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INTRODUCTION
Que faire avec un quartier de bureau vide au milieu de la ville ? Un quartier
composé de tours anonymes, de routes trop larges, de socles fermés et d’une
architecture monotone. Un quartier où la gare est le seul endroit où acheter un
sandwich. Un quartier où plus personne ne se promène après cinq heure de l’aprèsmidi, à l’exception des campeurs transmigrants dans le parc. En d’autres termes,
que faire du quartier Nord à Bruxelles, idéal de la planification de la ville
des années soixante, et aujourd’hui symbole de l’échec de la séparation des
fonctions?
Concevoir l’avenir du quartier Nord est une tâche complexe qui peut être abordé
de différentes manières. A quelle échelle les interventions ont-elles un impact ?
A travers quelles disciplines ? de la construction, sociales, de programmation,
paysagères ? Doit-il être démoli ou des éléments doivent-ils y être apportés?
Les étudiants de Master de Re-Urb BXL North ont étudié ces questions pendant six
mois depuis leur atelier situé dans l’une des tours vides du WTC.
Tout d’abord, la question de ce qui s’est réellement passé avec le quartier Nord.
Le ‘plan Manhattan’ de 1967 a complétement remplacé le tissu urbain historique et
les structures sociales existantes. Résultat : un morceau de ville caractéristé
par un contraste d’échelle important et une absence de relation avec son
environnement.
Pour les concepteurs actuels, il est difficile de comprendre quelles ont été
les qualités envisagées du plan Manhattan. Des bureaux monofonctionnels, des
infrastructures de grande envergure, des rez-de-chaussées non-programmés et
des socles fermés. Cela ressemble presque à une caricature de cas d’école que
nous appelons aujourd’hui « mauvais » urbanisme. Mais ce sont précisemment ces
éléments qui ont formé la ville. Planifier la ville : une solution totalement
radicale qui conduirait la ville du délabrement à la modernité ; topdown,
sans phasage, motivé par des considérations économiques. Nous voyons beaucoup
d’exemples de ce genre en Europe et la plupart d’entre eux ont maintenant été
transformés, démolis ou réduits. Planifier la ville est l’opposé de ce que
nous appelons ‘Créer la ville’, où l’accent est mis sur la stratification, la
participation, l’expérience et la durabilité. Cette différence est explicite
dans la manière de dessiner : la ville a été planifiée à partir d’axonométrie, la
construction de la ville actuelle est faite à hauteur des yeux.
Dans ce contexte, les étudiants de Re-Urb BXL North ont analysé les
caractéristiques spatiales et sociales du quartier : l’utilisation de l’espace
public à différentes époques les proportions des bâtiments, l’utilisation des
matériaux, la diversité des programmes, les organisations sociales actives dans
le quartier. Ensemble, les analyses forment l’Atlas du quartier Nord, produit
collectivement, qui a aidé les étudiants à formuler des ambitions pour le
quartier Nord. Ils sont partis à la recherche de la relation entre le côté doux
et dynamique de l’urbanisme (sociétés et tous les scénarios futurs connexes) et
la dimension matérielle et concrète de la conception urbaine : l’espace urbain.
C’était le dernier livre de Richard Sennett, Building and Dwelling. Ethics for
the city, une ligne directrice importante.
Aucun des étudiants n’a opté pour une démolition complète/nouvelle construction
du quartier, mais plutôt un mélange d’interventions spatiales robustes,
une diversité de programmes, une variété en terme de texture et de mesures
douces. Les questions urbanistiques classiques sont mises en avant dans chaque
proposition de conception : comment l’ambition formulée prend-elle forme ?
Quelles qualités sont apportées? Quelle est la texture, la hauteur des bâtiments,
la taille des rues : quelle est la relation entre ce que Richard Sennett appelle
la cité et la ville ?
Le résultat de Re-Urb BXL North consiste en treize propositions de conception
différentes pour le quartier Nord de Bruxelles. Celles-ci sont présentées dans ce
livre et ont été présentées le 8 janvier 2019 au Perspective.Lab.
Re-Urb BXL North est le résultat d’un travail d’un semestre mené par les
étudiants en Master Urbanisme et Aménagement du territoire de la KULeuven, campus
Sint-Lucas.
Tine van Herck et Violette Schönberger-Baudet
Janvier 2018

INTRODUCTIE
Wat te doen met een lege kantoorwijk midden in de stad? Een wijk die
bestaat uit anonieme torens, te brede wegen, dichte plinten en monotone
architectuur. Een wijk waar het station de enige plek is om een broodje te
kopen. Een wijk waar na vijf uur ‘s middags geen mens meer loopt, behalve de
kamperende transmigranten in het park. Oftewel, wat te doen met de Noordwijk
in Brussel, ooit ideaal van de cityvorming van de jaren zestig, nu symbool
van het failliet van functiescheiding?
De toekomst van de Noordwijk is een complexe ontwerpopgave die op veel
verschillende manieren kan worden benaderd. Want op welk schaalniveau
hebben ingrepen effect? En via welke disciplines: fysiek, sociaal,
programmatorisch, landschappelijk? Moet er gesloopt worden of juist
bijgebouwd?
Over deze vragen bogen de masterstudenten van Re-Urb BXL North zich
gedurende een half jaar vanuit hun atelier in één van de lege WTC torens.
Allereerst de vraag wat er eigenlijk mis is gegaan met de Noordwijk.
Het ‘Manhattanplan’ van 1967 verving rücksichtslos het historische
stedenbouwkundig weefsel en de bestaande sociale structuren. Resultaat: een
stuk stad dat zich kenmerkt door een extreem schaalcontrast en het ontbreken
van een relatie met de omgeving.
Voor ontwerpers van nu is het moeilijk te begrijpen wat ooit de beoogde
kwaliteiten van het Manhattanplan zijn geweest. Monofunctionele kantoren,
grootschalige infrastructuur, een ongeprogrammeerd maaiveld en dichte
plinten… het lijkt haast een karikaturaal rijtje schoolvoorbeelden van wat
we nu ‘foute’ stedenbouw noemen. Maar het zijn juist deze elementen die
de city moesten vormen. Cityvorming: een radicale totaaloplossing die de
stad in één keer van verkrotting naar de moderniteit zou leiden; topdown,
ongefaseerd, economisch gestuurd. We zien veel van dit soort voorbeelden in
Europa en de meeste zijn inmiddels getransformeerd, afgebroken of verdicht.
Cityvorming is het absolute tegendeel van wat we tegenwoordig ‘stadmaken’
noemen, waar de nadruk ligt op gelaagdheid, participatie, beleving en
duurzaamheid. Dat verschil toont zich expliciet in de manier van tekenen: de
city werd ontworpen uit de axonometrie, het tegenwoordige stadmaken gebeurt
op ooghoogte.
Tegen deze achtergrond analyseerden de studenten van Re-Urb BXL North
de ruimtelijke en sociale eigenschappen van de wijk: het gebruik van de
publieke ruimte op verschillende tijdstippen, de korrelgroottes van de
bebouwing, het materiaalgebruik, de programmatorische diversiteit, de
sociale organisaties die actief zijn in de wijk. De analyses tezamen vormen
de collectief geproduceerde ‘Atlas van de Noordwijk’, die de studenten
hielp bij het formuleren van ambities voor de Noordwijk. Ze zijn op zoek
gegaan naar de relatie tussen de zachte, dynamische kant van de stedenbouw
(de samenlevingen en alle daarbij horende toekomstscenario’s) en de harde,
fysieke dimensie van stedenbouw: de stedelijke ruimte. Daarbij vormde het
laatste boek van Richard Sennett, Building and Dwelling. Ethics for the
city, een belangrijke leidraad.
Geen van de studenten koos voor volledige sloop-nieuwbouw van de wijk,
maar eerder een mix van robuust ruimtelijke ingrepen, programmatische
diversiteit, differentiatie in korrel en zachte maatregelen. In ieder
ontwerpvoorstel treedt de klassieke stedenbouwkundige vraag op de voorgrond:
hoe krijgt de geformuleerde ambitie ruimtelijk gestalte? Welke kwaliteiten
horen daarbij? Wat is de korrel, de bouwhoogte, de maat van de straten:
oftewel wat is de relatie tussen wat Richard Sennett noemt de cité en de
ville?
Het resultaat van Re-Urb BXL North bestaat uit twaalf verschillende
ontwerpvoorstellen voor de Noordwijk in Brussel. Deze staan getoond in dit
boek en zijn gepresenteerd op 8 januari 2019 in het Perspective.Lab.
Re-Urb BXL North is het resultaat van een semester studentenwerk van de
masterstudenten Stedenbouw en ruimtelijke planning van de KULeuven, campus
Sint Lucas.
Tine van Herck en Violette Schönberger-Baudet
Januari 2018

ATLASATLAS

Un atlas du quartier Nord avec des
cartes d’analyse et une cartographie du
travail de terrain, mais aussi des cartes
d’interprétation inspirées du dernier
ouvrage de Richard Sennett, Building and
Dwelling. Ethics for the city

Een atlas van de Noordwijk met
droge analysekaarten en mapping van
veldwerk, maar ook interpretatieve
kaarten geïnspireerd door Richard
Sennett’s laatste boek Building and
Dwelling. Ethics for the city

Auteur: tous les étudiants collectivement Auteur: alle studenten collectief
Durée: 3 semaines Tijdsspanne: 3 weken

1

STEDELIJKE

01
02
03
04
05

FOTOREPORTAGE
STADSGROEI
ADMINISTRATIEVE GROEI
MANHATTANPLAN
STADSVERNIEUWING

FORMATIE

8

01 FOTOREPORTAGE

DE NOORDWIJK VÓÓR DE INGREPEN VAN HET MANHATTANPLAN

NOORDSTATION IN OPBOUW, 1950

LUCHTFOTO VAN DE NOORDWIJK MET OP DE VOORGROND HET NOORDSTATION, 1982

SIMON BOLIVARLAAN RICHTING HET KANAAL, 2006

SIMON BOLIVARLAAN VANUIT HET NOORDSTATION, 1984

DE NOORDWIJK VANDAAG

9

02 STADSGROEI

BRU

800

900

1000

1100

1000s
Haven van Brussel op
belangrijke
handelsroute tussen
Brugge en Keulen

200,433

1200

1100s
Landgraven verwieren
het hertogschap en
werden hertogen

1300

1200s
Belang van Brussel
binnen het hertogdom
groeit

1400

1300s
Bloei van de
lakennijverheid

1400s
Hertogdom Brabant
wordt deel van het
Bourgondische Rijk
- nieuw paleis op
Coudenberg

BEL

,686

175,534

8

161,080
157,673

154,801
143,957

28,330
4,160
-1,660
870
Ontstaan van Gouw
Brabant: bestaat uit 4
delen, waaronder het
graafschap Brussel

1921

aanhechting van
Haren, Laken en
Neder-Over-Heembeek

1900

979
Allereerste
nederzettingen op het
Sint-Gorikseiland:
bouw van een castrum
en kapel gewijd aan
Sint-Gorik

1047
Vorsten ruilden
Sint-Gorikseiland voor
de Coudenberg –
dichter bij hun
jachtterrein, het
Zonniënwoud

1134
Eerste stadswal

1379
Tweede
stadswal

1229
Verwerving
stadsrechten door
Hendrik I van Brabant.

1406
Oprichting van het
Arsenaal door hertog
van Bourgondië

2000

900s
Fenomeen van
“verbrusseling”
in de jaren ‘60
en ’70

1236
Grote stadsbrand

2000s
Brussel in
Europa

1422

1302
Ambachtenopstand
1276
Grote stadsbrand

Oorlog met Meche
1360
Ambachtenopstand

1421
Ambachtenopstand

A

11,376,000
10,840,000
9,651,000

4,000
686

9,855,000

200,433
7,406,000

175,534

79,448
161,080

bevolkingsaantal

157,673

154,801
143,957
25,573

44,536

14,068

migratiesaldo
-18,647

4,160
-1,660

10
1910
Goederen-1921

28,330

1958
Expo ‘58

2000
Culturele

200,433
182,686
175,534

162,498

161,080

152,828

157,673

154,801
143,957

98,279
73,128

28,330
4,160
-1,660

1921

aanhechting van
Haren, Laken en
Neder-Over-Heembeek

1500

1600

1500s
Bloeiperiode onder Karel
V (1506-1555)
- verval onder
Filips II (1556-1595)

abant
an het
e Rijk
is op

1700

1600s
Bloeiperiode onder
Albrecht van Oostenrijk
(1595-1633)
- verval onder
Filips IV van Spanje
(1633-1640)

1800

1700s
Brussel als hoofdstad van
de Oostenrijkse
Nederlanden

1900

1800s
Onafhankelijkheidsstrijd
en industriële ontwikkelingen

2000

1900s
Fenomeen van
“verbrusseling”
in de jaren ‘60
en ’70

2000s
Brussel in
Europa

11,376,000
10,840,000
9,651,000

9,855,000

7,424,000
7,406,000
79,448

4,337,000

25,573

44,536
14,068

-18,647

1561
Opening kanaal
Willebroek

ng van het
door hertog
gondië

1672
Bouw citadel ten
Zuiden van de stad

1782
Bouw Kasteel van Laken

1713
Verdrag van Utrecht: Spaanse
Nederlanden gaan naar Karel
VI (Keizer HHR en
aartshertog van Oostenrijk)

1523

1667

1746-1748

Ketterverbrandingen

Devolutieoorlog

Brussel wordt bezet Brussel wordt
door troepen van
opnieuw bezet
Lodewijk XV
door de Fransen

1477
Ambachtenopstand

1567

1683
Frans-Spaanse oorlog

1958
Expo ‘58

2000
Culturele
hoofdstad
van Europa

2001
Hoofdstad van de EU

1844
Noordstation Rogierplein

422

Tachtigjarige Oorlog
- Brussel isoleert
zichzelf

1910
Goederenstation T & T

1867
Overkapping Zenne

1810-1840
Afbraak stadswallen

orlog met Mechelen

21
bachtenopstand

1832
Kanaal
Brussel-Charleroi

1793-1815

1902
Strijd voor
algemeen
stemrecht
1830
Belgische
Revolutie

1717
Ambachtenopstand

1918
Eerste
aanleg
luchthaven

1585

1695

1789

1831

Beleg van Brussel
- einde Brusselse
republiek

Bombardement
Grote Markt
door Fransen

Brabantse
Omwenteling:
opstand van de
Zuidelijke
Nederlanden tegen
het Oostenrijkse
gezag.

Leopold I
- politieke,
sociale en
taalkundige
discriminatie

1807
Opmaak eerste
rooilijnplannen

1865
Leopold II
prestige

1929
Oprichting
Sabena
1948-1957
Voorontwerp
Gewestplan
Brusselse
agglomeratie

1863
Eerste ‘Inspecteur der
wegen’, Victor Besme
- sociale en ruimtelijke
verdeling in wijken

1836
Planningsbevoegdheid
lokale overheden
- start coördinatie
Brussel +
agglomeratie

1943
Bombardementen WO
II

1940s
Besluiten
omtrent
centralisatie en
functionalisme

1915
Stadsplanning
hervormd door
besluitwet
- opkomst Modernisme

1842
Eerste ‘Inspecteur
der wegen’, Charles
Vanderstraeten
- stadsontwikkeling
binnen een straal
van 3KM rond het
stadhuis van Brussel

1962
Sectorplan voor de
Brusselse agglomera
- renoveren of afbreken?

1967
Manhattanplan
1969
Oprichting eerste
buurtcommité
1970
Tweede sectorplan
- meer autowegen

11

St

ee

40

30

20

50

40

30

20

02 STADSGROEI
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Brussel in de 10e eeuw: kruising van handelsroutes.
De haven gecombineerd met de handelsroute van Keulen naar
Brugge maken van Brussel een belangrijks handelscentrum.
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In de 14e eeuw kende de Brusselse economie een forse groei,
onder meer dankzij de lakenhandel. Bovendien evolueerde
de stad tot een belangrijk residentieel en politiek
centrum voor de hertogen van Brabant. Tezelfdertijd nam
de bevolking explosief toe tot 45.000 inwoners op het
einde van de 15e eeuw. Als gevolg hiervan moest een tweede
omwalling worden gebouwd.
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14DE EEUW
“De Kuip van Brussel”: een natuurlijke territoriale,
economische en juridische eenheid. De dorpen
Molenbeek, Anderlecht, Sint-Gillis, Schaarbeek,
Laken, Sint-Joost, Elsene en Vorst.
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HALLE VILVOORDE

WAALS BRABANT
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04 MANHATTANPLAN

1

1936 - Verbinding Noord- en Zuidstation

2
3

1958 - Bouw viaduct van Koekelberg
1959 - Bouw Rogiercentrum

4
5
6
7
8
9

1968
1969
1970
1971
1972
1974

-

Bouw
Bouw
Bouw
Bouw
Bouw
Bouw

Manhattancentrum
WTC I Toren
sociale woningen Harmoniewijk
RTT-Toren
sociale woningen Lakense Haard
comunicatiecentrum Noord

10 1983 - Bouw WTC III Toren

1966 - Manhattanplan

bron: inventaris van het bouwkundig erfgoed

8
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5

10

9

6
1

2

3
4
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05 STADSVERNIEUWING

2 INSTRUMENTEN

ACTIEVE WIJKCONTRACTEN

De perimeter van de duurzame wijkcontracten bestrijkt een
groot aantal wijken die hoofdzakelijk gelegen zijn in tien
gemeenten van het gewestelijke grondgebied.Deze kaart toont
de nog reeds actieve wijkcontracten.

STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN

1|
2|
3|
4|
5|

= herwaarderingsprogramma voor kwetsbare wijken. Een actieplan beperkt
in tijd en ruimte.

Havenlaan - Citroën - Groendreef - Tour & Taxis
(Stad Brussel / Molenbeek)
Noordstation - Brabantstraat - Sint-Lazaruslaan
(Schaarbeek / Sint-Joost)
Beekkant - Weststation - Ninoofsesteenweg - Brel
(Molenbeek / Anderlecht)
Koningslaan
(Vorst / Sint-Gillis)
RoRo -Poincarélaan
(Stad Brussel / Anderlecht / Molenbeek)

= Gemeentegrenzen overshrijdend instrument om de huisvesting, openbare
ruimte en voorzieningen te verbeteren van een wijk.

De interventieduur is 5 jaar.

De interventieduur is 7 jaar

10 miljoen euro/gemeente

gemiddeld 22 miljoen euro/contract

Afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een
Brusselse wijk.

Geleid door meerdere gewestelijke en gemeentelijke actoren onder
supervisie van het Gewest

Niveau van de wijk

Niveau van meerdere wijken, verschillende gemeenten

De programma’s van de zones zijn in 2017 goedgekeurd door de Regering
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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ACTIEF IN DE NOORDWIJK:

1.

STADSVERNIEUWINGSCONTRACT

Havenlaan - Citroën - Groendreef - Tour & Taxis

Studie uitgevoerd door Paola Viganò en Citytools.
Gemeenten: Stad Brussel + Molenbeek
Project focust op de vervollediging van het netwerk van publieke en
groene ruimtes van het Gewest. De strategie is een brede sequentie van
publieke ruimtes waar het het Maximiliaanpark als groot gebied van
continuïteit fungeert. Het behandelt ook de verbindingsmogelijkheden
van Tour&Taxis en de publieke ruimtes rond het monument van de Arbeid.

N

2.

STADSVERNIEUWINGSCONTRACT

- Sint-Lazaruslaan

Noordstation - Brabantstraat

Studie uitgevoerd door AAC Architecture en ERU.
Gemeenten: Schaarbeek + Sint Joost
Project focust op de reïntegratie van dit stadsdeel in het grootstedelijk
stadsweefsel aan de hand van verschillende projecten. Deze hebben
als doel ontsluiting, identiteit en coördinatie. Een greep uit de
projecten: inrichting tunnels onder spoorverbinding en tunnel SintLazarus, herinrichting van de Sint-Lazaruslaan, het terugbrengen
van bedrijvigheid in de Rogierpassage, Pool voor design en sociale
vernieuwing: NMBS-gebouw, nieuwe gewestelijke infrastructuur, etc.
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01 HUISHOUDENS

Aantal personen per
huishouden (2011)
2.5 - 2.7
1.9 - 2.2
1.3 - 1.7

Hoewel de Noordwijk vaak geassocieerd wordt met een monofunctionele
kantoorwijk, mag niet vergeten worden dat er ook nog heel wat mensen
in de wijk gehuisvest zijn. De wijk
telde in 2016 nl. 15 927 inwoners
verdeeld over 6509 huishoudens met
gemiddeld 2,44 p/hh. De omvangrijke kantoorfunctie er echter wel voor
dat die huishoudens ruimtelijk niet
egaal verspreid zijn. Nevenstaande
kaart toont in kleur alle bebouwing
aan die als voornaamste gebruik wonen
heeft, in relatie tot de totale bebouwing, weergegeven in lichtgrijs.
Van die huishoudens werd vervolgens
de grootte in kaart gebracht; daarbij valt op dat het dense noordelijke woonweefsel meteen ook de
grootste huishoudens bevat (rood).
Analoog bevatten de woningen tussen
de kantoorgebouwen de kleinste huishoudens (groen), terwijl de dichtstbevolkte sociale woontorens rond het
Gaucheretpark en (de boerderij van)
het Maximiliaanpark het Brusselse
gemiddelde volgen (geel).

Nieuwe / geplande
woonunits na 2011
Upsite: 357
Riva: 139
Canal Wharf: 270
KBC: 240
Thurn & Taxis: max 2000

Deze kaart werd gebaseerd op gegevens uit 2011, waardoor de UP-site
woontoren aan de Akenkaai (uit 2014)
nog niet werd mee verwerkt. Deze
woontoren illustreert echter wel een
belangrijke tendens in de wijk: een
intense verdichting maar ook gemiddelde verkleining van de huishoudens
t.o.v. de rest van het BHG (zie tabel).
Deze zullen in de toekomst vnl. gehuisvest zijn in studio’s en appartementen
van o.a. UP-site, Canal Wharf, Riva,
de KBC en Thurn & Taxis, allen samen
goed voor zo’n (maximum) 3000 nieuwe
woonunits.
Naast het dense laagbouwweefsel in
het noordelijke deel, is er ook een
belangrijk aandeel sociale hoogbouw
aanwezig in de wijk. Per 100 huishuidens telt de Noordwijk nl. 18,3 sociale
woningen (allen met comfort), waarmee ze ver boven het Brusselse gemiddelde van 7,3 zit. Toch is dit ook in
de toekomst niet te negeren: in 2016
alleen al moest het sociale woningbestand in heel het BHG eigenlijk al
dubbel zo groot zijn om aan de vraag
te voldoen, en het hiaat tussen vraag
en aanbod lijkt zelfs te gaan toenemen. Naast sociale huisvesting zijn
er ook heel wat private huurders in
de wijk, waardoor het totale aandeel
huurders van 87,8% veel hoger ligt
dan in het BHG (61%) of vele andere
centrumsteden.

N
500M

Verwachte dichtheid en grootte van de huishoudens in 2050 (en groei t.o.v. 2016)
Gegevens geëxtrapoleerd uit cijfers van wijkmonitoring Brussel.
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Dichtheid

Gezinsgrootte

Noordwijk

8160-9940/km² (+ 65 tot 100%)

2.42 - 2.56 p (-0.7% tot + 4.8%)

BHG

4470-4770/km² (+ 32 tot 41%)

2.17 - 2.57 p (+ 0.9 tot 19.5%)
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dubbel zo groot zijn om aan de vraag
te voldoen, en het hiaat tussen vraag
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Verwachte dichtheid en grootte van de huishoudens in 2050 (en groei t.o.v. 2016)
Gegevens geëxtrapoleerd uit cijfers van wijkmonitoring Brussel.
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02 LEEFTIJDSCATEGORIEËN EN ONDERWIJS
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03 POLITIEKE KLEUR

2018

JETTE

BRUSSEL STAD

GANSHOREN
EVERE
SINT AGATHA
BERCHEM

KOEKELBERG

SINT JANS MOLENBEEK

SCHAARBEEK

SINT JOOST
TEN NODE
SINT LAMBRECHTS WOLUWE

ETTERBEEK

SINT GILLES

ANDERLECHT

SINT PIETERS WOLUWE

ELSENE

VORST

OUDERGEM

WATERMAAL BOSVOORDE
UKKEL

PARTIJ
PS
MR
ECOLO

24

CDH
DEFI
PVDA

De nieuwe legislatuur toont een link progressieve trend aan in
Brussel. De groene golf is duidelijk voelbaar, niet minder dan
drie gemeentes zullen voortaan groene bestuurders hebben. Thema’s
als luchtkwaliteit en mobiliteitsdruk liggen de Brusselaars nauw
aan het hart.
Ptb-PvdA wordt door hun positieve scores niet
te marginaliseren, maar er wordt echter weinig mee in de boot
gesprongen om een coalitie te vormen. MR- OpenVld verliezen tov van
de vorige verkiezingen aan terrein, waardoor strategische zetels
vrijkwamen voor de linkse partijen. Ondanks forse camapganevoering
bij N-VA in Brussel boeken ze voorlopig weinig succes. Ps verliest
terrein maar blijft grootste partij ondanks Samusocial schandalen.

2012

JETTE

BRUSSEL STAD

GANSHOREN
EVERE
SINT AGATHA
BERCHEM

KOEKELBERG

SINT JANS MOLENBEEK

SCHAARBEEK

SINT JOOST
TEN NODE
SINT LAMBRECHTS WOLUWE

ETTERBEEK

SINT GILLES

ANDERLECHT

SINT PIETERS WOLUWE

ELSENE

VORST

OUDERGEM

WATERMAAL BOSVOORDE
UKKEL

PARTIJ
PS
MR
ECOLO

CDH
DEFI
PVDA
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04 DAG/NACHT GEBRUIKERS

Deze kaart geeft het gebruik weer in de Noordwijk op een werkdag.
Alleen overdag
Dag en nacht
Nooit (leegstaand)
Vooral overdag - deels nooit (leegstaand)
Vooral dag en nacht - deels nooit (leegstaand)
Vooral dag en nacht - dag (plint)
Publieke ruimte: weinig passanten
Publieke ruimte meer passanten

N

500M
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01
02
03
04
05
06
07

SITUERING
ZENNEPARK
GROENDREEF
UPSITE
MILLENIUM BUURTHUIS
ZENITH
VOORUITGANGSSTRAAT

08
09
10
11
12
13
14

ELLIPSGEBOUW
WTC
STATIONSPLEIN
BOERDERIJ MAXIMILIAANPARK
HÉLIPORT
KONING ALERT II LAAN
WELDADIGHEIDSSTRAAT

WEEFSELS

01 SITUERING

02 ZENNEPARK

01 SITUERING

08 ELLIPSGEBOUW

02 ZENNEPARK

09 WTC

03 GROENDREEF

10 STATIONSPLEIN

04 UPSITE

11 BOERDERIJ MAXIMILIAANPARK

05 MILLENIUM BUURTHUIS

12 HELIPORT

06 ZENITH

13 KONING ALERT II LAAN

07 VOORUITGANGSSTRAAT

14 WELDADIGHEIDSSTRAAT

Binnen het kader van het stadsvernieuwingscontract in de Maritieme
wijk, worden de verschillende parken met elkaar verbonden. Het
Zennepark moet een netwerk vormen met het Maximiliaanpark en het park
aan Thurn & Taxis. Er is sprake om opnieuw de Zenne open te leggen,
die een ware identiteit zou kunnen bieden aan deze wijk. Het Park, of
beter gezegd, het pad wordt één groen lint en ligt op de oude gedempte
Zennebedding ten noorden van de Noordwijk.

02
03

FUNCTIE

Woningen, park, commerciële functies

AANTAL BOUWLAGEN
3-5 m.u.v.
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 13 min.
AANTAL BOMEN/hectare
40
PERCENTAGE

06
04

07

05
08
09

10
12
11

N
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13

14

BEBOUWDE RUIMTE

VERKEERSCIRCULATIE

ONVERHARDE RUIMTE

VERHARDE RUIMTE

N
25M

03 GROENDREEF

04 UP-SITE

Aan de Groendreef was het eerste Belgische Station die een verbinding
vormde met het Europese vasteland. De Groendreef loopt parallel met
de Willebroekkaai. De Groendreef was toen een veelgebruikt wandelpad.
In 1954 verdween dit station en veranderde de stationswijk in een
industriële handelszone. De Groendreef loopt evenwijdig aan het Kanaal
van Willebroek. Ze is 37,5 meter breed en 1225 meter lang en verbindt
de Helihavenlaan, juist ten noorden van de Simon Bolivarlaan, met de
Jules de Troozsquare. De weg ontstond toen het Kanaal van Willebroek
in 1550-1561 werd uitgegraven. Het kanaal liep voorbij de locatie
van de huidige gelijknamige kaai en doorkruiste de stadswal via de
Oeverpoort. Langs het kanaal bevonden zich toen jaagpaden, waarvan
het oostelijke de naam Groenen Dijck droeg. Begin 18e eeuw werd deze
weg, die al snel de naam Groendreef kreeg, via de 17e-eeuwse bolwerken
verbonden met de Lakensepoort, die boven de Zenne uittorende. In 1704
werd de dreef verbreed en met vier rijen bomen beplant.

UP-site is een prestigieus bouwproject langs het kanaal dat sinds 2014
in gebruik is, waar voordien een oude industriële kaai was. Het omvat
enerzijds een complex van kantoren en een honderdtal appartementen
(7-8 bouwlagen) met een supermarkt en een restaurant in de plint.
Daarnaast is vooral de woontoren van 143 meter hoog (42 verdiepingen)
een sprekend element in het weefsel. Deze toren is met zijn privé spa
& wellness, privé skydeck, privé crèche en privébioscoop vnl. gericht
op exclusief wonen in de 251 diverse woningen.
De openbare ruimte rondom het complex bestaat in eerste instantie
vooral uit verharde open ruimte in de vorm van grote wegen, een heel
druk kruispunt en een wandelkaai met terassen. Hoewel het complex
voorzien is van heel wat ondergrondse parkeerplaatsen, wordt er ook
nog veel in de straten en zelfs op de kaai geparkeerd. Op het parkje
net naast de gebouwen en een klein groenperk op de binnenpleinen na is
de groene ruimte in de directe omgeving beperkt tot bomenrijen langs
de straat.

FUNCTIE

FUNCTIE

AANTAL BOUWLAGEN
WANDELAFSTAND NOORDSTATION
AANTAL BOMEN/hectare
PERCENTAGE

Woningen, afvalverwerkingsbedrijf,
leveranciers
3-5
12 min.
32

Woningen, woonondersteunende functies,
kantoren, restaurant, publieke ruimte
7-8 m.u.v. woontoren: 42
AANTAL BOUWLAGEN
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 11 min.
12
AANTAL BOMEN/hectare
PERCENTAGE

31

05     

06 ZENITH

Dit segment wordt omsloten door de Helihavenlaan en de Antwerpsesteenweg.
De textuur wordt sterk gedefinieerd door de 6 sociale woontorens die
hier aanwezig zijn. Tussen de woontorens bevinden zich groene vlaktes
die de torens verbinden via paden. Centraal in deze ruimte bevindt
zich het Millenium buurthuis. Achter de woontorens bevinden zich nog
een supermarkt en een cultuur- en sportcentrum. Ten oosten zijn meer
woontorens terug te vinden. Ten weste van de site bevindt zich de
klavertje vier kleuter- en basisschool.
Het segment zelf wordt dus gekenmerkt door een grote korrel. Het is
een weefsel met grote vlakken, dat is voorbehouden voor voetgangers.De
banen die het segment omringen worden gekenmerkt door een groot aantal
geparkeerde auto’s.

Dit stuk weefsel in het centrum van de wijk is één van de meeste
aantrekkelijke plaatsen in de Noordwijk. Dit komt door de diversiteit
aan functies die aan het park gekoppeld zijn, en dit op een afstand van
300 meter van het station. Een bekende en belangrijke faciliteit voor
wijk hier bevindt zich in het 94m hoge Zenith gebouw. De hoofdfunctie
is administratief en staat in voor het beheer van conciërgediensten
(koerier, schoonmaak, …), voeding, transport , veiligheid en een
comfortabel milieu voor de buurten. Het Vlaams agentschap voor personen
met een handicap is ook aanwezig in het Zenith. De overheersende
publieke ruimte in dit segment is de lange as van de Koning Albert IIlaan en het Gaucheret Park van 14332 m2. Tot slot vinden we hier ook
nog 3 woningblokken van elk 4 verdiepingen terug die landschappelijk
met elkaar communiceren. Ten oosten hiervan liggen de iets hogere
gebouwen waarvan één, het politie agentschap en het andere Hotel Husa
President Park.

FUNCTIE

FUNCTIE

Woontorens, buurthuis, supermarkt.

AANTAL BOUWLAGEN
14
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 6 minuten
AANTAL BOMEN/hectare
BOMEN
18
PERCENTAGE

32

woningen, administratieve dienst, horeca
en politiekantoor
AANTAL BOUWLAGEN
3 - 4, toren: 24
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 6 min
3.26 ha
AANTAL BOMEN/hectare
PERCENTAGE

07 VOORUITGANGSSTRAAT

08 ELLIPSGEBOUW

In dit segement is het stratenweefsel van vóór het Manhattanplan
behouden gebleven. Het zijn allemaal gesloten bouwblokken die
voornamelijk bestaan uit smalle straatjes met aan weerszijden
woningen. Ten Oosten komen deze straten uit op de Vooruitgangsstraat.
Deze straat is herkenbaar door de aanwezigheid van de tramlijn die
richting het Noordstation loopt. Ten westen komen de straten uit op
het Gaucheraitpark waar er steeds wel activiteiten plaatsvinden. Dit
segment bevat ook redelijke wat buurtondersteunende functies waaronder
een lagere school ‘École 8 Frédéric De Jongh’ en een orthodoxe kerk.
De buurtbewoners parkeren zich voornamelijk in de omliggende straten.
In het straat beeld zijn opvallend veel bomen aanwezig - vooral in
  Ŝ        
aanwezig, maar bestaat voornamelijk uit een verhard oppervlak.

Dit segment is gelegen in het zakelijk district van Brussel Noord. Er
staan momenteel enkel kantoorgebouwen, zowel hoge kantoortorens als meer
bescheiden gebouwen. Het meest kenmerkende is het Ellipsgebouw, waar de
Vlaamse overheid zich bevindt, die zorgt voor 1871 werkplekken. Op de
site van de voormalige TBR-Toren (RTT-Toren) worden er momenteel twee
nieuwe kantoortorens gebouwd, de Möbiustrorens. De Möbiustorens zouden
in 2020 gebruiksklaar moeten zijn. Deze zullen de passiefstandaard
halen en ambieren het BREEAM Excellent-niveau. Een van de torens is
al gekocht door Allianz Verzekeringen voor hun nieuwe hoofdkwartier.
Het stratenweefsel is gevormd aan de hand van het Manhattanplan. Het
segment vormt het slotstuk van de Koning Albert II Laan, die tussen
de kantoortorens loopt. Gekenmerkt door zijn groenstructuur in het
midden bestaat de laan langs beide zijden uit twee rijstroken, een
ºŜŜ 
Gaucheretpark grenst het segment aan de noordkant en zorgt voor een
extra groenstructuur.

Woningen,
orthodoxe
recreatiemogelijkheden
3-5
AANTAL BOUWLAGEN
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 6 min.
34
AANTAL BOMEN/hectare
 

FUNCTIE

FUNCTIE

kerk,

school,

Kantoren en commerciële functies
Vlaamse overheid, VLAIO, Allianz
6 - 33
AANTAL BOUWLAGEN
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 5 min.
54
AANTAL BOMEN/hectare
 

33

09 WTC

10 BRUSSEL NOORD

In dit segement zien we vooral de hoge torens die in Noordwijk dominant
zijn , namelijk WTC torens I , II en III . Het World Trade Center is een
complex van wolkenkrabbers, gelegen in de Belgische stad Brussel aan
de Koning Albert II-laan en de Simon Bolivarlaan in het zakendistrict
van Brussel in de Noordruimte. Ten oosten van het complex ligt Station
Brussel-Noord. De drie torens behoren tot de hoogste gebouwen in
België. Oorspronkelijk was het plan om een complex te bouwen met acht
torens die alle rond de kruising van de Koning Albert II-laan en de
Simon Bolivarlaan zouden komen. Twee van deze in de zuidoosthoek van
de kruising werden de Belgacom-torens en de twee in het noordoosten de
North Galaxy-torens. In de jaren 1970 werden in de noordwesthoek de
twee torens van WTC-gebouwen 1 en 2 geopend.[1] In het zuidwesten werd
in de jaren 1980 de toren van WTC-gebouw 3 gebouwd; de vierde toren
werd nooit gebouwd.

Het stationsplein bevindt zich aan de hoofdingang van het Noordstation,
gelegen op het grondgebied van Schaarbeek. De Simon Bolivarlaan verbindt
het plein met het Willebroek kanaal. In 1967 werd het Manhattan Plan
gerealiseerd: dit heeft het weefsel erg veranderd in een monotone
zakendistrict. Dit segment wordt vooal gekenmerkt door kantoorfuncties
en mobiliteitsvoorzieningen. Het stationsplein fungeert als wacht -en
ontmoetingsruimte en wordt omringd door hoogbouw. Het plein wordt
gekenmerkt door een aaneenschakeling van bomen en straatmeubilair
die een rustoord vormt van de aankomende passanten die hun traject
verderzetten op één van omliggende lanen.

FUNCTIE

FUNCTIE

Commercieel , overheidsdienst , Educatie

AANTAL BOUWLAGEN
Kantoorgebouw : 28
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 3 min.
AANTAL BOMEN
32
PERCENTAGE

34

Station, kantoor,
publiek
commerciële functies
Kantoortoren: 28 en 31
AANTAL BOUWLAGEN
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 0 min.
17
AANTAL BOMEN/hectare
PERCENTAGE

plein

en

11 BOERDERIJ MAXIMILIAANPARK

12 HÉLIPORT

La ferme du parc Maximilien in de Noordwijk van Brussel. Is een
boerderij op twee stappen van het metrostation IJzer! Tussen de
wolkenkrabbers en de grote Citroën garage maakt de boerderij plaats
voor schapen , kippen, geiten, eenden, konijnen, ezels... Dit is een
bijzonder verrassend element in het stedelijke Brusselse landschap.
Ondanks de vele negatieve connotaties waarmee het maximiliaanpark wordt
geconfronteerd blijven de poorten van dit dappere dierenreservaat,
de ark van het Maximiliaanpark, wagenwijd open. Zo is dit stukje
ongerepte natuur doorlopend open van 9h tot 16h met uitzondering van
het weekend.
Een korte hobbelige kasseistrook en een zweem authentieke mestgeur
wekken zelf even de indruk dat je op het erf van een echte boerderij
bent beland. Tot de sirenes en het verkeer dat rondom rondjes draait
die illusie weer doorprikken.
De hier in beeld gebrachte boerderij beslaat zo een kleine anderhalve
hectare en wordt omsloten door de Schipperijkaai (ten noorden), de
Helihavenlaan (ten oosten), de Boudewijnlaan (ten zuiden) en de
Willebroekkaai (ten westen).

In dit segement is het stratenweefsel van vóór het Manhattanplan
grotendeels behouden gebleven. Het zijn allemaal gesloten bouwblokken
met uitzondering van 1 die na 1971 helemaal is opgenwerkt. Hier is de
oude bebouwing vervangen door een woonblok van 13 verdiepingen. In de
bebouwde strook aan de linkerzijde bevonden zich vroeger constructies
van het voormalige Groendreefstation, een station dat in 1835 werd
geopend en in 1954 buiten gebruik werd gesteld. Vandaag de dag vinden
we hier de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp terug.
Dit segment bevat redelijke wat buurtondersteunende functies waarvan
de lagere school ‘Héliport’ de vornaamste is. Parkeren gebeurt in de
straat. In het straatbeeld zijn wel wat geïsoleerde bomen aanwezig maar
geen groene open ruimte (enkel privé tuinen). Het bevindt zich wel in
de directe nabijheid van het Maximiliaanpark en de kinderboerderij.

FUNCTIE

FUNCTIE

Kinderboerderij, app., liberale
vakbondskantoren, commerciële functies
AANTAL BOUWLAGEN
Voornamelijk 2 (tot 5), woontoren: 23
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 12 min.
AANTAL BOMEN/hectare
52
PERCENTAGE

Woningen,
brandweer,
lagere
school,
katholieke kerk en commerciële functies
AANTAL BOUWLAGEN
3-5 m.u.v. woontoren: 13
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 7 min.
AANTAL BOMEN/hectare
16
PERCENTAGE

35

13 KONING ALBERT II LAAN

14 WELDADIGHEIDSSTRAAT

In dit segment is het stratenweefsel sterk veranderd met de komst van het
Manhattanplan. Er bevinden zich vandaag de dag enkele kantoorgebouwen,
namelijk het Hendrik consciencegebouw, North Gate,... Deze worden
voornamelijk bezet door overheidsinstanties.
Een tweede opvallend element is de Koning Albert II laan. Deze heeft
een breedte van 60 meter waarvan 30 meter als middenberm. De laan werd
aangelegd op het oude tracé van de Zenne, de historische grens tussen
de gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Brussel. Deze laan is
de noord-zuidas die de Noordwijk met het centrum van Brussel verbind.
De middenberm werd in 1997 aangelegd en stelt een aantal kunstwerken
ten toon. Vandaag de dag word deze ruimte vooral gebruikt als passage,
om van punt a naar punt b te gaan. Meestal van station naar kantoor
en omgekeerd.

Tussen de verschillende gebouwen die behoren tot het Manhattanplan
bevindt zich in de Weldadigheidsstraat een plein dat rust brengt
en biedt aan de omgeving. Het plein is gelegen op de clash tussen
kantoortorens en -gebouwen en de overgang naar de residentiële
bouwblokken. Het plein vormt hier een gemoedelijke overgang tussen
het kantoorgebouw en het residentiële bouwblok met commerciële plint.
In de pit van het residentiële bouwblok bevindt zich een groene oase,
de verschillende buitenruimtes van de wooneenheden geven uit op dit
binnenplein, welke enkel toegankelijk is voor de bewoners.

FUNCTIE

FUNCTIE

Kantoor-, overheidsgebouwen, Koning Albert
II laan.
AANTAL BOUWLAGEN
8 à 10
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 6 min.
AANTAL BOMEN
75
PERCENTAGE
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BEBOUWDE RUIMTE

VERHARDE RUIMTE

ONVERHARDE RUIMTE

VERKEERSCIRCULATIE

kantoor-, overheidsgebouwen, wooneenheden,
detailhandel
5 - 15
AANTAL BOUWLAGEN
WANDELAFSTAND NOORDSTATION 4 min.
27
AANTAL BOMEN/hectare
PERCENTAGE

N
25M
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STEDELIJKE

01
02
03
04
05
06

SITUERING
ZENNEPARK
MAXIMILIAANPARK + PLATEAU HELIHAVEN
GAUCHERETPARK
KRUISING BOULEVARDS
FOTO ATLAS

RUIMTES

01 SITUERING

02 ZENNEPARK
03 MAXIMILIAANPARK
04 GAUCHERETPARK
05 KRUISING BOULEVARDS

02

04

03

05

40

02 ZENNEPARK
PROGRAMMA PUBLIEKE RUIMTE
-bankjes
-kruidentuin
-wandelpad

PROGRAMMA RAND
-woningen
-bedrijven
-parking langs Masuistraat en
Koninginnelaan

0PPERVLAKTE
2740m2

41

42

03 MAXIMILIAANPARK + PLATEAU HELIHAVEN
PROGRAMMA PUBLIEKE RUIMTE

PROGRAMMA RAND

0PPERVLAKTE

-Voetbalveld
-Basketbalveld
-Spinnenweb klimtoestel
-Omheinde speeltuin
-Buurthuis ‘Milennium’
-Zitmeubilair
-Parc de StreetWorkout

-Parking
-Sociale woningen
-Jeugdhuis (leegstaand)
-Grote weginfrastructuur

-34.750m2
-1974 (?) in kader van het
Manhattanplan
-laag groen
-7-24 gebruik

100m
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04 GAUCHERETPARK
PROGRAMMA PUBLIEKE RUIMTE

PROGRAMMA RAND

0PPERVLAKTE

-Speeltuigen
-Voetbalveld
-Basketveld
-Zitmeubilair

-Woningen
-Lagere school
-Kantoren
-Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

18.650m2
Laag groen en hoog groen
7-20 gebruik

100m

BEWONERS
WERKNEMERS
PASSANTEN
MIGRANTEN/ASIELZOEKERS

44

45

46

05 KRUISING BOULEVARDS
PROGRAMMA PUBLIEKE RUIMTE

PROGRAMMA RAND

0PPERVLAKTE

-Zitmeubilair
-Pick-Nicktafels
-Velolib
-Bushaltes

-Parking
-Kantoorgebouwen
-Horeca (1x)
-Dienst vreemdelingenzaken

61.971m2

200m

BEWONERS
WERKNEMERS
PASSANTEN
MIGRANTEN/ASIELZOEKERS
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STEDELIJKE

01
02
03
04

FIETSNETWERK
OPENBAAR VERVOER NETWERK
OOST-WEST VERBINDING
INTENSITEIT VERSUS GEBRUIK

MOBILITEIT

01 FIETSNETWERK
KLEINE SCHAAL

AANGEGEVEN FIETSROUTES
EENRICHTINGSFIETSPAD / FIETSSUGGESTIESTROOK
TWEERICHTINGSFIETSPAD
FIETS- BUSSTROOK
GEMARKEERD FIETSPAD
GEDEELD VOET/FIETSPAD
VILLO! PUNTEN
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02 
Spoor-netwerk ( Trein , Tram , Metro )

Brussel

Berlin

Amsterdam

London

Paris

N

Spoornetwerk

10 KM

51

02 

N

Buslijn

52

Tramlijn

Metrolijn

100 M

03 OOST-WEST VERBINDING
383M

229M

200M

383M

142M
382M

360M

536M

241M

1.2KM
231M

1.3KM

383M
330M
94M

713M

515M

308M

WARSCHAU POLEN

1.

07

KM

LYON FRANKRIJK

86.5
M

76

7.

56

KM

55 M

487.

341.
65 M

162.42 M
8 M

.
102
58

5.

25
M

SNELSTE ROUTES

N
500M

TE VOET
OPENBAAR VERVOER
AUTO

53

04 INTENSITEIT VS FUNCTIE

KAART I : Functie
Industrie / Logistiek
Publieke functie
Kantoren

KAART II : Wandelafstand tot station

In deze analyse wordt kort de infrastructuur en de functie van de bebouwde ruimte gekarteerd om mogelijke
conclusies te trekken over de
invloeden ervan op de mobiliteitsstromen.

5 min
10 min
15 min

Fietswegen

De pendel in de Noordwijk is hoofdzakelijk gerelateerd aan de sterke kantoorfunctie. Toch bestaan er
  º
transport teweegbrengen. Zo word op
kaart I een onderscheid gemaakt tussen
i) kantoorgebouwen die op bepaalde
  » ř 
waarbij de werknemers in theorie elk
mogelijk vervoersmiddel kunnen nemen
omdat ze enkel zichzelf verplaatsen;
ii) veelal kleinschalige maar ook
grotere industriële en logistieke
activiteiten, die vaak ook vracht
genereren;
iii) publieke functies zoals scholen, hotels, jeugdhuizen, musea, ...

KAART III : Verkeer op weekdag

De Noordwijk is een autowijk. Hoewel
elke straat wel voorzien is van een
voetpad, is dit lang niet het geval
º Ŝ 
aan dat er langs enkele belangrijke
ºŜ
Indien meer pendelaars gestimuleerd
moeten worden om de trein te nemen,
zou een vlotte en veilige manier om
zich verder met bv. met de step,
ºřřŜŜŜsen kunnen helpen. Op kaart II is
de gemiddelde wandelafstand tot het
station weergegeven. Deze toont aan
dat zo gped als de hele Noordwijk
vanuit het station te bewandelen
is binnen de 15min. Maar het illustreert ook dat functies met grote pendelstromen zich misschien ook
achter het station in Schaarbeek of
net voorbij de ring kunnen vestigen,
i.p.v. met shuttlebussen extra verkeersoverlast te creëren.

KAART IV : Verkeer in weekend

Die verkeersoverlast is er tijdens
weekdagen nl. wel degelijk. Het
contrast tussen kaart III van de
verkeersdrukte voor een gemiddelde
weekdag vs. kaart IV van die in het
weekend is groot. Doch passeren er
op een weekdag meer dan vier keer
meer passanten in Brussel-Noord dan
tijdens het weekend, een verschil
dat slechts bij heel weinig stations
in België zo groot is. De verkeersdrukte, vnl. tijdens de spitsuren,
is o.a. te wijten aan het feit dat
gemiddeld 2 op 3 Brusselse pendelaars die werkt in de nabijheid van

Langzaam verkeer
Gematigd verkeer
Snel verkeer
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STEDELIJKE

01
02
03
04

WATER
VERVUILING
VOEDSELPRODUCTIE EN CONSUMPTIE
VOORZIENINGEN

METABOLISME

01 OVERSTROMINGSRISICO

TOPOGRAFIE

OVERSTROMINGSRISICO

N
500M
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ZICHTBARE WATERPARTIJ
OVERDEKTE ZENNE
GROEN

KLEIN RISICO
MIDDEL RISICO
GROOT RISICO

01 WATERACTIVITEIT EN OPVANG

N
500M

ZICHTBARE WATERPARTIJ
OVERDEKTE ZENNE
GROEN
BEDRIJVIGHEID

COLLECTOREN
REGENWATERBEKKEN
NATUURLIJKE WATER
ZUIVERINGSINSTALLATIE

59

ɥɩ   
NO
WI ORD
JK

Op deze kaart is de concentratie aan stikstofdioxide
waar te nemen in het Brusselse hoofdstedelijke
gewest. Deze stof is vooral aanwezig door de vele
uitlaatgassen die voortkomen uit de druk bereden
Brusselse wegen. Zo kunnen we zien dat de massa
vooral toeneemt terhoogte van de oostelijke ring.
Æº
ozon wat een invloed heeft op de volkgezondheidv.
      º  
linken met elkaar komen we tot de constatatie
dat gans de zone binnen de brusselse ring boven
de toegelate norm ligt. Zo haalt het grootste
deel van het stadscentrum de norm van de
wereldgezondheidsorganisatie niet.
Flirtend met de normwaardes
Overschreiding van normwaards

N

Oplopende concentraties richting piek
alarmeringsgrens wordt overschreden

2KM

Pollutie index: schatting v/d algemene vervuiling. Grootste
gewicht krijgt luchtvervuiling en daarna watervervuiling.
Klein gewicht wordt gegeven aan andere soorten veruiling.

De concentratie van stikstofdioxide en fijn stof in het
Brussels hoofdstedelijk gewest in kaart gebracht

POLLUTIE INDEX - EUROPESE HOOFDSTEDEN
P
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BRUSSEL 70%
PARIJS 64%
LONDEN 54%
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AMSTERDAM 38%
BERLIJN 38%
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106 inw.

ɮɬŵa
ɩɨɥŵa
ɬɩŵa
ɪɮŵa
ɫɥŵa

0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000 ha
Besluit:º 
inwoner heeft dan zijn buur-hoofdsteden. Hoewel deze dus beduidend hoger is, zijn de Brusselaars (vooral de
ř ²º²ƀ Ŝ
Zo pleiten ze voor betere meetingen en aanpassingen in het pollutiepiekplan.

Zo vervangt het pollutiepiekplan de Europese normen door strengere regels van de wereld gezondheidsorganisatie
(WHO). Bij periodes van zware vervuiling worden nog enkel auoto’s met meer dan 3 inzittenden toegelaten
in de stad, daarnaast worden houtkachels verboden en wordt het openbaar vervoer gratis... Moeten we dit
niet gewoon veralgemenen en deze lijnen doortrekken om periodes van vervuiling een halt toe te roepen!?
Bron:  ŜŞŜ Ş ²º²ŞŞ Ŝ
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03 VOEDSELPRODUCTIE EN CONSUMPTIE
Export en import van de voedingsindustrie in België en Brusselse voorbeelden
Export binnen Europa

Export buiten Europa

Frankrijk > Nederland > Duits-

Verenigde Staten > China > Japan

land > Verenigd Koninkrijk

> Zuid-Korea > Canada

Canada

�uid-Korea

Verenigde �taten
China

Verenigd Koninkrijk

Baltische

Nederland

Duitsland

Centraal- &
Oost-Europa

Frankrijk

2008: €3 405 865 000
2017: €4 142 363 000

2008: €2 183 854 000
2017: €2 158 935 000

2008: €2 541 825 000
2017: €2 713 041 000

�apan

Het merendeel van de productie van de
voedingsindustrie in België wordt geëxporteerd naar het buitenland. Binnen de
Europese unie wordt meer dan 50% van de
productie geëxporteerd, tegenover een
16% van de totale productie die naar
landen buiten de Europese unie wordt
geëxporteerd.

Binnen Europa wordt voornamelijk geëxporteerd naar onze buurlanden, zijnde
Frankrijk, Nederland, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk, de Baltische staten en Centraal- en Oost-Europa. Van
onze buurlanden worden Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk gezien als prioriexport in de wereld teit. Onze buurlanden zijn samen goed
voor 65% van onze totale export.
Zuid-Europa behoort niet tot de grote
afnemer inzake onze exportgoederen.
staten
Fevia, de federatie van de Belgische
voedingsindustrie, stelt wel een toename voorop van 5% van de export tegen
2025. Ze stellen België voor als bondgenoot voor Saudi-Arabië, Indonesië, Brazilië, Mexico, de Verenigde Arabische
Emiraten... inzake export.

Vandaag worden er reeds tal van projecten opgezet in Brussel om de voedselproductie en consumptie lokaler te maken.
Zo bevat het Abbatoir in Anderlecht,
export in Europa de voormalige slachthuissite, een Urban
farm op het dak van de Foodmet. Op deze
site wordt volop geëxperimenteerd naar
een goede en aanvullende invulling ten
voordele van de omgeving.
Leefmilieu Brussel is reeds een tijdje
onderzoek aan het voeren en stelde zo
ook het project ‘Good food’ voorop. Als
doelstelling heeft men voorop gesteld
dat 30% van de groenten en fruit tegen
2035 lokaal moet worden geproduceerd en
bijkomend wil men tegen 2020 een daling
van 30% inzake voedselverspilling. Om
deze doelstellingen te bereiken stelt
men kleinere projecten voorop, zoals
bijvoorbeeld een composthoop in je eigen
tuin. Men wil graag een circulaire voedselketen bereiken waarbij men verschil2008: €1 651 670 000
lende actoren vanaf het begin reeds
2017: €2 071 600 000
betrekt, zo werkt men samen met schoolkeukens, kantines van kantoorgebouwen,
restaurants, voedselproducten... Specifi
ek voor de scholengemeenschap heeft
Leefmilieu Brussel eveneens ‘Bubble
netwerk’ opgericht, welke milieueducatie omvat.
2008: €583 135 000 Ook stadslandbouw krijgt veel aandacht,
2017: €895 412 000 gezien er veel potentiële ruimte gelegen is in Brussel en deze eveneens kan
bijdragen tot een circulaire voedselketen.

2008: €627 218 000
2017: €827 592 000

import en export in België
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04 VOORZIENINGEN

100m

SCHOLEN
SOCIALE FUNCTIES
SUPERMARKTEN, DAGWINKELS
RELIGIEUZE GEBOUWEN
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RICHARD

01
02
03
04

SEQUENTIE
SEQUENTIE
SEQUENTIE
LEEGSTAND

VS. SYNCHROON I
VS. SYNCHROON II
VS. SYNCHROON III
EN POTENTIE

SENNETT

05
06
07
08

INTERPUNCTIE
POREUZE RANDEN EN BARRIÈRES
ACTIEVE HOEKEN
URBAN WORD STATIONSPLEINEN
MAP
VERRIJKING

01 SEQUENTIE vs. SYNCHROON
Bebouwde ruimte
SEQUENTIE:
In de context van
Brussel noord kunnen
sequentie ruimtes gezien
worden als zones die
monotoon gebruikt/geleefd
worden, zoals de vele
kantoorgebouwen in de
noordwijk, evenals de
private woningen die sterk
gescheiden zijn van andere
functies.
SYNCHROON:
Tussen de bebouwde
zones zijn hier en daar
synchroon ruimtes op te
merken. Deze kunnen op
verschillende manieren
gebruikt worden en laten
sociale interactie toe.
Hier zijn winkels,
restaurants, cafeetjes
goede voorbeelden van,
evenals de stationsbuurt.

N
100M
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01 SEQUENTIE vs. SYNCHROON
Open ruimte
SEQUENTIE:
De onvergrendelde
sequentie ruimtes zijn
openbare plaatsen die
door infrastructuur of
mensen beperkt worden
in gebruik. Hier is het
Maximiliaanpark een goed
voorbeeld van.
SYNCHROON:
Er wordt verwacht van de
publieke ruimte dat deze
ten allertijde synchroon
kan gebruik worden, zoals
parken, pleinen, envenals
levendige straten. Zo valt
het op in Brussel dat dit
niet het geval is.
SYNCHROON:
Door openingsuren
of beperkte
entreemogelijkheden wordt
de publieke ruimte maar
gedeeltelijk toegankelijk,
zoals de boerderij en het
zennepark, maar ook de
kruidentuin.

N
100M
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01 SEQUENTIE vs. SYNCHROON
Private ruimte
SEQUENTIE:
Door de privatisering van
de vele ruimtes onstaat
een monotoon gebruik. Deze
plaatsen kunnen we ook
gaan zien als toekomstige
potentiele ruimtes die
later getransformeerd
kunnen worden. Parkings,
bedrijventerreinen kunnen
hieronder gecatalogeerd
worden.
SYNCHROON:
De kantoorgebouwen maar
ook de vele woningen/
appartementen beschikken
bijna allemaal over
private binnenplaatsen.
Deze kunnen gebruikt
worden door de
verschillende eigenaars
maar verder rijkt de
interactie niet. Ook
hier zijn alternatieven
mogelijk.

N
100M
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02 SEQUENTIE VS. SYNCHROOM II

100m

Deze kaart tracht het concept van de sequential en synchronic spaces op de Noordwijk toe te passen. Eerder dan
enkel deze 2 uitersten op te zoeken wordt ook acht genomen van de ruimtes die tussen deze 2 categoriën vallen.
De categorisering gebeurt op basis van de volgende factoren: het aantal functies die de ruimte tegelijk herbergt
en de tijd waarin de ruimte gebruikt wordt of kan worden.
Zo wordt een grid over de noordwijk gelegd waarin elke
cel ingekleurd wordt naargelang deze factoren. Dominant
zijn de ruimtes zoals kantoren of wonen waar er maar 1
functie plaatsvindt gedurende een vrij lange periode.
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03 SEQUENTIE VS. SYNCHROOM III
Synchronic and sequential spaces, zoals
Richard Sennett ze beschrijft in zijn
boek ‘Building and dwelling’, vinden
volgens ons niet meer zo naast elkaar
plaats. Vandaag staan we constant in
contact met anderen via social media.
Vertrekkend vanuit die gedachtengang
hebben we een analyskaart gemaakt omtrent deze synchronic and sequential
spaces.
De voor de hand liggende ruimtes, zoals het station, de openbare pleinen...
vormen synchronic spaces. Dat is ook
waar te nemen in de analysekaart. Op
deze plaatsen delen mensen veel foto’s
en statussen met elkaar.
De kantoorgebouwen, overheidsgebouwen,
²ŜŜŜºnitie van Richard Sernett eerder behoren
tot sequential spaces. Echter kunnen we
op de sociale media vele posts terugvinden welke openbaar zijn gesteld. De
foto’s werden getrokken vanuit sequential space zoals de woonkamer, het kantoor...
Om deze analyse aan te tonen en te laten
beleven door de lezer, hebben we een
instagramaccount aangemaakt waarop we
deze openbare foto’s reposten. Zo moet
u als lezer deelnemen aan de synchronic
space van de social media en betreedt
u de vele sequential spaces die er op
terug te vinden zijn.

N
500M
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04 LEEGSTAAND VS POTENTIE
Sennett spreekt in zijn boek “Building and Dwelling: Ethics for the City” over Open systeem , en
die idee van continueiteit en flexibiliteit van stad te visualiseren , bracht ik gebouwen die van
Die nieuwe projecten waren ook meestal hefboomprojecten met als bedoeling de wijk te herwarderen
Ik heb daarnaast ook de leegstaande gebouwen in Noordwijk in kaart aangeduid , om zo de potentie

vertelt hoe de Stad continu verandert. Om
functie/bezetting zijn veranderd in kaart .
en verdere ontwikkeling in gang te zetten .
aan te tonen voor verandering .

Van functie/bezetting veranderde gebouwen
500 M

Deels van functie/bezetting veranderde gebouwen
Leegstaande gebouwen

Thurn en Taxis is een Belgisch voormalig
goederenstation en Brusselse industriële
opslagplaats. Het goederenstation werd
gesloten in 1994. Het Koninklijk Pakhuis
werd volledig gerestaureerd. Momenteel
wordt de site herontwikkeld als een evenementenlocatie, bedrijvencentrum, park
en woonwijk. Onder andere eventen zoals
de antiekbeurzen BRAFA en Art Brussels,
de Brussels Design Market en het Festival Couleur Café worden er georganiseerd.

Allee Du Kaai Ooit een verzameling
leegstaande loodsen, nu een levendige site waar zowel sociale, artistieke
als sportieve activiteiten kunnen ontstaan en verder worden ontwikkeld. Eind
2018 maakt Allee Du Kaai plaats voor een
nieuw openbaar stadspark. Maar tot die
tijd blijven we verder bouwen aan een
plek waar iedereen welkom is om elkaar
te ontmoeten en in alle rust te kunnen
groeien.

Tijdelijke brug van Gijs Van Vaerenbergh architecten . Op die locatie
zal later een definitieve brug komen ,
namelijk Picardbrug

Het project een museum aan het kanaal te
realiseren circuleert al sinds 2014 in de
plannen van de Brusselse Gewestregering.
De regering zag met de aankoop van de site
van de Citroëngarage een mogelijkheid voor
Brussel een eigen museum voor moderne en
hedendaagse kunst te realiseren. Aanvankelijk hoopte men voor de collectie deels
te kunnen putten uit de kunstcollectie van
de federale Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België

Het Zennepark is een soort promenade
van niet breder dan 15 meter, die zich
slingert tussen huizenblokken. Het park
wordt in delen aangelegd en in 2016 was
het eerste deel, tussen de straathoek
Helihavenlaan / Koninig Albert II-laan
en de Masuistraat, af. Het park volgt
deels de voormalige loop van de rivier
de Zenne. Dit deel van de Zenne werd
tussen 1931 en 1935 overwelfd. Sindsdien
is de ruimte die voorheen door de rivier
werd ingenomen, blijven bestaan tussen
de bewoonde huizenblokken. Dit braakland
is gebruikt om een openbaar park aan te
leggen dat zich uitstrekt over de Masui-wijk.

WTC toren , bevat verschillende lege
verdiepingen die momenteel tijdelijk
zijn aangevuld . De nieuwe functies zijn
zeer varierend , gaande van commercieel
en administratie tot educatieve bezettingen .
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05 INTERPUNCTIE
! Een uitroepteken is een object (standbeeld, kunstwerk, gebouw, monumenten,
...) dat een belangrijke plek aanduidt.
Een uitroepteken en zijn onderlinge relatie tot andere uitroeptekens helpt de
passant zich te oriënteren in het weefsel.
!? Sommige uitroeptekens verliezen hun
slagkracht omwille van hun locatie,
bijvoorbeeld als ze op onbelangrijke
plaatsen staan. Zulke monumenten roepen
dus ook wat vraagtekens op.
; Een puntkomma duidt op een plek waar
een bepaalde overgang van beweging in
het weefsel plaatsvindt. Vaak kan de
activiteit, bijvoorbeeld op een kruispunt, een subtielere accentuering van
een belangrijke plek zijn, maar dit kan
even goed in combinatie met een uitroepteken.
“ “ Aanhalingstekens schenken extra
aandacht aan iets dat anders snel over
het hoofd gezien zou kunnen worden. Het
laat de passant even stilstaan bij een
accent in een ondergewaardeerd deel van
het weefsel.
( ) Haakjes duiden op een bijkomend element dat niet noodzakelijk bijdraagt
aan het huidige ‘verhaal’ van het weefsel. Het gaat dan vooral om leegstaande
gebouwen of terreinen die nog geen invulling hebben en dus eender welke bijkomende toevoeging kunnen betekenen.
. Een punt duidt een duidelijk einde van
een segment aan. Het stopt een bepaalde
beweging of vormt een sterke barrière in
het weefsel.
- Het koppelteken verbindt twee ruimten
of vormt een breekpunt in het stedelijk
weefsel.
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06 BARRIERES EN POREUZE RANDEN

Richard Sennett heeft het in zijn boek over ‘Borders and Boundaries’. In
deze kaart geef ik de boundaries of barrières weer. Het kanaal, de sporen
en de Boudewijnlaan isoleren de Noordwijk van zijn omgeving.
N
Harde grens
Zachte grens

500M
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06 BARRIERES EN POREUZE RANDEN

NOLLI MAP
In deze tweede kaart toon ik de poreuze randen dit door het maken van
een nolli map. Hierbij kleur ik de bebouwing en terreinen die privé zijn
en dus afgesloten voor publiek. En alle open ruimte zoals parken en
openbare weg maar ook café, restaurant, winkel, hotels, ... blijven wit.

N
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07 ACTIEVE HOEKEN

OVERSTROMINGSRISICO

N
500M

WATERWEGEN
OVERDEKTE WATERWEGEN
ONVERHARD

KLEIN
MIDDELMATIG
GROOT

75

08 URBAN WORD MAPPING
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RECHERCHE SCENARIO
DE SCÉNARIO ONDERZOEK
A partir d’une même approche, trois scénarii sont
examinés à chaque fois:
S: effet rapide, budget relativement faible
M: ambitieux mais réaliste
XL: utopie, the sky is the limit

Vanuit eenzelfde thema worden telkens 3
scenario’s onderzocht:
S: quick win, relatief laag budget
M: ambitieus maar realistisch
XL: utopie, the sky is the limit

Auteur: étudiants par groupe de 3 selon le thème Auteur: studenten in groepen van 3 per thema
Durée: 2 semaines Tijdsspanne: 2 weken

01 SMALL : ROUE DU NORD
2e MA SRP (SINT-LUCAS) - STUDIO BRUSSEL MIDREVIEW
Cita Cant - Anton De Boeck - Ellen Van Mechelen

CONTEXT EN SITUERING

AXONOMETRIE

Vandaag de dag is de Noordwijk
overmatig gericht op een vlotte
autodoorstroming
van
pendelaars
in de kantoren. Die doorstroming
manifesteert
zich
vnl.
evenwijdig aan de harde noordzuidgerichte grenzen van het kanaal
en de sporen.

Dat
leidt
tot
een
eerste
ontwerpprincipe als basis voor een
vernieuwde ruimtelijke structuur: Het
beperken van autoverkeer om optimaal in
te zetten op zacht verkeer en openbaar
vervoer voor pendelaars, bewoners en
passanten. Daartoe wordt een verbinding
dwars op de dominante auto-assen
voorzien.

Treinpendelaars die die het laatste
stukje richting hun werk met de
step, (plooi-)fiets, segway, e.d.
willen afleggen worden hiervoor
ontmoedigd door de royaal voor de
auto ingerichte Bolivarlaan, of
worden gestimuleerd een pendelbus
te nemen via de ring. Als relatief
kleinschalige ingreep wordt daarom
een voetgangers- en fietssingel
geïnstalleerd boven het Simon
Bolivarplein,

die een fietsparking in het station op
een veilige manier verbindt met een
brede fietsweg langs de Bolivarlaan.
Op die manier rijgt niet alleen het
zacht verkeer een mooie en veilige
toegang, maar worden ook de sokkels
van de omliggende kantoorgebouwen
publiek
toegankelijk.
Het
installeren van publieke functies
en sociale events op deze sokkels
maakt de stationsbuurt ook buiten
de kantooruren aantrekkelijker en
levendig.

ANALYSE
01 FIETSNETWERK

2020

2030

2040

S

M

L

dubbel maaiveld creëeren aan
de hand van een fietssingel
die de plinten verbindt.

verder uitbouwen van een
autovrije oost-west-as

KLEINE SCHAAL

AANGEGEVEN FIETSROUTES
EENRICHTINGSFIETSPAD / FIETSSUGGESTIESTROOK
TWEERICHTINGSFIETSPAD
FIETS- BUSSTROOK
GEMARKEERD FIETSPAD
GEDEELD VOET/FIETSPAD
VILLO! PUNTEN

BEELD
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station als centraal punt
binnen de noordwijk

2020

2030

2040

S

M

L

dubbel maaiveld creëeren aan
de hand van een fietssingel
die de plinten verbindt.

verder uitbouwen van een
autovrije oost-west-as

station als centraal punt
binnen de noordwijk

REFERENTIEPROJECTEN

Hovenring, Eindhoven

Cykelslangen, Kopenhagen

Brug in Pondung, Shangai
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02 MEDIUM : BOLIVARPARK
2e MA SRP (SINT-LUCAS) - STUDIO BRUSSEL MIDREVIEW
Cita Cant - Anton De Boeck - Ellen Van Mechelen

CONTEXT EN SITUERING

AXONOMETRIE

Vandaag de dag is de Noordwijk
overmatig gericht op een vlotte
autodoorstroming
van
pendelaars
in de kantoren. Die doorstroming
manifesteert
zich
vnl.
evenwijdig aan de harde noordzuidgerichte grenzen van het kanaal
en de sporen.

Dat
leidt
tot
een
eerste
ontwerpprincipe als basis voor een
vernieuwde ruimtelijke structuur: Het
beperken van autoverkeer om optimaal in
te zetten op zacht verkeer en openbaar
vervoer voor pendelaars, bewoners en
passanten. Daartoe wordt een verbinding
dwars op de dominante auto-assen
voorzien.

Om
de
lijn
van
openbaar
vervoer
en
zacht
verkeer
radicaal
door
te
trekken,
wordt
de
Bolivarlaan
autovrij
gemaakt
om
plaats
te
maken
voor
een
groene
omgeving met actief programma.
Binnen dit groen worden de publieke
functies van op de sokkels in
het small-scenario gelokaliseerd
op
het
maaiveld,
zodat
de
plinten
van
de
gebouwen
worden
geactiveerd.
Daarnaast
blijft
de
verbindingsfunctie
een
belangrijk
ontwerpprincipe:

naast een uitgebreide voetgangerszone
en fietsverbinding, wordt ook een
tramlijn aangelegd vanuit het station
tot over het water in Molenbeek,
waar het kan aansluiten op de metro.
Het inrichten van de Bolivarlaan
als groene omgeving laat ook toe om
andere parken te densifiëren (zie large
scenario). Zo zal het programma van
het Maximiliaanpark en Gaucheretpark verhuizen naar het Bolivarpark,
zodat er ruimte vrijkomt voor o.a.
woningen.

2020

2030

2040

S

M

L

dubbel maaiveld creëeren aan
de hand van een fietssingel
die de plinten verbindt.

verder uitbouwen van een
autovrije oost-west-as

ACTIEF IN DE NOORDWIJK:

1.

STADSVERNIEUWINGSCONTRACT

Havenlaan - Citroën - Groendreef - Tour & Taxis

ANALYSE

BEELD

Studie uitgevoerd door Paola Viganò en Citytools.
Gemeenten: Stad Brussel + Molenbeek

Project focust op de vervollediging van het netwerk van publieke en
groene ruimtes van het Gewest. De strategie is een brede sequentie van
publieke ruimtes waar het
het Maximiliaanpark als groot gebied van
continuïteit fungeert. Het behandelt ook de verbindingsmogelijkheden
van Tour&Taxis en de publieke ruimtes rond het monument van de Arbeid.

N

2.

STADSVERNIEUWINGSCONTRACT

- Sint-Lazaruslaan

Noordstation - Brabantstraat

Studie uitgevoerd door AAC Architecture en ERU.
Gemeenten: Schaarbeek + Sint Joost
Project focust op de reïntegratie van dit stadsdeel in het grootstedelijk
stadsweefsel aan de hand van verschillende projecten. Deze hebben
als doel ontsluiting, identiteit en coördinatie. Een greep uit de
projecten: inrichting tunnels onder spoorverbinding en tunnel SintLazarus, herinrichting van de Sint-Lazaruslaan, het terugbrengen
van bedrijvigheid in de Rogierpassage, Pool voor design en sociale
vernieuwing: NMBS-gebouw, nieuwe gewestelijke infrastructuur, etc.
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station als centraal punt
binnen de noordwijk

2020

2030

2040

S

M

L

dubbel maaiveld creëeren aan
de hand van een fietssingel
die de plinten verbindt.

verder uitbouwen van een
autovrije oost-west-as

station als centraal punt
binnen de noordwijk

REFERENTIEPROJECTEN

Bryant Park, New York

Central Park, New York

Warandepark, Brussel
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03 LARGE : CENTRE BRUSSELS NOORD
2e MA SRP (SINT-LUCAS) - STUDIO BRUSSEL MIDREVIEW
Cita Cant - Anton De Boeck - Ellen Van Mechelen

CONTEXT EN SITUERING

AXONOMETRIE

Vandaag de dag is de Noordwijk
overmatig gericht op een vlotte
autodoorstroming
van
pendelaars
in de kantoren. Die doorstroming
manifesteert
zich
vnl.
evenwijdig aan de harde noordzuidgerichte grenzen van het kanaal
en de sporen. Dat leidt tot een eerste
ontwerpprincipe als basis voor een
vernieuwde ruimtelijke structuur:

Het
uitbouwen
van
station
Brussel-Noord
als
bloeiend
en
dens
centrum
van
twee
wijken
die
vandaag
intrinsiek
verschillen en weinig vermenging
kennen, en waarbij de centrale functie
van openbaar vervoer optimaal wordt
benut.

Aansluitend
bij
Richard
Sennets visie om barrières om
te vormen tot poreuze randen,
wordt
de
O-W
verbinding
van de autovrije Bolivarlaan
doorgetrokken tot in Schaarbeek
door het station niet enkel
als mobiliteitshub, maar als
stedelijk centrum in te richten.
Via een graduele verhoging van het
maaiveld wordt het Bolivarplein
doorgetrokken tot boven de sporen,
en sluit in de Brabantwijk
verder aan op de bestaande
helling.

Zo
komen
de
sporen,
die
op
hetzelfde
niveau
blijven,
toch
onder
het
maaiveld
terecht,
dat
ingezet
kan
worden
om
van
BrusselNoord
een
bloeiend
centrum
met
diverse
programma’s,
functies
en
activiteiten
te maken, in een flexibele configuratie.
Buiten het station zorgen toekomstige
ontwikkelingen
voor
een
meer
vermengd weefsel van zowel de
Noordwijk
als
de
Brabantwijk.
Dens woonweefsel wordt ontpit en
hier en daar economisch verdicht,
terwijl
leegstaande
kantoren
andersom worden voor wonen en publieke
functies.

ANALYSE

2030

2040

S

M

L

dubbel maaiveld creëeren aan
de hand van een fietssingel
die de plinten verbindt.

verder uitbouwen van een
autovrije oost-west-as

BEELD

Wandelafstand tot station
5 min
10 min
15 min
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2020

station als centraal punt
binnen de noordwijk

2020

2030

2040

S

M

L

dubbel maaiveld creëeren aan
de hand van een fietssingel
die de plinten verbindt.

verder uitbouwen van een
autovrije oost-west-as

station als centraal punt
binnen de noordwijk

REFERENTIEPROJECTEN

Bryant
Zuidas,
Park, New
Amsterdam
York

Central Park, New York

University of Exeter
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01 SCENARIO:

92

LES PEPITES - MICRO ELEMENTEN

TEN

Deze kaart toont de aanwezige open ruimte en de aanwezige voorzieningen in de wijk. Het valt op dat er een enorme hoeveelheid aan open
ruimte is en op veel plaatsen een tekort aan programma: zowel economische als sociale voorzieningen. Er is dus een groot potentieel om
de grote kwantiteit aan open ruimte ook te voorzien van een hogere
kwaliteit door het toevoegen van voorzieningen en activiteiten.

Referentie: Bryant park - New York
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02 SCENARIO:

Referentie: Lacaton & vassal - Royal college of art, Londen.
Programma moet flexibel zijn met meerdere invullingen. Het moet
ruimte laten voor toe-eigening, interpretatie en vrijheid van
gebruik. We willen de gebouwen op de Noordsite, open en transparant maken voor zijn omgeving. Hij moet uitnodigen om de activiteit te observeren en eraan deel te nemen.

94

DE PLINTEN ZIJN VAN ONS*

Referentie: Lacaton & vassal -transformatie van woningblok.
Hier werd in plaats van sloop gekozen voor een transformatie. De
bestaande gesloten gevels met kleine ramen worden verwijderd en
vervangen door grote transparante openingen.

In de N
en teg
komend
i.p.v.
ve man

Legende:
Bestaande toestand
Kleinhandel / horeca
Groothandel / foodmarket / supermarkt
Buurt ondersteunende functies

* iedereen

In de Noordwijk staan verschillende kantoorgebouwen (deels) leeg
en tegelijkertijd is er in de toekomst een grote vraag naar bijkomende woningen. Dus zouden we gebouwen kunnen transformeren
i.p.v. slopen om zo op een economische, efficiënte en kwalitatieve manier op de behoefte te reageren.
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03 SCENARIO:

M4H Rotterdam
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SPILLOVER

Oude dokken Gent - schipperskaai

Oude dokken Gent -

St

Spill-over conceptkaart
De ontwikkeling aan het kanaal heeft verschillende
doelen. Ten eerste willen we de barrières doorbreken.
Anderzijds kunnen de interventies aan het kanaal en
in de kantoorwijk een positief effect op de gehele
buurt.
De barrières van de Noordsite werden aangeduid met
een rode kleur. In ons voorstel voor scenario large
werken we rond het kanaal. En voor medium en small
werken we rond de kantoorwijk. Deze beinvloeden elkaar maar ook de omliggende woonwijken.

Analysekaart
Deze analysekaart toont de huidige situatie in de
kanaalzone en de geplande projecten. In het zuiden
wordt de voormalige citroëngarage omgebouwd tot een
nieuw centre pompidou museum. Aan de overzijde wordt
het nieuwe Becopark aangelegd. Daarnaast zijn er nog
verschillende nieuwe vastgoedprojecten aan het water
in ontwikkeling. Achter het Becopark bevindt zich het
Tour & Taxis complex, waar nu ook een park en nieuwe
kantoren en woningen worden ontwikkeld. Het noordelijke deel heeft een meer industriële invulling.
Aan de kant van de Noordwijk is het kanaal volledig
besteed aan materiaal- en afvalverwerking. Langs de
overzijde is er ook zwaardere industrie die het onderwerp vormt van een nieuw project: het materialendorp.
Door de vele ontwikkelingen en de strategische locatie is dit gebied uiterst geschikt voor een opwaarderingsproject.

MONUMENT VAN DE DE
ARBEID

VE

RG

OT

ED

OK

MATERIALENDORP

MATERIAALVERWERKING

TOUR &
TAXIS

BECOPARK

PICARD BRUG

CO

DO

K

CANAL WHARF
BE

WANDELAFSTAND STATION
10 MINUTEN

CENTRE POMPIDOU

appartementen met
actieve plint
appartementen met
actieve plint
materialendorp

maakindustrie
maakindustrie

appartementen met
actieve plint
culturele poort

school
+ maakindustrie
appartementen met
actieve plint

culturele poort

Gent -

Stéphane Beel
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SCENARIO:

500m

500m

PRODUCTIE VOEDSELPAKETTEN
RUIMTE VOOR WOONUNITS
FIETSKOERIERDIENSTEN + FIETSHUB
PRODUCTIE EARTH BLOCKS
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PASSIEF | ACTIEF DAKLOZENB

ONDERBENUT

ONDERBENUT

ONDERBENUT

ONDERBENUT

KNOOPPUNT VAN VLUCHTELINGEN

ONDERBENUT

ENBELEID

De migranten zijn een steeds groter probleem in Brussel Noord. Het
Maximiliaanpark werd daardoor afgenomen van de lokale bevolking
en toegeëigend door deze bevolkingsgroep. Elke avond wordt er
getracht ze te herbergen; in het opvangcentrum, bij mensen
thuis, ... Waarom kunnen we hun opvang niet koppelen met een
maatschappelijke meerwaarde en hen op allerlei manieren laten
meedraaien in het systeem? Op deze manier lost het Maximiliaanpark
zijn negatieve connotatie en zal het zo automatisch van een
herwaardering kunnen genieten.
AANPAKKEN VAN DE
LEEGSTAND

3 PIJLERS

BED, BAD, BROOD VOOR
DAKLOZEN EN MIGRANTEN

ONDERSTEUNEN VAN
LOKALE ORGANISATIES

LEEGSTAND IN DE NOORDWIJK

VAN FUNCTIE/BEZETTING VERANDERDE GEBOUWEN
DEELS LEEGSTAANDE GEBOUWEN
LEEGSTAANDE GEBOUWEN

ORGANISATIES
LAB NORTH. Dit netwerk van actoveren zet zich in voor
de herwaardering van de Noordwijk. Het al reeds lopende
initiatief van stedelijke voedselproductie kunnen we
uitbreiden op leegstaande platte daken. Daklozen kunnen mee
instaan voor het maken en de verdeling van groentenpakketten.
WOONBOX. Tijdelijke modulaire woonunits in leegstaande
gebouwen op initiatief van Samenlevingsopbouw Brussel.
Daklozen kunnen mee instaan voor de opbouw en verdeling en
bovendien zelf een unit toeeigenen.
BC MATERIALS. Dit pilootproject tracht het circulair
bouwen te stimuleren. Ze zetten zich in voor duurzame co2
neutrale bouwmaterialen. Earth blocks kennen een makkelijke
productie, ook hier kunnen de daklozen letterlijk hun
steentje bijdragen.
CAFE MARCEL VELO. We verhuizen deze onderneming naar het
station. Met de hulp van de daklozen kunnen we dit initatief
verder uitbreiden op deze nieuwe locatie. Bovendien wordt
het ook gekoppeld aan fietskoerierdiensten aansluitend de
volgende twee organisaties.
HANDELAARS AANGESLOTEN BIJ TAKE AWAY
POTENTIEEL AAN TE SLUITEN HANDELAARS

TOO GOOD TO GO. Ook in de Noordwijk willen we
voedselverspilling tegengaan, lokale handelaars kunnen hun
overtollig voedsel aanbieden op deze app van too good to
go. Daklozen kunnen hier ingezet worden voor de leveringen.
Hiebij staan de fietsen van Café Marcel ter beschikking.
TAKE AWAY. Ook hier weer kunnen ze ingezet worden voor
leveringen met de beschikbare fiesen van Café Marcel.
Zo dragen ze bij tot de lokale economie en kunnen ze
mee profiteren van het systeem.

BED, BAD, BROOD
Ze krijgen de ruimte (WTC) en de materialen (BC materials en
Woonbox) ter beschikking, de assemblage is aan hen.
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SCENARIO:

AUTOCULTUUR | DYNAMISCHE W

500m

500m

PUBLIEKE RUIMTE
FIETSTRAAT
COLLECTIEF PARKEREN
TE ACTIVEREN LEEGSTAND

KI

ND

ER

OP

VA

NG

SO

EP

BA

R

CYC

LE

TE
HU
50 UR
M2

100

HUB

E WOONOMGEVING

Het voorstel op deze schaal probeert het geïndividualiseerde
weefsel met de auto als dominant beeld, te doorbreken. Het
ontwerp tracht door middel van een nieuw mobiliteit concept het
weefsel om te vormen tot een aangenaam, leefbaar stuk stad waar
de zachte weggebruiker protagonist is.

BEELD VANDAAG

ACTIEPROGRAMMA
1. ZONE AFBAKENEN: AUTOLUW + PARKEERVRIJ
In deze autoluwe zone worden
alle straten omgevormd tot
fietsstraten en wordt parkeren
verboden. Circuleren is nog
steeds
mogelijk
waardoor
het laden en lossen van
boodschappen
mogelijk
blijft, het parkeren zal
echter op een andere locatie
plaatsvinden.

2. OPENBAAR VERVOERNETWERK UITBOUWEN
VOORSTEL GROENDREEF

STUDIO 017 PAOLA VIGANO / CITYTOOLS

nieuwe
tramlijn

bestaande
tramlijn
Bestaande toestand

Inplanting van kanaaltram

3. CENTRALE PARKEERMOGELIJKHEDEN VOORZIEN
Er worden op strategische
locaties collectieve flexibele
parkeertorens voorzien waar
men de auto kan achterlaten.
Hier zal ook een fietshub
voorzien worden opdat men de
auto makkelijk kan inwisselen
voor de fiets. De maximale
afstand tot de parking is
5minuten wandelen.

RUIMTELIJKE IMPACT

HERINRICHTING STRAATPROFIEL:
ZACHTE WEGGEBRUIKER DOMINANT

14.561 m2
komt vrij door het weghalen van
de parkeerplaatsen op straat.
Dit geeft de kans om de hele
straat te herdenken en de
publieke ruimte door het volk te
laten opeisen.

VRIJKOMENDE PERCELEN GEVEN
RUIMTE VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN

23.670 m2

LEEFTRAAT,
GENT

PARKNG IN SOISSONS,
FRANKRIJK
JACQUES FERRIER ARCHITECTURE

komt vrij door het weghalen
van de (individuele) private
parkeergarages. Dit geeft ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen en
buurtondersteunende
functies.
Deze kunnen op hun beurt de wijk
gaan activeren.
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SCENARIO:

500m

500m

102

BARRIÈREWERKING | STADSVER

VERSTERKING
04 VOORZIENINGEN

100m

De sporen vormen vandaag de dag een grote barrière in
Brussel Noord. Het creërt vele ‘achterkanten’. Wat als
we het negatieve effect van de infrastructuur kunnen
omvormen naar een opportuniteit? Dit project streeft
naar continuiteit in het weefsel, een nieuw stadsdeel dat
beantwoordt aan de noden van haar aangrenzende buurten.
Zo worden de Brabantwijk en de Noordwijk op hun beurt
opgewaardeerd.
PIJLERS
CONTINUITEÏT
WEEFSEL

OPWAARDERING
OMLIGGENDE BUURTEN

HERACTIVATIE
NOORDWIJK ADHV NIEUWE
ONTWIKKELINGEN

VOORZIENINGEN EN BARRIERES

04

Deze kaarten uit de Atlas van de Noordwijk tonen het gebrek
aan veelvoudige voorzieningen in de wijk. De Noordwijk wordt
VOORZIENINGEN
bovendien ook geïsoleerd door harde infrastructuren.

100m

SCHOLEN
SOCIALE FUNCTIES
SUPERMARKTEN, DAGWINKELS
RELIGIEUZE GEBOUWEN

06 BARRIERES EN POREUZE RANDEN

Richard Sennett heeft het in zijn boek over ‘Borders and Boundaries’. In
deze kaart geef ik de boundaries of barrières weer. Het kanaal, de sporen
en de Boudewijnlaan isoleren de Noordwijk van zijn omgeving.
N
Harde grens
Zachte grens

500M

06 BARRIERES EN POREUZE RANDEN

Richard Sennett heeft het in zijn boek over ‘Borders and Boundaries’. In
deze kaart geef ik de boundaries of barrières weer. Het kanaal, de sporen
en de Boudewijnlaan isoleren de Noordwijk van zijn omgeving.
N

SCHOLEN
SOCIALE FUNCTIES
SUPERMARKTEN, DAGWINKELS
RELIGIEUZE GEBOUWEN

Harde grens
Zachte grens

500M

Ook de Wijkmonitor kaart het gebrek aan lokale handelszaken, de
hoge werkloosheid en lage stabiliteit van werkgelegenheid in
Noordwijk aan. Ook de Brabantwijk scoort amper beter.
Dit scenario tracht de oostelijke barriere, zijnde de spoorwegberm,
op te heffen. Dit gebeurt aan de hand van de geringe ophoging
van het tracé waardoor onderin ruimte ontstaat om de bestaande
weefsels te laten samenvloeien tot één stedelijk weefsel. In deze
uitbreiding, van 5 hectare, worden vooral lokale handelszaken,
maakindustrie en sportinfrastructuur voorzien. Deze invulling
werkt als katalysator voor de naburige wijken.

CIRCULATIE

5 He
ct

are

Bestaande situatie: barrière

Circulatie in de nieuwe situatie

ONTWERPPRINCIPES
FLEXIBILITEIT
DIVERSITEIT IN FUNCTIE

LEVEL CROSSING REMOVAL PROJECT,
AUSTRALIË
VICTORIA’S BIG BUILD

BRIDGE UNDERSPACE DEVELOPMENT,
INDIA
HCP

MENSELIJKE SCHAAL

De uitbreiding wordt aan de
hand van deze ontwerpprincipes
gerealiseerd.
Deze
principes
streven naar een optimaal gebruik
doorheen dag en nacht. Door het
maximaal gebruik op verschillende
tijdspannes wordt ook de sociale
controle in de hand gewerkt.
Door onder de spoorlijnen op een
heel menselijke schaal te werken
ontstaat er een spanningsveld
tussen de verschillene schalen.
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13 13
AMBITIONS AMBITIES
13 ambitions, 13 visions pour le quartier
Nord, parfois très spatiales, parfois
plutôt conceptuelles ou fonctionnels, ou
tout en une fois.

13 ambities, 13 visies voor de Noordwijk,
soms heel ruimtelijk, soms eerder
conceptueel of functioneel, de betere alles
tegelijk.

Auteur: les étudiants individuellement Auteur: studenten individueel
Durée: 6 semaines Tijdsspanne: 6 weken

WATERLANDSCHAP

ALS DRAGER VAN WONEN, WERKEN EN OPEN RUIMTE
WATERBEHEER EN WATEROPSLAG
De povere, lege groenstroken
die vandaag de dag als publieke
ruimte worden gezien, maken
plaats voor ontmoetingsruimtes
in teken van wateropslag en
waterzuivering.
Zo
worden
functionele
ademruimtes
gecreëerd. Het verzamelen van
zowel woon- als werkgelegenheid
rond
deze
ruimtes
zorgt
vervolgens voor de noodzakelijk
sociale controle.
E
C
O
L
E

We kunnen niet langer de
problematiek rond de opwarming
van de aarde ontkennen. Het
stijgende zeeniveau zorgt niet
enkel voor overstromingsgevaar
aan de kust, maar is ook
een urgente vraagstuk voor
stedelijke gebieden. Dit zal
voor Brussel Noord niet anders
zijn.
Zo zie ik de potentie om
van Brussel Noord een ware
waterlandschap te maken. Dit
door het openleggen van de
Zenne. Deze kan dan ingezet
worden als een drager van wonen
en werken.

Het station behoudt zijn positie
als toegangspoort, daartegenover
wordt het kanaal belangrijk voor
transport over water. Verder
wordt Chaussée d’Anvers de
belangrijkste verbinding voor
het openbaar vervoer. Er wordt
ten slotte veel aandacht gelegd
op de trage weggebruikers. Het
traject doorheen Brussel Noord
verloopt zowel in verticale als
horizontale richting doorheen
het waterlandschap.

KLEIN

MIDDEL

Waar eens de binnenruimte van de
bouwblokken bestonden uit koterijen,
wordt plaats gemaakt voor
collectief wonen en werken.
Elk gedeelde tuin wordt voorzien van
wateropslag via watertorens
en waterfiltratie door wadi’s.

Ingrepen op maat van publieke ruimte.
Parken vormen de plek van uitstek
voor grote watertorens en vijvers.
Daartegenover tonen waterstraten,
watertuinen en waterpleinen aan dat
verharding niet een rem hoeven te
zijn op wateropslag.

VERWEVEN VAN WONEN EN WERKEN

VERBINDEN VAN DE PUBLIEKE RUIMTE
MARKT AAN
HET KANAAL

1
WATERPLEIN
2
WATERPARK

De noordelijke wijken van het
gebied, die nu een blinde vlek
zijn in het weefsel, maken plaats
voor een dense en kwalitatieve
oplossing.
Geclusterd
wonen
over, aan en met het water in
een open groene omgeving.
Het waterlandschap zal tevens
voor vruchtbare gronden zorgen
in
een
stedelijke
context
waardoor een diversiteit aan
tewerkstelling mogelijk wordt.
Hoewel we afstevenen naar een
hightech
toekomst,
zullen
we ook teruggrijpen naar de
ambachtelijke
beroepen.
Het
spanningsveld tussen beide zal
vervagen doordat deze op elkaar
kunnen inspelen.

SNEDE A

106

3

Verbinden van de toegangspoorten via
publieke ruimte in functie van water

ACTIEVE WEGGEBRUIKERS NETWERK
4
5

Huishoudens die in nauw contact komen met
ambachten en hightech werkomgevingen
1 WTC MET WOONGELEGENHEDEN, WERKRUIMTES EN KANTOREN
2 TRANSPARANTE SOKKEL MET EEN RECREATIEF PROGRAMMA
3 BRUG HANDELSPANDEN
4 ACTIEVE GEVELS
5 WATERBOEREN

NZ en OW trajecten op maat
van de actieve weggebruiker

MARISA BORABO

SCHADUWZONES
VRIJWAREN VAN
BEBOUWING

GEEN PARALLELLE
ZICHTLIJNEN

BESTAAND

NIEUW

WONEN
1 305 EENHEDEN
KANTOOR
279 132 M2

WONEN
2 543 EENHEDEN
KANTOOR
53 875 M2

GALLOWAY KOEIEN
ALS GROTE GRAZERS
MAKEN RUIMTE VOOR
NIEUWE GROEI

ZUIVERINGS
MOERASSEN

45°
PER BLOK
80% WONEN
20% WERKEN

TYPOLOGIE

BOOMGAARDEN

WATERLANDBOUW

WONEN EN WERKEN IN CIJFERS

N
SNEDE B

SNEDE A

SNEDE B
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OVER WATER
De open ruimte in Brussel en omgeving verandert continu onder invloed
van de verschillende actoren die actief zijn in het gebied. Deze open
ruimte bezit een groot draagvermogen om die veranderingen om te zetten
in kwaliteitsvolle ontwikkelingen voor de toekomst. Enerzijds wordt het
landschap geïntegreerd in het stedelijk gebied, anderzijds wordt het
landschap gezien als het vertrekpunt waarrond nieuwe ontwikkelingen
uiteengezet kunnen worden. Op deze manier gaan open ruimtes dragers
worden voor een nieuwe organisatie van stedelijke structuren en
innovatieve oplossingen bieden voor grootstedelijke vraagstukken zoals
verdichting, milieuproblematiek, … enz.
Het onderliggend landschap dient als basis voor het bepalen van de
ruimtelijke drager. In deze case wordt de Zennevallei als groenblauw
netwerk de dragende structuur. Hierdoor wordt er een poreus netwerk
gecreëerd van open, publieke ruimtes die door de inwoners zelf ingevuld
kunnen worden. Door op de plinten van de bestaande kantoortorens
ontwikkelingen te enten, wordt dit weefsel gedensifieerd en biedt dit de
mogelijkheid om het programma binnen deze entiteiten de intensifiëren.
Deze nieuwe stedelijke structuren kunnen ervaren worden als stedelijke
eilanden binnen het groenblauwe netwerk.
Dit complex weefsel biedt een hiërarchische structuur aan waarbij de
verbindingsassen afgestemd worden op zowel de groene belevingsruimte
als de verblijfsruimte. Daarnaast koppelt het ecologische aspect – de
groene drager doorheen het weefsel – hierop aan door ervoor te zorgen
dat er maximaal onthard zal worden. Tenslotte zal er hierdoor een
denser openbaar vervoersnetwerk uitgebouwd worden dat traag verkeer
stimuleert en zal leiden tot het wegnemen van de auto.

LEGENDE
moestuin
weiland
akkerland
bos
water
verstedelijking
helling
wegen

Historische analyse van het landschap aan de hand van de Ferrariskaarten.

Evolutie van een kantoortoren.

LEGENDE
water
tram- en busverbinding
fietsverbinding
paden
Groene drager
“eilandjes”

Collage - impressieschets

N
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Structuurschema

CITA CANT

LEGENDE
fietspad
wandelpad
verharde ruimte
groene open ruimte
oever
water

100M
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CONFLICT | CONTRAST | COMPLEXITEIT
ALS KATALYSATORS VOOR STADSONTWIKKELING
MISSIE

OVERDAG

01

‘S NACHTS

Vandaag tonen verschillende elementen aan dat de Noordwijk in Brussel
slechts matig functioneert als onafhankelijk en leefbaar stadsdeel. De
grote top-down kantoorgebouwen missen de connectie met het lokale woonen voorzieningenweefsel, aspecten als migratie en kansarmoede worden
eerder pragmatisch dan institutioneel opgelost, de publieke open ruimte
wordt nauwelijks (op een gewenste manier) actief gebruikt.

ASIELZOEKERS
VZW / KMO
GEDEELD /
PERMANENT

Kortom, de Noordwijk is een gesloten wijk met individuele componenten
waartussen, zowel mentaal als ruimtelijk, een te grote afstand bestaat.
Geïnspireerd door Richard Sennet wordt de Noordwijk daarom omgevormd
tot een open systeem met zoveel mogelijk actoren en bewuste linken
tussen programma’s. Het doel is geen ideale ruimtelijke structuur, maar
veeleer het ontwikkelen van voorbeeldprojecten waarbij actief contact
wordt gestimuleerd en zelfs een mate van discomfort wordt gecreëerd
opdat dat er dialogen ontstaan tussen de hogergenoemde componenten.
In de praktijk vertaalt dit zich in strategische projecten in de zone
die de rand vormt tussen het top-down werken (Manhattanplan) en het
bottom-up wonen (Masuiwijk) en tevens het hart van de gehele Noordwijk
vormt. De projecten zijn gebaseerd op drie pijlers :
COMPLEXITEIT IS BETER DAN MONOFUNCTIONALITEIT
Creëren van gedeelde belangen tussen de aanwezige stakeholders en
gebruikers. Ontbrekende actoren krijgen een ontwikkelingsrol.
Hoe meer gesprekspartners, hoe interessanter de dialogen.
CONFLICT IS BETER DAN SEGREGATIE
Functies en doelgroepen worden in een gemengd programma
gekoppeld opdat men actief contact zou aangaan. Zacht conflict
is onvermijdelijk, maar wel een goede leerschool.

02

CONTRAST IS BETER DAN VOLGZAAMHEID
Het conflicterende en complexe programma wordt zichtbaar in
de architectuur en de ruimtelijke ordening. De ruimtelijke
typologieën worden minder uniform.

STRATEGISCHE PROJECTEN
Linken leggen betekent hier
niet ruimtelijk verbinden, maar
net concentreren. In enkele
strategische projecten worden
verschillende actoren actief
in contact gebracht, zowel
ruimtelijk, door het creëren
van gedeelde ruimten, als
visueel, door bv. ramen. De
projecten worden ontwikkeld
op sites van leegstand (bv
rood: failliet sinds maart)
of open ruimte (wit), gezien
beide overmatig aanwezig zijn
in de Noordwijk. De eerste
projecten ontspringen in de
zone die zowel rand als centrum
is (tussen Helihavenlaan en
Bolivarlaan), en worden tot
op
architecturaal
niveau
uitgewerkt. Zij zetten ook
aan tot zachte mobiliteit
en openbaar vervoer, om het
geïsoleerde autoverkeer te
counteren.

100m

A

Energiecentrale
><
Recreatie / Wonen
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B

Maximiliaanpark

Laadkade
><
Speelplein

Collectieve tuin
><
Maakateliers

Atelier Apartments

Hedendaagse pixelwoningen Bakstenen woningen Onderzoek / Educatie
><
><
><
Modernistische blokken
Glazen kantoren
Wonen

C

WTC I en II

Opvangcentrum
><
Vzw’s / Kleine bedrijven

ANTON DE BOECK

Park III | Parc III
Restaurant / Nachtclub / Fotostudio / Co-working space (zie links)

03

05

02

Gemengde voorzieningen: bakker én wasserette, slager én dagbladhandel

03

Sportvoorzieningen uit Maximiliaanpark

04

Lokale groenten voor restaurant

05

Landschappelijk ingericht met o.m. wadi’s

06

Heraanleg Bolivarlaan

07

Tramhalte Atelier Apartments

08

Tramhalte Noordkaap

08

02

06

01

01

Kinderopvang / Opvangcentrum asielzoekers / KMO’s en VZW’s (zie links)

04
07

08

09

Noordkaap | Cap Nord

Atelier Apartments

AUDITORI
UM
FILMZAAL

BIBLIOTHEEK

LEESZAAL
LESLOKALEN

REFTER

SLAAPVER

TREKKEN

CAFETARI

A

Senioren

Ateliers

Studenten

Bewoners

Gedeeld / Publiek

C

D

Park III

Asielzoekers
Laagbouw / Kleine korrel
><
><
Bewoners / Werknemers
Massieve torens

Gedeeld / Publiek

Restaurant
><
Educatie
(landbouwplot)

Restaurant / Nachtclub
><
Start-ups / Fotostudio

Zenithgebouw

Bewoners
><
Werknemers

E

Noordkaap

Senioren
><
Jongeren

Bibliotheek
>< Hotelschool
>< Woonzorgcentrum

F
Binnentuin
><
Publieke doorsteek
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DE POORT VAN NOORD

LEVENDIGE VOORHAVEN ZET BRUSSEL NOORD OP DE KAART
Brussel Noord draagt drie belangrijke potenties met zich mee; het
noordstation , een enorme hoeveelheid aan potentieel beschikbare ruimte
en het gebied langs het kanaal. Als deze drie potenties optimaal
ontwikkeld en ingevuld worden zal Brussel Noord eindelijk een volwaardig
en bruisend stadsdeel worden.
De eerste potentie, het Noordstation en de nabijgelegen buurt voldoen
niet aan de eisen die een station met internationale potenties nodig
heeft. Deze buurt dient te worden herontwikkeld naar een buurt met
functies voor zowel bewoners, toeristen en pendelaars.
De tweede potentie is de enorme ruimte die potentieel voorhanden is
in Brussel Noord, dit gaat zowel over de leegstand als onderbenutte
ruimte. De monofunctionele gebouwen en daarbij horende buurt kan, indien
optimaal gebruikt, een aantrekkelijk hart worden van de Noordwijk.
De laatste potentie is de ruimte langs het kanaal. Langs de westelijke
kant van het kanaal bevinden zich verschillende loodsen alsook de site
van Interbeton. Aan deze kant bevinden zich ook Tour & Taxis en het
Thurn & Taxis park. Hier komt de toekomstige havenuitbreiding. Langs
de andere kant bevindt er zich momenteel een misplaatst recyclage- en
recuperatiebedrijf. Het kanaal en de er naast gelegen ruimte kan voor
heel Brussel een groot economisch en residentieel belang met zich
meedragen. De mix van economische ontwikkeling, inbreiding en contact
met zowel het water als het bestaande weefsel vormen de sleutel tot
een levendige buurt. De invulling van de oostkant van het kanaal als
een nieuw stadsdeel, een residentieel gebied met buurtondersteunende
functies kan voor een nieuwe voorhaven zorgen en Brussel terug verbinden
met het nu geïsoleerde Brussel Noord.

N
500M

DE VOORHAVEN IN CIJFERS
1162 woningen
Economische activiteit: 1600 m²
Publieke ruimte: 7000 m² park, 8000 m² Zuidplein, 3500 m² Noordplein
Kantoren: 5300 m²
Functies
Wonen: 50% betaalbare woningen
Handel: tertiaire sector (horeca, winkels...), dienstverlening
Kantoren: havenactiviteit
Watergebonden recreatie: waterpleinen, woonboten, jachthaven
Mobiliteit: tram, trage vervoersmodi, lokaal autovervoer
Buurtondersteuning: buurthuis, sociale winkel
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JAN DE MEERLEER

Centraal Park
Een groen park, horeca, winkels, contact met het
water. Deze plaats wordt het kloppend hart van de
voorhaven. Een bescheiden jachthaven en watertaxi
bevinden zich hier. Woonboten kunnen aanmeren langs
de kaai.

N

STRAATPROFIEL

Het nieuwe straatprofiel is drastisch smaller geworden
en maakt plaats voor fietsers en voetgangers, een
nieuwe tramlijn verbindt noord met zuid. Brede
transversale assen verbinden het huidige weefsel
met de nieuwe voorhaven.

HAVENGEBOUW

Het uitgangsbord van de voorhaven, bestaande uit
een markthal met daarboven kantoren in functie van
de haven. Ernaast gelegen bevinden zich woonunits
met uitzicht op het kanaal. Het voorplein met
waterpleinen voorziet plaats voor evenementen.

50M
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RUIMTE VOOR EEN PLEK

MICRO GEMEENSCHAP IN EEN MACRO WEEFSEL
Tegenwoordig lijkt de Noordwijk in een identiteitscrisis verwikkeld.
Het vormt een eiland op zich met enerzijds monofunctionele
kantoortorens en anderzijds zielloze versnipperde woonblokken.
We kunnen de bebouwing in de Noordwijk vergelijken met een
klassensysteem waarin de kantoortorens de elite van onze samenleving
vormen, de woonblokken de middenklasse en de publieke ruimtede
lagere klasse vormen. Mijn ambitie is om de Noordwijk van morgen
klassenloos te maken en deze drie weer gelijkwaardig te maken.
Er worden nieuwe woonvormen bedacht met aandacht voor tijdelijkheid
en dichtheid. Dit met veel aandacht voor een gevarieerd publiek:
studenten, ambtenaren, ouderen, minderbedeelden, nieuwkomers, ...
Kortom, voor al diegenen die evenveel recht hebben op de stad.
De publieke ruimte wordt geherwaardeerd en wordt essentieel om
ruimte te laten aan de crooked timber of humanity, maar ook om de
onderliggende netwerken zichtbaar te maken. Een publieke ruimte die
dankzij een frisse dynamiek de wagen overbodig maakt. Het voorplein
van het station wordt namelijk volledig autoloos. Bewoners zullen
gebruik maken van bestaande parkeerplaatsen van de kantoorgebouwen.
Mijn ambitie is om gebruik te maken van het bestaande,
maar
opnieuw
ruimte
te
laten
voor
spontaniteit.
De kantoortorens aan de Noordwijk worden niet vernietigd, maar
krijgen een frisse,multifunctionale invulling en worden beter
geïntegreerd in het stedelijk weefsel en aan de noden van het
publiek. Dit onder het motto “Old ideas can sometimes use new
buildings. New ideas must use old buildings” van Jane Jacobs.

De lokale munt
kan worden gebruikt op de
markt, in de
bibliotheek,...
Deze munt verkrijg je door te
helpen in één
van de ateliers
of in de andere
voorzieningen
in de buurt.
Ook onderlinge
dienstverleningen wordt sterk
aangemoedigd.

VOETGANGERSZONE

LOKALE MUNT (rode zone)

Collage
DE BEWONERS ROND HET KANAAL
VERPLAATSEN ZICH IN EEN
AANGENAME OMGEVING RICHTING
STATION

VERDICHTEN - FLEXIBELE WONINGEN VOOR EEN GEVARIEERD
PUBLIEK

WOONZORGCENTRUM DE ZENNE

NOORDSTATION WORDT INCUBATOR
VAN DE WIJK

koffieklets

N
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LAÏLA EL MAKHOKHI

VELOFIXER

PROJECTEN & ATELIERS IN
NOORDSTATION

STIMULANS

DRAAGVLAK

PERMANENTE VOEDSELMARKT
COLLECTIEF WONEN

CENTRAAL
BUSSTATION
VOORZIENINGEN

BEWONERS KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOORZIENINGEN ROND HET
PLEIN EN HUN NETWERK VERBREDEN
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Fysieke grens

NOORDWIJK ZONDER GRENZEN
REM OP INTERACTIE

1 2 3 -

De visuele en fysieke toegankelijkheid van openbare en publieke ruimOverbodige auto-infrastructuur moeten worden onthard , en paar strategische
Waar zinvol ruimtes met elkaar koppelen en verbinden voor betere werking.

Ongezoneerd, poreus, interactief en gemengd Noordwijk.
Door een mooi evenwicht te realiseren tussen verschillende soorten
gebruikers, functies, en voorzieningen.
Door van losstaande, onderbenutte groen/openbare ruimte, 1 samenhangend,
samenwerkend geheel maken, en die inzetten als sociale drager voor heel de
uurt en die de wijk doet functioneren ( Input-Output).
Door Noordwijk veel minder autogericht te maken,en ruimte te bieden voor
uitbreiding en verbinding (al dan niet fysiek) tussen relevante functies.
Door aankomst van zelfrijdende gedeelde autos zullen veel van de bestaande
infrastructuur (als autowegen, parkings, etc.) overbodig worden.
Die moeten onthard en verzacht worden voor de trage weggebruikers.
Noordwijk moet proberen tegen dan ook de energienoden lokaal produceren.

Programmatorische grens
1
2
3
4
5

-

Mix wonen/werken
Kantoren inkrimpen en verdichten met woningen
Straatleven op begane grond
Speling in visuele ervaring en sfeer , door parasietwoningen
Kantoorgebouwen op begane grond ontmantelen , en verdichten met
woningen/voorzieningen. De nieuwe invulling moet voor meer verwevenheid zorgen.
Daarom moet ook andere materiaal gebruikt worden dan de bovenliggende
kantoorgebouwen
6 - Wanneer de kantoren krimpen / verplaatsen / of leeg komen te staan.
Moet die ruimte omgevormd worden tot voorzieningen en appartementjes.
Woningen moeten ruimte opeisen en terugkeren in de huidige kantoorzones ,
om voor meer functionele evenwicht zorgen.

Sociale grens
1 2 3 4 5 6 -
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Verschillende groepen met elkaar confronteren , en zorgen dat ze voor elkaar
en de buurt een meerwaarde bieden.
Inspelen op kwaliteiten van elk groep , en ruimte bedenken en voorzien
waar ze het kunnen uitoefenen.
Onderbenutte openbare en publieke ruimtes gaan optimaliseren , en zowel
visueel als fysiek toegankelijk en uitnodigend maken .
Geen plaats meer voor parkings of andere ruimteverspilling. Die moeten afgebroken
worden , in plaats daarvan komen er specifieke diensten waar NW er nood aan heeft.
Die nieuwe ontwikkelde ruimtes op de voormalige parkings en tussen de sociale
woonblokken moet voor interactie zorgen en een belangrijke rol spelen in het
afbreken van isolement en zonering.
De gebruikte materiaal zijn afkomstig van die ontmantelingen van kantoorgebouwen .

AMJAD HUSSEIN

che

gen.

roken
heeft.

uwen .
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ACTIEVE RUIMTELIJKE DIFFERENTIATIE
In de Noordwijk zien we grote oppervlaktes van de openbare domeinen die
geen identiteit hebben ten opzichte van de verschillende omliggende
functies. Deze ruimten werden door eenvoudige ingrepen ingevuld en
aldus ruimtelijk niet geïntegreerd met de buurt. Door een gebrek aan
communicatie met hun omgeving zijn de functies geïsoleerd in de wijk. De
recreatieve, administratieve en educatieve functies worden ruimtelijk
verbonden door neutrale openbare ruimten. Als gevolg van deze situatie
is het belangrijk om de tussenruimten te differentiëren met nieuwe
functionele kleuren, waardoor we correcte aansluiting kunnen hebben als
een uitspraak tussen de bebouwde en onbebouwde ruimtes.

De
verhoudingen
worden
heel
duidelijk
tussen
de
verschillende weefsels waar de
bewoner vlot en veilig door
de buurten kan stappen.
aansluitende routes:
Lokale korte routes
basische routes

1- De lokale winkel-woonstraten hebben allemaal hetzelfde ritme. Het
voorstel omvat het vermijden van dit ritme en aan de hand van nieuwe
inrichtingen de straten laten heropleven. De voorkanten van de functies
nemen plaats aan de straatzijde, waar er door kleinschalige sociale
en economische activiteiten met kwalitatieve gedeelde elementen een
speciale beleving van elke straat toegevoegd wordt .
2- De grote afstanden en de open ruimten zullen aan de mensen gegeven
worden. Hierin worden er naar nieuwe verhoudingen, nieuwe invullingen
(woonblokken, collectieve tussenruimtes) gezocht en worden nieuwe
percelen die met elkaar functioneel gaan verbonden worden. Op deze
manier kunnen we waardevolle relaties vormen tussen het bebouwde en
het onbebouwd.
Ik wil hier het belang van de levenskwaliteit en de menselijke
leefruimtes benadrukken aan de hand van ondersteunende voorzieningen
en supplementen. De twee grootste assen in de Noordwijk zijn de Koning
Albert II Laan en de Simon Bolivarlaan. Beide assen zijn getekend door
een brede middenstrook die enkel benut wordt bij het oversteken. Ze
hebben weinig functionele menging in de wijk. Ik stel een publieke
ruimte voor die de verschillende sociale en administratieve functies
in het gelijkvloers van de aangrenzende torens ondersteunt. Er zijn 3
drie gesplitste parken in de Noordwijk. Twee bevinden zich tussen de
Helihavenlaan en de Willebroeklaan en het derde park is het Maximiliaan
park. Ik stel de aanwezigheid van groenfuncties en een waterloop
gecombineerd met een cultureel programma voor waardoor het de rol van
een centraal park opneemt. Dit park kan door bovengenoemde scenario’s
in interactie gaan met de omgeving.

N

3- In het westen vormt het bedrijventerrein een barrière tussen het
kanaal en de bewoners van de Noordwijk. Op deze locatie zouden de natuur
en de sociale interacties beter plaats kunnen vinden aan het water.
Door middel van nieuwe toeristische en recreatieve invullingen, kan het
kanaal geactiveerd worden i.p.v. de huidige geïsoleerde situatie. De
kade speelt hierin een rol als een recreatief terrein en biedt ruimte
voor een open sociale programma’s.

N

MASTERPLAN SCHAAL 1/5000
Differentiatie van het ruimtegebruik

Noordwijk
Categorieën van de
wegen

LEGENDE

SNEDE
SCHAAL 1/2500
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Publiek groen
Onderwijs
Autoverkeer
Autoluwe straat
Collectieve tuin
Privaat
CO-productie
Watervlak

Nieuwe panden
marktomgeving
Sociale initiatieven
Zwembad
Restaurant
Evenemententerrein
Parking
Bestaande gebouwen

Fietspaden
De nieuwe kade
Autostraten
Autoluwe straten
Groenstraten

MOHANAD JAMMOUL

500M

XL:

Bronnen:

L:

-

CO-Productie + Sociale initiatieven (IBZ), Ecologische ingrepen (wandelpark ,
groene dakken en Recreatief groen aan het kanaal) en Toeristische aanvullingen
( Koning AlbertII en evenemententerrein)
Woonomgeving (verkeersinfrastructuur), de kade

BNA Architecten (jaarboek 2018-2019 en licht verdicht)
Tuinstraten van Antwerpen
BO01 Malmö Zweden ( waterfront en collectieve ruimten).
EXPO Designed Landscapes Brussels 1775-2020 , 16.11.18 - 31.03.19

M:

Groenstraten (sociale-economische duurzame activiteiten), sociale samenleving
(collectieve ruimten)
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PROGRAMMAGIDS

VOOR EEN ACTIEF STADSDEEL
Wat is er mis met de Noordwijk? Er kunnen immers verschillende functies
gevonden worden en er komen dagelijks heel wat mensen samen. Jammer
genoeg vertrekken veel van deze mensen uit de wijk na de kantooruren.
Het aanbod aan functies is naast beperkt ook enorm gesegregeerd.
De tewerkstelling die de wijk domineert staat in schril contrast met
het opleidingsniveau van de bewoners. Er bestaat geen interactie binnen
de wijk. Kortom: een plek waar men niet komt als het niet nodig is.

XL1
XL2

Kan dit verloederde stadsdeel, dat toch ooit het onderwerp was van
megaplannen, niet in een bruisend nieuw deeltje Brussel evolueren?
Een echt stukje stad? De sleutel ligt in het programma. Er moet meer
programma komen: meer woningen, meer recreatie, meer educatie,... Er
moeten programma’s komen van verschillende schalen en gaande van lokale
noden tot nationale aantrekkingskracht. Er moet gezocht worden naar
een superdiversiteit en verdichting aan functies. De inplaatsing van
dat programma dient zo te gebeuren dat er altijd en overal wel iets te
beleven is.

XL3
...

L1

Er wordt gekozen voor de toekomst: Klimaatneutrale stadslandbouw en
startups die duurzaam willen ondernemen moeten een plaats krijgen.
Daarnaast moeten er ook functies komen die kansen bieden aan nieuwkomers.
Op die manier ontstaat een sterke lokale economie die een breed gamma aan
jobs aanbiedt. Een voorbeeld: Een gebouw waar innovatieve stadslandbouw
als een landmark werkt, waar er plek is voor een restaurant van
internationale allure dat werkt met lokale producten en internationale
werkkrachten en waar plek is voor een supermarkt van verse producten.

L2

Welkom in de programmagids voor een actieve Noordwijk.

Diensten

Recreatie

WONEN

COMMERCIEEL

PROGRAMMAMATRIX
XS
Kiosk
Food Truck

Ecological
Living Module
Studentencontainer

L3
S

M

Zomerbar/winterbar
Volkstuintjes
Horeca
Detailhandel

Tijdelijke
woningen
(Sharehaus,
herstelfabriek,...)

Mini-bib
Petanque
Ping-pong
Speeltuin
Draaimolen
Reuze schaakbord

Skatepark
Looppiste

Fietsoplaadpunten
Infocenter

Kinderopvang
Kleuterschool
Lagere school

L

Restaurant
terroir
Co-working
Markt
Maakateliers

Brouwerij
Incubator
Urban
Farming
Supermarkt

Cohousing met
vluchtelingen
(Biotope Gent)

Bioscoop
Festivalpodium
concertzaal/
fuifzaal
Dansstudio’s

L4
L5

Mix
appartementen
met
kantoren of
actieve plint

...

M1
M2

Klimzaal
Sportzaal
Zwembad
Discotheek

M3
Jeugdcentrum
Middelbare
school
Recyclage
centrum
Bibliotheek

...

Universiteitscampus
Bejaardentehuis

S1

World Trade Cuisine
Restaurant Terroire x Urban
Farming x Bio-supermarkt
Schaal: (inter)nationaal

World Incubator Center

Incubator x commerciële ruimtes
x coworking x maakindustrie
Schaal: nationaal - regionaal

The Factory

Kantoren x woningen
x horeca x Uitgaan
Schaal: nationaal - regionaal

Gestapelde school

Lagere school x sportzaal x
dakspeelplaats
Schaal: lokaal

Klimzaal

Outdoor klimmuur x indoor
klimzaal
Schaal: regionaal

Herstelfabriek

Kringwinkel x recyclage centrum
x tijdelijke wonen x
open-ruimte Schaal: lokaal

Jeugdhuis

Workshops x maakateliers x
avondrecreatie
Schaal: lokaal

Wonen x leren

Appartementen x Kunstschool
campus
Schaal: regionaal

Cinema

Alternatieve bioscoop x café
Schaal: regionaal

Concertzaal

Polyvalente zaal voor optredens
x horeca x opnamestudio
Schaal: regionaal

Multifunctioneel centrum
Supermarkt x bibliotheek x
kinderopvang
Schaal: lokaal

Dansstudios
Danszalen

Schaal: lokaal

LEGENDE
Commercieel
Kantoren
Wonen
Recreatie
Diensten

AP ARTEMENT
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EMENTAPPARTEMENT
EMENTAPPARTEMENT
EMENTAPPARTEMENT
EMENTAPPARTEMENT
EMENTAPPARTEMENT
KANTOREN

VolkstuintjesVolkstuintjes

APPARTEMENTAPPARTEMENT

APPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENT
APPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENT
APPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENT
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
GEDEELDE RUIMTES
GEDEELDE RUIMTES

COMMERCIEEL

SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
SOCIALE WONINGEN
GEDEELDE RUIMTES
GEDEELDE RUIMTES
DIENSTEN

APPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENT
APPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENTAPPARTEMENT

KANTORENKANTOREN
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR

KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
KLIMMUUR OUTDOOR
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INDOOR KLIMMEN INDOOR
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KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN
KLIMMEN

KANTORENKANTOREN
KANTORENKANTOREN
KANTORENKANTOREN
KANTORENKANTOREN
KANTORENKANTOREN
KANTORENKANTOREN

COMMERCIEELHORECA HORECA
FEESTZAAL

XL3

URBAN FARMINGKANTOREN
URBAN FARMINGKANTOREN
URBAN FARMINGKANTOREN
URBAN FARMINGKANTOREN
URBAN FARMINGKANTOREN
URBAN FARMINGKANTOREN
URBAN FARMINGKANTOREN
URBAN FARMINGKANTOREN
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URBAN FARMING
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URBAN FARMING
URBAN FARMING
URBAN FARMING
URBAN FARMING
URBAN FARMING
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URBAN FARMING
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URBAN FARMING
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URBAN FARMING
URBAN FARMING
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URBAN FARMING
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URBAN FARMING
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RESTAURANT TERROIRRESTAURANT TERROIR BIO-SUPERMARKT BIO-SUPERMARKT PARKINGPARKING
RESTAURANT TERROIRRESTAURANT TERROIR BIO-SUPERMARKT BIO-SUPERMARKT PARKINGPARKING
RESTAURANT TERROIRRESTAURANT TERROIR BIO-SUPERMARKT BIO-SUPERMARKT PARKINGPARKING
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N

MAXIME LE ROY
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INCUBATOR PARKINGPARKING INCUBATOR
INCUBATOR PARKINGPARKING INCUBATOR
COMMERCIEEL PARKING COMMERCIEELCOMMERCIEEL
Simon Bolivarlaan
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KANAALZONE +1000

WONINGEN ACTIVEREN NOORDWIJK AAN KANAAL

De Noordwijk mist een zekere verbondenheid en menselijke schaal. Er
zijn veel infrastructuren aanwezig die een kwaliteit en sfeer ontbreken
die zorgt dat de mensen er willen verblijven. Ik wil me dan ook
toespitsen op het genereren van toe-eigening en dit met een nieuw
flexibel en multifunctioneel programma voor de Noordwijk. Met een focus
op toe-eigening voor zowel publieke- als bebouwde ruimte denk ik na
over de verschillende gebruikers. Dit wil ik verwezenlijken door een
ontwerptool of systeem aan te reiken.
Zo kan het verschil in densiteit een tool zijn om een verschillend
publiek te bereiken. Een 2de tool is een harmonische groei in tijd,
zo beginnen we met de aanleg van de openbare ruimte om het publiek te
laten kennis maken met het gebied. Ook kan dit inspelen op de noden
van de toekomst door bijvoorbeeld een constructie te laten uitbreiden.
Er moet ook ruimte zijn voor eigen invulling door 3D te verkavelen.
Hierbij is een stedelijke indeling (privé- collectief) van bebouwing
een interessant gegeven.
Specifiek zou ik me willen concentreren op het kanaal. Dit kan een
hefboomproject zijn die de wijk aanzet tot verdere uitbreiding. Ik
wil inzetten op een nieuwe buurt langs het water met ruimte voor toeeigening. Ook verdichting is een belangrijk topic om rekening mee te
houden. Ik stel mezelf een doel om minstens 1000 nieuwe woonunits te
creëren. Kan het 3D verkavelen zorgen voor een divers programma en
publiek? Het kanaal vormt vandaag de dag een barrière die de Noordwijk
isoleert en waar een anonieme sfeer heerst. Het project kan de nodige
aanzet zijn tot het opnieuw activeren van de hele Noordwijk.

Dit beeld geeft een eerste idee weer, mijn missie. De collage toont, waar er
voordien enkel materiaalverwerking plaats vond, een nieuwe buurt langs het
water.
HARMONISCHE GROEI IN TIJD
2020

2060

7

6
4

5

Harmonische groei in tijd. Deze tijdslijn toont de aanpak van het project. Zo
begint men met de aanleg van de openbare ruimte waaronder het lineaire park
langs het water en het zwembad dat uitgeeft op het kanaal. Dit om het gebied
te introduceren in de Noordwijk. Het is de bedoeling dat men het gevoel krijgt
hier te willen verblijven, ontspannen, sporten en uiteindelijk ook wonen,
werken en winkelen. Om zo over te gaan op het daadwerkelijk bouwen van de
woningen en eventueel uit te breiden naar de toekomst toe. Het gebied langs
het water trekt zo meer en meer mensen aan.
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A.
B.
C.
D.
E.

Wandelafstand tot station: 14 min.
Tour & taxis
Materialendorp
Vergrotedok
Materiaalverwerking

EVA LOOMANS
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MAAIVELD 2.0

ALS KATALYSATOR VOOR HERONTWIKKELING
Wij als studenten stedenbouw en ruimtelijke planning zullen in de
toekomst moeten instaan voor onze leefomgeving. Die zal niet alleen
duurzamer moeten zijn maar ook milieuvriendelijker, veerkrachtiger
en vooral leefbaarder. Ook Brussel Noord schreeuwt naar vernieuwende
inzichten.
Door resoluut in te zetten op de herontwikkeling van het Brussel
Noordse maaiveld, zal de gehele wijk transformeren naar een autoluw
gebied. Iets dat andere voorbeeldsteden ook in zich dragen, maar dan
zonder beperkingen. Door de grote infrastructurele potenties zoals
de centrale ligging van het noordstation en de alreeds aanwezige
traminfrastructuur, kan hier juist een menselijk gebied ontspruiten
van een kleine vierkante kilometer.
Niet alleen de mobiliteitsvoorzieningen zijn interessant maar ook de
veelheid van leegstaande en onderbenutte, gebouwde ruimtes. Vertrekken
vanuit de bestaande volumes qua bebouwing is dan ook vanzelfsprekend,
aangezien er al meer dan genoeg gebouwd is geweest (en waarmee men
spijtig genoeg nog steeds bezig is). Hierbij kunnen de stedelijke
plinten samensmelten met het maaiveld waardoor er een coherent geheel
ontstaat.
De volledig, op de menselijke schaal gebaseerde horizontale activatie,
zorgt voor een totale metamorfose van de monotoon gebruikte Noordwijk.
Door het maaiveld te herzien als een non-stop ruimtelijke beleving,
die zowel gesloten als open ruimtes kent, levert het een diverse
omgeving op waar wonen, werken en voorzieningen hand in hand zullen
gaan. Daarbij spelen de eerste verdiepingen (afhankelijk v/d aanwezige
typologie) van de plinten een belangrijke rol.
Het enige dat een volledige heropleving van de Noordwijk met zich zal
meebrengen is dan ook de inzet van de overheid op een grootschalig
gedragen maaiveld-plan.

Deze conceptuele voorstelling verbeeldt de passage van het activerende
maaiveld. Is sterk gebasseerd op het bestaande weefsel maar veroorzaakt een
totale make-over.

PRINCIPES GEBASEERD OP REFERENTIEPROJECTEN

ONTWERPCONCEPTEN

Via Maaiveld
de analyse van enkele projecten werden een aantal concepten duidelijk.
Verwevenheid, transparantie, flexibiliteit en toegankelijkheid nemen
een centrale rol op in het MAAIVELD 2.0 van Brussel Noord.

Om de principes te vertalen in een vernieuwend maaiveldplan werd er
gebruik gemaakt van Ontwerpconcepten. Deze verduidelijken de verschillende
belevingspassages. Met de Monotone passage als bestaande situatie.

Winkelcentrum K, Kortrijk

Architectuurschool, Nantes

Monotone
passage

Gelaagde
passage

Geperforeerde
passage

Verdeelde
passage

Omringde
passage

Omarmde
passage

Vervormde
passage

Omsingelde
passage

Maaiveld

synergie tot stand brengen
tussen een winkelcentrum en de
winkelstraten
UFO, Gent

flexibele en royale ruimtes maken
een vrij gebruik mogelijk en is
daardoor transparant
Universiteit Luigi Bocconi, Milaan
Maaiveld

Maaiveld

Daarnaast komt ook de publieke ruimte niet enkel buiten of binnenin de
bebouwing voor, maar moet een sterk vervlochten geheel vormen.

Maaiveld

LEGENDE

N
de universiteit in het hart
van de stedelijke
dynamiek plaatsen

Maaiveld
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Een grootschalige instelling
ontwerpen als een geïntegreerd
stuk stad

stedelijke
bibliotheek

Maaiveld

handelsruimte

Nieuw weefsel
Bestaande plint
Nieuw programma

50M

Hoogbouw volume
Bestaande plint

Bestaand stratenpatroon

olympisch
zwembad

Educatieve
ruimtes

GERT-JAN TIMMERMAN

Schaal: 1/100

Schaal: 1/350

Maaiveld
2.0

Bestaande
bebouwing

Schaal: 1/250

Winkelcentra
+ KMO

Schaal: 1/1000

Horeca

openbaar
vervoer

polyvalente
recreatie
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MANHATTAN-PARK

SOKKELS MAKEN PLAATS VOOR BOMEN
De Noordwijk heeft een unieke identiteit in België, maar is bovendien
ook heel anoniem door de hoge sokkels die de torens verbinden, de
weerspiegelende ramen van de kantoorgebouwen, het komen en gaan van
pendelaars gedurende een weekdag, het gebrek aan een verblijfsruimte…
Mijn ambitie voor de Noordwijk omvat deze anonimiteit te doorbreken.
Door het verwijderen van de sokkels van de verschillende torens landen
de torens rechtstreeks op het maaiveld en gaan ze een andere relatie
aan met hun omgeving. Het drempelgebied dat hierdoor ontstaat zorgt
voor de interactie tussen de gebouwen, de omgeving, de gebruikers en
de bewoners.
Naast een horizontale relatie wordt er eveneens een verticale relatie
aangegaan. Dankzij het verweven van functies in de torens en de gebouwen
ontstaat er een constante dynamiek in de gebouwen. Het verweven van
de functies zorgt voor een levendig maaiveld, een levendige plint
en een levendig gebouw. Heden voorziet de Noordwijk alleen maar een
kantoorfunctie, deze zal deels plaatsmaken voor wonen en andere levendige
functies, zoals een fietsenmaker, een restaurant, een dansschool…

De conceptschets waarbij de sokkels plaatsmaken voor bomen.

De ruimtes die ontstaan tussen de torens worden verder ingevuld met
laagbouw en middelhoogbouw. De laagbouw manifesteert zich langsheen de
assen, vormt het bindmiddel tussen de bestaande hoogbouw en brengt de
menselijke schaal terug in de Noordwijk. De middelhoogbouw vormt een
verticale brug tussen de hoogbouw en de laagbouw.

Al deze bestaande en nieuwe gebouwen landen neer op een groen tapijt.
Het brengt, net zoals de laagbouw, de menselijke schaal terug naar de
wijk en zorgt bovendien voor geborgenheid. De kwartieren, die zijn
ontstaan door de twee assen, worden elks op een andere groene manier
ingevuld. Zo ontstaat er een hiërarchie in open ruimte.
Eveneens zorgt dit groen tapijt voor een verticale dynamiek, dankzij
de bomen tussen de gebouwen. De gebouwen gaan elks een andere relatie
aan met de bomen. De laagbouw staat geborgen onder de boomkruinen,
de middelhoogbouw is gepositioneerd tussen de kruinen en vanuit de
hoogbouw leef je op de kruinen van de bomen.
De gebouwen onderling gaan een relatie aan door de functies die worden
voorzien op de daken van de gebouwen. Vanuit de hoogbouw kan zo
bijvoorbeeld een tennismatch gevolgd worden, of zorgt een zwembad voor
afkoeling voor de mens en de omgeving.
Het verwijderen van de sokkels vormt een opportuniteit een om een
nieuwe, frisse dynamiek door de Noordwijk te laten waaien.
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Laagbouw, langsheen de twee assen, als bindmiddel tussen de hoogbouw. Elk
kwartier krijgt een eigen groene invulling.

ELLEN VAN MECHELEN
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DOK NOORD

WATER ALS BRUG TUSSEN ATTRACTIEF EN PRODUCTIEF

Water inzetten als verbinder in de Noordwijk! Het kanaal CharleroiWillebroek en zijn kwaliteiten optimaal inzetten en doortrekken tot
in de kern van Brussel-Noord: het Station. Het nieuwe dok, Dok Noord,
biedt zo kansen om de vele dode plinten om te vormen tot interessante
voorkanten.
Dok Noord, 40 meter breed, wordt uitgegraven ter hoogte van de 80 meter
brede boulevard Simon Bolivar. De nieuwe waterstructuur vult hierdoor
een leegte door zelf een leegte te creëren. Maar deze leegte, in
tegenstelling tot de huidige boulevard, wordt als positief ervaren. De
lijnstructuur zorgt voor een logische concentratie van de activiteiten
langs de randen en dus activatie van de plinten. Dok Noord wordt zowel
als esthetische als nuttig element ervaren (Transport, waterhuishouding,
urban heating).
De zuidzijde van Dok Noord wordt ingezet als attractieve, verkeersvrije
boulevard. Hier is plaats voor interactie op menselijke schaal waar
zowel wonen, werken, scholen en parken een ideale oriëntatie hebben
richting het water.
De noordzijde wordt dan weer ingezet voor het productieve verhaal.
Plinten worden hier opgevuld met ruigere stedelijke activiteiten.
Maakindustrie, ateliers en voedselproductie kan dankzij Dok Noord ook
makkelijk en praktisch tot diep het stedelijke weefsel infiltreren.
Langs beide flanken wordt het dok ingezet als motor voor transport en
beleving van de activiteiten.
Ook op grote schaal verbindt Dok Noord Brussel Noord en Tour & Taxis
zeer duidelijk. De waterstructuur creëert één geheel waardoor BrusselNoord niet meer een schakel is, maar deel uit maakt van de bestemming,
bestemming Dok Noord.

Dwarsdoorsnede Dok Noord. (Productief vs Attractief)
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Bestaande structuren

Toekomstige structuren

Bestaande grenzen/groenruimtes

Introductie van Dok Noord
+ uitbreiden parkweefsels

Bestaande verkeersstromen

Tramlijn parallel met dok aansluitend
op picardbrug + knip in dwarswegen

Bestaand schematisch geheel

Toekomstig schematisch geheel
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HERVERDELEN PUBLIEK/PRIVAAT
ALS SLEUTEL TOT KWALITATIEVE TRANSFORMATIES

De Noordruimte is eenduidig: enorme vlaktes publieke ruimte en even
grootschalige gebouwen met een privatief karakter. De open ruimte en
bebouwde ruimte gaan niet met elkaar in dialoog, interactie is ver zoek. Met
het Manhattanplan werd de verhouding van de eigendomsstructuur privaat/
publiek grondig gewijzigd. De wijk is getransformeerd van uitsluitend
kleinschalige private eigendommen naar bijna enkel grootschalige
publieke initiatieven. Publiek betekent niet automatisch interactief.
De Noordwijk heeft te kampen met monotone, geïndividualiseerde stukken
weefsel die onderling slecht geïntegreerd zijn. Misschien is het tijd
om terug over een herverdeling na te denken.
Deze ambitie voor de Noordwijk steunt op een herverdeling waarbij
zowel de publieke als de bebouwde ruimte van dit strategisch gebied
geactiveerd worden.
- De transitie van de bebouwde ruimte wordt gebaseerd op functievermenging:
het streven naar een stedelijke mix. Op programmatische wijze moeten
er activiteiten toegevoegd worden waarbij de activatie van de sokkels
een belangrijke rol speelt. Even belangrijk is een herintroductie van
het ‘wonen’ in het gebied.
-De transitie van de publieke ruimte, die vandaag grotendeels onderbenut
is, vindt plaats aan de hand van modificaties in het bebouwde weefsel. Op
deze manier kan de open ruimte verschillende nieuwe statuten krijgen,
dit verandert namelijk naargelang de wijze ze ingepland is. De open
ruimte vormt zo een aaneenschakeling van plekken met gedifferentieerde
karakters en schaalgradaties, alsook gradaties in aard.
In dit proces van herverdeling wordt het bestaande weefsel als
uitgangspunt gebruikt en aan hand van modificaties getransformeerd naar
een kwalitatieve leefomgeving. Hier wordt de menselijke schaal terug
geïntroduceerd en krijgt zowel de bewoner als de zachte weggebruiker
een prioritaire positie.

EIGENDOMSSTRUCTUUR PUBLIEK/PRIVAAT
MAAIEVELD

NIVEAU (INDIEN ANDERS)

MAAIEVELD

Afname/toename i.f.v. de publieke ruimte

NIVEAU (INDIEN ANDERS)
VAN PRIVE NAAR PUBLIEK
VAN PUBLIEK NAAR PRIVE

VAN
PRIVE
NAAR PUBLIEK
van
privaat
naar

publiek

maaiveld
MAAIEVELD

VAN PUBLIEK NAAR PRIVE

van publiek naar privaat

niveau
(indienANDERS)
verschillend)
NIVEAU
(INDIEN

BLIJFT PRIVE MAAR ANDERE EIGENAAR

BLIJFT PRIVE MAAR ANDERE EIGENAAR

blijft privaat maar andere eigenaar

PIJLERS VAN DE HERVERDERLING

VAN PRIVE NAAR PUBLIEK
VAN PUBLIEK NAAR PRIVE

1. GROEN NETWERK
Groene ruimtes die beter op elkaar
aansluiten en gradueren in aard en
schaal

BLIJFT PRIVE MAAR ANDERE EIGENAAR

2. POROSITEIT
Het gebouw / bouwblok niet langer als
grens tussen privaat en publiek

TOUR &
TAXIS

GAUCHERET
PARK

MAXIMILIAAN
PARK

3. RELATIE BEBOUWDE + ONBEBOUWDE
Een verweving tussen ‘buiten’ en
‘binnen’ die dynamiek genereert

LEGENDE
nieuwe woningen
economische/buurtondersteunende functies
publiek groen

100M

A’

A

B

C

C’

B’

AA’
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collectief groen

MARIE VANWALLEGHEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

01.
02.

15

Nieuwbouw woontorens (145wo) +
aanleg kanaalpark
kanaaltram + fietsstrook Groendreef
Heraanleg infrastructuur ifv
dwarse as
Lineair park
Afbraak westkant sokkel + aanleg
publiek park
Nieuwbouw buurthuis Millennium
Verhoging sokkel: ruimte
voor horeca en kleinhandel +
collectieve buitenruimte
Woningen met collectieve binnentuinen (97wo)
Omvorming tot voetgangersstraat
Reconversie Politiekantoor naar
woningen (32wo) met actieve plint
Reconversie Husa Hotel naar
woningen (80wo) met actieve plint
Nieuwbouw torens Maximiliaanpark
op actieve sokkel met collectieve
buitenruimtes
Nieuwbouw woningen (141wo)
Afbraak deel sokkel: nieuwe gevels
voor commerciële ruimtes
Heraanleg Albert II laan:
Aanleg Boulevard + versmalling
rijbaan + fietsstrook + vrije OV
bedding + ruimte voor tijdelijke
activiteiten (e.g. markt)

03.
04.

05.
07.

08.

11.

09.

06.
10.

12.

13.
14.

15.

N
500x500m

BB’

CC’

131

COLOFON
Dit boek is studentenwerk en kwam tot stand in de loop
van één semester.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
magrights
worden
verveelvoudigd,
@All
reserved under
International Copyright opgeslagen in een
Conventions. No part of this publication may be
geautomatiseerd
en/of openbaar gemaakt
reproduced
in any form or by anygegevensbestand
means, electronic or
mechanical, including photo-copying, recording or by any
in enige
vorm
opwithout
enige
wijze, hetzij elektronisch,
information
storage
retrievalof
system,
permission
in writing from the publisher or specific copyright owners.
mechanisch,
door
Work
and publication made
duringfotokopieën,
the course of a personal opnamen of op enige
master dissertation project, within the project of The
andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
Cuesta of the Rupel Region. New challenges for its Cultural
Heritage
proposed by Gisèle
toestemming
vanGantois
de uitgever.
Acknowledgments
Special thanks to Sabine Denissen, senior advisor Leisure
Department Province of Antwerp for her unconditional
*Re-Urb refereert aan het boek
support to these projects.

van Crimson, 1997

ISBN

Samenstelling:
9789082256857
Tinenummer
van
Depot

Herck

D/2015/13.576/1
Violette

Schönberger-Baudet

Book edited by
Gisèle Gantois

Auteurs:
Co-editors
Kris Scheerlinck, Yves Schoonjans

Alle studenten van Re-Urb BXL North

Authors:
Floor
Clinckemalie, 2018
Stefanie Gruyaert,
Matthijs Sioen,
May
September
- Januari
2019
Lynn Doll, Felix Schiettecatte,
Lisa Lu, Sam Verschoren, Riccardo Buratti

Contributions
from:
Verantwoordelijk
uitgever:
Gisèle Gantois, Kris Scheerlinck, Yves Schoonjans, Harry
van
KU Royen
Leuven, Faculteit Architectuur
Cover
picture:Sint-Lucas.
campus
© Lisa Lu, Felix Schiettecatte
Responsible Publisher
Faculty of Architecture, KU Leuven
www.arch.kuleuven.be
International
Master of Architecture
Resilient and Sustainable Strategies
www.luca-arts.be
Campus Sint-Lucas, Ghent
Class of 2014-2015
www.stedenbouwenruimtelijkeplanning.be
www.arch.kuleuven.be
www.internationalmasterofarchitecture.be
Dag Boutsen, dean

2

132

