Allée du Kaai: een “samenlevingslabo”, waar de ideeën voor een
toekomstig park kunnen kiemen
Het kanaal bruist van het leven! De projecten schieten er als paddenstoelen uit de
grond, waaronder een nieuw openbaar park van 32.000 m². Op de oevers van het
water, langs de Havenlaan tegenover Thurn & Taxis, ligt de Materialenkaai. Daar zal
tegen 2019 een nieuwe ontspanningsruimte voor gezinnen ontstaan. De inrichting
van het park wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de buurtbewoners.
Hiervoor richtte Leefmilieu Brussel een ruimte in die dienst doet als een spontane
actiezone waar iedereen welkom is. De naam: Allée du Kaai. Een mooi voorbeeld
van een participatief proces dat voorafgaat aan de inrichting van een groene
ruimte.
-----FOTO: Vrije of omkaderde activiteit, het kan allemaal bij Allée du Kaai. We zien hier de
animatoren van Collectactif die de kookworkshops begeleiden.
Een van de prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de heropleving van sterk
verstedelijkte en dichtbevolkte wijkendoor er te zorgen voor een betere levenskwaliteit. Een
publieke groene ruimte waar mensen gezellig samen kunnen zijn en zich kunnen
ontspannen, speelt hierbij een fundamentele rol, zeker in de dichtbebouwde wijken van
Brussel, waar er maar weinig privétuinen zijn en waar de mensen, omdat ze in kleine huizen
wonen, ernaar snakken een luchtje te kunnen scheppen en hun kinderen buiten te laten
spelen. Maar deze broodnodige groene ruimte moet wel beantwoorden aan de behoeften
van de lokale buurtbewoners…
Participatief initiatief: buurtbewoners en gebruikers weten meer dan wij
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de buurtbewoners zich goed voelen in dit park, dat ze er
met elkaar afspreken, dat ze er zorg voor dragen, dat ze het als een van hun favoriete plekjes
gaan beschouwen? Sinds een vijftiental jaar nodigt Leefmilieu Brussel de omwonenden van
toekomstige stadsparken uit om actief mee te beslissen over het ontwerp, de inrichting en
het dagelijks beheer van het park. Zo worden groepsontbijten georganiseerd met de
volwassenen uit de buurt om hun bezorgdheden te leren kennen (bijvoorbeeld de
aanwezigheid van drugsverslaafden, de veiligheid in de omgeving van het park…). Er zijn ook
brainstormsessies met de kinderen om hun speelbehoeften te leren kennen, en
ontmoetingen met de jongeren uit de buurt. Deze methode werd reeds gevolgd voor de
inrichting en het dagelijks beheer van het Dauwpark in Anderlecht, het Bonneviepark in
Molenbeek en het Ursulinenplein vlakbij het station Kapellekerk.
-----FOTO: Boksen, filmvertoningen, acrobatiek, debatten: de loods van Allée du Kaai krijgt
een nieuwe bestemming dankzij de jongeren uit de buurt.
Een tijdelijk labo vlakbij het water
Allée du Kaai past perfect in dit participatieve model dat moet leiden tot de inrichting van
een toekomstig park. Maar Allée du Kaai gaat nog een stap verder. Samen met Leefmilieu

Brussel coördineert vzw Toestand een activiteitenprogramma waarbij veel aandacht gaat
naar spontane voorstellen en wensdromen van de jongeren. Allée du Kaai stimuleert de
contacten tussen de verschillende betrokkenen (lokale verenigingen, groepen jongeren,
buurtbewoners, organisatoren van activiteiten, enz.) en creëert beetje bij beetje een sociaal
netwerk. Zodanig dat iedereen zich thuis kan voelen in deze postindustriële ruimte, die
tegen 2019 zal worden omgetoverd in een recreatiepark. Skateboardinitiatie voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, volkskeuken voor volwassenen, workshops fotografie en videoreportages,
luchtacrobatiek, tafeltennistornooi… Het activiteitenprogramma tijdens deze tijdelijke
ingebruikname is goed gevuld en evolueert voortdurend. Vzw Toestand en Leefmilieu
Brussel willen het ook zo: dat iedereen er terechtkan, om zoveel mogelijk ideeën te
verzamelen voor een geslaagd en zinvol toekomstig park.

L : Tijdens de driemaandelijkse
opendeurdag kunt u deelnemen aan allerhande activiteiten en de plaats leren kennen.

Meer info over het evolutieve activiteitenprogramma van Allée du Kaai:
www.facebook.com/ALLEEDUKAAI
www.flickr.com/photos/alleedukaai

