4.356.000 euro

Andere
Gemeenteli Fiets plus
jke schaal

Stappen

In 2004 was de site van het park L28,
gelegen langs de oude spoorweg 28, een
braakliggend terrein in de stad, een restant
van een spoorweginfrastructuur. Vroeger
verbond deze lijn de oude magazijnen en het
station van Tour & Taxis met het
spoorwegnet.
Sinds de activiteiten op de site van Tour &
Taxis werden stopgezet, lag het terrein van
de lijn 28 er verlaten bij. De verontreiniging
van de site vormde immers geen stimulans
om haar opnieuw in gebruik te nemen.
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In 2015 werd deze tussenruimte gesaneerd.
Ze werd tegelijk een park en een groene
verbinding voor de actieve modi. Het park
bevat gevarieerde speelzones,
sportterreinen en ruimtes om te
ontspannen. Het verbindt de metrohalte
Belgica met de metrohalte Pannenhuis en
de speelzone Dubrucq met het park
Parckfarm, dat in het kader van het festival
Parckdesign in 2014 werd ingericht.
In de toekomst zal dit park deel uitmaken
van de algemene groene structuur die de
metrohaltes Belgica en Bockstael zal
verbinden met de site van Tour & Taxis en
verder tot aan het kanaal. Deze groene
corridor is vandaag al gedeeltelijk
uitgevoerd en staat onder leiding van
verschillende bouwheren. De werken
verlopen in verschillende fases en zal op
termijn ook de groene ruggengraat van de
nieuwe vastgoedontwikkelingen op de Tour
& Taxis-site worden.
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1930-2012

1930-35

1971

1996

2012

2015

2015

2015
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Proces: De ruimte verenigen, ondanks een opeenvolging van
projecten
Het project park L28 vindt zijn oorsprong in
het wijkcontract Schelde-Maas en is
gerelateerd aan de speelzone Dubrucq. In dit
kader werden er in 2005
haalbaarheidsstudies uitgevoerd. De tijd die
nodig was voor het verwerven van het
terrein langsheen de sporen en het saneren
ervan, leidde tot een vertraagde aanvang
van het eigenlijke project en een
discrepantie met het project voor speelzone
Dubrucq dat binnen de duur van het
wijkcontract (2004-2008) werd voltooid.

Formele kader

Informele kader

Situatie 2011
Masterplan Tour
Vervuilde en verlaten
& Taxis en REVER
ruimte
project

Voorontwerp
Mogelijke synergieën
met andere projecten
in de buurt

Momenteel is de speelzone een
gemeentelijke ruimte, terwijl het park
eigendom van het gewest is.
Het masterplan van de hefboomzone ‘Tour
& Taxis’ is van latere datum dan het
wijkcontract. Het bevat de conclusies van de
haalbaarheidsstudies. Park L28 kadert ook
in de totaalvisie van een groot regionaal
park langsheen de oude spoorweglijn en
doorheen de site van Tour & Taxis. Deze
groene long wordt geleidelijk gerealiseerd
door verschillende bouwheren. Binnen de
verschillende projecten wordt er gestreefd
naar synergieën tussen de bouwheren.
Ondanks de bereidheid tot een grondig
participatieproces, werd er uiteindelijk
slechts een beknopt overleg gepleegd voor
L28; in tegenstelling tot de participatieve
dynamieken die op gang kwamen voor de
andere delen van het park. Het overleg
beperkte zich tot een avond met de
bewoners, tijdens welke de plannen en de
maquette werden voorgesteld en besproken.

Discussies op
basis van plannen
en maquettes

Parallelle processen
van de andere
projecten van het
grote regionale park

Definitief project
Bouwaanvraag

Presentatie van het
project

Inrichting 2015
Bodemsanering

De planning en het budget voor de
inrichting werden gerespecteerd via een
strikte monitoring van de werkzaamheden.
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Economie: Een restruimte ontwikkelen tot groene ruimte
Hoewel de ontwikkeling van de economische
activiteiten niet de belangrijkste
doelstelling van dit project was, geeft het
herstel van een braakliggend terrein
impliciet nieuwe mogelijkheden en een
toegevoegde waarde aan de wijk. In dit geval
wordt niet alleen de levenskwaliteit van de
bewoners verbeterd, maar heeft de creatie
van een grote groene openbare ruimte in
combinatie met de nieuwe
vastgoedontwikkelingen van Tour & Taxis
een gunstige invloed op de economische
waarde van de investeringen en terreinen,
en dus op de uitgebreide totaalkost van het
project. De aanleg van het park kan op
termijn ook de waarde van het vastgoed in
de bestaande wijk beïnvloeden en het
gentrificatie-effect in de hand werken, met
de gewenste en ongewenste effecten
vandien.
Park L28 maakte het mogelijk om plaatsen
met een reëel ontwikkelingspotentieel te
verbinden: de omgeving van de metrohaltes
Belgica en Pannenhuis, de Tour & Taxis-site,
en het noordelijke deel van de Jean
Dubrucqlaan. Het kinderdagverblijf is sterk
verbonden met het park en heeft een
rechtstreekse toegang tot de speelzone
Dubrucq.
Er wordt rekening gehouden met de
beheers- en onderhoudskosten door de
klemtoon te leggen op de eenvoud en
robuustheid van de materialen, de
beplantingen en het ontwerp in het
algemeen.
Er wordt momenteel geen economische
functie, zoals een horeca-activiteit, gepland.
Toch zou dit een nuttige onthaalruimte
kunnen vormen, bijvoorbeeld voor de ouders
die hun kinderen in het oog houden.
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Netwerk: Het park kaderen in de totaalvisie van een groene long
Het Park van Lijn 28 creëert een nieuwe
verbinding voor de actieve modi tussen de
metrohaltes Belgica, Pannenhuis en het
RER-station Tour & Taxis. Dit parcours sluit
aan op de gewestelijke fietsroutes, en dit
zowel op de bestaande (naar metrostation
Ribeaucourt en langsheen het kanaal) als op
de geplande (naar Weststation, in
Schaarbeek en Jette).
De toegangen tot het park, onder andere de
trap naar de metrohalte Belgica, zijn
geïntegreerd in de publieke ruimte van het
park.
Park L28 versterkt het bestaande groene
netwerk en kadert in een totaalvisie om het
kanaal via groene ruimtes te verbinden met
het station Bockstael. Dit grote park vormt
de ruggengraat van de nieuwe wijk die zich
rond Tour & Taxis aan het ontwikkelen is.
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Het delen: Een park opvatten als stedelijke weg en
recreatieruimte
Het park ondersteunt een divers gebruik en
een veelheid aan gebruikers. Het is een
groene en aangename verbinding voor
voetgangers en fietsers tussen twee
openbaar vervoersknooppunten, maar het is
eveneens een plaats voor ontspanning en
ontmoeting. Zo zijn er speelzones en
sportterreinen voor het jonge publiek van 2
tot 18 jaar aanwezig.
Middenin het park bevindt zich een
parkwachtershuis met openbare toiletten.
Het zorgt voor een sociale controle, die
wordt versterkt door het doorgaande
voetgangers- en fietsverkeer, de
aanwezigheid van het kinderdagverblijf en
het zicht vanuit de omliggende huizen.
Het park is toegankelijk voor PVM’s door de
installatie van een systeem van hellingen
evenwijdig aan de trap.
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Ecosysteem: De Duurzaamheid van het park en de gebouwen erin
bevorderen
De creatie van een nieuwe groene ruimte
versterkt het gewestelijke groene netwerk.
Er werd aandacht besteed aan de
duurzaamheid van het project, onder meer
bij de keuze van de materialen. Zo werd er
slecht beperkt gebruik gemaakt van
ondoordringbare materialen en langsheen
de paden werden drainageblokken van zand
geplaatst om de waterinfiltratie te
verzekeren.
Het parkwachtershuis voldoet aan de
vereisten van een passiefconstructie en
beschikt over een groendak en een
regenwatertank.
De bodemsanering verbeterde de kwaliteit
van het ecosysteem.
Er werd een basisstructuur van
beplantingen aangebracht, die zich in de
komende jaren moet ontwikkelen.
Er wordt een gedifferentieerd beheer en een
aangepaste manier van maaien toegepast.
Hierdoor worden de invasieve soorten
uitgeroeid en de ontwikkeling en de
diversifiëring van de voor de site geschikte
soorten bevorderd
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Esthetiek: Gevarieerde sferen in een geheel uitdenken
Het herstel van dit braakliggend terrein in
de stad had een positieve impact op het
leefkader van de volledige wijk. De inrichting
van het park is eenvoudig en functioneel en
bevat een geïntegreerde en sobere
verlichting en straatmeubilair. De
verschillende sferen markeren de
ruimtelijke sequenties van het park.
Toch creëert de inrichting een
eenvormigheid voor het hele park. De visuele
link met spoorweglijn 28, alsook het uitzicht
op het oude gemeentehuis van Laken bleven
bewaard. De zichtbaarheid van de spoorweg
vanuit het park en bepaalde speeltuigen in
‘ruw’ hout verwijzen naar de oorspronkelijke
spoorwegfunctie van de site.
Toch vallen er vandaag enkele
vandalendaden te betreuren.
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Referenties

© Suède 36

Parc Bonnevie
Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: BruxellesEnvironnement
Realisatie: 2011
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
proces

Meer weten

© Alive Architecture

Parckfarm
Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Alive
Architecture & Taktyk
(curateurs)
Opdrachtgever: Bruxelles
Environnement
Realisatie: 2014
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen economie
en proces

© Artgineering

Park Belle Vue
Plaats: Louvain
Ontwerper: Artgineering
Opdrachtgever: Ville de
Louvain
Realisatie: 2017
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

Meer weten

© www.campusspoornoord.be

Park Spoor Noord
Plaats: Anvers
Ontwerper: ecchi-Viganò,
ARA
Opdrachtgever: Ville
d'Anvers
Realisatie: 2009
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen
ecosysteem, netwerk, delen
en proces

© Michiel de Cleene

Park System
Plaats: Bruxelles
Ontwerper: MS-A
Opdrachtgever: Commune
d'Ixelles - Contrat de
quartier Sceptre
Realisatie: 2013

© w110.bcn.cat

Superkilen
Plaats: Copenhague
Ontwerper: Big
Opdrachtgever: Ville de
Copenhague
Realisatie: 2013

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

Meer weten

Meer weten
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Synthese
Proces
Het project voorstellen aan de inwoners
Proces - 1.2
Het project integreren in het masterplan Tour & Taxis en de visie van een groot regionaal park
Proces - 1.3
Een groene long in meerdere fases creëren
Proces - 1.3
Het project minutieus monitoren om de planning en het budget te respecteren
Proces - 1.3
Verbeterpunt(en)

Een grondiger participatieproces organiseren
Proces - 1.2

Economie
De onderhouds- en beheerskosten beperken door aan te dringen op eenvoud en robuustheid van het design
Economie - 2.1
De bestaande en potentiële plaatsen van economische ontwikkeling verbinden
Economie - 2.2
Verbeterpunt(en)

De mogelijke economische ontwikkelingen (kleine horeca) in het park onderzoeken
Economie - 2.2
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Netwerk
Het project kaderen in een totaalvisie om een bredere groene long te creëren
Netwerk - 3.1
De aansluiting met de gewestelijke fietsroutes verzekeren
Netwerk - 3.2
Een nieuwe groene openbare ruimte, geïntegreerd in het groene netwerk, creëren in een wijk met een tekort aan
voorzieningen
Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3 Een verbinding voor actieve mobiliteit creëren tussen de multimodale knooppunten Belgica en
Pannenhuis
Netwerk - 3.4 Een goed gedefinieerde en coherente relatie creëren met de nieuwe en toekomstige
ontwikkelingen
Netwerk - onder meer op de site van Tour & Taxis en langsheen de metrosporen
De toegangstrap opnemen als integraal deel van de openbare ruimte
Toepassingen - 129

Netwerk - 3.5

Het delen
Een aangename weg voor de actieve vervoerswijzen creëren tussen de twee multimodale knooppunten
Het delen - 4.1
Het delen - 4.2
Het park toegankelijk maken voor PVM's door er een systeem van hellingen in te integreren
Het delen - 4.2
Speel- en sportzones voor alle leeftijden creëren
Het delen - 4.1
Het delen - 4.6

Ecosysteem
Ecosysteem - Het gewestelijke groene netwerk versterken (5.1)
Een systeem van drainageblokken installeren
Ecosysteem - 5.2
In de loop der jaren de biodiversiteit ontwikkelen
Ecosysteem - 5.1
Ecosysteem - 5.6
Duurzame materialen gebruiken
Ecosysteem - 5.3
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Een parkwachtershuis bouwen volgens het passiefprincipe
Ecosysteem - 5.3
Ecosysteem - 5.4
De invasieve soorten uitroeien via een aangepaste manier van maaien
Ecosysteem - 5.4
Waterinfiltratie mogelijk maken door gebruik te maken van doordringbare materialen
Ecosysteem - 5.3
Ecosysteem - 5.6
De actieve vervoerswijzen stimuleren via een comfortabele inrichting
Ecosysteem - 5.7
Verbeterpunt(en)

De inwoners betrekken bij de milieuverantwoordelijke initiatieven verbonden aan deze ruimte
Ecosysteem - 5.5

Esthetiek
De uitzichten behouden
Esthetiek - 6.1
Eenvoudige en functionele materialen gebruiken
Esthetiek - 6.2
Verschillende sferen geven aan de ruimten en daarbij toch een eenheid behouden
Esthetiek - 6.2
Een infrastructuurrestant omvormen tot een nieuwe publieke ruimte
Esthetiek - 6.3
In de speelruimtes verwijzen naar de oorspronkelijke spoorwegaanwending
Esthetiek - 6.3
Een visuele link behouden met de spoorweg
Esthetiek - 6.3
Esthetiek - 6.5
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Zennepark

Plaats: Schaarbeek, Brussel
GPS: 50.86904 4.361336
Jaar: 2011-2016
Oppervlakte: 1,6 strekkende km
Stedelijk weefsel: Groene verbinding binnen een woonblok
Ontwerper: La Compagnie du Paysage, InfraServices (WOW), Agence ON
(Lichtontwerp), Cabinet Gerphau (Stedelijke sociologie), HSP (Juristen),
Montois Partners (Architecten), Carve (Speeltuigen
Aannemer: De Dender
Bouwheer: Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
Bedrag van de werken: 6.500.000 euro

Andere
Gemeenteli
jke schaal

Fiets

Stappen

In 2010 onderscheidde het spoor van de
oude Zennebedding zich in het stedelijk
weefsel. Dit gebied vormde een doorlopende
strook binnen een huizenblok, dat grenst
aan de tuinen en koeren van de gebouwen.
Deze site werd al eens ingericht als park,
maar werd in de jaren tachtig gesloten.
Sinds toen lag ze er verwaarloosd bij. De
zone dookruist de gemeentes Schaarbeek
en Brussel.
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In 2016 werd de Zennebedding een
kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De
bodem werd gesaneerd en het volledige
potentieel van de plaats werd benut om een
lineair park te creëren met een veelheid aan
functies. Zo werd deze zone niet enkel een
weg voor de actieve modi maar ook een plek
om te wandelen en te ontmoeten.

Toepassingen - 134

Tijdslijn
1930-2012
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1952
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Proces: Elke fase evalueren om de volgende te verbeteren
De inrichting van het Zennepark kaderde in
het duurzaam wijkcontract Masui, in het
leven geroepen door de stad Brussel. Het
ontwerp maakte het voorwerp uit van een
onderhandelingsprocedure met
bekendmaking. De socioloog die deel
uitmaakte van het ontwerpteam werkte een
participatietraject om de bewoners te
betrekken. Dit gebeurde onder de vorm van
openbare vergaderingen en overleg. Er werd
onder meer rekening gehouden met de
mening van de deelnemers bij het ontwerp
van de speeltuinen en sportterreinen. Er
werden, in samenwerking met de aannemer,
workshops voor de beplantingen
georganiseerd op de site met de leerlingen
van de scholen uit de buurt. Sommige
privatieve muren die aan het park grenzen
werden gerestaureerd.
Het park wordt ontwikkeld in drie fases,
waarvan de eerste afgesloten werd in 2016.
De twee volgende fases zijn momenteel
lopende. Ze houden rekening met de
evaluatie van de eerste fase om bepaalde
aspecten te verbeteren.

Formele kader

Informele kader

Situatie 2006
Wijkcontract

Wijkcontract

Voorontwerp
Publieke vergadering

Architect, socioloog,
bewoners, ontwerper, andere
geïnteresseerden

Definitief project
Overleg

Bouwaanvraag

Inrichting 2016
Deel 1
Werken op de privatieve muren
Ateliers voor beplantingen

…
Deel 2
Deel 3
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Economie: De binnenkant van huizenblokken promoten als het
nieuwe gezicht van de stad
Het budget waarover de
landschapsarchitecten beschikten liet hen
toe de meest geschikte technieken en
materialen te kiezen voor de
duurzaamheidsdoelstellingen van het. Het
voorziene budget weerspiegelde de ambities
van het park en maakt het voor de
ontwerpers mogelijk om binnen hun budget
te blijven en de termijnen van de werken na
te leven.
De ontwikkeling van een nieuwe publieke
ruimte binnen een huizenblok bood ook de
kans om deze achterzijde van de stad op
een andere manier te bekijken.
Het park wil een ruimte voor zijn bewoners
zijn, waar ook bezoekers welkom zijn (die
onder meer worden aangetrokken door de
handelszaken in de wijk). De aanleg van het
park vergrootte de aantrekkelijkheid van de
wijk en creëerde nieuwe kansen voor
economische ontwikkeling in de buurt van
de ingangen en de pleintjes die werden
aangelegd op de kruispunten met de
openbare weg.
Het park wordt ’s nachts afgesloten om
inbraken en vandalisme tegen te gaan.
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Netwerk: De groene ruimtes doen aansluiten op lokaal en
gewestelijk vlak
Het Zennepark situeert zich binnen het
gewestelijke groene netwerk en creëert een
actieve mobiliteitscorridor die het
Gaucheretpark verbindt met het 21 juli-park.
Het staat in verbinding met de aan te leggen
gewestelijke fietsroutes (GFR), met name de
route tussen het paleis van Brussel en dat
van Laken en ringweg A, die het centrum van
Brussel-Stad, Sint-Joost, een deel van
Schaarbeek en de Europese wijk omvat. Het
Zennepark kadert ook binnen ‘het plan voor
de toegankelijkheid van de openbare weg en
de openbare ruimte’ (PAVE)
Daar waar de plek het toeliet, werd het park
verbreed om ontmoetingsplaatsen en
rustplekken te creëren. Op de kruispunten
met de openbare weg werden pleintjes
aangelegd. Het park vult zo het grote gebrek
aan groene en publieke ruimtes in deze
dense wijk op. De functies in het park
houden verband met de aangrenzende
functies, zo werden er een pedagogische
moestuin en een speeltuin voor de
basisschool aangelegd. Er werden ook
enkele toegangen tot private percelen
voorzien. Deze toegangen maken het park
geanimeerder en laten toe het ruimtelijk
netwerk te verruimen.
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Het delen: Het park hertekenen op basis van zijn verschillende
functies
Het park omvat vier soorten ruimtes: de
natuurlijke sequenties, de ludieke ruimtes,
de tuinpleinen en de gecultiveerde ruimtes.
Elke thematische ruimte kleedt zijn rol als
ontmoetingsplaats anders in, dit maakt een
variatie in gebruik en gebruikers mogelijk.
De betonnen loopbrug is aangenaam voor
fietsers en gemakkelijk toegankelijk voor
PBM.
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Ecosysteem: De stad verbeteren dankzij de biodiversiteit
Het Zennepark is een nieuwe schakel in het
gewestelijke groene netwerk. Enkele bomen,
waaronder één opmerkelijke, bleven
behouden, maar er werden er meerdere
gerooid om de biodiversiteit van de site te
verbeteren. De creatie van verschillende
natuurlijke milieus (droog en vochtig) werkt
eveneens gunstig voor de biodiversiteit. Er
werd een groot aantal verschillende
plantensoorten voorzien. De nadruk ligt op
lokale soorten, oa fruitbomen.
Het regenwater sijpelt langs beide kanten
van de weg in de groene ruimten en de
ondoorlatende zones werden beperkt. De
gedeeltelijke recuperatie van het regenwater
wordt gerecupereerd in een ingegraven tank
en laat toe om in droge periodes de groene
ruimtes te besproeien. Voor de materialen
werd er gekozen voor gecertificeerd
duurzaam hout en blauwe hardsteen (lokale
natuursteen).
Sommige bestaande boordstenen in blauwe
hardsteen konden hergebruikt worden. De
loopbrug is bestand tegen de voertuigen van
de onderhoudsdiensten, waardoor ze
efficient kunnen werken en dit bijgevolg
zorgt voor een gemakkelijk onderhoud van
de site.
Volkstuintjes zetten aan tot reflectie en
milieuverantwoordelijk gedrag
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Esthetiek: Een eenvoudige en doorlopende loopbrug als
verbinding
De lineaire loopbrug die de verschillende
sequenties doorkruist verbindt heel het
park. Het is een heel eenvoudig element in
hout en beton, dat soms verbreed wordt voor
een rustruimte, een speelruimte, etc.
Er werden interventies voor de
aangrenzende muren voorgesteld en werden
eveneens gereinigd, herschilderd of zelfs
heropgebouwd. Er werden kunstwerken en
groene gevels geïntegreerd. Sommige
industriële gebouwen zijn goed zichtbaar
vanuit het park en creëren een bijzondere
sfeer, die aan de geschiedenis van de wijk
herinnert. In het derde stuk (dat nog niet
werd aangelegd) zullen de restanten van de
brug over de Zenne ook bewaard en
gevaloriseerd worden, als industrieel
patrimonium van de site.
De link met de geschiedenis van de Zenne
kreeg op deze site echter te weinig
aandacht.
De verschillende sequenties van het park
werden zo aangelegd om de integratie in het
weefsel te optimaliseren en de hinder voor
buurtbewoners te beperken. Zo werden de
ludieke delen met speeltuinen aangelegd
tegenover blinde muren en in minder
residentiële zones.
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Referenties

© Beyond My Ken

Highline

© Guilhem Vellut

Coulée verte RenéDumont / Promenade
plantée
Plaats: Paris
Ontwerper: Jacques Vergely
et Philippe Mathieux
Realisatie: 1988

Plaats: New York
Ontwerper: Field
Operations, Diller Scofidio +
Renfro et Piet Oudolf
Opdrachtgever: City of New
York
Realisatie: 2009
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

© John Francis Collins

John Francis Collins Park
Plaats: Philadelphia
Ontwerper: John Francis
Collins
Realisatie: 1979
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

Meer weten

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© Atelier le Balto
© Suède 36

Le Jardin Sauvage
Plaats: Paris
Ontwerper: Atelier le Balto
Opdrachtgever: Palais de
Tokyo
Realisatie: 2002
Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Parc Marconi
Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: Commune
de Forest
Realisatie: 2014
Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© Michiel de Cleene

Parc Reine-Verte
Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Erik Dhont
landscape architect, ARBR
Architecten, SCES
Engineering
Opdrachtgever: Commune
de Schaerbeek - Renovas
Realisatie: 2007
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Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
proces

Meer weten
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Synthese
Proces
Gebruik maken van het duurzaam wijkcontract om een nieuw project op te starten
Proces - 1.3
Het programma van het park ontwikkelen binnen een participatieproces
Proces - 1.2
Beplantingsworkshops organiseren met de aannemer
Proces - 1.2
De inrichting faseren en lessen uit de vorige fases trekken
Proces - 1.3

Economie
Een budget voorzien dat overeenstemt met de duurzaamheidseisen en toelaat duurzame en kwalitatief
hoogstaande materialen te kiezen
Economie - 2.1
Mogelijkheden voor economische ontwikkeling bieden aan de ingangen en aan de kruispunten van het park
Economie - 2.2

Netwerk
Het gewestelijke groene netwerk uitbreiden
Netwerk - 3.2
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Het park aansluiten op het structureel voetgangersnetwerk (PAVE) en de aan te leggen gewestelijke fietsroutes
Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3
Nieuwe doorgangen creëren in bepaalde gebouwen om het voetgangersnetwerk uit te breiden
Netwerk - 3.3
Relaties en synergieën creëren met de aangrenzende functies, bijvoorbeeld de moestuin en de speeltuin met de
school
Netwerk - 3.4
De groene en publieke ruimtes in deze wijk met een tekort aan voorzieningen met elkaar verbinden
Netwerk - 3.4

Het delen
Gedifferentieerde sequenties ontwikkelen, waarin gevarieerde en collectieve functies geïntegreerd worden
Het delen - 4.1
Het delen - 4.6
Een actieve mobiliteitscorridor creëren
Het delen - 4.2
Een loopbrug creëren die gemakkelijk toegankelijk is voor fietsers en PBM
Het delen - 4.2
De hinder voor de bewoners tijdens de openingsuren van het park beperken
Het delen - 4.7

Ecosysteem
Bijdragen aan de biodiversiteit van het groene netwerk door verschillende zones en milieus te creëren (droog
en vochtig)
Toepassingen - 145

Ecosysteem - 5.1
Een nieuwe schakel in het groene netwerk creëren
Ecosysteem - 5.1
Het regenwater recupereren om de groene ruimten te kunnen besproeien tijdens droge periodes
Ecosysteem - 5.2
Ondoorlaatbare zones beperken
Ecosysteem - 5.2
Ecosysteem - 5.6
Lokale en regionale plantensoorten integreren
Ecosysteem - 5.3
Lokale, gecertificeerde en gerecupereerde materialen gebruiken
Ecosysteem - 5.3
Rekening houden met de onderhoudsvoertuigen
Ecosysteem - 5.4
Volkstuintjes en pedagogische moestuinen aanleggen
Ecosysteem - 5.6
Verbeterpunt(en)

Een verwijzing naar de Zenne creëren (waterparcours)
Ecosysteem - 5.2

Esthetiek
Een lineaire en eenvormige loopbrug aanleggen die zorgt voor een continuïteit op het parcours en verandert
naargelang het gebruik
Esthetiek - 6.1
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Esthetiek - 6.2
De sfeer van de aanpalende industriële gebouwen behouden
Esthetiek - 6.3
Blinde muren opwaarderen, bijvoorbeeld door artistieke interventies
Esthetiek - 6.3
Esthetiek - 6.6
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