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1 Inleiding
1.1. Inleiding
Het onderhavige document werd opgesteld in
het kader van de opdracht tot het uitwerken
van het Bijzondere Bestemmingsplan (BBP)
Biestebroek. Het BBP Biestebroek bestrijkt een
grondgebied van 47 ha dat wordt afgebakend
door de Klein Eilandstraat, de Industrielaan,
de Ontwikkelingsstraat, de Biestebroekkaai, de
François Ysewynstraat, een loodrechte op de
Bergense Steenweg uitgezonderd percelen nr.
602 - 604, de Bergense Steenweg, de Raymond
Vander Bruggenlaan, de Scheutveldstraat, de
Orchideeënstraat, de Oud Stationstraat; de E.
Carpentierstraat, de Elektriciteitsstraat en de
spoorweg.
Bij het begin van de opdracht legde de
werkmethodologie diverse stappen vast die
het uitwerken van het eigenlijke BBP moesten
voorafgaan. Het ging om een diagnose
van de bestaande toestand en een eerste
geformaliseerde programmeringsoefening in de
vorm van een masterplan waarin de bedoelingen
en ambities voor de ontwikkeling van het
betreffende grondgebied zijn opgenomen.
Het masterplan beoogt de krachtlijnen voor de
bestudeerde perimeter vast te leggen om de
verschillende projecten die momenteel reeds
ter studie liggen of later pas zullen worden
onderzocht, te kunnen richten op basis van een
globale en samenhangende visie.
Sinds de goedkeuring van de wijziging van het
GBP (het demografische GBP) is de bestemming
verder verduidelijkt. Het Masterplan baseert
zich op deze nieuwe bestemmingen om een
programmatische en organisatorische visie van
het grondgebied te ontwikkelen.

1.2. De uitdaging
Het Biestebroekdok beschikt over duidelijke
stedenbouwkundige troeven die momenteel
onvoldoende worden benut. Deze zone bevat
een aaneenschakeling van elementen die het
stadsweefsel doorbreken (de spoorweg, de
monofunctionele stedelijke industriezone en
het kanaal) en stedelijke verbindingen met de
omliggende wijken beperken of verhinderen. Een
herkwalificatie van de zone zou moeten leiden
tot een betere samenhang en verbinding tussen
de twee kanaaloevers en de omliggende wijken,
die momenteel verschillende bestemmingen en
organisaties kennen.
Het ontwikkelingspotentieel is aanzienlijk;
de inspanningen vereist voor de realisatie
ervan, zijn dat evenzeer. Het gaat hier dus om
de verwezenlijking van een zeer ambitieus
stedenbouwkundig project dat door overheidsen privéactoren zal worden gedragen. De wil
en wensen van Gewest en gemeente stemmen
overeen en zijn gericht op de herkwalificatie van de
gebieden die door het kanaal worden doorkruist;
hier kunnen immers op natuurlijke wijze zowel
nieuwe woningen worden opgetrokken als
economische activiteiten worden ontwikkeld.
Op het vlak van de ontwikkeling van de zone is
de uitdaging tweeledig. Ten eerste moet er een
nieuwe wijk worden gecreëerd waar huisvesting,
industriële en havenactiviteiten, handelszaken
en voorzieningen harmonieus een plaats vinden.
Ten tweede moet de ontwikkeling bijdragen

tot het versterken van de banden tussen de
wijken van Anderlecht langs weerszijden van
het kanaal. Door deze dubbele uitdaging aan te
gaan, kunnen de verschillende projecten binnen
deze perimeter bijdragen tot het creëren van een
nieuwe centraliteit in het Biestebroekbekken die
over het hele grondgebied van Anderlecht en
daarbuiten zal afstralen.

«Sporen»

« Bedrijvighied : monofunctionele zones »

«Kanaal»
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1.3. De aanpak
De
ontwikkeling
van
een
ambitieuze
stedenbouwkundige visie en de formalisering
ervan in een plan zoals een BBP is niet
vanzelfsprekend. De soms uiteenlopende of
onverenigbare uitdagingen voor de actoren van de
zone houden een eerste programmeringswerk in
alsook een openbaar debat waarna de bevoegde
overheid (in dit geval de gemeente Anderlecht
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) stelling
kunnen nemen.
Daarom wordt het BBP voorafgegaan door
het uitwerken van een masterplan waarin de
ruimtelijke en programmatische ambities voor
de betreffende gebieden worden voorgesteld. Dit
masterplan is gebaseerd op een gedetailleerde
diagnose van de bestaande toestand en
verscheidene
overlegvormen
(openbare
wandeling, enquête, workshops, bilaterale
vergaderingen), waardoor de eisen, moeilijkheden
en mogelijkheden voor de ontwikkeling van de
zone duidelijk werden. Daarna werd er rekening
gehouden met de reglementaire evolutie van de
bodembestemming in het BHG (wijziging van het
GBP (demografisch GBP) en van het stadsproject
(GPDO) dat nog moet worden goedgekeurd.
Het masterplan formaliseert de gemeentelijke
ambitie voor Biestebroek dat in verscheidene
opzichten een strategisch gebied vormt voor
Anderlecht en voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Het moet als richtlijn dienen voor de
opvolging van de verschillende projecten in
wording of degene die pas later op deze plaats

zullen worden ontwikkeld. Wegens de complexiteit
verbonden aan het gebruik van bepaalde percelen
en het dringende karakter van de projecten, blijft
het masterplan bewust soepel en focust het op
hoogwaardige kwaliteitsdoelstellingen, zowel op
stedenbouwkundig als op landschapsvlak, en op
duidelijke richtlijnen voor de toekomst van de
wijk.
Hiertoe was ontwerpend onderzoek op basis
van programma- en vormtests onontbeerlijk.
De beelden die het masterplan illustreren, zijn
het resultaat van dit onderzoek. Ze leiden tot
een massaplan en schematische kaarten voor
de visualisering van het potentieel en van de
nagestreefde kwaliteit. Het massaplan moet
worden gezien als een noodzakelijke stap om
de bedoelingen duidelijk te kunnen vastleggen.
Vervolgens worden deze samengevat om slechts
het essentiële over te houden en schematische
kaarten voor te stellen die het kader vormen dat
door het masterplan voor de ontwikkeling van
het grondgebied wordt vastgelegd.

Wandeling (14/01/2012)

Workshop(24/01/2012)
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Masterplan

2.1 Ambitie
De site bevindt zich op het topografische
scharnierpunt tussen de verstedelijkte delen
van Anderlecht en de industriële vlakte van de
Zennevallei. Elke oever wordt gekenmerkt door
zeer verschillende stedelijke morfologieën. De
linkeroever is dichtbebouwd en -bevolkt, terwijl
de rechteroever kan bogen op open landschappen
en slechts licht of haast niet bevolkt is. Vanaf de
rand bekeken, bevindt de site zich bovendien op
het raakvlak tussen natuur en stad.
In de sterk verstedelijkte zones is de topografie
van de Zennevallei haast niet te merken. De
stedenbouwkundige visie wil deze topografie tot
haar recht laten komen en gebruik maken van het
bestaande contrast tussen de sterk verschillende
stedelijke en landschapsmorfologieën.
Omdat de kanaalzone een laboratorium van
nieuwe types van samenleven tussen verschillende
programma’s is, wordt tot doel gesteld de
programmeringstypes en de kwalitaitievesamenlevingsregels vast te leggen, met name
voor het samenleven of naast elkaar bestaan
van woongebieden en industriegebieden in een
stedelijke omgeving. Zonder het economische
potentieel van de rechteroever op het spel te
zetten, zou het model van de ‘stedelijke campus’
ruimte bieden voor recreatie- en woonfuncties,
voor wandelpaden, enz.
Zo zouden het Biestebroekdok en zijn oevers
een echt gemengde ruimte worden waarin
de verschillende functies verenigd worden
dankzij het invoeren van stadsprogramma’s die
momenteel ontbreken in de zone: voorzieningen,
handelszaken, horeca. Ook de programmering

van de ruimte rond het kanaal is belangrijk, en
vooral het naast elkaar bestaan van economische
en recreatieactiviteiten. Hoewel het naast
elkaar bestaan van huisvesting en stedelijke
industrie in het nieuwe demografische GBP
wordt aangemoedigd door de huizenblokken
op de rechteroever te bestemmen als
ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving
(OGSO), staat het masterplan principes voor de
organisatie van de stromen, banden en stedelijke
niveaus voor. Verschillende weefsels bestaan
naast elkaar, gescheiden door het kanaal.
Ongeacht de ontwikkeling van de 2 oevers is
het - volgens de plaats - belangrijk de stedelijke
morfologie en het wegennet te herzien of te
bevestigen om ervoor te zorgen dat de door het
masterplan aangemoedigde ontwikkelingen in
de lijn liggen van de wil de stad op basis van een
doordachte stadsplanning uit te bouwen.
Het project stelt voor het contact tussen de
bestaande functies van de linkeroever en het
kanaal te versterken door een visuele en fysieke
permeabiliteit te creëren vanaf de woonwijken
(St.-Guido, Wayezstraat, Bergense Steenweg)
naar het kanaal toe.
Voor de rechteroever spoort het masterplan aan
tot het behoud van een open typologie, zonder
te trachten een traditioneel stadsdeel te creëren
in deze zone die altijd ‘open’ geweest is. Het is
de bedoeling nieuwe stadsvormen te creëren
waarvoor verschillende ontwikkelingsscenario’s
mogelijk zijn en waardoor het bestaande
ecologische en landschapskarakter bewaard blijft
en geherwaardeerd wordt.
Het GEN-station gekoppeld aan het terrein aan
de noordzijde van het Biestebroekbekken (de
‘kop’ van Biestebroek genoemd) vormt een

topografie

morfologie

programmatie

ANTWERP

2.2 Een visie in 6 projectlijnen
De visie voor de ontwikkeling van de site komt
tot uitdrukking door 6 grote stadsprojecten.
Uit de territoriale lezing blijkt dat de site wordt
doorkruist door verscheidene stadslogica’s met
eigen dynamiek en uitdagingen. De site heeft dus
verschillende bestemmingen.
Doel is hier een gezonde vermenging van de
functies te creëren en ervoor te zorgen dat
ze harmonieus naast elkaar kunnen bestaan.
Elk van de ingrediënten van de gemengdheid
impliceert verschillende sectoren en actoren
van de stad en beschikt over een eigen
transformatietemporaliteit. Om al deze redenen
wordt de site Biestebroek behandeld via 6
themaprojecten zodat de doelstellingen die aan
elke projectlijn verbonden zijn, kunnen worden
verduidelijkt en er eigen en onafhankelijke
temporaliteiten kunnen worden voorzien.

at

to

irs

2.2.1 Het kanaal, plaats van naast elkaar bestaan
en continuïteit van de stadsfuncties

ab

strategisch scharnierpunt tussen de plaatselijke
en residentiële niveaus en het ruimere
landschaps- en industriële niveau. Uit haar
ligging aan de kruising van verschillende wegen-,
spoorweg- en waterwegassen, haar positionering
op het scharnierpunt tussen de wijken Wayez en
Kuregem die een verbinding tussen Noord en
Zuid, Oost en West biedt, vloeit voor deze plaats
een nieuwe, dichte en intense typologie voort.
Deze site vormt ook een scharnierpunt tussen
de verschillende stedelijke functies dankzij
haar potentieel op het vlak van huisvesting,
tewerkstelling, recreatie en voorzieningen.

Doel van deze projectlijn is de multifunctionaliteit
‘huisvesting/economische activiteiten’ van
de waterweg en de omvorming van het
Biestebroekbekken tot de plaats waar deze twee
bestemmingen samengaan. Diverse functies
kunnen slechts harmonieus naast elkaar bestaan
als dit wordt georganiseerd, als er keuzes worden
gemaakt en er specifieke vervoerstrajecten
worden voorzien, als er aangepaste morfologieën
en typologieën worden uitgewerkt en dit
naast elkaar bestaan daadwerkelijk wordt
aangemoedigd.

Punto Verde / Barcelona (WMA)

CHARLEROI / PARIS

Strandperle / Hamburg
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De havenactiviteiten en de woonfunctie zijn
moeilijk met elkaar te verenigen in een en
dezelfde ruimte. Toch is de integratie van de
haven- en industriële activiteiten in de stad
noodzakelijk. Uiteraard met naleving van de
functionele eisen van de haven- en industriële
activiteiten moet deze integratie toelaten
gebruik te maken van de uitgestrekte ruimte die
echte mogelijkheden biedt om het leefklimaat
in de stad te verbeteren. Het gaat hier om
het begrip permeabiliteit, architecturale en
landschapskwaliteit, gemengd gebruik en delen
van de ruimte. Het masterplan integreert dan
ook de economische-ontwikkelingsprojecten
zoals voorzien door de Haven van Brussel en stelt
organisatie- en functionaliteitsprincipes voor
waardoor de kaaien op termijn kunnen worden
omgevormd tot echte openbare ruimten en
de ontwikkeling van de aangrenzende zones
kan worden gestimuleerd in de zin van het
GBP (ondernemingsgebied in een stedelijke
omgeving en woongebied). Zo is de linkeroever
hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting. De
bewoners van de dichtbevolkte wijken rond
de Bergense Steenweg kunnen profiteren van
nieuwe visuele en fysieke verbindingen naar
het kanaal en de kaaien. De permeabiliteit
tussen het kanaal en de Bergense Steenweg
wordt vergroot. De rechteroever behoudt
zijn economische en havenbestemming. Het
stedelijk overslagcentrum krijgt een plaats op
de momenteel vrije ruimte van de Vaartdijk.
De huidige activiteiten voor de opslag
van koolwaterstoffen (COTANCO) worden
overgeplaatst; dit betekent het schrappen van
een SEVESO-activiteit die onverenigbaar is met
de nagestreefde gemengdheid voor de omgeving.

De kaai aan de kop van de Biestebroekkaai zal
volledig worden heraangelegd en omgevormd
tot een aantrekkelijke openbare ruimte met
nieuwe functies die zullen profiteren van het
uitzonderlijke uitzicht dat op deze plek door de
as van het kanaal wordt geboden. Hier wordt
ook een nieuwe voetgangersbrug voorzien, wat
bevorderlijk zal zijn voor het voetgangersverkeer
tussen de twee oevers.

BUS
T

Bibliotheek Saint Antoni / Barcelona (RCR Arquitectos)

BUS

Open bouwblokken - Rive Gauche / Parijs (de Portzamparc)

RER

2.2.2 De Bergense Steenweg, ruggengraat van
de kanaalwijken
Voor de wijk langs de Bergense Steenweg wil
deze projectlijn openheid creëren van de wijk
naar het kanaal toe. Zo worden visuele en fysieke
openingen gecreëerd die de permeabiliteit
van de bebouwing tussen de steenweg en het
kanaal vergroten. Dit voorstel sluit aan bij de
wil het leefklimaat van de Bergense Steenweg
te verbeteren. Het kanaal wordt de plaats van
nieuwe herkenningspunten in de wijk, die
emblematische sites langs het kanaal zullen
worden (de Slachthuizen, Brouwerij Atlas).
Volgens de grondmogelijkheden worden
bescheiden openingen voorgesteld door de
herstructurering van de bestaande bebouwing,
om zo een visuele en fysieke permeabiliteit te
creëren in de continue bebouwing over meer
dan 500 m tussen de Brug van Kuregem en de
Klein Eilandbrug.

ontwikkeld.
Het project stelt voor de mobiliteit te herzien
zodat de Wayezstraat het profiel van een
handelsstraat met beperkt verkeer kan krijgen,
wat de handelszaken ten goede zal komen.
Door de reorganisatie van het verkeer op het
kruispunt van de Brug van Kuregem voorziet
het project de inrichting van een hoogwaardige,
duidelijk georganiseerde multimodale openbare
ruimte (bus + tram + GEN) in het verlengde
van de Wayezstraat. De verbetering van de
toegankelijkheid beperkt zich niet tot het
openbaar vervoer en de zachte vervoerswijzen.
Onder het huizenblok van de kop van het
Biestebroekbekken wordt een ondergrondse
parkeerruimte voorzien, die rechtstreeks in

RER
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2.2.3 De Wayezstraat, een handelsader met
uitstraling die verder reikt dan de linkeroever
Voor de Wayezstraat voorziet het masterplan
de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen als
een tweepolige handelskern. Als aanvulling op
het Dapperheidsplein aan Sint-Guido wordt het
huizenblok aan de kop van het Biestebroekdok
ontwikkeld als nieuwe supragemeentelijke
multifunctionele pool met handelszaken
waarvan de voorgestelde mix die van de
Wayezstraat ondersteunt. De Wayezstraat maakt
dus integraal deel uit van de visie en neemt deel
aan de stadsdynamiek van de nieuwe centraliteit
die aan de kop van het Biestebroekdok wordt

Tram en Terrassen / Montpellier

mK2 / Parijs
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verbinding staat met de handelszaken van de
Wayezstraat. Voor deze parking wordt een
gemengd openbaar en privégebruik voorzien,
zodat er voordeel kan worden gehaald uit het
gedeelde en in de tijd verschoven gebruik op basis
van de handelsactiviteit, de woonfunctie en de
voorzieningen verbonden aan de ontwikkelingen
op het niveau van het huizenblok zelf. De
inplanting van deze nieuwe aanvullende functies
in de perimeter vergroot de aantrekkelijkheid van
de wijk op stedelijk niveau en laat de Wayezstraat
tot haar recht komen.
Kuregem,

Lyon

nieuwe

RER

2.2.4 De brug van
intermodale centraliteit

500m

B

Het masterplan bevestigt de wil van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de
gemeente Anderlecht het station Kuregem te
heropenen en er een GEN-halte van te maken;
zo wordt het een ‘toegangspoort’ tot de wijk
voor Brusselaars en bezoekers uit de andere
gewesten. Deze inplanting maakt nieuwe dichte
en multifunctionele stadsvormen mogelijk naar
het voorbeeld van de moderne stedelijke centra.
De komst van het GEN zal de halte Kuregem
omvormen tot een echt intermodaal knooppunt
op gewestelijk vlak. De verdichting gaat samen met
de ontwikkeling van hoge gebouwen opgetrokken
op de kop van het Biestebroekdok dat deel
uitmaakt van het stadslandschap van het kanaal
en van Anderlecht. Er wordt een nieuw centrum
gecreëerd dat de spil vormt voor verschillende
dynamieken van de wijk die momenteel
losstaan van elkaar. Het project voorziet de
bouw van een sokkel met recreatiefuncties
(culturele voorziening, handelszaken, culturele

TT
RER

500m

Tokio

Opera / Oslo

infrastructuur, horecazaken, enz.). Bovenop
komen hoge gebouwen waarin woningen,
kantoren en andere verenigbare functies kunnen
worden ondergebracht.
2.2.5 De Industrielaan, economische pool en
invalsas
De wijziging van de bodembestemming van de
percelen op de rechteroever (tussen de Vaartdijk
en de Industrielaan) als ondernemingsgebied in
een stedelijke omgeving (OGSO) bevordert de
vermenging van economische activiteiten met de
woonfunctie. Dat deze vermenging noodzakelijk
is, staat vast. Het is echter evenzeer nodig de
juiste omstandigheden te creëren voor de
ondernemingen en woningen door de vereiste
infrastructuurwerken te voorzien evenals een
omgeving die aangepast is aan hun behoeften.
Hiertoe voorziet het masterplan een specialisatie
van de assen om op die manier een omgeving
en functionaliteiten aangepast aan beide
functietypes te kunnen creëren:
De Industrielaan behoudt haar functie
als invalsas voor de voertuigen. Hier worden de
economische functies bevoorrecht en wordt er
gezorgd voor hun bereikbaarheid rechtstreeks
vanaf de laan (door de aanleg van toegangswegen)
of via zijstraten die er haaks op staan.
De Grondelsstraat is een as bestemd voor
de bewoners en het comfort van de werknemers.
Deze straat vormt een goede verbinding tussen
de twee kanaaloevers en verbindt historische
wijken van Anderlecht met elkaar. Hier worden
gemengde stedelijke functies bevoorrecht,
waaronder huisvesting een belangrijke plaats
inneemt.

Docklands / London

Ekkelgarden (a2o architectten)

Werk en Leven
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De kaaien (rechteroever) bieden ruimte
aan havenactiviteiten die verenigbaar zijn met de
nieuwe woonwijken die in de buurt ontstaan. Het
stedelijk overslagcentrum wordt geïntegreerd als
een stedelijke infrastructuur en een voorziening
die noodzakelijk is voor de voedselbevoorrading
van de stad. Daarentegen zal de inrichting voor
de opslag van koolwaterstoffen van COTANCO
verhuizen binnen een termijn die zal worden
afgestemd op de ontwikkeling van de nieuwe
wijken. De toegankelijkheid van de kaaien voor
het vrachtverkeer wordt verzekerd via routes die
rechtstreeks verbonden zijn met de Industrielaan
via de Marchantbrug en de Klein Eilandstraat.

Royal Victoria Dock / London

2.2.6 De Zennevallei, vlakte voor groene
continuïteit
Vanaf het punt waar de Zenne Brussel
binnenstroomt, ter hoogte van de site van de
slachthuizen van Anderlecht, wordt het tracé van
deze waterweg gekenmerkt door een luchtige
‘open’ bebouwing met een uniek karakter. Langs
deze waterloop staan verscheidene gebouwen
waarvan er ettelijke een openbare bestemming
hebben gekregen; het gaat om scholen, sociale
woningen, slachthuizen, … Het masterplan
handhaaft het open en groene karakter van
het landschap en versterkt de ecologische en
landschapsband langs het tracé van de Kleine
Zenne. Op dit tracé kan tussen de Klein Eilandbrug
en de Slachthuizen, via de Grondelsstraat
een informele groene continuïteit worden
gecreëerd. Doel is tot aan de Slachthuizen een
‘economische’ vallei te creëren. Deze vallei is

Voorbeeld waterbeheer langs een straat

Sluseholmen Orestad / Copenhagen

2.3 Functioneel schema
2.3.1 De ruimtelijke en functionele basisprincipes
1. De linkeroever is bestemd als gemengd
gebied waarin het bestaande stadsweefsel wordt
vervolledigd.
2. De permeabiliteit tussen de Bergense
Steenweg en het kanaal wordt verzekerd door
de definitie van visuele openingen en openbare
ruimten tussen de twee assen.
3. De valorisatie van de 2 oevers van het
Biestebroekbekken die voor het publiek
toegankelijke structurerende ruimten vormen en
de vereiste continuïteit voor de verplaatsingen
van fietsers en voetgangers verzekeren.
4.
De ontwikkeling van het Shell-blok om er
een gemengd stedelijk gebied van te maken,
met de vereiste permeabiliteit voor goede
verbindingen voor de zachte vervoerswijzen
tussen de dichtbevolkte wijken ten noorden van
het blok eiland en het kanaal.
5. De ontwikkeling van het huizenblok op de ‘kop’
van het Biestebroekdok als een nieuwe polariteit
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in de gemeente en het Gewest. Het programma
hiervoor is gemengd en haalt voordeel uit de
aanwezigheid van het intermodale knooppunt
(GEN, trams, bussen) op deze plek om functies
voor te stellen die een aanvulling vormen op de
reeds bestaande structuren van de Wayezstraat.
De dichtheid is aanzienlijk en de architectuur
is emblematisch voor de gemeentelijke en
gewestelijke ambities voor deze zone.
6. De ontwikkeling tot ondernemingsgebied in
een stedelijke omgeving van de zones van de
rechteroever overeenkomstig het demografische
GBP. De beoogde dichtheid is vrij groot en
laat toe een aanzienlijk aantal woningen te
voorzien in een aangename leefomgeving. De
economische activiteit is aanwezig en de eisen
en moeilijkheden verbonden aan het naast
elkaar bestaan van woningen en ondernemingen
worden zowel op ruimtelijk als op functioneel
vlak in aanmerking genomen.
7. De kaaien bieden ruimte aan havenactiviteiten
geïntegreerd in en ten dienste van de
dichtbevolkte stad. De activiteiten die niet
verenigbaar zijn met deze stad worden zodra dit
mogelijk is naar elders overgebracht.
8.
De as van de Grondelsstraat wordt een
openbare ruimte die de wijken Kuregem, Klein
Eiland en Sint-Guido met elkaar verbindt.
Deze as verzekert een goed landschaps- en
omgevingskader voor de ontwikkeling van
woningen
9. De Industrielaan is een invalsas waarlangs
men de stad binnenrijdt. Hij is ook afgestemd op
het vrachtverkeer dat onvermijdelijk samengaat
met de economische activiteiten die bij voorkeur
deze route nemen.
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Intermodale Pole
bus / tram / rer

Publieke ruimte
Gemengde zone

Huisvesting/voorziening/winkels
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OndernemingsGebieden in de Stedelijke Omgeving

Huisvesting/onderneming/diensten

Industrie en logiestiek
Stedelijke verbindingen
Industriele verbindingen
Ecologische verbindingen
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Kleine Zenne

geschikt voor actieve verplaatsingen en biedt
zeer goede fiets- en wandelroutes, waardoor
een alternatief traject voor de kanaalpromenade
wordt gecreëerd.
De economische vallei wordt ontwikkeld zoals
een campus waar ondernemingen, woningen
en voorzieningen een moderne en aantrekkelijk
aangelegde omgeving delen.

OGSO
OndernemingsGebieden in de Stedelijke Omgeving
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ANTWERP

2.4 Structuurschema
Raadsplein

2.4.1 Algemeen schema
Het structuurschema toont dat het mogelijk is
de banden tussen de aanwezige dynamieken
te vervolledigen en te versterken (Slachthuizen,
Zuidstation, wijkcontract Aumale-Wayez en
Kanaal-Zuid, herinrichting van de Bergense
Steenweg, van de Vanderbruggensquare, de
nieuwe Klein Eilandbrug, Zuidhaven, Espace
Lumière, ontwikkeling van de oude site van De
Lijn, van de sites van Atlas, Shell, Leonidas, enz.)
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De 6 stadssystemen komen tot hun recht dankzij
duidelijke keuzes op het vlak van:
-
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de programmering
de definitie van de openbare ruimten
het vervoersnet.

BUS

st

du

In

CHARLEROI / PARIJS

R0

an

la

rie

2.4.2 Schema van het privévervoer
De aanpassing van het privévervoersnet beoogt
volgende doelen:
Het terugschroeven van het doorgaande
verkeer langs de Vaartdijk zodat een aangenamere
omgeving ontstaat voor de plaatselijke activiteiten
(woningen en economische activiteiten).
Er wordt voorgesteld het doorgaande
verkeer (komend van de Van Kalkenlaan) te
beperken dat momenteel langs de Vaartdijk
rijdt tussen de Ontwikkelingsstraat en de Klein
Eilandstraat. Onder de 2 spoorwegbruggen kan
eenrichtingsverkeer worden voorzien om het
doorgaande verkeer te weren dat nu door de wijk
Kuregem rijdt en later door de op de rechteroever
op te trekken nieuwe wijk zou gaan.
Een betere verbinding tussen de 2
oevers in de as van de Klein Eilandbrug, in
beide richtingen. Hiertoe wordt voorgesteld een
kruispunt te voorzien dat heraangelegd wordt als
een verkeersrotonde of als een kruispunt met
verkeerslichten voor verkeersbewegingen in alle
richtingen.
Het masterplan vertaalt het Gewestelijke
Ontwikkelingsplan dat de Bergense Steenweg als
een interwijkenweg vastlegt. Er wordt uitgegaan
van het principe dat het verkeer op de Bergense
Steenweg kan worden beperkt tot het verkeer
dat naar de betreffende wijken rijdt. Deze
beperking van het doorgaande verkeer wordt
bewerkstelligd door gewestelijke inrichtingen
die buiten de perimeter liggen (met name het
Veeweidekruispunt).

De kruispunten langs weerszijden
van de brug van Kuregem moeten worden
vereenvoudigd. De eerste voorgestelde maatregel
is het omvormen van het eerste stuk van de
Wayezstraat tot voetgangerszone. Hierdoor
kan het aantal conflict- en uitwisselpunten
worden beperkt. Zo wordt de brug een ruimte
die niet langer door het autoverkeer wordt
gemonopoliseerd maar waar een grote plaats
wordt ingeruimd voor de voetgangers. Een
nieuwe bouwlijn langs de Oud Stationstraat
concentreert de verkeersstromen langs de
Industriekaai. Het laatste stuk van de kaai, tussen
de spoorwegbrug en de Bergense Steenweg,
op de Vanderveldesquare, kan dan een ruimte
worden die voorbehouden is aan voetgangers en
fietsers. De verkeersstromen naar de linkeroever
toe bevinden zich in de Gouverneur Nensstraat
in beide richtingen.
De ontwikkeling van een parkeerruimte
onder het huizenblok dat nog moet worden
opgetrokken op de kop van het Biestebroekdok.
Deze
parkeerruimte
biedt
interessante
mogelijkheden voor de wijk. Ze vormt immers
een voorziening die van cruciaal belang is voor
de aantrekkingskracht van de handelsas van
de Wayezstraat, evenals voor de bewoners van
de dichtbevolkte wijken rondom die er een
parkeerplaats kunnen huren of kopen.

P

Het verlengde van de Bronsstraat
en de kaaien rond de kop van het bekken
worden voetgangerszones (waar echter wel
dienstvoertuigen door mogen).
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.4.3 Schema van het vrachtvervoer
Voor het vrachtvervoer worden gespecialiseerde
routes voorzien via de Industrielaan:
- De Industrielaan behoudt haar hoofdfunctie als
distributieas. Omdat deze laan een belangrijke
doorgangsas is, wordt het rechtstreeks af- en
oprijden van voertuigen op deze as beperkt door
de aanleg van toegangswegen die evenwijdig
lopen met de laan.
- De kruispunten worden gereorganiseerd om als
‘ruggengraat’ van de Industrielaan te fungeren
en afgestemd te zijn op de haakse wegen die
rechtstreeks naar de ondernemingen leiden.

2.4.4 Schema van het openbaar vervoer
L28

De aanpassing van het openbaar-vervoersnet
beoogt volgende doelen:

Vrij

een eigen tram-/busbaan in de
Wayezstraat tussen het kanaal en de Bronsstraat,
om de commerciële snelheid van het openbaar
vervoer te vergroten en de voetgangerstrajecten
tussen de handelskern van de Wayezstraat en
de nieuwe ontwikkeling aan de kop van het
Biestebroekbekken aangenamer te maken.

spoor
toegang

RER

St. Guidon

De creatie van een gewestelijke
intermodale pool, door de opening van het GENstation Kuregem, met bestaande toegangen tot
de brug van Kuregem en het Crickxpark, en nieuw
te creëren toegangen vanaf de Kommenstraat.
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De uitbreiding van de bestaande eigen
baan/halte op de Brug van Kuregem, door het
afsluiten van een direct afrijvak van de weg
komende van de Industriekaai en de organisatie
van de verkeersstromen in de Gouverneur
Nensstraat in beide richtingen.

Een betere busroute (op termijn een
tramlijn), tussen de linker- en de rechteroever
via de Klein Eilandbrug, door het omleiden van
een van de bestaande lijnen, of door het creëren
van een nieuwe lijn. Symmetrisch wordt een
performante OV-lijn voorgesteld tussen het
oostelijke deel (Vorst) en het westelijke deel
(Anderlecht) van het Gewest op de as Van KalkenPaepsem.
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bestaande buslijn en haltes
busverbindingen te creëren
bestaande tramlijn
tramlijn te creëren
vrijbedding te creëren
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2.4.5. Schema van de zachte vervoerswijzen
De zachte vervoerswijzen worden overal
ontwikkeld.
Hoewel hun havenfunctie behouden
blijft, zullen de kaaien meer dan vandaag aan
het stadsleven deelnemen. Ze zijn plaatselijk en
tijdelijk toegankelijk en bieden visuele en fysieke
verbindingen (doorkijken en doorgangen) naar
de woonwijken. De inrichting van aantrekkelijke,
grote openbare ruimten valoriseert de bruggen
en de visuele verbindingen tussen de twee
oevers.
Er wordt een transversale permeabiliteit
gecreëerd via een netwerk van wegen
en toegangen haaks op de kaaien. Deze
permeabiliteit wordt gecreëerd in de omliggende
huizenblokken maar ook in de havengebieden
zelf. Zo wordt het kanaal een echte centrale
ruimte.
Door de vereenvoudiging van het
kruispunt van de brug van Kuregem worden
de trajecten voor fietsers en voetgangers
comfortabeler en sneller.
Het oude tracé van de Kleine Zenne en
de Grondelsstraat bieden ruimte aan een groene
promenade. In het verlengde van de nieuwe
Klein Eilandbrug verbindt deze stadsas wijken die
momenteel geïsoleerd langs weerszijden van het
kanaal liggen.

wandelroutes op het openbaar domein
wandelroutes op privé terrein
fietsroutes

2.4.6 Schema van de kanaalactiviteiten
Het kanaal wordt een stadsruimte met
verscheidene activiteiten die rechtstreeks
verband houden met het water.
Het goederenvervoer wordt georganiseerd
in het nieuwe stedelijke overslagcentrum op
de rechteroever. Het overslagcentrum is een
multifunctioneel platform bestemd voor het
lossen en laden van optimaal verpakte goederen
voor rechtstreeks gebruik in de stad (pallets,
bulk, big bags). Deze goederen worden via de
waterweg vervoerd, waardoor het vrachtvervoer
in de stad afneemt.
De SEVESO-site voor de opslag van
koolwaterstoffen wordt overgebracht, in fase
met de ontwikkeling van de aangrenzende
ondernemingsgebieden in een stedelijke
omgeving. Zodra de site vrijkomt, wordt deze
voorzien voor havenactiviteiten die verenigbaar
zijn met de nabijheid van de dichtbevolkte stad.
De woonboten kunnen aanmeren aan
de 2 oevers van het Battelagedok. Er zijn 2 types
omgevingen en/of functionaliteiten:

open en openbare omgeving; er zijn paden
om te voet naar St.-Guido te gaan. Deze
plaatsen zijn niet rechtstreeks te bereiken
met de auto.
De bruggen zijn echte openbare ruimten. Het
visuele en fysieke contact met het kanaal wordt
versterkt door grote openbare inrichtingen
(trappen, drijvende platformen, enz.), alsook
door de aanwezigheid van voorzieningen
en uitrustingen bestemd voor de bevolking
(kinderdagverblijf,
scholen,
jeugdcentrum,
documentatiecentrum,
cultureel
centrum,
museum, horecazaken).

+ P

•
De
rechteroever
van
het
Schipperijbekken: hier liggen de boten
eerder afgescheiden van de wijken en
beschikken ze over een parkeerplaats voor
een auto, rechtstreeks verbonden aan
de boot. De feitelijke privatisering van de
kaaien moet worden beperkt.
•
De
linkeroever
van
het
Battelagedok: hier liggen de boten in een

21

2

Projet de masterplan

22

2.5 Masterplanontwerp
2.5.1 Ontwikkelingspotentieel
Dankzij het ontwerpend onderzoek van het
programma en de stadsvorm kon een eerste
massaplan worden voorgesteld.
Dit massaplan is een illustratie van het
ontwikkelingspotentieel van een nieuwe wijk
rond Biestebroek. Het laat de visualisering toe
van het ambitieniveau m.b.t. de kwaliteit van het
landschap en de openbare ruimten, alsook van
de mogelijke programma’s om deze kwaliteit te
verzekeren en tot haar recht te laten komen.
Het masterplan laat de ontwikkeling van een
gemengde wijk toe door de activiteiten binnen
de perimeter op te voeren: er zullen bijna
2.000 woningen worden opgetrokken, wat zo’n
4.000 nieuwe inwoners betekent. Er komen
80.000 m² productie- en handelsfuncties bij de
reeds bestaande, waardoor de economische
bestemming van deze nieuwe gewestelijke pool
wordt versterkt. De havenactiviteiten worden
er gehandhaafd en geïntegreerd. Tot slot
worden er bijna 7.000 m² voorzieningen voor
de buurtbewoners, de toekomstige inwoners en
de gebruikers voorzien: hierbij ligt de nadruk op
onderwijs-, recreatie- en sportfuncties. Binnen
de perimeter wordt de gemengdheid ruimtelijk
georganiseerd met variabele intensiteit. Hierdoor
wordt een stedelijke diversiteit gecreëerd.

photomontage..
TO ADAPTv t

Nieuwe oever - visie masterplan
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V/T [2-2.5]
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2.5.2 Leidraden
Het onderzoek en het massaplan worden
samengevat op drie schematische kaarten
die de kern weergeven van de bedoelingen
en ambities voor de ontwikkeling van de wijk
Biestebroek:
A.
de programmatische doelstellingen
B.
de functionele principes die het naast
elkaar bestaan van de functies verzekeren
C.
de landschapsambities en de kwaliteit
van de openbare ruimten

A. Programmatische doelstellingen
De site kan worden opgedeeld in 4 zones, elk met
een eigen programmatisch potentieel:
Residentiële bebouwing
Het project maakt de bouw van +/-500 nieuwe
woningen langs de linkeroever mogelijk. Volgens
de logica van de bestaande handelskernen
worden er kleine buurtvoorzieningen en
handelszaken voorzien.
De beoogde V/T-verhouding bedraagt 2-2,5, en
verwijst naar de V/T-verhouding die binnen deze
huizenblokken bestaat.
Stadspool
Het masterplan stelt voor de kop van het
Biestebroekbekken een concrete stadsvorm
voor. Deze laat een hoge dichtheid toe, met
een mogelijke V/T-verhouding van 4 tot 6. Deze
dichtheid creëert het hefboomeffect voor de

hele zone en laat de bouw toe van zo’n 420
woningen, 15.000 m² handelsruimte, 15.000 m²
productie- en kantoorruimte, alsook 2.000 m²
voorzieningen. Een supralokale pool verbonden
aan het GEN-station, een centrum voor stedelijke
recreatie, handelszaken die een aanvulling
vormen op de winkels in de Wayezstraat, enz. Er
worden ook parkeerruimten geïntegreerd.
Groene wooncampus
Het masterplan voorziet de creatie van een
groene campus met economische en stedelijke
bestemming.
Het project raadt een V/T-verhouding van 1 tot
2 aan voor de minder dichte huizenblokken,
een V/T-verhouding van 2 tot 4 voor de
huizenblokken langs de Dantestraat en de
Vaartdijk, evenals voor het huizenblok ten
zuiden van de Klein Eilandstraat, waardoor
een aanzienlijke verdichting mogelijk is met
behoud van het open en functionele karakter
van de zone. Overeenkomstig de voorschriften
m.b.t. OGSO’s laat het project de ontwikkeling
van meer dan 1.000 woningen en minstens

V/T [4-6]

V/T [2-4]

V/T [2-4]

V/T [2-2.5]

V/T [1-2]
V/T [1-2]

V/T [2-4]

LEGENDE

[-]

OGSO zones, bevolkte campus
Gemengd e zones gedomineerd door woningen, bewoonde front
Havengebied
Groen gebied
Fronten met voorkeur voor het lokaliseren van huisvesting in
de OGSO zones
Fronten waar het lokaliseren van huisvesting
in OGSO mogelijk is
Nieuwe stedelijke pool
Wensbare V/T (ambitie)
Te creëren voorziening
Te intergreren winkels
Recreatie functies in verband met water te creëren
Bestaande commerciële fronten
Te creëren commerciële front
Perimeter van het BPA
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4.000m² voorzieningen toe; hierdoor kan in
deze wijk een nieuwe school worden gebouwd.
Voorkeurslocatie voor deze activiteiten zijn de
terreinen langs het oude tracé van de Zenne,
dat een stedelijke verbindingsas wordt tussen
de oude wijken van Anderlecht en het kanaal.
De bestaande economische activiteit zal worden
verdicht door 50.000 m² voor productie- en
handelsactiviteiten.

worden aangelegd. De ontwikkeling van de wijk
vereist OV-haltes op deze laan. Daarom wordt
een eigen baan voor bussen en op termijn voor
trams voorgesteld.
Op de linkeroever krijgt de Bergensesteenweg
opnieuw de rol van interwijkenweg en plaatselijke
weg toebedeeld. De Marchantbrug en de Klein
Eilandstraat zorgen voorSt.
deGuidon
verbinding tussen de
Bergensesteenweg en de Industrielaan.
De toegangen tot de ondernemingen en de
woningen worden op de privépercelen aangelegd,
om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van de
wegen en het verkeer langs de woningen aan de
waterkant te kunnen beperken.
Het station Kuregem wordt gezien als een echte
multimodale pool en een nieuwe stedelijke
centraliteit, met twee toegangen tot de sporen.
De ‘kop’ van Biestebroek wordt ontwikkeld in fase
met het station en fungeert als scharnierpunt
tussen de twee oevers en de hoofdassen die deze
verbinden: Bergense Steenweg, Wayezstraat,
Raymond Vander Bruggenlaan en Vaartdijk.

Havenactiviteiten
De havenactiviteiten worden ontwikkeld
in harmonie met de stad en de wijken. De
activiteiten die er ontwikkeld worden, maken
gebruik van de waterweg en richten zich duidelijk
op de behoeften van de stad. De rechteroever
specialiseert zich in de overslag van verpakte
goederen die direct in de stad kunnen worden
gebruikt.
Op de linkeroever houden de activiteiten rekening
met de behoefte aan rechtstreekse banden
tussen de dichtbevolkte wijken en het kanaal. Zo
wordt een visuele en fysieke openheid gecreëerd
volgens de geboden grondmogelijkheden.

spoor
toegang
RER

Cureghem
tweede
spoor toegang

B. De functionele principes die het naast elkaar
bestaan van de functies verzekeren
De Industrielaan vormt de hoofdweg. Deze
laan vormt de voornaamste invalsas waarlangs
men de stad binnenrijdt en moet dan ook haar
capaciteit behouden. Het aantal kruispunten is
er beperkt en de gebouwen zijn bereikbaar via
wegen en ventwegen die op de diverse percelen

LEGENDE

.

Bestaande O.V. lijnen
O.V. verbinding te creëren
Vrijbedding te creëren
O.V. haltes te creëren
Bestaande O.V. haltes
Belangrijke assen voor vrachtwagen
Vrachtwagen toegang op percelen
Perimeter van het BPA
Bouwblokken van het BPA
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C. De landschapsambities en de kwaliteit van
de openbare ruimten
De brug van Kuregem is een grote openbare
ruimte met comfortabel veel plaats voor
voetgangers. Door haar ligging op de verbinding
van de structurerende assen (Bergense Steenweg,
Wayezstraat), door haar natuurlijke polariteit
voortvloeiend uit haar centrale ligging en het
nieuwe station, wordt deze brug een belangrijk
aantrekkingspunt aan het kanaal, rechtreeks
verbonden aan de ontwikkeling van de ‘kop van
Biestebroek’.
De Grondelsstraat is een hoogwaardige stadsas.
Deze straat herinnert aan de bedding van de Kleine
Zenne en biedt een aangenaam wandeltraject via
een park en een route over het Univarperceel.
De linker- en de rechteroever behouden
hun groene landschapskwaliteit tussen de
Paepsembrug en de Marchantbrug.
De percelen worden binnen de hele perimeter
zo ingericht dat de visuele permeabiliteit en
goede verbindingen voor voetgangers verzekerd
zijn. Plaatselijk worden er nieuwe rooilijnen
gecreëerd: in het verlengde van de Bronsstraat,
om een nieuwe weg te creëren, alsook tussen de
Biestebroekstraat en het kanaal. De Kleine Zenne
wordt gewijzigd ter hoogte van de aansluiting
ervan op de Industrielaan, om de visuele
verbinding tussen de 2 oevers van het kanaal te
versterken.
Tot slot worden de gebouwen patrimoniaal
karakter geïntegreerd en geherwaardeerd.

+
+ +
+

+
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+

Publieke ruimte voor voetgangers
Beplante publieke ruimte met bomen (groene verbindingen)
Publieke park zone
Privée zone waar groene karakter moet aanmoedigd worden
Geintergreerd havengebied
Publieke voetgangersverbinding op privé terrein te verzekeren
Publieke voetganger verbinding op privé terrein avond’s en feestdagen
mogelijk maken
Visuele verbinding te verzekeren
Patrimonium te integreren en te waarderen
Zicht op de Atlas Browerij vanaf de kaaien van het Kanaal
te herwaarderen
Nieuwe rooilijn te creëren
Bouwfront aan te moedigen
Bouwfront niet te overschrijden
Vertikaal accent aan te moedigen
Perimeter van het BPA

2.5.3. Zonering van de interventies en definitie
van de projecten voor de activering van de zone
De zone is complex en de eisen en moeilijkheden
variëren sterk tussen de verschillende percelen.
In deze context kiest het masterplan voor
de begeleiding van de projecten en van hun
activering door duidelijke bedoelingen m.b.t. de
openbare ruimte. De valorisatie van de openbare
ruimte creëert een meerwaarde voor iedereen:
inwoners,
ontwikkelaars,
ondernemingen,
economische actoren, en overheden.
De activering van de projecten voor de renovatie
van de openbare ruimten is een echte uitdaging
en vergt niet alleen wilskracht maar ook een
voorbeeldige coördinatie tussen de gemeente en
het Gewest, die beide eigenaar van deze ruimten
zijn.
Er worden vier strategische fasen, gekoppeld aan
de activering van stedelijke verbindingsruimten
geïdentificeerd.
Fase 1: de pool van de brug van Kuregem
De ontwikkeling van deze pool als stedelijke
verankering aan het kanaal is absoluut
noodzakelijk voor het hefboomeffect vereist
voor de ontwikkeling van de hele site waarop
het masterplan betrekking heeft. Het is de
bedoeling dit kruispunt om te vormen tot
een aangename plek waar ruim plaats is voor
voetgangers en openbaar vervoer. De ruimte
wordt een strategisch scharnierpunt tussen de
twee delen van Anderlecht die momenteel niet
echt deelnemen aan een gemeenschappelijke
ontwikkelingsdynamiek.

Fase 2: de as van de Klein Eilandbrug en het
Grondelsplein
De valorisatie van de Klein Eilandbrug biedt
de kans een nieuwe stedelijke verankering
aan het kanaal te creëren, die rechtstreeks
verbonden is met het centrum van Anderlecht
via de Pierre Marchantstraat. De valorisatie van
de P. Marchantstraat, van de brug en van de
onmiddellijke omgeving ervan, alsook de definitie
van een nieuw stedelijk tracé voor zijn verbinding
met de Industrielaan zijn absoluut noodzakelijk
voor de uitvoerbaarheid van de woonprojecten
langs deze as. Door de valorisatie van de kaaien
van de linkeroever en hun openstelling voor het
publiek tijdens bepaalde periodes (weekend,
avond) kunnen de 2 stedelijke verankeringen
(brug van Kuregem en Klein Eilandbrug) met
elkaar worden verbonden.

Fase 1 :De pool van de brug van Kuregem

Fase 2 : de as van de Klein Eilandbrug en het Grondelsplein

Fase 3: de Grondelsstraat en de Biestebroekkaai
Zodra de 2 stedelijke verankeringen langs het
kanaal voorzien zijn, wordt de Grondelsstraat
gevaloriseerd als residentiële groene promenade,
die de oude wijken en het kanaal met elkaar
verbindt. Hier zal een reeks woongebouwen
worden opgetrokken die deze ruimte zullen
activeren. Het economische gebied zal geleidelijk
aan worden omgevormd tot een gemengd
gebied met grote landschapswaarde. De
permeabiliteit van de grote huizenblokken wordt
verzekerd door het creëren van doorgangen, van
kleinere parkeerruimten en van ruimten met
groenbeplanting, waardoor het open karakter
van het gebied wordt versterkt.

Fase 4 : Vaartdijk
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Langs de Biestebroekkaai worden verscheidene
bouwlijnen gecreëerd om deze kaai een nieuw
aanzicht te geven; de permeabiliteit met de
Bergense Steenweg wordt versterkt.
Fase 4: de Vaartdijk
Gezien de bestaande verontreiniging en
activiteiten binnen de huizenblokken op de
rechteroever van het kanaal en de mogelijke
bouw van een stedelijk overslagcentrum, kan
er redelijkerwijze worden aangenomen dat dit
deel van de perimeter als laatste zal worden
ontwikkeld. De Vaartdijk wordt gevaloriseerd
als gemengde as; bepaalde residentiële
verankeringen langs de kaai verzekeren er
het gemengde karakter. De openbare ruimte
van de Vaartdijk strekt zich uit naar de
binnenterreinen om de kaaien te verruimen en
het open karakter van de oever te versterken.

