MVNP87_P3 : actu Nouvel EV@T&T : inauguration 08/05 avec la fête de l’Iris. Présentation de
l’endroit, explication du concept et des enjeux. Invitation à participation.

HET NIEUWE THURN & TAXIS-PARK
10 jaar wordt er al over gesproken, maar eindelijk is het zover: op 8 mei huldigt Leefmilieu Brussel
op de site van Thurn & Taxis een nieuwe, evolutieve groene ruimte van 2,5 ha in. Dit nieuwe park
is gelegen in de eerste kroon rond het centrum, een dichtbevolkt gebied met weinig groene
ruimten. Het park zal in opeenvolgende fases worden aangelegd. Het eerste deel zal bestaan uit
een weide, wilgen, berken, esdoorns, kerselaars, moestuinen en rustzones. De biënnale
‘Parckdesign’ zal er op hetzelfde ogenblik als het park worden ingehuldigd en kan daar tot
september worden bezocht (meer details hierover in het volgende nummer van “Mijn stad, onze
planeet”). De inhuldiging zal gepaard gaan met een gigantische picknick, muzikale animatie en
vuurwerk. Waar is dat feestje ? Hier is dat feestje !
De site van Thurn & Taxis werd lange tijd verwaarloosd maar ondergaat vandaag een ware
gedaanteverwisseling. Het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel is een nieuwe symbolische stap in
de ontwikkeling van dit stadsdeel.
Een grote gewestelijke groene ruimte
Het grote gewestelijke park dat het Gewest momenteel aanlegt, zal voor de buurt niet alleen een
structurele as vormen, maar ook fungeren als een echte groene long voor de buurtbewoners. Naast
het park op de site van Thurn & Taxis zelf, komen er aan de Materialenkaai en langs de spoorlijn ten
noorden van de site, richting Belgica, Pannenhuis en Bockstael, recreatieve ruimten en
landschapsparken. Op termijn zal een echt netwerk van parken het Saincteletteplein met het
Bockstaelplein verbinden. Het wordt het grootste stadspark dat in Brussel werd gecreëerd sinds
koning Leopold II. Het eerste stuk maakt deel uit van een geheel van vier groene ruimten die
stapsgewijs zullen worden aangelegd.
Een park dat evolueert
Met de aanleg van deze nieuwe groene ruimten zal ook de buurt een grondige gedaantewisseling
ondergaan. In mei 2014 gaat een eerste deel van het park open voor het publiek. Midden in het park
komt er een weg die voor iedereen toegankelijk is. Dit project wordt geen klassieke groene ruimte.
Vandaag is de zone nog een aaneenschakeling van braakliggende terreinen. Morgen vindt men er
gebouwen, bewoners, activiteiten, en zullen de behoeften verschillen, meer uiteenlopen. De site zal
in de nabije toekomst zeker nog fel veranderen: het park zal geleidelijk aan worden ingericht, in
functie van het gebruik ervan, de betrokkenheid van de buurtbewoners (hoe eigenen ze zich het park
toe en hoe maken ze ervan gebruik?) en de projecten die deze etappe de komende jaren nog zullen
komen aanvullen.
Een participatieve ontwikkeling
Zorgen voor een ruimte die toegankelijk is voor het publiek, is een prioriteit. De buurtbewoners bezit
laten nemen van het park is echter een ander essentieel aspect van het project. De mensen laten
kennismaken met het park en het park tot leven doen komen, veronderstelt een openheid op alle
niveaus en een dynamiek van participatieve animatie. Aan de Materialenkaai is het « Le Key »-project
(voorlopige naam – gebruik van de opslagplaatsen door verenigingen en kunstenaars uit de buurt)

een participatief project dat de mensen uit de buurt moet betrekken bij de concrete, fysieke
ingebruikname van een deel van het park.

Inhuldiging van het Thurn & Taxis-park : een gezellig evenement waar
iedereen welkom is !
WANNEER ? Op donderdag 8 mei, als start van de festiviteiten naar aanleiding van het Irisfeest, dat
loopt tot 11 mei.
WAAR? Toegankelijk via de brug van de Jubelfeestlaan in 1080 Brussel.
PROGRAMMA :
18h : Barbecue rond een enorme picknicktafel met lampions, fanfares en een bar.
21h : Concerten en muzikale animatie ; verlichting van de site volgens een originele creatie van de
kunstenaar Hidde Vanschie ; opening van de Parckdesign-biënnale
22h : Vuurwerk
Middernacht : einde van de festiviteiten
Meer info : www.leefmilieubrusssel.be, 02 775 75 75

