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A. Context
A.1. Inleiding

Het stadscentrum van het Brussels Hoofdstedelijk
gewest ondergaat een diepgaande transformatie.
De traditionele figuur is die van de Vijfhoek, de
oude middeleeuwse kernstad, omgeven door een
binnenste ring waar voorheen de omwalling stond en
van noord naar zuid doorkruist door de Boulevards
boven de overdekte Zenne. Twee tendensen hebben
dit beeld bijgesteld. De stad groeit snel. Vandaag
telt het BHG ruim 1,2 miljoen inwoners. Voegt men
daarbij de dagelijkse pendelaars dan komt men al
gauw tot anderhalf miljoen mensen die op één of
andere manier verbonden zijn met dat metropolitane
centrum. Ook ruimtelijk is de structuur veranderd.
Door het sluiten van de metroring en de vijf stations
– noord, zuid, west, Luxemburg en Schuman – is een
veel ruimer gebied afgebakend. En daarin wordt het
kanaal, opgeladen met heel wat projecten, eerder een
verbindend element dan een scheidingslijn. Een groter
centrum dus.
Met de ombouw van de centrale lanen van autoweg
naar een voetgangerszone werd nog een andere
historische omslag gemaakt. In de voorbereiding
van de Expo 58 werd de ruimtelijke ordening
van Brussel gericht op algehele bereikbaarheid
en toegankelijkheid met de auto. Dat werd nog
versterkt door de stadsvlucht en de uitbreiding van
residentiële gebieden in de tweede rand en buiten
het gewest. De stad en het centrum werden gericht
op gemotoriseerde gebruikers en minder op de eigen
inwoners. Dat veranderde met de invoering van de
voetgangerszone. Het centrum werd opnieuw een
residentiële zone, voor bewoners en verblijvers, een
multifunctionele bestemming.
Het is in die brede context(1) dat het onderzoek van
de BSI-BCO naar een nieuwe ruimtelijke orde voor de
zuidelijke vijfhoek is geplaatst. Hoe kan men, samen
met een paar dichtbevolkte buurten en vele tientallen
publieke instellingen, een leefbare omgeving creëren
midden in de hoofdstad? Hoe kan men de publieke
ruimte herdenken, vanuit de voetgangerszone aan
Fontainas tot de Ninoofsepoort en verder naar het
Weststation en tot de Louisapoort en verder naar
het bos? Hoe kan men die as inzetten in de transitie
naar een trage en duurzame mobiliteit? Hoe kan
men dan de duizenden scholieren veilig naar school
laten gaan en toch schoolstraten met zuivere lucht
aanbieden? Hoe kan men de bewoners meer groen
en meer blauw geven in de dicht bebouwde wijken die
door de opwarming al problematische temperaturen
genereren? En: hoe kunnen deze ruimtelijke - en
mobiliteitsopdrachten ook een sociaal karakter
hebben in deze wijken met veel achterstelling? En wie
zijn dan de partners die voor een dergelijke ombouw
ook een draagvlak kunnen leveren?

Een erg omvangrijke en complexe onderzoeksvraag
dus. Een stedelijke problematiek, waarin alles met
alles verband houdt, en die niet sectorieel kan
worden aangepakt: publieke ruimte, mobiliteit,
groenvoorziening, armoedebestrijding, onderwijs,
bestuur, bevolking en middenveld, ze zijn er
onlosmakelijk verbonden. Het gaat dus niet om een
technische kwestie, om een plan of een opdracht van
deze of gene overheid. Het gaat om het ontwerpen
en het testen van een visie, een doelstelling en dan
om het maken van een transitiepad, een stappenplan
en het aanduiden van een aantal meer precieze
ontwerpvragen voor hier en daar een project.
Wat waren dan de uitgangspunten? Enkele zeer
eenvoudige redeneringen. Het zuidelijk deel van de
voetgangerszone noemde men de Groene wandeling,
Allée verte. En het knooppunt in ons onderzoek
was het nieuwe Fontainaspark. Vergroening was
een eerste gegeven. Maar moet vergroening van
de stad alleen recreatief worden gedacht, als
wandel- of vrijetijdsaanbod? Waarom vergroening
niet direct als productief groen denken, als deel
van voedselproductie, deel van stadslandbouw,
van het Good Food-plan van het gewest? Ja,
laten we die Oost-west verbinding via Fontainas
als een productieve groene as denken. Stedelijke
voedselproductie en duurzame voedselkwaliteit. Maar
met wie? En voor wie? Daar komt het sociale en het
mobiliteitsluik naar voren. Good Food gaat immers om
veel meer dan een beetje stadslandbouw. Het gaat om
herdenken van onze voedselproductie in duurzame
korte ketens. Het gaat ook om het verbeteren van
het dieet van vele stadsbewoners. Vooral ook in
de dichtbevolkte armere buurten. En dus gaat het
ook om opvoeding en heropvoeding, zeker in een
stadsdeel waar we tientallen scholen en publieke
voorzieningen tellen en waar vele ouders met Filter
Café Filtré betrokken zijn in een strijd voor betere
luchtkwaliteit. Ziedaar dus onze eerste partners. Laten
we die tientallen scholen en publieke voorzieningen
als ijkpunten in een oost-west raster nemen,
daar inzetten op schoolstraten met een groene
productieve infrastructuur. En laten we die stukjes
stadstuin of stadsbos niet alleen ruimtelijk met elkaar
verbinden tot een voelbare as, maar ook inzetten
om scholen, leraars en leerlingen te verbinden met
bewoners van de buurten rond het thema Good Food
en van daaruit ook projecten laten groeien voor de
verbetering van de leefbaarheid in de buurt.
Met die enkele redeneringen begint ons ontwerpend
onderzoek. Het zuidelijk deel van de vijfhoek is zeker
deel van het metropolitane stadscentrum met vele
(1) Zie ook de recente publicatie ‚De Vijfhoek voorbij: het metropolitane
stadscentrum van Brussel‘, 2020, BSI.Brussels, BSI.BCO
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voorzieningen. En van veel gebruikers, niet in het
minst enkele duizenden scholieren en studenten.
Maar het is ook de plek van enkele dichtbevolkte
minderbedeelde buurten. Die zone moet meer
groen en meer water krijgen al zeker omwille van de
opwarming. Laten we die ecologische noodzaak ook
als een sociale hefboom gebruiken om leefbaarheid
en levensstandaard te verhogen en ook om de
samenwerking tussen verschillende maatschappelijke
actoren te bevorderen. En zo komen we tot een
stadsplanning die niet uitgaat van de tekentafels van
professionele ontwerpers, maar van een coproductie
van overheden, instellingen, organisaties en burgers
rond een gedeelde visie en doelstelling. Zo wordt
de ruimtelijke ordening een voortdurend proces
waarin de plannen worden opgeleverd maar ook
onmiddellijk worden gedragen door buurtbewoners en
voorbijgangers. Zo wordt de stad van een bebouwde
zone terug deel van een levend ecosysteem waarin
mens, dier en omgeving een ruimte op duurzame
wijze delen in een mooi samenspel tussen overheid,
middenveld en burgers. Het zuidelijke deel van de
vijfhoek, Pentagone Sud, zou zo’n living lab kunnen
zijn.
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A.2. Voortraject en evolutie van een interventieperimeter

Voetgangerszone
Perimeter Masterclass ‚Brussels Hypercentre: Zoom-In Zoom-Out | From pedestrian area to urban project‘ (2018)
Evolutieve perimeter Groen & Blauw
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Het vertrekpunt voor de keuze van het
interventiegebied vormde de voetgangerszone
langs de Anspachlaan. Deze centrale, noordzuid verbindende as domineert het centrum van
Brussel en ontvangt ondertussen een hoog aantal
voetgangers. Terwijl de noord-zuid verbinding door
de voetgangerszone nog eens benadrukt wordt, zijn
transversale verbindingen in het centrum minder
evident.
Uitgaande van de idee om een echt
voetgangersnetwerk te creëren en ook de oost-west
verbindingen van de stad zichtbaar te maken, c.q.
de verbinding tussen hoog en laag, organiseerde
het Brussels Studies Institute-Brussels Centre
Observatory samen met Perspective.Brussels in
2018 de Masterclass ‚Brussels Hypercentre: Zoom-In
Zoom-out | From pedestrian area to urban project‘.
In dit kader werden drie verbindende Wandelassen
geïdentificeerd, waaronder ook een zuidelijke as
doorheen het ‚Pentagone Sud‘. Deze as strekt zich uit
van Halleport en Louisa tot Ninoofsepoort en verder
richting Pajottenland.
Uit vorige studies van de Brussels Studies Institute
wordt tegelijk de conclusie getrokken, dat de zuidelijke
vijfhoek dichtbevolkt is met een voornamelijk jonge
bevolking en families en ook vele scholen in dit gebied
gevestigd zijn. Tevens zijn de straten in de zuidelijke
vijfhoek vooral ingenomen door auto‘s: het ontbreekt
aan groenstructuren en kwalitatieve buitenruimte
die ingezet kunnen worden, waardoor ook het
hitteeilandeffect daar te voelen is.
Het was in deze context dat het idee voor het
stadsvernieuwingsproject Groen en Blauw door de
VGC werd gelanceerd, om via een acupunctuur van
lokale projecten rond stadslandbouw een transitie
naar een groen-blauw netwerk in de zuidelijke vijfhoek
te bevorderen. Vanuit de drie centrale locaties
Bloemenhof, Fontainas en Kapellekerk wordt de
zuidelijke vijfhoek verkend op zoek naar mogelijke
actoren, locaties en synergiën.
Uit de netwerken van locaties en actoren ontstond
zo een eigen perimeter, gedeeltelijk overlappend
met de perimeter van de Masterclass, voor het
stadsvernieuwingsproject. Deze perimeter en het
netwerk evolueren samen met het proces dat gevolgd
wordt. Daarom is deze perimeter niet op te vatten
als een afgebakend gebied. Veeleer valt de perimeter
te beschouwen als een netwerk dat groeit met het
aanwezige potentieel en de betrokken actoren en dat
in de context van toekomstige inzichten, discussies en
workshops van vorm kan veranderen.
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A.3. Overzicht groen en blauw in de Pentagone Sud
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Groenstructuren

Licht verontreinigde percelen (Cat.2)

Grondwaterwinningen

Waterstructuren

Niet verontreinigde percelen (Cat.1)

Moestuinen

Gebied met overstromingsgevaar

Mogelijk verontrenigde percelen (Cat. 0)

Compost

Verontreinigde percelen in onderzoek
of behandeling (Cat. 4)
Verontreinigde percelen zonder
risico (Cat. 3)

Publiek drinkwaterkraan

Groepsaankopen

Good Food initiatief
(Restaurant of kantine / producteur)

Bubble scholen

A. Context
A.3. Overzicht Groen en Blauw in de Pentagone Sud

Bij de ruimtelijke benadering van de zuidelijke
vijfhoek, vormen de kenmerken van de Hoogstad
en de Marollen aan de ene kant en de Laagstad met
de Zenne en het kanaal aan de andere kant een
dichotoom fysiek landschap. Deze opdeling wordt
verder versterkt door de assen die van het zuidwesten
naar het noordoosten lopen, met name de sporen.
Hoewel een aantal openbare werken, bv. aan
de Ninoofsepoort, het Fontainaspark en het
Fontainasplein, bijdragen aan veranderingen
en openingen van de publieke ruimte, zijn de
groenstructuren in dit gebied over het algemeen nog
steeds terughoudend. Omheinde groenstructuren
zoals in de Washuisstraat of het Egmontpark, maar
ook kale pleinen zoals Kapellekerk en de Grote Zavel
maken groenstructuren op dit moment slechts ten
dele waarneembaar.
Om ook op een kleinschaliger niveau van bestaande
specificiteiten en initiatieven rekening te houden,
worden hieronder aandachtspunten betreffende
bodemverontreiniging, water, groeninitiatieven die in
het geval van een concrete aanleg interessant kunnen
zijn, kort uitgelegd en in kaart gebracht.
Bodemtoestand en verontreiniging
Als interventies op percelen gepland worden, is het
aangeraden om af te toetsen of er verontreinigingen
bestaan. Voor al onderzochte percelen stelt Brussel
Leefmilieu informatie ter beschikking en heeft
categorieën met verschillende graad van beperking
van gebruik van de percelen opgesteld(1):
-- cat. 0 mogelijk verontreinigde percelen:
Percelen die nog niet onderzocht werden alsook
percelen waarvoor er een vermoeden van
verontreiniging bestaat en percelen waarop een
risicoactiviteit uitgeoefend werd of wordt.
-- cat. 1 niet-verontreinigde percelen: 		
Alle functies zijn mogelijk op deze bodem.
-- cat. 2 licht-verontreinigde percelen: 		
De percelen voldoen aan de interventienormen,
maar niet aan de saneringsnormen. Behalve dat
afgegraven grond niet hergebruikt mag worden,
zijn er geen specifieke verplichtingen.
-- cat. 3 verontreinigde percelen zonder risico:
Risico‘s van de percelen zijn aanvaardbaar,
maar er gelden beperkingen bij het gebruik
van de percelen, bijvoorbeeld: het verbod op
een moestuin (behalve in bakken), het behoud
van verharding, verbod op drinkwaterleidingen,
verbod om grondwater te pompen en ook
graafwerken zijn alleen in combinatie met een
sanerings- of risicobeheersvoorstel mogelijk.
-- cat. 4 verontreinigde percelen in onderzoek of in
behandeling				

Maar ook voor interventies in de publieke ruimte is het
meten van grondverontreiniging aangewezen om zeker
te zijn dat er voor consumenten van eetbaar groen
geen risico‘s voorliggen.(2)
Overstromingsgebieden en watervoorzieningen
In het noordelijke gedeelte van de zuidelijke vijfhoek
bestaat een kans op overstromingsrisico. Binnen de
vijfhoek zelf is dit (behalve punctuele uitzonderingen
waar er een middelgrote kans voor overstromingen
bestaat) vooral een gebied met ‚kleine kans op
overstroming‘. Toch moet hier rekening mee worden
gehouden en kunnen oplossingen die water opvangen
en infiltreren voordelig zijn.
Wat watervoorzieningen betreft, is er wel informatie
ter beschikking over publiek toegankelijke
drinkwaterkranen en grondwaterwinningen, maar
deze zijn beperkt relevant voor het beheer van groen.
Over oplossingen betreffende regenwateropvang en
hergebruik zijn op het gebied van de zuidelijke vijfhoek
geen gegevens terug te vinden, dit zou dus voor elke
locatie samen met lokale actoren en /of Brussel
Leefmilieu moeten bekeken worden.
Collectieve moestuinen, composten en GoodFood
Zowel in het noordelijke gedeelte alsook in het
zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied zijn
collectieve moestuinen te vinden. Bij de meeste
daarvan is er ofwel een duidelijke link met een
organisatie (als trekker) of met sociale huisvesting,
bv. bij La Poudrière, Papenvest, Jardin Acarova of het
Cultureel Centrum Breughel.
Daarnaast bestaan ook tijdelijke projecten die vaak een
leegte vullen bij een herontwikkeling van een bepaald
gebied. In het algemeen is het duidelijk dat er in de
zuidelijke vijfhoek veel ambities bestaan en er blijkbaar
ook een grote vraag is naar dergelijke projecten. De
collectieve compoststructuren volgen een gelijkaardig
schema en zijn vaak ook direct verbonden met een
collectieve moestuin.
De overheid ondersteunt met het GoodFood beleid
(2016-2020) duurzaam voedselsystemen in Brussel
om het lokale kweken en verwerken van voedsel te
bevorderen.
Bij het vergelijken van de locatie van GoodFood
initiatieven en collectieve moestuinen, valt op dat
deze spreidingen amper overlappen (met uitzondering
van Marché des Tanneurs). GoodFood initiatieven zijn

(1) Percelen met gemengde categorieen (0+1, 0+2, 0+3,0+4) zijn op de
kaart weergegeven in de categorie 0. Voor meer informatie over de
categorieen: https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/de-inventarisvan-de-bodemtoestand/wat-zijn-de-5-categorieen-van-de-inventaris
(2) Daarvoor neemt Atelier Groot Eiland bij aanleg van moestuinen altijd
een bodemstaal van de bovenste laag i.vm. oppervlakkige vervuiling.
(3) Voor meer informatie zie: https://goodfood.brussels/nl
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in de meeste gevallen geassocieerd met restaurants,
kantines, handelszaken en producenten, terwijl
collectieve moestuinen zich rond woningen en socioculturele actoren vormen. Aan de andere kant, biedt
dit nog potentieel om GoodFood in de zuidelijke
vijfhoek te implementeren in wisselwerking met socioculturele actoren.
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B. Breder beleid rond duurzame stadsontwikkeling
B.1. Lopende projecten in de Pentagone Sud

Brabant-Nord
-Saint-Lazare

Ninoofsepoort

Heyvaert

Heyvaert-Poincaré

DWC Jonction

DWC Woonvriendelijk Station

DWC Marollen

Zone van stedelijke herwaardering (ZSH/ZRU)

Duurzame wijkcontract

Stadsvernieuwingscontract (CRU)

Interventies in het kader van Wijkcontracten

Beeldkwaliteitsplan
Richtplan van Aanleg (RPA)
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B. Breder beleid rond duurzame stadsontwikkeling
B.1. Lopende projecten in de Pentagone Sud

Wijkcontracten in de perimeter
Voormalig wijkcontract Bloemenhof
Actieve wijkcontracten
Jonction (2014-2018), in uitvoeringsfase
Marollen (2018-2022)
Interventies in het kader van wijkcontracten
Publieke infrastructuur
Gemengd project
Publieke huisvesting

Bouwvergunningen
Toegekende Bouwvergunningen
synergiemogelijkheden
potentieel relevant
andere
Bouwvergunningen in behandeling
potentieel relevant
andere
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B. Breder beleid rond duurzame stadsontwikkeling
B.1. Lopende projecten in de Pentagone Sud

Stadsvernieuwingsprogramma´s
Als men de Zone voor stedelijke herwaardering
(ZSH) vergelijkt met de huidige interventieperimeter
van het stadsvernieuwingsproject Groen en Blauw,
wordt duidelijk dat de hele perimeter van het huidige
stadsvernieuwingsproject in de Zone van Stedelijke
Herwaardering ligt. In die zin kunnen programma‘s
zoals Stadsvernieuwingscontracten (SVC) of Duurzame
Wijkcontracten (DWC) ook relevant zijn voor het
stadsvernieuwingsproject, mits ze zich in de perimeter
bevinden.
Afgezien van de voormalige Wijkcontracten
(Bloemenhof, Place Rouppe) zijn er vooral aan de
periferie van het vijfhoek lopende projecten te
vinden. Ten zuiden is het DWC Marollen in 2018 van
start gegaan (zie B.2.) terwijl het DWC Jonction al
in een gevorderd stadium van de uitvoeringsfase
zit. Ten noorden ligt het Richtplan van Aanleg (RPA)
Ninoofsepoort waarmee ook een belangrijke nieuwe
groene infrastructuur wordt ontwikkeld (zie B.2.).
Programma’s Stad Brussel
In 2019 lanceerde de stad Brussel het nieuwe
Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling
(GPDO). De ambities van een gezonde, open, solidaire,
nabije en participatieve stad vallen samen met de
doelstellingen van Groen en Blauw. De doelstellingen
en het actieplan, die in de loop van 2020 worden
ontwikkeld, kunnen concrete aanknopingspunten
bieden om het Stadsvernieuwingsproject in lijn te
brengen met de bestaande plannen van de stad.
Tegelijkertijd is de stad gestart met een bomenplan
2020-2030, dat een concrete verankering kan vormen
voor groene elementen. In het kader van dit plan is
een boommeester aangesteld en wordt momenteel
in een pilootproject de ondergrond in de Europese
wijk en in Laken in kaart gebracht om te bepalen
waar mogelijkheden zijn om bijkomende bomen
te planten. Maar ook de beoogde sensibilisering
en participatie van burgers (Peter- & Meterschap
voor bomen, vergroenen van boomspiegels) voor
hun groene omgeving vormen een potentieel om
beheersmogelijkheden /-synergiën te vormen.
Bouwvergunningen
Uitgaande van de drie sites die bij begin van het
analysetraject met een bijzonder potentieel
voor mogelijke interventies beschouwd werden
(Bloemenhof, Fontainas, Kapellekerk), worden de
lopende toegekende bouwvergunningen alsook de
bouwvergunningen in behandeling in de zone rond
deze drie sites bekeken.
Ervan afgezien dat daarmee algemeen de verandering
in het stadsbeeld op een kleinere schaal aangetoond
kan worden, kan er bij een overlap van de locatie van
een mogelijke ingreep en een bouwvergunning de

mogelijkheid bestaan om binnen korte termijn met
ingrepen te beginnen.
Deze met een bijzondere relevantie zijn meestal
bepaald door een cruciale locatie en/of de
mogelijkheid om ingrepen in de publieke ruimte te
realiseren.
In het algemeen kunnen bouwvergunningen rond
sociale huisvesting, de duurzame wijkcontracten en
openbaar vervoer hier als wezenlijk benoemd worden.
Naast de bouwvergunningen die samenhangen met
wijkcontracten, kunnen volgende nog interessant zijn:
-- P. de Champagnestraat: herinrichten van de
openbare ruimte tussen de rooilijnen van de
wegenis
-- MIVB Station Anneessens: Werken in de
openbare ruimte aan de Lemonnierlaan t.h.v van
Anneessens
-- Moutstraat: Heraanleg speelplaats Basisschool De
Kleurdoos
-- Grotere projecten van algemeen belang (cf.
Cellebroerstraat, Rouppeplein) of nieuwbouw
met een aantal parkeerplaatsen (cf. Fabriekstraat,
Kartuizerstraat).

B.2. Pistes uit bilaterale
gesprekken
In het kader van het stadsvernieuwingsproject
werden door de BSI een aantal bilaterale gesprekken
geïnitieerd om met verschillende actoren mogelijke
synergiën af te toetsen. De uitkomsten(1) ervan zijn in
dit hoofdstuk samengevat.
DWC Jonction
Binnen het duurzaam wijkcontract Jonction zijn de
werken voornamelijk rond drie projecten begonnen:
-- Het Stadspark (hoek Spiegel- en
Brigittinenstraat): In dit kader worden ook
een cafetaria voor een sociaal restaurant
en een atelier hout en metaal voorzien. Een
sociaal en duurzaam restaurant, eventueel
met eigen voedselproductie maar ook het
atelier hout en metaal als producent van
bv. bakken voor productief groen kunnen
hier toekomstig op een langere termijn een
verankeringspunt vormen. Daarnaast is er ook
sprake van een watercontainer als reservoir van
regenwateropvang.
-- Sportzaal Nieuwland: De Sportzaal met
groenruimte en een Parvis biedt eventueel een
(1) Naast de bovengenoemde actoren heeft het BSI ook nog een aantal
andere actoren gecontacteerd (bv. Erasmushogeschool Brussel, Cabinet
Jellab, Dienst Netheid Stad Brussel), maar waar of de omstadigheden van
de pandemie of het uitblijven van een reactie een verdere verdieping niet
mogelijk gemaakt hebben.
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B.2. Pistes ui bilaterale gesprekken

plaats waar productief groen nog zichtbaar aan
een publieke functie gekoppeld kan worden.
(afronding gepland sept. 2022)
-- Tissage‘s Project (hoek Ons Heerstraatje en
Visitandinenstraat): Naast de woningen worden
ook een crèche en een kleine tuin voorzien.
DWC Marollen
Naast projecten die in gang gezet worden biedt de
recente opstart van het wijkcontract de mogelijkheid
om synergiën met andere actieve actoren te zoeken
om deze mee te betrekken in de co-creatie van
het groen-blauwe netwerk. Op dit moment zouden
volgende projecten thematisch interessant kunnen
zijn:
-- Dwarsstraten: Vijf dwarsstraten zullen van
gevel tot gevel heraangelegd worden en als
voetgangerszone (of zone 20) en ook toegankelijk
zijn voor PBM. Begin oktober 2020 werd
hiervoor een buurtwandeling georganiseerd,
in het vervolg wordt voor elk dwarsstraat nog
participatiemoment voorzien. Het consortium
Ecores-Particitiz realiseert de studies,
-- Binnenblokken: meerdere binnenhuizenblokken
worden in een overheidsopdracht heraangelegd.
Waaronder de blokken: Porte Rouge, Plaine des
Escargots (Kippenhok samen met Centre R‘en
Arts), Montserrat en Prevoyance.
-- Andere projecten: renovatie Bains de Bruxelles,
Vossenplein (in analysefase)
-- Projectoproepen:
-- Herwaardering van openbare buitenruimten:
Het Collectif au Quai zal drie jaar lang met
tijdelijke installaties en groene ingrepen
in de buurt actief worden, waaronder
ook in het gebied rond het sportveld
van de wasserijstraat. Dit kan eventueel
als complementair beschouwd worden
met de ingrepen van Atelier Groot Eiland
en versterkend werken. Een tweede
projectoproep is in de eerste helft van 2020
gestart (resultaat nog niet bekend).
-- Ondersteuning van de voedings(hulp)sector
(resultaat nog niet bekend)
-- Made in Marolles: de editie 2020 is in opstart
In het algemeen wordt in het kader van het bilateraal
gesprek rond wijkcontracten duidelijk dat er een
nood is aan een opvolging van de duurzaamheid van
de projecten na het aflopen van het wijkcontract.
Er is bv. ook bereidwilligheid voor de opstart van
buurtcomposten, helaas lijkt de kleinschaligheid
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van de composten een drempel te zijn voor de
stadsdiensten: de kleinschaligheid maakt co-beheer
van de afvoer door de stadsdiensten te duur.
Dienst Scholen van Perspective.Brussels
De schoolcontracten van Perspective.Brussels prioriteren scholen die binnen de Zone voor Stedelijke Herwaardering 2020 liggen. Uit het gesprek met de Dienst
Scholen van Perspective.Brussels bleek dat territoriaal
tegenwoordig geen overlap met de perimeter van het
project Groen & Blauw bestaat gezien dat geen van de
lopende en geplande schoolcontracten in de vijfhoek
gesitueerd is. Toch is er in het algemeen een interesse
van Perspective.scholen om de methodologie van het
project Groen & Blauw te steunen. In 2021 (rond mei)
wordt een nieuwe oproep voor schoolcontracten gelanceerd, waarvoor de deelname van scholen binnen
de perimeter van Groen & Blauw aan te moedigen
is. Voor een duurzame verankering van het project,
kan er dus overwogen worden om bv. in overleg met
de Sint-Joris-Basisschool of de school Zaveldal een
schoolcontract aan te vragen.
Bubble scholen
Het Bubble-netwerk van Leefmilieu Brussel biedt de
mogelijkheid dat geïnteresseerde scholen onderling
hun ervaringen met duurzame projecten uitwisselen
en aan opleidingen deelnemen, Binnen de vijfhoek zijn
zowel de Sint-Joris Basisschool alsook het Instituut
Anneessens Funck deel van dit netwerk.
Leefmilieu Brussel
Steun van Leefmilieu Brussel kan op twee
verschillende manieren potentieel tonen: aan de
ene kant door aansluiting te zoeken bij de parken
die door Brussel Leefmilieu zelf beheerd worden en
aan de andere kant door subsidies en verschillende
projectoproepen die voor de bevordering van
duurzaamheid dienen.
Wat de parken die door Leefmilieu Brussel beheerd
worden betreft, liggen deze eerder aan de rand van de
perimeter, waaronder het Ninoofsepark, het Dauwpark
en de Halleport. Vooral rond het Ninoofsepark bestaat
een potentieel om in te zetten op een groen-blauwe
verankering, dit evolutief park zal zich aan de buurt
aanpassen waarbij een participatietraject, een kiosk
met sociale insteek en buurtmoestuinen overwogen
worden.
In een verdere toekomst kan de Parc de la
Senette potentieel bieden alsook de CRU5
waarin het openleggen van de Zenne mogelijke
aanknopingspunten voor een blauw netwerk biedt.
Ook raadt Leefmilieu Brussel aan, om bij kwesties rond
water contact op te nemen met de ‚Facilitator Water‘,

Scholen
Nederlandstalige scholen
Franstalige scholen
Scholen met Bubble initiatief

Beheer publieke ruimte & groen
Regionaal Agentschap Net Brussel
Dienst groene ruimte staad Brussel
Brussel Leefmilieu
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die probeert bij verschillende projecten oplossingen
te vinden voor watervoorziening. In het algemeen
suggereert Leefmilieu Brussel ook volgende mogelijke
locaties: (nieuwe) Ferme Maximilien, Rioolmuseum,
Kanaal, Square des Ursulines en Sint-Katelijneplein.
Verder gaf Leefmilieu Brussel tijdens de gesprekken
aan dat er naast het beheer van parken synergiën
mogelijk zijn met de ondersteuning die Leefmilieu
Brussel jaarlijks voor scholen organiseert. Elk jaar
wordt in april een oproep gelanceerd om scholen
die samen met een vzw rond moestuinprojecten (of
andere duurzame projecten bv. rond afval) willen
werken te ondersteunen. De projecten beginnen
vervolgens in augustus en duren een jaar waar
scholieren projecten rond groenbeheer volgen. Het
project wordt door de scholen zelf bepaald. Gezien
er een grote vraag is wordt momenteel voorrang
gegeven aan scholen die nog niet aan dit programma
deelgenomen hebben.
Vanuit de kennis van de scholenbegeleiding van
Leefmilieu Brussel is in bijlage een lijst van al de
scholen die al betrokken geweest zijn terug te vinden.
Deze hebben dus minder kans om opnieuw aan dit
traject te kunnen deelnemen, maar de lijst geeft
een beeld van de scholen waar al een ambitie rond
duurzaamheid aanwezig is.

Verder kan de stad gratis een stuk grond ter
beschikking stellen voor beheer door lokale
organisaties. Daaraan is een overeenkomst verbonden
die duidelijk maakt dat het beheer niet meer door de
groendiensten gebeurt.
In feite is co-beheer dus nog geen courant model
bij de groendienst. Toch zijn er een eerste aantal
positieve ervaringen aanwezig, bijvoorbeeld wat de
samenwerking met Habitat & Rénovation betreft,
zijn de groendiensten positief over het co-beheer.
Wat materialen betreft, kunnen de groendiensten
teelaarde aanleveren.
Om een betere coördinatie en een innovatieve aanpak
met de Groendienst te kunnen bevorderen, lijkt het
interessant om ook het politiek verantwoordelijke
niveau (kabinet Groene Ruimten en Openbare
Netheid) erbij te betrekken.
Brusselse Kabinetten
De kabinetten voor
-- Kabinet Stedenbouw en Openbare Ruimte,
Nederlandstalig(e) Aangelegenheden en
Onderwijs: Het kabinet was ook tijdens de
inspiratiesessie aanwezig.

Ook met het traject ‚vooruit met de wijk‘ bestaan
er mogelijkheden voor ondersteuning van duurzame
burgerprojecten rond zero afval, groene wijken,
collectieve compost of participatieve duurzame
wijken. De ondersteuning kan tot 5.000 € per project
bedragen en moet concreet per project aangevraagd
worden. De oproep is jaarlijks(1) in het laatste kwartaal.

-- Kabinet Sport en Klimaat: Het kabinet
Hellings volgt het traject van het
stadsvernieuwingsproject met interesse op en
nam actief aan de workshop in december en
de inspiratiesessie deel. Het BSI-BCO verdiept
tijdens het project ‚Promenade Sud‘ mogelijke
uitkomsten en synergiën tussen de het groenblauw stadsvernieuwingsproject en ‚Promenade
Sud‘. De VGC volgt het verloop van het project
‚Promenade Sud‘ mee op.

Ten laatste informeerde Leefmilieu Brussel dat er een
interne lijst bestaat van burgers die moestuinbakken
aangevraagd hebben. Het is niet duidelijk of deze
ter beschikking gesteld kan worden maar zodra de
locaties geselecteerd zijn, kan het zinvol zijn om
Leefmilieu specifiek rond deze locaties te contacteren
om te polsen of burgers in deze zone geïnteresseerd
kunnen zijn om dit project mee te steunen.

-- Kabinet Mobiliteit en Openbare Werken: Door
het project ‚Schoolstraten‘ met AWB bestaat er
een link met het kabinet via de projectpartners.
Het kabinet werd geïnformeerd over het project.
Toch is een apart overlegmoment wenselijk,
gezien dat vele ingrepen een groter effect
kunnen hebben als de ruimte voor mobiliteit
herverdeeld mag worden, zoals bv. bij parklets.

Dienst Groene Ruimte van de stad Brussel
Uit het gesprek met de groendiensten bleek,
dat participatief groenbeheer en eetbaar groen
tegenwoordig geen courante praktijken zijn, gezien
er vaak onduidelijkheid over is wie voor het beheer
verantwoordelijk is. Wat co-beheer betreft wordt er
telkens als een voorstel van project met co-beheer
wordt gedaan door een externe een overeenkomst
opgesteld om in kaart te brengen welke actor (de
groendienst of een andere initiatiefnemer) voor het
beheer verantwoordelijk is.

-- Kabinet Groene Ruimten en Openbare Netheid:
Het kabinet werd tijdens het voortraject
gecontacteerd. Tijdens de inspiratiesessie zijn
kabinetsleden aanwezig geweest.
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Het kabinet Franstalig Openbaar Onderwijs en Jeugd
heeft tot nu toe weinig interesse getoond, toch zijn
er bv. door de Hageltoren en een actief betrokken
(1) Tijdens een later overleg Atelier Groot Eiland en Brussel Leefmilieu
bleek, dat deze oproep in het najaar uitzonderlijk niet zal doorgaan. Atelier
Groot Eiland toetst samen met Brussel Leefmilieu in de komende maanden
alternatieven af.
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medewerker van Openbaar onderwijs indirecte
aanknopingspunten. Ook met het kabinet Jonge Kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing kan het in
het vervolg eventueel interessant zijn om overleg te
plannen.
Naast de bovengenoemde actoren, is het aangewezen
om bij het vervolg van het traject nog verdere actoren
te betrekken, zoals:
-- Regionaal Agentschap Net Brussel (Agence Reg.
Bruxelles-Propreté): Betreffende onderhoud
is het betrekken van Net Brussel (Bruxelles
Proprété) ook van belang. Net Brussel is
verantwoordelijk zowel voor de netheid van de
vijfhoek alsook van de gewestwegen en daarom
bij een verdere concretisering van projecten te
betrekken.
-- MIVB en NMBS: Wat het betrekken van OVactoren betreft, zijn deze op twee sites van
belang: Bij Anneessens en de renovatie van
het metrostation Anneessens (MIVB) en rond
Kapellekerk het (niet meer actieve) station
van de NMBS. Gezien rond deze twee locaties
ook lopende bouwvergunningen in relatie met
publieke ruimte bestaan, kunnen ingrepen
eventueel al op korte termijn gebeuren.
-- Sociale huisvesting: Bij ingrepen rond het
sportveld van de wasserijstraat, rond Papenvest
en evt. ook Annessens kan het aangewezen zijn
om de BGHM te betrekken, in het bijzonder als
de ingreep dichtbij of op hun gronden is.
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C.1. Verkennend Onderzoek rond actoren

Analyse van actoren
Om in kaart te brengen welke actoren aanwezig zijn
in de zuidelijke vijfhoek, heeft het BSI deze tijdens
de analysefase geïdentificeerd en geïnventariseerd
op basis waarvan mogelijk interessante actoren in de
volgende stap door BRAL gecontacteerd en betrokken
werden.
De inventaris omvat volgende categorieën:
-- scholen, onderverdeeld in nederlands-/franstalig
-- Hoger onderwijs
-- Secundair onderwijs
-- Lager onderwijs
-- Kleuteronderwijs
-- Begeleidingsdienst voor jongeren
-- Schoolondersteuning /Naschoolse opvang
-- Jongerenorganisatie
-- Sociaal-culturele ondersteuning
-- Bibliotheek
-- Onderwijscentra
-- Documentatiecentra
-- Kinderdagverblijf
-- Culturele instellingen
-- Buurthuis
-- Rust- of Verpleeghuis / Seniorenhuisvesting
-- Organisatie of hulpdienst voor senioren
-- Begeleiding van personen met een handicap en/
of zieken
-- Dagopvang
-- Begeleiding algemeen publiek
-- Juridische dienst
De inventaris is door middel van discussies en verder
onderzoek in de loop van het traject verder verrijkt en
vervolgens gefilterd naar relevantie. Resultaat ervan is
een synthesekaart waar meer dan 160 lokale actoren
ruimtelijk weergegeven zijn (Kaart ‚Overzicht actoren‘).
Op basis van de inventarisatie en de potentiële
interventiegebieden die door het traject heen
benoemd zijn, worden in een volgende stap clusters
van actoren voor de respectievelijke gebieden
aangegeven. Deze zijn weergegeven op de kaart
‚Actoren per mogelijk interventiegebied‘, waarmee
de werksessies voorbereid konden worden. De kaart
werd na de werksessies aangepast en diende als basis
voor de ontwikkeling van workshopmateriaal (zie p.
30). De bijgewerkte versie geeft weer welke actoren
al konden betrokken worden (in het zwart), bv. in
interviews, werksessies of workshops, welke actoren
nog te betrekken zijn (in cursief) en welke andere

potentieel interessante actoren zich in de buurt
bevinden (in lichtgrijs).
De kaarten op pagina 22-27 laten in meer detail
zien welke projecten, acteurs en plaatsen te vinden
zijn rond Anneessens, Kapellekerk en Nieuwland/
Eglantierstraat. Voor deze plaatsen, die als bijzonder
interessant worden beschouwd, werden uit
verschillende documenten de context (°), knelpunten
(-), kansen (+) en concreet potentieel (>>), die tijdens
het voortraject voor de individuele acteurs en
plaatsen werden genoemd, samengebracht.(5)
Studentenwerk ARBA-ESA & EHB
Naast het voorbereidende traject van BSI-BRAL-AGE
en AWB, werden ook in afspraak met studenten van
Hogescholen werken in samenhang met Groen &
Blauw netwerk uitgevoerd, met name door de Erasmus
Hogeschool en door de Académie Royale des Beaux
Arts.
Een groep van studenten uit de opleiding sociaal
werk heeft in opvolging met BRAL een enquête met
de studenten en onderwijspersoneel van de EHB
Bloemenhof uitgevoerd. Op de facebookpagina
‚Bloemenhof 2.0‘ worden beelden en de resultaten
van de enquête ter beschikking gesteld: https://www.
facebook.com/Bloemenhof2.0/.
Aan de Académie des Beaux-Arts hebben studenten
uit de Master ‚Architecture d‘intérieur‘ en ‚Design
Urbain‘ in samenwerking met het BSI tijdens de
les van Mobilier Urbain uiteenlopende projecten
ontworpen. De focus rond vorming van cohesie en
productief groen zijn hierbij dragende pijlers van de
ontwerpen geweest. In het totaal zijn in dit kader 12
projecten ontworpen op de locaties Zennestraat,
Zespenningenstraat, rond het Fontainaspark en
Nieuwland (zie ook bijlage).

(5) Als basis werden analyses van het BSI, verslagen van gesprekken met
lokale actoren en stakeholdersbijeenkomsten gebruikt, evenals de eerste
workshop en de werkbijeenkomsten. Niet inbegrepen zijn discussies die
op een later tijdstip (na eind maart 2020) plaatsvonden of waarvan geen
verslagen bestaan.
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Tuteurs fixés à la façade
pour permettre l’accroissement
du végétal.
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Mur enduit de chaux
10

11
10

Pour ce projet j’interviens principalement sur la reconstruction de la chaussée pour
offri un espace perméable. Désirant obtenir cette impression de poche végétale,
j’aligne la zone piétonne et la chausée au même niveau, comme un parvis.
Des ralentisseurs permettent de casser la vitesse des voitures sur ces rues qui sont
assez fréquentées.
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kruising Nieuwland - Raadstraat
Beeldrechten: ARBA ESA Bruxelles (Studente: Caroline Cotin, proejctnaam: ‚Un verger dans la ville‘)
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Project voor de middenberm van de Zennestraat
Beeldrechten: ARBA ESA Bruxelles (Studente: Corinne Laures, proejctnaam: ‚Microjardin‘)
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Verdere lokale actoren
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Formosa asbl
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synergien
Soc. Huisvesting
Papenvest
Entr‘aide
Institut Thomas d‘Aquin
Gemeenschapscentrum Papenvest
Seniornet Vlaanderen
Rosa vzw
CAW De Schutting, ARA Atelier Caricole, Diogenes
Maison de Quartier Heyvaert
Ecole des Arts & Métiers
Institut de la Providence
Rioolmuseum
Le Ballon Rouge
La Rencontre
Article 27
La Source
La Savonnerie
Culture & Santé
Maison Médicale de la Senne
Maison médicale Riches-Claires , Nabaka
Infor Jeunes
Buurthuis Washuis / Maison de Quartier Buanderie
Ecole Maternelle
Zsenne
La Ribambelle
Ecole Enfant Jesus
Ecole maternelle Jardin aux Fleurs
Ecole primaire Six-Jetons
MAAC
Interpole Maison des Jeunes
Boom Café
CPAS Résidence Carlier
CPAS - Résidence Midi-Moineaux
Darna
Alteo, Eneo asbl, Mutualité Saint Michel
Abracadabus
Les Riches Claires Théâtre
Athenée Léon Lepage
Instituut Anneessens-Funck
Centre omnisport Fontainas
Halte Accueil Fontainas
Creche J. Creyelman
Siloe Centre Comète
Buurthuis Zinnik / Maison de Quartier Soignies
Association Sportive et Educative Annessens
CPAS Antenne-Jonction
Jules Anspanch Enseignement fondamental spécialisé
Collectif Garcia Lorca
Accompagnement scolaire
BRAVVO
Coduco
Maison de Quartier Midi
HEFF, Inst. Annessens Funck, Ligue de l‘Enseignement
HEFF
Ass. Nationale des Communatés Educatives (ANCE)
Réseau des Diabètes
Centre Bruxellois d‘Action Interculturelle
Bruxelles Laique
Accompagnement socioculturel
Salle de Sport Ville de Bruxelles
Sint-Jan-Berchmanscollege
Académie Royale de Bruxelles
InBrussel
Werkwinkel, CVO Lethas, Intec Brussel
Elmer in de Stad
Service d‘aide aux seniors Bruxellois
CAW Brussel, Espace Magh, BruCoVo
Bibliothèque artistique de la Ville Bruxelles
S-Plus Brussel, Solidaritel, Seciors Academie, Fed. Soc.
des Pensionnés, Gehandicapten en Solidariteit
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Ecole Préparatoire Robert Catteau
CPAS Antenne Marolles , Espace Enfance 2
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Le nouveau 150
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Le 88, Les Ateliers Populaires, PCS Minimes
Comité de la Samaritaine
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Les Brigittines
Sociale Huisvesting Le Miroir, Parc des Brigittines
Action Sociale Minimes
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Babbeldesk van de wijk
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Club de Jeunesse Cars Amo
Crèche les Petits Fleuristes
Centre Pédagogique Van Vlaesendael
PCS Radis-Marolles
Ecole maternelle La Marolle
Centre Culturel Bruegel
Ecole fondamentale Baron Louis Stevens
Bibliotheque Bruegel
Les Petits Soeurs des Pauvres
Halte-Accueil Les Charpentiers
CPAS Bruegel Ant: Marolles, Recreart, Prevention Jeunes
Home du Pré
Art et Marges
Aquarelle vzw
Foyer des Jeunes Marolles-Montserrat,
Marollen in`t Groen
158 Foyer des Jeunes Marolles
159 Comité générale d‘action des Marolles
160 CPAS - Centre de Jour Delta
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C.1.1 Anneessens

Habitat & Renovation
ººTwee lokalen in
Anneessens: Leerlingenbegeleiding (Rue
du Vautour 62) en bij
de Vautourtoren
++Ervaring met het
mobiliseren van bewoners en activiteiten
in het Fontainas Park
en in de buurt van de
Torens

Logements / Tour Vautour
ººRenovatie: Eén toren is leeg, tegen 2021
zullen de bewoners uit de 2de verhuizen.
--De huurstructuur en de lange duur van
de projecten (van eerste participatiemomenten tot uitvoering) bemoeilijken de
participatie. Vaak bevinden de bewoners
zich in een moeilijke situatie, en kunnenzegeen extra zware administratieve taken
opnemen.
--Ervaring uit het verleden: Een klein tijdelijk
parkje dat snel werd gedegradeerd.
++Positieve samenwerking met het MAD-lab
»» Idee van klimplanten aan de roosters

Rue des Potiers &
Rue des Vierges
ººDoor bouwproject zal de
weg waarschijnlijk wegvallen (gesloten bouwblok).
--Weinig gebruikt,behalve van tijd tot tijd door
jongeren
++Alternatief voor de piétonnier, wordt buurtintern veel gebruikt (Rue
des Vierges?)

No-Mans land
ººPlek wordt vooral door
jongeren gebruikt
--Bewoners houden niet
van de ruimte
++Ervaring uit het verleden: de betrokkenheid
van jongeren vermindert
vandalisme, zoals in het
geval van de fresco‘s.
»» Idee om in de muren te
investeren

Buurthuis Zinnik

LDC Forum

Habitat et
Rénovation /
PCS Vautour

Jules Anspach
Enseignement
fondamental
specalisé

De Lork

Werkwinkel /
CVO Lethas /
Intec Brussel

Accopagnement
scolaire
HEFF

De Lork
ººAls de ingreep niet te
ver van hun lokaal ligt,
kunnen ze helpen
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Convivence:
ººWenst beheer van ingrepen door de stad
ººErvaring met activiteiten in de buurt, Fontainaspark
++Bereidwilligheid tot experimenteren
Fontainas Park:
ººExperimenten met moesttuinbakken, uiteindelijk
was alles weg voor de oogstdatum.
ººKruispunt van verschillende wijken
ººTegenwoordig is er een comité die toezicht
houdt op het park.
ººDynamieken die ertoe leiden dat vrouwen, kinderen, enz. er niet meer naar het park gaan zin te
vermijden
++Heropleving van toeeigening gewenst. Vraag naar
scholen toe om het park te gebruiken / beleven.
LD3
° Nabijheid van Fontainas

HEFF
Service d‘aide
aux seniors
Bruxellois

Colectief
Garcia Lorca

Verdere actoren / plekken

Buurtwinkel
ººWillen ontmoetingen aan Anneessens mogelijk maken,
interactie tussen verschillende groepen en integratie van
kwetsbare mensen
ººVraagt zich af of er een kritische massa bereikt kan worden
ººErvaring met Anneessensplein, bv. met ‚Anneessens plage´`
(VGC subsidie via Bruss-it)
++Geïnteresserd in cobeheer van straatmeubilair

Comète
A.M.O.

Buurtwinkel

CPAS Antenne
Jeunesse-Action

Comète A.M.O.
ººCreëert een vertrouwensrelatie met de
jeugd van de wijk

Inwoners / handelaars
»» Onderhoud van de buurt is voor hun van belang
»» Te betrekken via association commercante
Stalingrad-Lemonnier
»» Idee van het verdelen van planten in de buurt:
groen op vensterbakken of aan de ingang van
winkels te zetten (zie ook planten die door de
stad voorzien kunnen worden)

Mini-Annessens

Ass. sportive
et educative
Annessens

LDC Forum
++In de buurt, activitief in het Fontainas Park

HEFF / instruction publique:
++Aanwezig met een dicht netwerk van scholen, mogelijkheid om
ruimtes beschikbaar te stellen voor specifieke evenementen of
wanneer het regent.
++Idee om motivatie bij scholieren/profs na te vragen
++Evtl. mogelijkheid om de muren van het gebouw te beplanten
++Geïnteresseerd om (bloem)bakken in de school te zetten
++Ambitie om blauw sterker te integreren in en rond scholen
»» Wens van schooldirecteur om Anneessens en Rouppeplein te verbinden, bankjes te plaatsen

Rouppeplein
ººHEFF-hoofdingang
--Bomen op plein sterven
door afwatering
+ Kans: noodzaak om ruimte
heraanteleggen

Anneessensplein
ººBehalve markt op dinsdag weinig activiteit
ººDe marktleider zou als vertegenwoordiger van de handelaars bij ingrepen betrokken moeten worden
ººDe zone bij de metro is van weinig belang, ernaast wordt gebouwd aan
de metrohalte
- gebied gevoelig voor vandalisme
--bakken zijn problematisch als ze worden gebruikt om spuiten of drugs
te verbergen. Niet herplanten wat verwijderd is.
++enige dynamiek op het plein (inwoners, studenten, verenigingen, ...),
positieve toeëigening met de bewoners tijdens ‚Anneessens Plage‘
»» Ambitie rond desasfaltering ca. 25m², vergroening, infiltratie, kleur
geven aan het plein.
»» Idee van een cisterne voor wateropvang, ter beschikking van de openbare diensten
»» Potentieel aan de voet van bomen en van desasfaltering rond banken
»» Voorkeur voor klimplanten

Lemonnierlaan:
--Onveiligheidsgevoel
--Weinig kwaliteit langs de boulevard
Voetgangerszone:
--Minder intieme ruimte
Metro
++Potentieel: renovatie van gevel tot gevel
metro Anneessens, T. Thielemans
--Rekening houden met de limites van de markt
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C.1.2. Kapellekerk

Sint-Jan Berchmans (lagere school)
--te veel gratisparkeren in de buurt
--stoep in slechte staat
--in de zomer zijn scholen gesloten, er zijn partners nodig
om de tijd te overbruggen indien groen onderhouden
moet worden
--openstellen van school niet altijd evident
ººomgang met bakken moet kinderen aangeleerd worden
++mogelijkheid om project te starten met leerlingen en
leerkrachten
++actief oudercomité
++synergiën school & OCMW mogelijk
»» Vroeger zijn voor de school bakken geweest, het zou
interessant zijn om dit terug te brengen
»» Verkeersvrije schoolingang

Buurthuis CPAS Brussel:
ººBuurthuis verbonden met OCMW Brussel, oragniseerd seniorenbegeleiding,
evenementen en persoonlijke opvolging.
ººTe betrekken in het vervolgtraject: Saïd
(cf. Habitat & Renovatie)
ººDe 34 appartementen zijn van de
grondregie Brussel en de nieuwe toren
is voor 50 huishoudens afkomstig van
Papenvest.
ººDe bewoners zijn de buurt aan het
ontdekken en zijn nog niet helemaal
vertrouwd met de Marollen

Nieuwland
--Interesse voor
schoolstraat: heel
druk, auto‘s rijden
te snel, heel smalle
voetpaden, elke dag
duizenden kinderen
»» Snelle klimplanten aan
de facades

Tuin Ter Ursulinen
ººProjectidee om een afgesloten moestuin en bijenkorf (op oude
parking) te maken, oppervlakte van ca. 30 ha
ººTijdelijk project van max. 4 jaar, op lange termijn komt iets anders
--Ursulinen hebben partners nodig om het project te dragen
--Toegang enkel via het rusthuis, tijdens bezoekstijden
++Bij uitzonderlijke omstandigheden (aanleveren aard etc.) zou de
toegang via de straat kunnen gebeuren
++Starten op een veilige plaats is gemakkelijker en motiverender.
En als je daar eenmaal begint, kan je meer doen en de openbare
ruimte in
++Kan een gemeenschappelijk project worden en kan gedeeld
worden bv. met de scholen
++H&R zou het project kunnen dragen, vergaderingen organiseren,
voor een continue dynamiek zorgen
»» Bij werken met bakken zou elke bak aan een verantwoordelijke
buurtbewoner toegewezen kunnen worden

Accopagnement
socioculturel

Bruxelles
Laique
Centre Brux.
d‘Action
Interculturelle

Sportzaal
Stad Brussel

Reseau des
Diabetes

OCMW Ter
Ursulinen

InBrussel

CPAS Brussel
/ H&R

Sint-Jan
Berchmans
college

Sint-Jan Berchmans (secundair onderwijs)
ººZou indien mogelijk ook betrokken worden

Sint-Jan
Berchmans
lagere school

Recyclart

Jules Anspach
Enseignement
fondamental
specalisé

Les Ursulines

Antenne CDQ
Jonction

Logement
Les Brigittines
Institut
Charles
Gheude
HEFF Site
Terre-Neuve

Sporthal
ººIn bouw, bestaand
uit paviljoen aan de
ingang, tuin, parvis
en sportfaciliteiten
ººIngebruikname gepland voor 2021
»» Evtl. koppeling met
tuin
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Ter Ursulinen
--Door het wegnemen van de containers
rijden auto’s nog sneller, gevaarlijk voor
de buurt
--Slechte ervaring met appelbomen, appels
worden s‘nachts gestolen
»» Wens naar een veiligere straat vanaf kruispunt met Cellebroerstraat, toegang naar
de Ursulinenstraat verbeteren

Les Ursulines
ººHebben veel activiteiten in de zomer,
werken met de jongeren van het skatepark
ººNiet duidelijk of er interesse bestaat om
samen te werken

Jardin
Acarova
CPAS Bruxelles
Antenne Miroir
Espace Enfance 6

Plein / Recyclart
--Gebrek aan groen, veel dakloze mensen
slapen op het plein, veel spanningen.
--Sinds vertrek van recyclart weinig
activiteit en betekenis van de ruimte voor
de buurt, er is nood aan beleving en
orientatie voor de inwoners
ººEvtl potentieel voor klimplanten
ººVoormalig petanque terrein van Recyclart
werkte nog goed
»» Mogelijkheid om vertrekkend van bestaande bomen vergroening aan te moedigen.

Ecole Mat.
Dachsbeck

Renovatie/Heraanleg Park des
Brigittines
ººAtelier hout&metaal en sociaal
restaurant zijn in aanbouw
ººDe Brigittinenstraat wordt tussen Les Ursulinen en Rue des
Tannneurs omgevormd naar
shared space, het pleingedeelte wordt heringericht
ººEen reservoir voor wateropvang is voorzien

Treinsporen
ººSporen vormen grote barriere, een verbinding komen tussen beide kanten
--Tunnels zijn niet plezant, de trottoirs niet breed genoeg
ººRecyclart had gewerkt aan het licht, een soort fototentoonstelling van de
mensen uit de buurt (bv. schoenmaker), was verrijkend voor de sociale
controle
»» Idee voor station: ondergrondse kwekerij, serres, link met nieuw gebouw

Collectieve moestuin
Jardin Acarova
ººBroodoven ingericht in het kader
van DWC Jonction
ººPCS Minimes gaat
er op middellange
termijn aan werken

Wijkcontract
»» Pistes: sociaal restaurant in combinatie met een beetje cultuur kan drager zijn, maar ook een atelier hout en metaal waar
bv. de bakken geproduceerd worden voor productief groen
»» Mogelijke interessante actoren in het gebied: Les Ateliers Populaires, PCS Minimes / H & R, Twee Rusthuizen, Le 8eme jour
»» Park met eetbaar groen: geen opvolging op lange termijn,
mogelijk link te bedenken met atelier hout en metaal
»» Debut des Haricots met bakken op de Dalle, door renovatie
moesten deze verschuiven.
»» o Compostvraag, 2 aanwezig in meerdere tuinen
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C.1.3 Nieuwland

Basisschool Sint-Joris
ººWaren ermee gestart dat iedere klas een boomperkje verzorgde, verliep goed maar stopgezet vanwege vandalisme
ººNood aan publieke en groene ruimte voor bewoners
++Draagvlak voor een schoolstraat, educatief leren over voedsel
++Hebben kleine moestuin, naschoolse opvang geeft water tijdens de zomer, ouders betrokken voor o.a. potgrond, hout…
ººGedeelde verantwoordelijkheid / samen werken en ruimte
beheren: veel organisaties, scholen dicht bij elkaar (Vrienden
van het Huizeke, De Brede School, Pierre d‘Angle, biomarkt
des Tanneurs...)
»» Mogelijke locaties: Op de school, sportplein Wasserijstraat,
Nieuwland

Pierre d‘Angle
ººAls er geen bedden
meer vrij zijn, blijven de
daklozen ervoor zitten,
wat voor sommigen niet
aangenaam is.
ººTe betrekken in het vervolgtraject

Moskee Attawhid
ººmoskee fungeert als een
sociale controle-instantie

Nieuwland
--Door moeilijke toegang komt de groendienst niet altijd de vuilnisbakken
legen
--Grijze facades, de straat is niet heel
aangenaam.
--Interesse voor schoolstraat Nieuwland: heel druk, auto‘s rijden te snel,
hele smalle voetpaden, elke dag
duizenden kinderen
ººVerbinding Nieuwland/Kapellekerk: De
twee zones liggen ver uit elkaar, evtl.
kan door wandelingen met de buurtbewoners de link gelegd worden.

Académie des Arts de
la Ville de Bruxellles

Moskee

SIEP

Crèche communale
Les Petits Pas

Archives de la Ville
de Bruxelles

Pierre d‘Angle

Marché des
Tanneurs

Amo Cars

Théâtre Les
Tanneurs

Basisschool
Sint-Joris
Zaveldal

Habitat &
Rénovation

Institut
Dominique
Pire

Les
Capucines
asbl

Buurthuis Krakeel
Ecole
Magellan

Crèche
Sainte
Antoine
Babbeldesk
van de wijk
Entr‘aide
Marolles

Ecole
Charles
Buls

Habitat & Rénovation
ººOok volwassenen in het publiek van H&R
--De bakken zijn vaak niet goed in stand gehouden,
gaan niet lang mee
++Kan coordinatie met bewoners opvolgen
»» Er is nood aan robuuste structuren die ook op
langere termijn standhouden
»» Nood aan externe expertise om rond een project
dat in de loop van de tijd zal duren te mobiliseren.

Sociale Huisvesting Krakeel
ººInteresse bij de bewoners om mee te doen, maar
dagelijks beheer niet haalbaar.
ººEr is al groen, maar weinig kwaliteit
»» Potentieel: voetbaldveld en gebied er rond

Huidevetterstraat (Rue des Tanneurs)
--De ruimte rond de bouwkranen is een wildparkeerplaats geworden.
ººDeze straat is eerder een „promenade“
--Ervoor zijn er bakken achter Les Tanneurs op een oude lege ruimte geweest, maar deze moesten met de werken weg. Als compensatie mochten de bakken naar de andere kant verplaatst worden.
Maar de moestuin werd beheerd door de bewoners van de Rue
des Tanneurs en de bakken beheren op de ‚cité‘ was voor hen
geen optie. H&R probeerde met de kinderen van de huiswerkschool de bakken te gebruiken, maar er was last met hondenpoep
enz.
++Project ‚Foret vivante‘ met een voedselvrachtwagen (1 maand) in
het kader van DWC. Het project werd zeer gewaardeerd en bracht
een echte dynamiek, het liet ook oud brood en andere afval
achter

Creche
--Weinig verbinding met de buurt, weinig kinderen
uit de buurt gaan er naartoe, leidt tot vandalisme

Zwembad Stad
Brussel / MUS-E

Buurthuis Krakeel
ººTe betrekken in het vervolgtraject

Poverello
Club de
Jeunesse
Cars Amo

Zaveldal
ººNood aan kwaliteitsvolle publieke ruimte en rust. Kwetsbare bewoners betrekken, water terug in de stad laten komen.
ººMogelijke locaties: Kapellekerk, Stalingradlaan, Sportpleintje
Wasserijstraat
--Moet gedragen worden door een projectleider/duidelijk kader.
Kunnen geen langdurig engagement aangaan, veel hangt af van de
leerlingen
»» Te betrekken in het vervolgtraject
»» School kan meehelpen bv. met bakken voor de moestuinen gemaakt door leerlingen, opleiding winkelhulp: groenten verkopen.
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Sportveld Wasserijstraat
ººRedelijk grote publieke ruimte
--Moeilijke geschiedenis, niet altijd respect, lange termijn
opvolging nodig
++Voordelen: beheerd door de stad, sociale controle door
bewoners, samenwerken met Zaveldal
ººInzetten op het idee van speelruimte. Ontharden, de uitgebroken stenen gebruiken om iets te metsen op niveau’s
ººRue Vanderhaegen: inzetten op buurtbewoners (H&R),
scholen kunnen de ruimte gebruiken om te spelen
ººStruiken, klimplanten of bakken rond sportterrein

Archives & Theatre des Tanneurs
ººHet Théatre des Tanneurs en de Archieven
van de Stad Brussel hebben ook een achter uit-/ingang aan de kant van Nieuwland

CPAS Résidence
Sainte-Gertrude
PCS Querelle

Ecole
Magellan

Marché des Tanneurs/UrbiLeaf
ººAls bio-voedselcluster te betrekken in het verdere proces, bv. om lokale groenten de verkopen
ººStimuli: Mensen die bomen/planten onderhouden (sociale woningen) zouden kunnen gemotiveerd worden, bv. door bons voor Markt des
Tanneurs

Vrienden van
het huizeke

Rue de l‘Englentier
ººDe leerlingen van 		
Dominique Pire
lunchen vaak buiten
op straat
»» Straat autovrij/ parking vergroenen: De
parkings wegnemen
om er een groene
publieke ruimte van
te maken

Vrienden van het Huizeke
ººSlechte voetpaden, moeilijk voor
oudere mensen
ººMogelijke link: Werken met de voedselbanken in de buurt. Mogelijke locatie: Op het koertje van het Huizeke
--Niet echt geïnteresseerd, hebben
hun wensen doorgegeven aan het
DWC (zie bijlage interview BRAL)
»» Zouden evtl met wat vrijwilligers
kunnen deelnemen

Krakeelstraat
ººeen project al aan de gang met bakken
ººHet gebied zou in het kader van het DWC Rouppe hernieuwd worden. Ze zijn
ermee begonnen, maar hebben het niet afgerond.
ººDe ruimte wordt veel gebruikt door de jongeren uit de buurt, maar weinig door
scholen.
ººLe jardin de la Querelle: eigendom van BGHM. De toegang tot de accommodatie
op het gelijkvloers was recentelijk gerenoveerd, maar de toegang tot de woning
op de parterre was te gemakkelijk, zodat deze met een poort gesloten wordt.
De ruimtes worden deels door jongeren (tieners) en deels door kinderen met
moeders gebruikt. Een deel van de voorwerpen moet nog afgevoerd worden.
Wordt onderhouden door de omwonenden
ººEr loopt een project in de buitentuin van Pace de la Querelle, eventueel kunnen
de betrokken bewoners voor latere ingrepen opnieuw betrokken worden

Wijkcontract Marollen
ººheraanleg van dwarsstraten
ººanimatie met de sociaal-culturele
sector. Bv. Centre Culture Breughel als draagvlak
ººbinnengebied van bouwblokken:
Porte Rouge, Plaine des Escargots
(kippenhok samen met Centre
Renard, uitbouwing naar GoodFood), Montserrat, Prevoyance
ººAndere projecten: La Marolle
(bijen op een dak), Vossenplein
(Minimale ingreep in vorm van
straatstenen, nieuwe bomen, (evtl
fruitbomen?), Bains de Bruxelles
ANDERE
ººMee betrekken: Espaces Verts,
Compostmeesters
ººPotentieel buurtbewoner; Krishna
Wallez, een compostmeester
(aanwezig op workshop 19.12.)
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C.1.4 Zoom-out

De verschillende plaatsen en actoren die
tijdens het voortraject geïdentificeerd werden,
bieden een gevarieerd spectrum aan potentiële
interventiemogelijkheden. Synergiën op het gebied van
productief groen, (bv. een binnenkoer waar planten
kunnen groeien voordat ze in de openbare ruimte
worden geplant), maar ook van actoren (bv. tussen
studenten en bewoners van een woonzorgcentrum
of sociale huisvesting), zijn wenselijk en essentieel. In
het voortraject werd duidelijk dat één actor alleen,
zoals bijvoorbeeld een school, zich maar beperkt
kan engageren en dat samenwerking met andere
organisaties noodzakelijk is. Niet alleen de dichtheid
van de scholen in de perimeter, maar ook van andere
organisaties komt dit project dus ten goede.
Naast het zoeken naar geschikte locaties en
geïnteresseerde actoren, zijn er ook knelpunten
naar voren gekomen waarvoor nog oplossingen
moeten worden gevonden zoals financiële steun om
geïnteresseerde organisaties beter te integreren
en het dagelijks beheer te garanderen. Maar ook
de wens van organisaties dat bv. de Stad Brussel
dergelijke projecten op lange termijn ondersteunt en
begeleidt werd duidelijk. Verder zijn oplossingen op
logistiek vlak vaak nog te punctueel en met veel eigen
initiatief verbonden. Structurele oplossingen voor
hergebruik van regenwater of afvoer van compost zijn
voorbeelden hiervan.
Tijdens dit voortraject heeft het BSI de zoektocht
ondernomen naar een koppeling van kleinschalige
ideeën met een visie over een groter en duurzaam
netwerk, ingebed in een specifieke ruimtelijke realiteit
van Brussel.
Een aantal aandachtspunten voor het tastbaar maken
van het complexe netwerk kunnen uit dit voortraject
geformuleerd worden.
Groen-blauw netwerk
-- Afgezien van het planten van eetbaar groen
moeten ook de stappen voor en na het oogsten
van eetbaar groen ervaren kunnen worden, zoals
bv. de voorbereiding van een eigen grond of de
omgang met compost. Naast het educatieve
aspect van bv. zaadbanken en compost zijn deze
ook belangrijk voor tijdbestendige groenblauwe
interventies en kunnen ze de verbinding tussen
verschillende plaatsen versterken.
-- Het blauwe aspect van het netwerk is momenteel
minder aanwezig. Door de groene interventies
te koppelen aan watervoorzieningen die
regenwater opvangen, zal er een autonomer
beheer van het groen mogelijk zijn. Maar
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water is niet alleen essentieel voor onderhoud
van het eetbaar groen, ook de bestrijding
van hitte-eilandeffecten, overstromingen en
recreatieve verkoeling zijn belangrijke aspecten
die meegenomen moeten worden in blauwe
interventies.
-- Blauwe interventies gaan ook in de richting van
het zichtbaarder maken van water (inclusief meer
openbaar drinkwater). Vergroening moet dus
ook meer afhankelijk zijn van water-gerelateerde
acties, bv. infiltratiezone = wetland = groen voor
wetlands.
-- De micro- en macroschaal van de interventies
moeten zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld
worden: dat betekent dat elke groene of
blauwe micro-actie het groen-blauwe netwerk
en de corridors op de schaal van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest moet versterken. Dit sluit
ook aan bij het volgende punt.
Verbinden met het bestaande netwerk
-- Als men de transversale groenblauwe as van
de zuidelijke vijfhoek in de bredere context
bekijkt, is de continuïteit over de grenzen
van Brussel-stad na te streven. Groene en
blauwe infrastructuren houden zich niet aan
administratieve grenzen en een dergelijke
afbakening blijft artificieel. De gemeenten
Molenbeek, Sint-Gillis en Elsene vormen samen
met Stad Brussel een coherent groter netwerk en
deze gemeenten zijn noodzakelijke co-auteurs
voor een visie op lange termijn. In een macrovisie
kan de as Pajottenland en Zoniënwoud verbinden
en de figuur van de groene ring (groene
wandeling) aanvullen met directe verbindingen
naar Brussel Stad.
Toegang en gebruik van de openbare ruimte
-- Uitgangspunt voor het traject Groen en Blauw
was het creëren van een structurerend netwerk
van openbare ruimten langs een as om de
centrale voetgangerszone uit te breiden en de
historische, fysieke, sociaal-ruimtelijke breuken
van het BHG, in het bijzonder in de Oost-west
richting, te overwinnen. Het nadenken over
het productieve groen in de openbare ruimte
werpt een licht op het dilemma van de mate
van openbaarheid, de toegankelijkheid en de
gebruikers (bv. voor welke gebruikers kan een
school opengesteld worden?). Het wijst op het
debat over de inrichting van de openbare ruimte
als min of meer inclusief, en op welke elementen
vermeden moeten worden (waaronder ook
groene en blauwe elementen) om een ‚verkeerd‘
gebruik of vandalisme te voorkomen.
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Verbinden over taalgrenzen en instellingen heen
-- Het doel van het groen en blauw netwerk is niet
alleen om groene en blauwe infrastructuren met
elkaar te verbinden, maar ook de gebruikers
en actoren van en in de openbare ruimte. Voor
een duurzame verankering is het belangrijk om
rekening te houden met de diversiteit van de
bewoners
-- Ook andere beleidsactoren moeten actief
worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van
de projecten. Met Leefmilieu Brussel (GoodFood)
en de Stad Brussel (Promenade Sud) bestaan
eerste synergiën. Een verdere consolidatie van
de samenwerkingen is belangrijk om een breed
draagvlak te creëren.
-- Gezien het feit dat het project tot eind
2022 loopt, kan het ook zinvol zijn om
samenwerkingsverbanden te initiëren die nog
niet in het projectgebied aanwezig zijn. In die
zin zouden gemotiveerde scholen bijvoorbeeld
kunnen streven naar het label van een Ecoschool of een nieuwe Schoolcontract. Onlangs
geïnitieerde projecten, zoals Dwarsstraten in
de Marollen, de oproep van de BMA rond de
verbinding van hoog- en laagstad of Promenade
Sud, tonen ook dat er synergiemogelijkheden
kunnen bijkomen.

-- In die zin is een oplossing te bedenken om de
coalities bij elkaar te brengen, een aanspreekpunt
en leeromgeving te bieden die ook na afloop
van de projectperiode van Groen-Blauw project
de coalities kan onderhouden en uitbouwen.
Een structurele aanpak voor een duurzame
verankering op lange termijn is te overwegen.
-- Maar ook met het oog op de huidige coronacrisis moet rekening gehouden worden met de
drempels die ermee ontstaan om co-productie
in gang te zetten. Virtuele vergaderingen zijn een
beperkt hulpmiddel, een verlenging in de tijd
en opvolging van de projectperiode is daarom
welkom.
-- Verbonden met een aantal gelanceerde
projecten en budgetten voor de
openbare ruimte, is het zinvol om het
Stadsvernieuwingsproject zichtbaar te maken
en te koppelen aan nieuwe initiatieven. Het
momentum voor een transitie in de openbare
ruimte is er.

Zichtbaarheid van het netwerk
-- Een ander aspect voor het verdere verloop
van het project is de zichtbaarheid en de
communicatie over het project zelf. Enerzijds
zou informatiemateriaal helpen om met lokale
organisaties in gesprek te gaan. Hiervoor
wordt aan een website gewerkt (zie hoofdstuk
D). Anderzijds zou het ook wenselijk zijn om
andere actoren op politiek en administratief
niveau te kunnen informeren: Een actieve
dialoog met de buurtbewoners en actie in de
openbare ruimte kunnen de toegankelijkheid
van de geplande interventies ondersteunen.
Vooral vanwege de vertraging die Covid 19
heeft veroorzaakt, is het belangrijk om de
bestaande contacten te onderhouden en
verder uit te bouwen.
Door de tijd heen
-- Gezien het einde van het voortraject en het
afgebakend tijdsvenster voor het verdere verloop
van het project, komt de vraag hoe het netwerk
op lange termijn gedragen kan worden. Ook al
zijn er eerste coalities gevormd, is de uitbouw
van deze en vermenigvuldiging van coalities en
interventies na te streven.
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1. Intro
Binnen het Groen-Blauw project was BRAL
verantwoordelijk voor de verkenning van de
mogelijkheden om een lokaal netwerk op te bouwen,
dat kan fungeren als drager van dit Groen-Blauw
project. BRAL zocht hierbij zowel naar gedragenheid
voor het stadsproject in zijn geheel als naar
toe-eigening van lokale interventies.
Om een eerste zicht te krijgen op de zone, hebben
twee medewerkers van BRAL interviews gehouden
met verschillende actoren: scholen, culturele centra,
buurthuizen, enz.
Deze interviews zijn als basis gebruikt voor de eerste
workshop van het project. Tijdens deze workshop
werd ook gevraagd naar andere mogelijke linken en
synergiën alsook potentiële projecten.
Na deze workshop werden verschillende potentiële
zones geïdentificeerd. Tijdens een focusgroep hebben
de actoren van elke zone hun input kunnen geven over
hun rol in een groen-blauw project en ideeën voor
interventies.
Een tweede workshop was oorspronkelijk in maart
gepland maar dan uitgesteld door de COVID-19
crisis. Tijdens de zomermaanden is Atelier Groot
Eiland in kleinere werksessies aan de slag gegaan
met lokale actoren om op deze manier de voorziene
uitvoeringsdatum te kunnen behouden.
De tweede workshop werd uiteindelijk online
georganiseerd, met een nieuwe formule: een
inspiratiesessie en uitwisseling.
2. Interviews
In november en december, de eerste maanden van
het project, heeft BRAL een 15-tal interviews afgelegd
met actoren van de hele as. De gedetailleerde lijst in
bijlage.
De doelstellingen van de interviews:
-- Voelen of er motivatie is voor dit project bij de
wijk
-- Draagvlak voor stadsprojecten
-- Referentiepartners voor samenlevingsopbouw
-- Voelen of er gekoppelde kansen zijn: kan een
project voor lokaal beheerde stadslandbouw
bijdragen aan een betere publieke ruimte,
een veiligere schoolomgeving, of lokale
energiecoalities…?
-- Eventuele problemen, remmende factoren
identificeren maar ook opportuniteiten
-- De eerste concrete stappen voorleggen om de
haalbaarheid van het project te meten
-- Locatie
-- Timing
-- Synergiën
-- Andere actoren

Tijdens het interview kwamen verschillende thema’s
aan bod zoals openbare ruimte, vergroening in de stad
en traffic calming. De vragenlijst (1) en de samenvatting
van deze interviews (2) in bijlage.
Op basis van deze interviews heeft AWB kaarten
getekend met de mogelijke linken, projecten en
partners (zie bijlage).
Zo werd het snel duidelijk dat de volgende thema’s
centraal waren:
-- Properheid
-- Verkeersveiligheid
-- Sociale controle
-- Gedeelde openbare ruimte
-- Ontharding
Om de studie van de as completer te maken, heeft
BRAL ook enkele actoren rond de Ninoofsepoort
geïnterviewd om te kijken welke mogelijkheden
daar liggen in de toekomst. Zo is La Poudrière, een
zelfsturende gemeenschap, zelf bezig aan een project
rond vergroening op het Ninoofseplein dat als een
aansluiting op het netwerk kan gezien worden. Ook
biedt het nieuwe park veel mogelijkheden om eetbaar
groen te implementeren; JES is aangesteld door
Brussel Leefmilieu om via participatie met jongeren
na te denken over de mogelijke invullingen van het
park. Er is ook bewonersgroep die zelf al bloemen
geplant heeft en interesse heeft in tuinieren. De
grote turnover van bewoners zorgt voor instabiliteit
en maakt het moeilijk om projecten uit te werken op
lange termijn. Het is ook noodzakelijk de overheid
te betrekken (Leefmilieu Brussel, Groendienst) voor
omkadering.
3. Focus groepen
Tijdens de eerste workshop werden verschillende
zones geïdentificeerd met lokale actoren en potentiële
projecten:
-- Hageltoren en de Zennestraat
-- Anneessens en Fontainas
-- Kappelekerk en Nieuwland
-- De Markten en Bloemenhof
BRAL organiseerde samen met haar partners een
focusgroep per zone om dieper in te gaan op de
potenties van een Groen & Blauw netwerk of project
alsook de rollen die iedere actor zou kunnen nemen
binnen zo’n interventie.
Deelnemers hebben ook verder nagedacht aan de
noden van de wijk en de projecten die het beste
zouden passen binnen hun context.
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Zo werden de volgende projecten en rollen
gedefinieerd:
Hageltoren en Zennestraat
-- Rol Convivence: buurtbewoners activeren rond
een gemeenschappelijk project
-- Rol Hageltoren: workshops en events
organiseren, zalen ter beschikking stellen
-- Project in de Hageltoren: een
gemeenschappelijke moestuin, eventueel een
serre of opbergruimte
-- Project op de Zennestraat: vergroening en
eventueel ontharding, gekoppeld aan nieuw
stadsmeubilair
Anneessens
-- Rol Buurtwinkel: coördinatie en andere partners
samenbrengen (BRAVVO, Habitat & Rénovation,
Convivence, Haute Ecole Fransisco Ferrer)
-- BRAVVO gaf aan dat zij bewoners kunnen
mobiliseren en het project ook kunnen verbinden
met andere projecten van de wijk op het
Anneessensplein en in het Fontainaspark.
-- Convivence kan ook buurtbewoners mobiliseren
en communiceren over het project.
-- Ook Habitat & Renovation kan burgers betrekken
en kent heel goed de dynamieken in de wijk. Zij
kunnen ook andere actoren betrekken.
-- Project Anneessensplein: vergroening en
ontharding, events verder ontwikkelen
-- Andere mogelijkheden: straatje naast
voetbalterrein activeren, handelaars betrekken
Kapellekerk en Nieuwland
-- OCMW Ter Ursulinen kan haar tuin open stellen
voor bepaalde groepen om daar te tuinieren.
-- De scheiding die de spoorweg vormt tussen
Kapellekerk en Nieuwland overbruggen door een
groen pad te creëren
Bloemenhof
-- Habitat & Rénovation bevindt zich in de vijf
blokken. Door de verbouwingen is een tijdelijke
installatie een goede optie om de plek en
dynamiek levend te houden.
Aan de Ninoofsepoort zit er ook potentieel.
-- Samenwerking met La Poudrière voor vergroening
op het Ninoofseplein
-- Samenwerking met JES rond de aanvulling van het
park
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4. Zomersessies
Het doel van deze workshops was om:
-- elkaars projecten en visies in kaart te brengen,
evenals mogelijke synergiën en rollen.
-- projecten te bedenken die mogelijk tegen de
winter kunnen worden uitgevoerd.
Er vonden 3 workshops plaats, telkens voor een
specifieke locatie.
De eerste sessie verzamelde de actoren van de
Anneessenswijk. Na een overzicht van de lopende
projecten, werd er besproken hoe dit project
een meerwaarde kan hebben voor de wijk en
deze projecten. De focus ging snel naar twee
mogelijke quick wins: de Pottenbakkersstraat en het
Anneessensplein zelf.
-- Pottenbakkerstraat: de omgeving veiliger
en aangenamer maken via, bijvoorbeeld
klimplanten op de afrasteringen, bedden met
bodembedekkers, verf op de grond, meer
verlichting.
-- Anneessensplein: een afgebakende en veilige
ruimte voor ouders en hun kinderen, meer groen
rond de banken en tussen de bomen.
De tweede workshop bracht de actoren van
Nieuwland & Kappellekerk samen. De grote noden van
de wijk werden weer opgelijst: oudere mensen willen
rustplaatsen, families willen veilige plaatsen voor hun
kinderen en er is een vraag naar meer groen om hitteeilanden te vermijden. Twee concrete ideeën van deze
workshop:
-- De binnenkoer van OCMW Ursulinen gebruiken
voor een collectieve moestuin of andere
gelijkaardig project.
-- Parklets bouwen in de straat ‘Nieuwland’ voor de
middagpauze van leerlingen van de buurt.
De focus van de derde en laatste workshop was de
wijk rond De Markten en het Bloemenhofplein. Een
project van GC De Markten heeft als doelstelling te
werken op de balans tussen vrije en private ruimtes
op de Oude Graanmarkt. Er zijn 16m² op het plein
dit ter beschikking zou gesteld kunnen worden van
een gemeenschappelijk project. Rond de Papenvest
zou ook een mogelijkheid zijn voor een interventie.
Deze zou eerder tijdelijk zijn, aangezien de torens de
komende jaren worden herbouwd.
Het volledige verslag van deze zomersessies in bijlage.
De concrete plannen werden verder uitgewerkt door
Atelier Groot Eiland en worden later in dit rapport
toegelicht.

36

C. Participatie en Co-Design
C.2. Buurtbetrokkenheid, participatie en co-design

5. Tweede workshop
Er was voorzien om tijdens de tweede workshop,
oorspronkelijk gepland in het voorjaar, de
projectvoorstellen te presenteren en te verfijnen aan
collectieve ontwerptafels. Voor deze workshop waren
posters opgemaakt die de potenties per site in kaart
brachten en bundelden.
Omwille van COVID-19 is deze workshop niet kunnen
doorgaan in het voorjaar en uitgesteld tot september.
De kaarten (posters) werden dus ingezet als
onderlegger voor de zomersessies.
Op deze manier was de oorspronkelijke idee van de
workshop niet meer up-to-date en werd er beslist
om in september een inspiratiesessie te organiseren.
In deze sessie wensten de deelnemers (gaande van
lokale actoren en beleidsmakers tot ontwerpers)
te inspireren aan de hand van enkele gelijkaardige
projecten (uit Brussel maar ook uit andere steden), en
wensten we uit te zoomen naar kansrijke koppelingen
in de buurt en nog verder naar de realiseerbaarheid
van een groen-blauw netwerk in de stad.
In een volgend hoofdstuk stelt Atelier Groot Eiland de
sprekers en hun projecten voor.

-- Sterktes: actoren met een verschillend publiek:
leerlingen, ouderen, bewoners sociale woningen
-- Zwaktes: sinds Recylarts vertrek is er weinig
sociale controle in de buurt. Aan Nieuwland
slapen er veel daklozen
Een probleem dat vaak aangehaald wordt, is het
onderhoud en beheer. Veel scholen en organisaties
hebben niet de mankracht om zo’n project te
beheren maar hebben wel interesse om mee te
werken. Ook de zomer - periode dat onderhoud het
meest nodig is, door de warmte en omdat de oogsttijd
vaak dan valt - is een moeilijke periode aangezien de
scholen dan dicht zijn en veel leerkrachten van buiten
Brussel komen.
Voor de toekomst van het project is het van belang dat
er goed en voldoende gecommuniceerd wordt naar de
burgers toe zodat zij op de hoogte zijn van wat er in
hun buurt gebeurt. Een specifieke naam en bijhorend
logo kunnen zorgen voor een zekere herkenbaarheid.
Wanneer iemand het logo aan Anneessens ziet en het
dan opnieuw tegenkomt aan Nieuwland begrijpt die
persoon makkelijker dat het om een netwerk gaat.

6. Conclusie
Na deze explorerende fase voelen we dat er zeker
potentieel zit op enkele plekken in het Zuiden van de
Vijfhoek.
De ideeën, inzichten en experimenten die er uit
voortkomen, kunnen een voorafgaand ruimtelijk
plan niet alleen helpen uitvoeren maar kunnen ze ook
verrijken en bijsturen. De interviews en workshops
tonen dat er weliswaar een draagvlak is voor het
stadsproject als geheel en voor de algemene visie er
achter maar dat de concrete uitwerking er van, de
geografische figuur van het kalme netwerk doorheen
de hele zuidelijke vijfhoek verbeelding vereist.
De impact op mobiliteit is dan nog beperkt. De
geplande interventies zullen geen onmiddellijke impact
hebben op autostromen. Hiervoor moeten deze
kleinere interventies op termijn gelinkt worden en
uitgewerkt tot homogeen netwerk.
De groep partners rond het Anneessensplein is al zeer
actief en er is zeker een vraag voor meer groen en
beter stadsmeubilair op het plein.
-- Sterktes: actieve groep lokale actoren, project is
al gestart
-- Zwaktes: vorige projecten waren niet altijd een
succes, weinig eigenaars dus mogelijk minder
implicatie van de buurtbewoners
Aan Kapellekerk zijn het rusthuis OCMW Ter Ursulinen,
Sint-Jan Berchmanscollege en Habitat & Renovation
geëngageerd om samen te werken.
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D.1. Inleiding: van theoretisch
concept en co-creatie naar
realisatie
Atelier Groot Eiland heeft tijdens het voortraject
ervaring en kennis rond eetbaar groen verzameld en
gedeeld met de projectpartners en buurtactoren.
Dit deden we door benchmarking en de beschikbare
expertise in de organisatie te bundelen. Gelijktijdig
maakten we een technische analyse van het
terrein. Ten slotte gingen we per zone aan de slag
in werksessies om samen met de buurtactoren
tot concreet realiseerbare interventies te komen.
We werkten naast de interventies ook een ‘lerend
netwerk’ uit om het proces te ondersteunen en
kennisopbouw en uitwisseling op het netwerk te
faciliteren. Tijdens het traject hielden we steeds
voor ogen dat ons werk door middel van het ‘open
source’ ter beschikkingstellen van ons eigen proces
reproduceerbaar moest zijn naar andere gebieden en
eigen initiatieven van buurtactoren moest stimuleren.

D.2. Verder bouwen op bestaande
kennis
2.1. Benchmarking: bezoeken
2.1.1. Doelstelling
We kozen ervoor om benchmarking niet te beperken
tot de verbeelding sprekende internationale
voorbeelden. We zochten ook enkele nabij gelegen
projecten op om diepgaandere vragen te kunnen
stellen over de organisatie van beheer in de openbare
ruimte. Deze bezoeken waren voor ons een belangrijke
inspiratiebron om tot de interventies, lerend netwerk
en aanbevelingen voor de organisatie van het beheer
te komen.
2.1.2. Stadsakker - Posthof vzw, Antwerpen
2.1.2.1. Historiek en beschrijving van het project
Het project ‘Stadsakker’ werd in 2013 opgestart
vanuit buurtwerking ‘Posthof vzw’ in Oud-Berchem,
een dichtbevolkte buurt met weinig groene ruimte
en sociale uitdagingen in het district Berchem (Stad
Antwerpen). Ondertussen werd er door de vzw 2
ha eetbaar groen aangeplant en onderhouden in
de Stad Antwerpen. Daarnaast kweken ze groenten
voor kwetsbare buurtbewoners en organiseren
ze activiteiten. Dit alles doen ze met de hulp van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een
werkervaringstraject (Lokale Diensteneconomie) en
een breed netwerk aan partners.
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In 2013 startte een buurtwerker met het aanleggen
van moestuinen voor de buurt. Ondertussen
werken er 2 voltijdse instructeurs/buurtwerkers
op het project met een team van 4 personen in
een werkervaringstraject (LDE – toeleiding via
vdab). Stadsakker begon bottom-up vanuit de vzw
en kon groeien dankzij steun (financieel, logistiek,
kennis,…) van de (lokale) overheden (Districten, Stad
Antwerpen).
De projecten van Stadsakker werden allemaal opgezet
als tijdelijke interventies. Sommige verdwenen effectief
(zoals een tijdelijke tuin in een oud serre-complex van
+-2000m2 waar verschillende organisaties gedurende
3 jaar (2014-2017) konden tuinieren), maar andere
bestaan ondertussen al 6 jaar en vormen nieuwe oases
in de stad. Eén keer werd een bouwgrond met tijdelijk
groene invulling na protest van buurt aangekocht door
de Stad om te bewaren als groene ruimte.
Stadsakker bereikt door het opzetten
van samenwerkingen met o.a. sociale
huisvestingsmaatschappijen, vzw’s die werken met
specifieke doelgroepen, bibliotheken, etc. een breed
publiek aan deelnemers met verschillende sociale en
culturele achtergrond.
Er werden in het verleden tuinen aangelegd waarvan
Stadsakker vzw de projectcoördinatie en onderhoud
niet verder opnam. Indien de begeleiding niet
overgenomen werd door een andere organisatie,
liep dit vaak moeilijk met een verwaarloosde tuin en
ontevreden buurt tot gevolg. Ze kozen er dan ook
enkele jaren geleden voor om geen tuinen meer aan te
leggen, waarvan de opvolging niet verzekerd is.
Het project bestaat uit verschillende activiteiten:
-- Buurtmoestuinen:
-- Aanleggen van moestuinen en ander eetbaar
groen voor de buurt (participatief ontwerp 
realisatie)
-- Onderhoud van de gemeenschappelijke delen
van de moestuinen (klein fruit, fruitbomen,
bloemen, vaste planten,…)
-- Organiseren van buurtfeesten en educatieve
activiteiten (lessen moestuinieren, etc.)
op eigen initiatief en in samenwerking met
scholen, bibliotheek, buurtwerkingen, etc.
Stadsakker legt de tuinen aan op vraag van
buurtbewoners, bibliotheken, zorginstellingen,
kinderopvang, lokale overheden, … In de buurt van
de buurtwerking worden ook op eigen initiatief
moestuinen aangelegd op vb. braakliggende terreinen
van privé-eigenaars, nmbs, universiteit Antwerpen,…
of op publieke plaatsen.
Waar er in 2014 nog vooral moestuinbakken werden
geplaatst, evolueerden de tuinen naar totaal
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ontwerpen met vaste planten, fruitbomen, klein
fruit, bloemen (éénjarigen en bloemenborders). Er
werd steeds meer aandacht besteed aan de andere
effecten van groen (naast productie van voedsel):
creëren van koelteplekken, bio-diversiteit, etc.
De combinatie van het aanleggen van de tuinen en
het onderhoud voorzien via een project met sociale
tewerkstelling blijkt een succesrecept. De tuinen zijn
goed onderhouden, de buurtbewoners hebben steeds
een aanspreekpunt en kunnen erop aangesproken
worden indien ze een tuintje niet meer gebruiken.
Gedurende de afgelopen 7 jaar werd er op die manier
ook veel goodwill opgebouwd bij omwonenden en
beleidsmakers.
Bovendien zitten tussen de buurtbewoners in
elke tuin wel mensen met kennis. Zo is er een
vrijwilliger die al enkele jaren met kennis en kunde
de gemeenschappelijke bloemenborders aanplant
en onderhoud voor enkele tuinen. Een andere
buurtbewoner stuurt voor zijn samentuin maandelijks
een nieuwsbrief met wat er die maand moet gebeuren
in de tuin.
-- Het kweken van groenten voor het sociaal
restaurant van de buurtwerking en een markt
voor mensen in armoede georganiseerd door
de buurtwerking. Dit gebeurt op een veld in de
gemeente Wommelgem (net buiten Antwerpen)
op een grond van het OCMW die gepacht wordt
door CSA landbouwers (Community Supported
Agriculture – zelfplukboerderij). Een deel van
het terrein (+- 3000 m2) wordt ter beschikking
gesteld van Stadsakker.
-- Opkweken van plantgoed voor eigen gebruik en
voor jaarlijkse plantenmarkt en online verkoop
(doelpubliek: tuiniers stadsakker, maar ook
bredere publiek)
-- ‘Van grijs naar groen’: het installeren van
geveltuinen bij particulieren in Oud-Berchem
(opstart 2020)
-- Buurtcompostplekken i.s.m. de Stad Antwerpen
(hiervoor haalden ze inspiratie bij de Brusselse
vzw WORMS)
-- Specifieke projecten:
-- Beginnerstuin i.s.m. de volkstuinen: dit werd
opgestart in samenwerking met district
Berchem en de volkstuinen. Bij de instroom
van nieuwe tuiniers bleek het kennisniveau
vaak te laag om dadelijk 100-200 m2 te
bewerken. Dit met tot gevolg een heel aantal
verwilderde percelen en snelle uitval van
tuiniers. 						

Op de percelen van de beginnerstuin (20 m2)
kunnen 10 mensen gedurende één seizoen
experimenteren en ontdekken of het hen ligt.
Er is ook een lessenaanbod moestuinieren
georganiseerd door Posthof vzw.
-- Duo-tuin in samenwerking met het Huis van
het Nederlands: Een persoon/gezin dat
Nederlands wil leren gaat samen tuinieren met
een buur in één van de samentuinen
2.1.2.2. Inspiratie voor de het Groen & Blauwe netwerk
in de zuidelijke vijfhoek
De context van stadsakker is van alle bezochte
projecten het meest gelijkaardig aan de context van
een Groen & Blauw netwerk in de Zuidelijke vijfhoek.
Het bezoek is vooral inspirerend op vlak van:
-- Diversiteit aan activiteiten: buurtmoestuinen,
semi-professioneel plantgoed opkweken en
groenten kweken voor het sociaal restaurant met
sociale tewerkstelling, specifieke projecten rond
kennisopbouw zoals de beginnerstuin, …
-- Van tijdelijk project naar verankering van de
buurttuin in het stedelijk weefsel
-- Organisatie van het netwerk/projectcoördinatie
(zie 3.2 aanbevelingen voor beheer)
2.1.3. Samentuin Habitat & Rénovation Papenvest (Brussel
2.1.3.1. Historiek en beschrijving van het project
De missie van Habitat & Rénovation is het creëren van
een goed leefklimaat voor Brusselaars en ze ijveren
voor kwalitatieve woningen voor iedereen. De afdeling
“Sociale Cohesie” organiseert activiteiten voor de
inwoners van sociale woningen in Brussel en Vorst. Eén
van hun projecten in de samentuin aan de papenvest
in Brussel-Centrum. Dit project is gelegen in de
zuidelijke vijfhoek.
Het project werd opgestart in 2008. In de
samentuin van Habitat & Rénovation komen de
bewoners uit de appartementen van de sociale
huisvestingsmaatschappij aan de papenvest samen
met andere buurtbewoners. De verhouding tussen
beidde groepen is gelijk verdeeld.
Het project is initieel ontstaan vanuit het idee om
iets te doen aan het onveiligheidsgevoel in de buurt.
Uit een analyse van het probleem bleek dat er te
weinig ontmoetingskansen voor jongeren waren in
de buurt en dat de aanwezige actoren geen werking
gericht op jongeren hadden. Er werd gestart met
creatieve workshops waarin er o.a. plantenbakken
gemaakt werden om in de woningen te zetten.
Vanuit deze workshops kwam het idee om niet enkel
plantenbakken voor binnen te maken, maar ook
bakken voor buiten.
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In 2010 werd vanuit die insteek de eerste buurttuin
opgericht met enkele plantenbakken. In eerste
instantie was er veel interesse van buiten de
appartementsblokken, op uitzondering van een 3-tal
bewoners na. Er was wel veel interesse voor het
construeren van de bakken. Vooral bij volwassenen
mannen, een publiek dat anders weinig interesse toont
in de activiteiten.
Er werd besloten om verder te gaan en er werd via
de Wijkcontracten een project ingediend voor de
periode 2011-2015. In deze periode werden er lessen
voorzien van ‘Début des Haricots’. Er was steeds
sociale controle waardoor er weinig vandalisme
was, er werden individuele percelen voorzien en
enkele collectieve bakken. Met de middelen van het
wijkcontract kon er een citerne voor wateropvang
worden geïnstalleerd. Er werd ook beslist om in
volle grond te telen en niet meer in verhoogde
bakken. In samenwerking met MAD werd er een
gemeenschappelijke kruidentuin ontworpen.
Op dit moment zijn er 20 bakken en 17 percelen
in volle grond en is er een enthousiaste groep van
tuiniers. Elk jaar stoppen er een paar tuiniers en
komen er percelen vrij voor nieuwe kandidaten.
In de opstartperiode was de sociaal werker van
Habitat & Rénovation ongeveer 1,5 dag per week
bezig met de tuin. Op dit moment is het ongeveer
een halve dag per week. Het personeelslid dat het
project nu begeleidt geeft aan zelf weinig kennis te
hebben van tuinieren. De tuin begeleiden is ook maar
een klein deel van haar totale opdracht. Dit maakt het
moeilijk om met het wegvallen van de ondersteuning
van ‘Début des Haricots’ (via het wijkcontract) de
tuin op een kwalitatieve manier te blijven begeleiden.
Er komen immers elk jaar steeds nieuwe tuiniers bij
die terug begeleiding nodig hebben. Zij beschrijft
haar taak vooral als het begeleiden van de groep
via vergaderingen, evenementen in de tuin, etc. Ze
mobiliseert bewoners, helpt hen waar ze kan en
zorgt dat groep overeenkomt. Ook het contact met
partners zoals de naburige school die tuiniert op
één van de percelen wordt door de buurtantenne
verzorgd.
We merken tijdens ons bezoek op dat de
gemeenschappelijke delen minder of niet
onderhouden worden. Onder andere het bouwwerk
in samenwerking met MAD wordt niet gebruikt. Er
wordt ons verteld dat er van de vaste planten niet
veel geoogst wordt. De individuele percelen liggen er
wel heel verzorgd bij. Het is duidelijk dat de tuin heel
belangrijk is voor de buurtbewoners.
Ze geven aan dat het ondanks het enthousiasme
van de deelnemers moeilijk is voor hen om de
tuin te begeleiden en vragen om ondersteuning:
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technisch (vb. bij technische problemen met de
citerne, onderzoeken naar bodemkwaliteit, etc.),
aanspreekpunt voor tuiniers voor inhoudelijke vragen,
onderhoud gemeenschappelijke delen en logistiek.
2.1.3.2. Inspiratie voor het Groen & Blauwe netwerk in
de zuidelijke vijfhoek
Het project is gelegen in de vijfhoek. Het bezoek is
vooral inspirerend op vlak van:
-- Sociale en groepsbegeleiding van de tuin
-- Het tot stand komen van het project (gestart
als ander project en geëvolueerd naar
buurtmoestuin)
-- Van tijdelijk project naar verankering van de
buurttuin in het stedelijk weefsel
-- Organisatie van het netwerk, aankaarten
van moeilijkheden in de organisatie (zie 3.2
aanbevelingen voor beheer)
2.1.4. La Ferme du Chant des Cailles (Watermaal-Bosvoorde)
La Ferme du Chant des Cailles combineert sinds 2012
verschillende professionele stadslandbouwactiviteiten
met een samentuin. Het terrein dat wij bezochten aan
de kwartellaan is ongeveer 3 ha. Het terrein is van een
sociale huisvestingsmaatschappij die voorlopig geen
plannen heeft om het terrein in gebruik te nemen. Er
is dus steeds een mogelijkheid dat bepaalde delen van
het terrein bebouwd zullen worden.
Er vinden drie professionele landbouwactiviteiten
plaats op het terrein, de 3 landbouwers zijn verenigd
in een coöperatie:
-- Op het grootste deel van terrein worden
groenten gekweekt die volgens het CSAprincipe (Community Supported Agriculture)
worden verkocht. Dit betekent dat de leden een
oogstaandeel kopen (prijs zelf te kiezen tussen:
285-450 euro p.p. )aan het begin van het seizoen
en het hele jaar door zelf op het veld mogen
komen oogsten. De leden van de CSA kunnen
één keer per maand komen meehelpen op het
veld. Alle leden wonen binnen een straal van 1 à
1,5 km, dit is volgens de boeren belangrijk voor
een nauwe betrokkenheid bij de werking. Er is
ook een kleine zelfpluktuin met snijbloemen.
Deze is gelegen aan de rand van het perceel
en is aantrekkelijk voor voorbijgangers. Op die
manier leren steeds nieuwe mensen de boerderij
kennen.
-- Schapenboer met kaasmakerij. Ondanks het
verlieslatend karakter van de activiteit vinden
de leden van de coöperatie het belangrijk dat
deze kan doorgaan o.a. voor het karakter en
de uitstraling van de boerderij. De winst in de
coöperatie wordt dan ook gelijk verdeeld over
alle activiteiten.
-- Aromatische planten (medicinale planten,
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kruiden, thee). Deze activiteit is er pas sinds
enkele jaren en is voorlopig ook niet winstgevend.
Maar ook deze activiteit versterkt het geheel en
draagt bij aan de uitstraling van het terrein.
Daarnaast is er een grote collectieve moestuin met
individuele en gemeenschappelijke percelen. Er is ook
een buurtorganisatie die activiteiten organiseert op
het terrein.
2.1.4.1. Inspiratie voor de het Groen & Blauwe netwerk
in de zuidelijke vijfhoek
Door de ligging van het project in WatermaalBosvoorde is de sociale en ruimtelijke context anders
dan in de zuidelijke vijfhoek. Het project steunt in
belangrijke maten op de inzet van de buurtbewoners.
De CSA wordt financieel mee gedragen door de leden
en is dus, ondanks de verschillende tarieven, niet voor
iedereen toegankelijk.
-- Sociale en groepsbegeleiding van de tuiniers
(veel evenementen (feesten, workshops,
werkdagen,…) op het terrein, buurtbewoners
nemen veel initiatief, etc. ) (zie 3.2 aanbevelingen
voor beheer)
-- Hoewel dit in essentie een tijdelijke ruimtelijke
invulling is, is dit niet te zien op het terrein.
-- Eetbaar groen en siergroen gaan hand in
hand: door het toevoegen van aromatische
planten, wilde bloemenborders en een veld met
snijbloemen is de CSA niet enkel functioneel,
maar ook heel mooi.
-- De verschillende activiteiten versterken elkaar
2.2. Internationale voorbeelden ter inspiratie
Al de informatie werd verwerkt in de informatiefiches
en in de referentiebeelden voor de interventies. Zie
Bijlage. Enkele van deze voorbeelden werden ook
gebruikt tijdens de interviews met actoren door BRAL.
2.3. Benchmarking: Bruss’eau
Omdat we met Blauw minder ervaring hebben,
gingen we hiervoor praten met de mensen achter
het Co-create project Bruss’eau en bezochten de
inspirerende tentoonstelling in Sint- Jans- Molenbeek.
Ideeën uit de tentoonstelling werden verwerkt in onze
fiches water en op de terreinanalyses.
2.4. Expertenpanel
2.4.1. Doelstelling
We stelden een panel van experten samen om de
kwaliteit van de interventies en het lerend netwerk
te bewaken. Op die manier gebruikten we de reeds
opgebouwde ervaring binnen onze eigen organisatie
en kregen we feedback vanuit verschillende
expertises.
2.4.2. Samenstelling Expertenpanel

Atelier Groot Eiland:
-- Bengt Henderickx (Coördinator Stadslandbouw
& CSA- landbouwer – expertise: professionele
teelt)
-- Jef Merckx (CSA-landbouwer/Instructeur
CourJette & projectmedewerker Blauw & Groen
– expertise: permacultuur, vaste planten & fruit)
-- Tine Van Eyken (Projectmedewerker/Instructeur
‘Helifarm’ in kader van CRU 1 – expertise: sociaal
werk: doelgroepen, buurtbewoner)
-- Maarten Dieryckx (Instructeur Stadslandbouw)
– expertise: Stadslandbouw, Stadsplanning,
technische oplossingen (irrigatie, wateropvang,
etc.)
Velt vzw (actief in Vlaanderen & Brussel):
-- Catheline Pieters – Fruitexpert, ze begeleidt
verschillende samentuinen in Vlaanderen en
Brussel waaronder ‘Helifarm’ (Noordwijk, Brussel)
, Vergé Partager (site Tour & Taxis bij Parckfarm)
& Buurtfruit Gent
-- Greet Tijskens - Expert Ecologische tuinieren
2.4.3. Werkwijze
-- De inhoudelijke input voor dit traject rond
diverse thema’s kwam uit ons team, via
literatuuronderzoek en via de inspiratie uit
de benchmarking. We konden de ervaring
van ons team valideren door de theoretisch
opzoekingswerk te toetsen aan hun ervaringen in
de praktijk. Dit gebeurde zowel op niveau van de
context van het werken in een stedelijke context
als de vakkennis rond groen en blauw.
-- Alle informatiefiches werden gereviseerd
door Velt vzw en een extra teamlid van het
stadslandbouwteam.
-- Deelname aan workshop 1 (Tine Van Eycken) en
workshop 2 (Catheline Pieters, Jef Merckx)

D.3. Analyse van het terrein
3.1. Verslag terreinbezoeken Atelier Groot Eiland vzw &
Velt vzw
Tijdens de terreinbezoeken werden de kansen en
moeilijkheden voor het installeren van Groen & Blauw
in de perimeter besproken. Tijdens het terreinbezoek
met Velt vzw werden er een aantal aandachtspunten
opgelijst. We gebruikten ter ondersteuning van de
dialoog de ‘informatiefiches’ die we uitwerkte (zie 6.1).
Bevindingen:
Anneessens:
-- Anneessensplein en omliggende straten:
-- Op verschillende plaatsen kan verharding
worden uitgebroken
-- Op verschillende plaatsen kan de
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bodemkwaliteit verbeterd worden door het los
maken van de bestaande bodem, te verrijken
met compost en een aanplant te realiseren.
-- Regenwateropvang en opslag van omliggende
gebouwen (te onderzoeken)
-- Uitstekende locatie voor groot fruit
(voornamelijk op plein zelf) en mogelijkheid
om te experimenteren met kleine
waterretentiebekkens in combinatie met
fruitbomen
-- Goede locatie voor bessenbosje, eetbaar
bosje, borders
-- Vandalismegevoelig => geen moestuin (tenzij
je het kan afsluiten), geen serres, enkel solide
gebouwde constructies, aanplant bij aanvang
groot genoeg.
-- In de loofstraat zijn er kansen om klimplanten
te installeren in combinatie met andere
ingrepen in functie van biodiversiteit
-- Daktuin Forum:
-- Is reeds kwalitatief en toegankelijk ingericht
voor moestuinieren. Gezien de bereidheid om
ook andere buurtbewoners toe te laten, kan
dit op dit stuk van het netwerk de moestuin
zijn. Er is ook een mogelijkheid om vb. planten
voor te kweken om andere interventies te
versterken.
-- Er werden geen kansen voor een professioneel
landbouwproject opgetekend.
Kappellekerk:
-- Terrein OCMW Kappelekerk  Zeer kansrijke
locatie voor de combinatie van een tijdelijk
professioneel landbouwproject gecombineerd
met een buurtproject
-- Sint-jan-Berchmanscollege (lagere school) werd
nog niet zo lang geleden heraangelegd, ingrepen
eerder buiten de school.
-- Ursulinestraat: verder onderzoek nodig
-- Klein stukje braakland op de hoek van Radstraat
en Nieuwland is een plek waar veel mogelijk
is met vaste planten, fruitbomen, leifruit,
bessenbosje, klimplanten, etc… Deze zone is
nu niet in gebruik en kan waarschijnlijk snel in
gebruik worden genomen.
Nieuwland:
-- De Leglentierstraat/Nieuwland: vergroenen
tegen de gevels en op de parkeerplaatsen is
mogelijk. Voor de gevels zal de keuze voor
fruit op sommige plaatsen beperkt zijn gezien
de oriëntatie. Zeker ook borderplanten en
bodembedekkers voorzien. Klimplanten zijn
overal tegen de gevels mogelijk.
-- Plein aan de wasserijstraat: Mogelijkheden om
aan te sluiten bij bestaande bomen met lagere
beplantingen, bij het bezoek waren er heel veel
duiven op het plein. Als de vogels gaan lopen met
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de oogst is dit niet leuk voor de buurttuiniers,
netten zijn niet evident in de stad. Hiervoor moet
een oplossing gezocht worden. Een mogelijke
manier is om te kiezen voor gele vruchten, die
zijn minder populair bij de vogels.		
Gezien de geschiedenis van het pleintje: geen
moestuin of serre wegens gevoelige locatie voor
vandalisme. Bij aanplant reeds robuuste planten
plaatsen. 					
Mogelijkheden om verder te ontharden
-- Geen kansen voor een professioneel
stadslandbouwproject
-- Verder te onderzoeken: speelplaats BS Sint-Joris
Dansaert
-- Speelplaats De Kleurdoos/Koninklijk Atheneum
(locatiebezoek + huidige plannen voor de
heraanleg van de speelplaats via Buitenspelsubsidie)
-- Zeer kansrijke locatie voor een diverse
aanplant: boomgaard, eetbaar bosje,
bessenstruiken, moestuin, klimgroen,…
-- Mogelijkheid om grote zones verharding weg te
halen
-- Er kan aangesloten worden bij een hoge
bomenrij. Dit geeft de mogelijkheid om een
eetbaar bosje met alle vegetatielagen te
installeren.
-- Er is voldoende plaats voor een grote solitaire
boom
-- Er is genoeg ruimte om spel en eetbaar groen
te integreren (klimboom, boomstronken,…)
-- De mogelijkheden rond (speel)water moeten
verder onderzocht worden
-- De bestaande moestuinbakken kunnen
geïntegreerd worden in het ontwerp en
voorzien worden van een aanplant met minder
intensief beheer (vb. mediterrane planten)
De Markten
-- Korte termijn:
-- Mogelijkheid tot vergroening boomspiegels
Oude Graanmarkt zijn beperkt:
sedums (kunnen overleven in extreme
omstandigheden)
-- Mogelijkheid tot extra groen op de binnenkoer
op de blote aarde onder de sierhaag.
Borderplanten, bodembedekkers,…
-- Lange termijn:
-- Ontharden delen buitenruimte voor de poort
De Markten (Oude Graanmarkt)
-- Verder te onderzoeken: mogelijkheden voor
verbeteren van de bodem en installeren
eetbaar groen op de binnenkoer na renovatie
De Markten.
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3.2. Schetsen
De schetsen in bijlage dienen als input voor het
kaartmateriaal dat AWB verder uitwerkte in functie van
de tweede workshop. Op deze schetsen zijn de kansen
per buurt aangeduid die we geïdentificeerd hebben
op de perimeter.
Deze kaarten werden opgesteld aan de hand van
terreinbezoeken, de eerste workshop en werksessies
met de actoren.
Schetsen Anneesens, Kapellekerk, Nieuwland en
Hageltoren: zie Bijlage.

D.4. Aanbevelingen voor het
beheer
4.1. Voortraject
We weten uit eerdere initiatieven dat het beheren
van eetbaar groen in de stad niet evident is. Hoewel
er veel motivatie is om met eetbaar groen aan de slag
te gaan, blijkt het geen makkelijke opgave om eetbaar
groen in de openbare ruimte te beheren samen met
stadsbewoners.
In de geest van het project zoeken we naar een manier
waarop onderhoud, net als de aanleg, gedragen wordt
vanuit een breed netwerk. We zoeken dus naar een
model waarin burgers en overheden samenwerken.
Om dit model te doen slagen en ook kwetsbare
Brusselaars te betrekken, is het noodzakelijk om
ook institutionele partners, het verenigingsleven en
(sociale-)ondernemingen te betrekken.
Atelier Groot Eiland vzw wil aan de hand van eigen
ervaringen en benchmarking een aantal concrete
aanbevelingen formuleren voor onderhoud. Om tot
deze aanbevelingen te komen werd er gesproken
met de Groendienst Stad Brussel en Velt vzw.
We bezochten ook enkele projecten (zie 1.2.
Benchmarking: bezoeken)
4.2. 4 pijlers
Voor het succesvol realiseren op lange termijn
van een inclusief Groen & Blauw project in
de Zuidelijke Vijfhoek moet er aan een aantal
voorwaarden voldaan worden: Mobiliseren & blijvend
motiveren van specifieke (kwetsbare) doelgroepen,
Groepsvormingen, Praktische en technische
ondersteuning rond ‘eetbaar groen’, Professioneel
onderhoud.
4.2.1. Mobiliseren & blijvend motiveren van specifieke
(kwetsbare) doelgroepen
Uit de interviews die BRAL afnam bij buurtactoren
blijkt dat er veel motivatie en zin is om met eetbaar
groen aan de slag te gaan. De organisaties die

bevraagd zijn, kunnen vanuit hun kernactiviteit een rol
opnemen. We zagen bovendien dat in de projecten
van Forum vzw en Habitat & Rénovation veel
gemotiveerde deelnemers waren, groepsmomenten
werden gehouden om praktische afspraken te maken
over de tuin, tuinfeesten en andere activiteiten
werden georganiseerd. Voor deze organisaties is
tuinieren een middel om aan buurtwerking te doen.
Het is geen doel op zich.
De rol van mobiliseren en groepsdynamieken
begeleiden kan het best opgenomen worden
op niveau van de buurtactoren/projectlocaties
(Anneessens, Kappellekerk, Nieuwland, Bloemenhof
& Dansaert). Afhankelijk van het engagement en de
ambitie zal dit per organisatie/school een andere
tijdsinvestering vragen. Vb. De medewerker van H&R
gaf aan een tijdsbesteding van gemiddeld 0,3 VTE in
de opstartperiode en 0,1 VTE na de opstartperiode in
de samentuin te investeren.
Ook op het niveau van het volledige netwerk is er de
mogelijkheid om een vrijwilligerswerking op poten te
zetten. Dit zou kunnen georganiseerd worden door GC
De Markten.
4.2.2. Collectieve vormingen
Een tweede pijler is het voorzien van voldoende
collectieve vormingen. Hiervoor zijn vanuit het BHG
(Leefmilieu Brussel) en de Stad Brussel programma’s
voorzien voor zowel leerkrachten als buurtgroepen.
Voor dit project stellen we voor om per projectlocatie
middelen aan te vragen bij ’Vooruit met de Wijk’.
Voor een bedrag van 3000 euro per buurtgroep
kan er gedurende één seizoen vorming voorzien
worden rond: moestuinieren, snoeien van fruit,
composteren, praktische opstart van de tuin,… De
vormingsmedewerkers komen dan ter plekke om de
moestuiniers te ondersteunen. Ook de Stad Brussel
heeft regelmatig gelijkaardige projectoproepen.
Atelier Groot Eiland zal tijdens de opstartfase
ondersteunen bij het opstellen van een
onderhoudsplan (via middelen van Leefmilieu Brussel).
Ook op niveau van het volledige Blauw & Groen netwerk
kan een activiteitenkalender voorzien worden via GC
De Markten. Dit faciliteert kennisuitwisseling tussen de
verschillende deel-initiatieven en draagt zo bij aan het
(lerend) netwerk.
4.2.3. Praktische en technische ondersteuning rond
‘eetbaar groen’
In de eerste fase van de opstart van een project
is er vaak begeleiding voorzien in het kader van
een wijkcontract, middelen voor workshops en
begeleiding, etc.
Zowel Forum als H&R gaven aan dat het moeilijk is
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om na het wegvallen van de begeleiding het project
te blijven doorzetten: De samenstelling van de
buurtgroep verandert, er is een andere buurtwerker
met minder technische vaardigheden, bepaalde
installaties gaan kapot en niemand weet ze te
herstellen, etc.
Als er na deze periode problemen opduiken, wordt
het moeilijk om deze op te lossen (volume citernen
volstaat niet, er is iets mis met de aansluiting van een
citerne, de compost werkt niet/trekt ongedierte aan,
er is grond nodig of hakselhout en dit moet met een
aanhangwagen aangevoerd worden,…). Het onderhoud
van de gemeenschappelijke delen van de tuin blijkt
vaak moeilijk en mensen willen ook na de workshop
nog wel eens advies over hun tuin.
Bij Posthof vzw in Antwerpen worden de interventies
blijvend begeleid door 2 buurtwerkers met een
achtergrond in groenonderhoud en landbouw en
een klein team (4 personen) van mensen die sociaal
tewerkgesteld zijn. Velt vzw heeft permanent
bewegingswerkers ter beschikking om samentuiniers
te ondersteunen met advies.
Deze werkwijzes kunnen niet zomaar gekopieerd
worden in de Vijfhoek. Posthof vzw (vgl. met LD3)
maakte de keuze om zich te focussen op eetbaar
groen. In de bevraging van BRAL zit geen actor die die
keuze resoluut maakt om eetbaar groen te verankeren
in de basiswerking. Ook de werkwijze van Velt vzw
is niet kopieerbaar omdat zij niet gevestigd zijn in
de projectgebieden en dit wel wenselijk is voor een
project van deze schaal met een diverse, stedelijke
doelgroep.
Wij stellen dan ook voor om een projectcoördinatie te
voorzien op schaal van het Groene & Blauwe netwerk
in de vijfhoek. Belangrijk is dat de projectcoördinator
toegang heeft tot technische kennis en materiaal
(kleine bestelwagen, aanhangwagen, (tuin)
gereedschappen, etc.) om zelf kleine herstellingen
uit te voeren, beschikt over kennis van (eetbaar)
groen, kennis heeft van groenonderhoud en aanleg.
Ook kennis van duurzame praktijken (bodemzorg,
waterbeheer, etc.) is noodzakelijk. Projectcoördinatie
is noodzakelijk vanaf de start van de realisatiefase.
4.2.4. Professioneel onderhoud
Aangezien het project deels zal plaatsvinden in de
publieke ruimte en ook een redelijke schaal beoogt,
kan het nodig zijn om in te zetten op professioneel
onderhoud op momenten dat buurtbewoners afhaken
of op specifieke terreinen/aanplanten waar het niet
lukt om beheer door de buurt op te zetten.
Uit het gesprek met de groendienst van de Stad
Brussel blijkt:
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-- Het belang dat gehecht wordt aan heldere
overeenkomsten (van zodra een zone ter
beschikking wordt gesteld van een vereniging
staat de Stad Brussel niet meer in voor
onderhoud; geen ‘tussenweg’ mogelijk)
-- Beperkte ervaring met eetbaar groen. Er zijn
pas recent een paar aanplanten met klein fruit
gebeurd.
Een samenwerking met de stadsdiensten lijkt dus op
de korte termijn onwaarschijnlijk.
Het professioneel onderhoud kan afhankelijk van de
situatie opgevangen worden door het afsluiten van
onderhoudsovereenkomsten met sociale-economie
partners of privé - aannemers.

D.5. Concrete
projectmogelijkheden
5.1. LINK - Workshopzone Atelier Groot Eiland
-- Terrein gelegen tussen twee bestaande projecten
‘Bel Mundo’ restaurant en moestuin ‘Bel Akker’
-- Locatie met gecontroleerde toegang (vaste
tijdstippen, in kader van activiteiten)
-- Educatieve en recreatieve ruimte
-- Infrastructuur voor opleiding rond moestuinieren
en verwerken van oogst (buitenkeuken)
-- Sensibilisering rond:
-- Duurzame voeding
-- Opwekken van eigen energie
-- Waterbeheer (opvang regenwater Meininger
Hotel, waterzuivering, wicking beds)
-- Lokale grondstoffen: gebruik van hout uit
lokaal bosbeheer
-- Er is reeds een akkoord met de Gemeente
Molenbeek (eigenaar en huidige beheerder
terrein).
5.2. Zone Anneessens
-- Centraal op het netwerk tussen Kappellekerk,
Bloemenhof en het nieuwe Fontainaspark
-- Publieke ruimte
-- Betrokken buurtwerkingen
-- Door investeringen in de stedelijke infrastructuur
en aanplanten eetbare borders en vlaslabirynt
een veilige aangename omgeving creëren voor de
buurtbewoners met ruimte voor ontmoeting en
spel.
-- Kansen regenwateropvang (HEFF, H&R)
-- Link met bestaande Dakmoestuin Forum
(voorkweken plantgoed)
-- Start in Pottenbakkersstraat en voorplein
Anneessens. Op termijn mogelijkheden om
uit te bereiden met ‘Parklets’ (omvormen van
een parkeerplaats tot parkje) aan ingangen
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Pottenbakkersstraat en naar Anneessensplein.
-- Akkoord en medewerking van verschillende
Stadsdiensten in noodzakelijk
5.3. GC De Markten
-- GC De Markten als ontmoetingsplek voor
vrijwilligers en infopunten op het netwerk
-- Inkleding van de binnenkoer en zone voor de
Markten met bodembedekkers en eetbare
borderplanten
5.4. Kapellekerk – terrein ‘Ter Ursulinen’
-- Terrein van 1600 m2
-- Tijdelijke project (4-5j) in afwachting van
bebouwing
-- Een groot gedeelte van het plein is historisch
gezien nog nooit bebouwd geweest =>
oorspronkelijke Brusselse grond.
-- Groot project mogelijk met combinatie van
professionele stadslandbouw (Atelier Groot
Eiland) en buurtactoren (veel interesse:
crèche, scholen, rusthuis, jongerenwerking,
buurtwerkingen,…)
-- Kleine culturele evenementen op het terrein zijn
mogelijk
-- Wateropvang is technisch mogelijk via Sint-JanBerchmanscollege en ARBA (dialoog moet nog
opgestart worden)
-- Akkoord van OCMW en Stad Brussel is
noodzakelijk voor verdere uitwerking van het
project.
5.5. Sint-Jorisschool en BS De Kleurdoos/Koninklijk
Atheneum
-- Bestaande partnerwerking Brede School (Buiten
De Lijntjes/Nieuwland)
-- Mogelijkheid om buurttuinen te installeren op het
terrein van de school: de buurt neemt een deel
van het beheer op en krijgt in ruil een collectieve
tuin en eventuele opbrengst.
-- Speelplaatsen hebben veel potentieel tot het
weghalen van verharding
-- Bij verbouwingswerken kan er gekeken worden of
er toegang tot regenwater kan gecreëerd worden
in de school/buiten de school
-- Combinatie met gevelgroen in de openbare
ruimte
-- Natuurlijke spelelementen en eetbaar groen
kunnen gecombineerd worden
-- Voor BS De Kleurdoos/Koninklijk Atheneum
werden de kansen bekeken naar aanleiding van
de heraanleg van de speelplaats, bij de SintJorisschool moeten de mogelijkheden bekeken
worden in combinatie met de renovatie van de
schoolgebouwen.
5.6. Parklets
-- In verschillende zones zijn mogelijkheden

tot het maken van ‘Parklets’ (omvormen
parkeerplaats tot parkje): Aan Sint-JanBerchmanscollege (lagere school en secundair),
in De Legelantierstraat, aan het RITCS en bij de
Pottebakkersstraat aan Anneessens.
-- Akkoord en medewerking van verschillende
Stadsdiensten in noodzakelijk
-- Verdere studie voor uitwerking is nog nodig (via
de samenwerking met de Academie zijn er al veel
ideeën)
-- Aan het RITCS, Kappelekerk en Nieuwland zijn de
buurtactoren nog onvoldoende georganiseerd
om beheer te organiseren
5.7. Zones Wasserijstraat, Ursulinenstraat en Bloemenhof
Uit de workshop en de werksessies kwamen veel
ideeën en ook de analyse van het terrein leverde veel
mogelijkheden op. De buurtactoren zijn echter nog
niet voldoende georganiseerd. In deze zones stellen
we voor om rond een concreet projectidee uit de
workshop nieuwe buurtactoren te betrekken en een
co-creatietraject op te starten.

D.6. Synergieën & links op het
traject
6.1. Mobiel ontwerp
De brainstorm voor een mobiel ontwerp was voorzien
voor Workshop 2, gezien de omstandigheden met
Covid-19 kon deze echter niet doorgaan.
6.2. Kleine uniforme ingreep
Voor de uniforme ingrepen willen we in het najaar
van 2020 reeds vogelkastjes en insectenhotels
produceren met de schrijnwerkerij van Atelier Groot
Eiland. Deze kunnen voorzien worden van een logo en
geïnstalleerd worden bij de verschillende organisaties.
Elk vogelhuisje of insectenhotel wordt vergezeld van
groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Afhankelijk
van de locatie kan dit een klimplant zijn (klimop,
klimhoretentia,…), een vaste plant (krentenboompje,
sleedoorn, vlier,…), een wilde bloemenmix van
eenjarigen of een bloemenborder met vaste planten.
We streven hier een zekere uniformiteit na in design,
zodat de deelnemende plekken gemakkelijk herkend
worden als een Groen & Blauwe installatie.
Ter vervanging van een mobiel ontwerp (zie 5.1) stellen
we voor om de installatie van deze kleine installatie
te realiseren met de bakfiets/te voet en hier op elke
locatie een klein evenement aan te koppelen. Dit kan
een eerste gelegenheid zijn om te communiceren over
het Groen & Blauwe netwerk.
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6.3. Netwerk door diversificatie van activiteiten
Met de projectvoorstellen die nu op tafel liggen, is er
potentiëel voor een diverse invulling van het netwerk:
-- Eetbaar Groen: educatieve moestuinbakken
(B1, A3), daktuin (A3), eetbare en medicinale
bloemen en kruiden (A1, A2, D1), (professionele)
moestuin (K1), Voorkweken van plantgoed (A3),
Serre (K1), Boomgaard (D3), Eetbaar Bosje (K1,
D3), Bessenbosje (D3), Kruidentuin (K1, D3),
Klimplanten (D3, N3), Solitaire boom (D3)
-- Biodiversiteit: Nestkastjes en insectenhotels,
Borders (A1-2, D1)
-- Water: wateropvang (B1, A1-5), waterretentie (A4),
infiltratie (A1-2), beperken gebruik (B1)
-- Activiteiten: plantenmarkt (B1), workshopruimte
(B1, D1), culturele activiteiten (K1)
Deze diverse activiteiten kunnen dynamiek op het
netwerk creëren en kennisuitwisseling en ontmoeting
faciliteren.

van activiteiten op het netwerk
In een eerste fase (2019-2021) zal Atelier Groot Eiland
samen met de andere partners het lerend netwerk
voeden met educatieve fiches die we open source ter
beschikking stellen. In deze fiches kunnen organisaties
een hele reeks van mogelijkheden voor eetbaar groen
in de stad leren kennen. Deze educatieve fiches
kunnen ook andere (buurt)actoren motiveren om zelf
projecten op poten te zetten.
Op langere termijn is het de bedoeling om ook
kennisuitwisseling te faciliteren tussen verschillende
organisaties en deelnemers op het netwerk. Dit
zal vooral via evenementen (workshops, zaden-en
planten(ruil)beurs,…) kunnen gebeuren. GC De
Markten kan hier een belangrijke rol in spelen
door mee in te zetten op Groen & Blauw via hun
communicatiekanalen en door mee hun schouders te
zetten onder grotere evenementen.
7.1. Kennisuitwisseling via Informatiefiches

We zien nog mogelijkheden om in het kader van de
nog te concretiseren interventies andere invullingen
toe te voegen: het telen van zaden, zadenbibliotheek,
kweken van paddenstoelen, een markt in de publieke
ruimte, …
6.4.Versterken bestaande projecten op het netwerk
Aanwezige initiatieven op het traject (vb. samentuin
Habitat & Renovation op de papenvest, daktuin
Forum vzw) kunnen via het Groen & Blauwe netwerk
ondersteund en versterkt worden.
-- Door de samenwerking tussen verschillende
actoren (vb. Daktuin Forum wordt gebruikt als
voorkweeklokatie voor projecten Anneessens, de
tuiniers van Habitat & Rénovation delen kennis in
de nieuwe tuin bij BS Buiten de Lijntjes)
-- Toegang tot ondersteuning van een
projectcoördinator (technische ondersteuning,
kennis) en vorming georganiseerd in het kader
van Blauw & Groen kunnen deze projecten
verder professionaliseren en zich duurzaam
verankeren in de buurt.
-- Via Lerend Netwerk (toegang tot informatie,
deelname aan evenementen)

D.7. Lerend Netwerk
Bovenop het Groen & Blauwe netwerk in de Brusselse
Vijfhoek plaatsen we ook een lerend netwerk om
de kennisopbouw en kennisuitwisseling tussen
verschillende projecten te stimuleren.
Het lerend netwerk bestaat uit:
1. educatief materiaal
2. evenementenkalender
3. het faciliteren van ontmoeting door diversificatie
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7.1.1. Ontwikkeling methode
Tijdens het voortraject werd er gewerkt aan een
globaal concept en werden er in het totaal 15 fiches
(bijlage) ontworpen. Met co-financiering van de
GoodFood-strategie van Leefmilieu Brussel kan er in
2020-2021 verder gewerkt worden om tot een 50-tal
fiches (NL/FR) te komen.
We hebben een eenvoudige methode uitgedacht die
vertrekt van de realiteit van de stad. Met een systeem
van informatiefiches. We gebruikten deze fiches al
tijdens de werksessies en workshops ter ondersteuning
voor het participatieve traject. Deelnemers aan de
sessies konden de infofiches inkijken met het doel om
het idee rond wat eetbaar groen kan zijn te verbreden
van de klassieke moestuinbakken tot ingrepen met
eetbaar groen die echt deel uitmaken van de stedelijke
infrastructuur. Maar ook intern gebruikte we het als
manier om te communiceren over de vele kansen om
eetbaar groen te introduceren in de stad. In een latere
fase kunnen de fiches de buurtactoren ook helpen om
tot een haalbaar ontwerp en beheersplan op maat te
komen.
Ter voorbereiding hebben we het beschikbare
educatief materiaal dat reeds ontworpen werd voor
de Stad Brussel en in het kader van de ‘Good Food’strategie verzameld. We verzamelden wat andere
overheden (Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen, etc.)
reeds ter beschikking stellen aan informatiefiches. We
hopen dat op deze manier ons werk aanvullend is op
wat er reeds bestaat.
Voor deze fiches krijgen we input vanuit een team van
experten (intern & Velt vzw). Ze werden ook nagelezen
en geëvalueerd vanuit hun verschillende expertises.
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De methode is gelaagd en bestaat uit: een
observatiefiche, niveau 1, niveau 2, plantenfiches en
grondstoffennetwerk.
7.1.2. Wat is het doel van de informatiefiches?
1. De vele mogelijkheden laten zien (via inspirerende voorbeelden uit binnen en buitenland)
2. Ideeën van actoren/buurtbewoners aftoetsen
aan wat haalbaar is in de context van de zuidelijke vijfhoek (kennisniveau van de deelnemers,
beschikbaarheid van grondstoffen, gevoeligheid
voor vandalisme, etc.)
3. Actoren en buurtbewoners ‘op weg helpen’ om
een groen & blauwe aanplant praktisch te realiseren en te onderhouden. (via grondstoffennetwerk, plantenfiches, praktische tips, etc.)
7.1.3. Toelichting bij de informatiefiches
7.1.3.1. Observatiefiche (Bijlage)
De observatiefiche lijst kort op met welke factoren
rekening moet gehouden worden bij het opstarten van
een tuin. De factoren hebben zowel te maken met
de natuurelementen: oriëntatie, bodem, wind, water,
reeds aanwezige fauna en flora, als met menselijke
factoren zoals de sociale context (vandalisme,
toegankelijkheid,…), eigendom, etc.
De observaties van de omgeving zijn van groot
belang om te bepalen welke interventies mogelijk
zijn en vormen de basis voor het ontwerp en
onderhoudsplan.
7.1.4. Toelichting Fiches niveau 1 (Bijlage)
In niveau 1 lijsten we een heel aantal typologieën op
voor Groen & Blauwe ingrepen op.
Dit doen we in 4 categorieën:
-- Stad: voetpad, straat, speelplaats,
parkeerplaats,…
-- Eetbaar Groen: bessenbosje, boomgaard,
kruidentuin, moestuin, …
-- Water: regenwatercaptatie (watertoren,
citerne,…), beperken van gebruik (wicking
bed,…),…
-- Biodiversiteit (wordt pas ontwikkeld na
voortraject)
De fiches ‘eetbaar groen’, ‘water’ en ‘biodiversiteit’
vormen meteen ook de legende van de kansenkaarten
per buurt ontworpen door AWB in functie van de
werksessies en tweede workshop. Zo kan je zien welke
Groen & Blauwe ingrepen interessant kunnen zijn in
de verschillende zones. De definitieve keuze ligt echter
bij de buurtactoren.
Vanuit een praktische insteek linken we in niveau 2
de stedelijke typologieën aan mogelijkheden voor
ingrepen met water, eetbaar groen en biodiversiteit.
(vb. op een plein zet je beter geen serre, want die plek

is waarschijnlijk gevoelig voor vandalisme,…).
Alle fiches zijn geïllustreerd met voorbeelden
uit binnen en buitenland om de actoren en
buurtbewoners aan tafel tijdens het co-creatieproces
te inspireren.
7.1.5. Toelichting Fiches niveau 2 (Bijlage)
In niveau 2 zoomen we dieper in op de typologieën
die werden opgelijst in niveau 1.
Voor eetbaar groen bekijken we: oriëntatie, bodem,
locatie, minimum oppervlakte, aanleg, onderhoud,
kosten en gekoppelde kansen (vb. klimaat,
bio-diversiteit, water, recreatie, spel,…). We verwijzen
ook steeds naar bronnen waarin er extra informatie
kan gevonden worden (educatief materiaal, boeken,
etc.). Ten slotte wordt er in de fiches van eetbaar
groen steeds een link gelegd naar de stedelijke
typologieën. Zo zal de fiche over leifruit doorverwijzen
naar de fiches van o.a. muur en façade omdat deze
aanplant op deze locaties geschikt is.
De stedelijke typologieën laten de groene &
blauwe mogelijkheden (vb. dakmoestuin, serre,
regenwateropvang, nestkastjes, …) , maar ook de
aandachtspunten (vb. rond bodem, toegankelijkheid,
bereikbaarheid, kostprijs, etc.) zien om op bepaalde
terrein in de stad te tuinieren.
De fiches voor water zullen we in 2020 en 2021 verder
ontwikkelen in het kader van de ‘Good Food’ subsidie
van Leefmilieu Brussel.
Alle fiches zijn geïllustreerd met voorbeelden van
projecten uit binnen en buitenland.
Er zijn reeds 8 fiches afgewerkt (4 eetbaar groen en 4
stedelijke typologieën)
7.1.6. Toelichting Plantenfiches (Bijlage) – Uitgewerkt
door Velt vzw
Om af te sluiten gaan we in op de plantenkeuze.
Hiervoor werd een lijst van 20 planten opgesteld
door Velt vzw. De focus ligt op vaste planten en
fruitbomen, aangezien er via Leefmilieu Brussel reeds
veel materiaal voor de moestuin werd uitgewerkt. Ook
rond gevelgroen is er al veel materiaal beschikbaar via
Stad Brussel en verschillende Vlaamse steden. Hiervan
werden tijdens het voortraject drie voorbeeldfiches
ontwikkeld door Velt vzw.
7.1.7. Toelichting Grondstoffennetwerk
In deze fase werkten we enkel het concept uit:
-- Vorm: kaart + lijst (met adressen en
contactgegevens)
-- Principes: Duurzaam: lokaal, biologisch,
kringloop, recuperatie
-- Inhoud:
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-- Leveranciers: kwekers, plantgoed, zaaigoed,
hakselhout, compost, constructiematerialen
(regenwateropvang, irrigatie, hout, etc.),
teelaarde
-- Partnerorganisaties: Worms vzw
(buurtcomposten), privé-partners (vb.
houtmeel van schrijnwerkerij), overheden (vb.
teelaarde via groendienst, etc.)
-- Advies om zelf grondstoffen te voorzien +
doorverwijzen naar advies of cursussen bij
overheden (Leefmilieu Brussel: waterfacilitator,
compost ; Cycle en Terre: zelf zaden
veredelen)
-- Deelinitiatieven: ruilbeurs plant & zaaigoed,
zadenbibliotheken, etc.
-- Samenaankopen (vb. jaarlijks plant & zaaigoed
via Velt vzw)
We zijn gestart met deze categorieën in te vullen
met voor ons gekende partners, leveranciers, etc. en
vullen dit gaandeweg aan tijdens de uitvoeringsfase
van het project. Het grondstoffennetwerk kan het
best getoond worden op een kaart die regelmatig kan
geactualiseerd worden.
7.2. Kennisuitwisseling via evenementen
We zien een kans om samen met GC De Markten het
lerend netwerk te versterken:
-- Opnemen activiteiten van Groen & Blauw in de
programmatie & communicatie: speelweken,
workshops, scholenwerking,…
-- Organiseren en mee opnemen in de
programmatie van events: planten-en
zadenbeurs,etc.
Inhoudelijk kunnen de workshops georganiseerd
worden door het partnernetwerk van Leefmilieu
Brussel vb. in het kader van de scholenwerking en
Vooruit met de Wijk.
7.3. Kennisuitwisseling door diversificatie op het Groen
& Blauwe netwerk
De insteek van de interventies is steeds om de meest
geschikte aanplant te doen voor die locatie. Dit heeft
als gevolg dat samenwerking over het netwerk heen
noodzakelijk is.
Vb. Een leraar van de secundaire school voor
buitengewoon onderwijs ‘Zaveldal’ gaf aan
dat hij graag met de leerlingen in het kader
van groenonderhoud een kleine moestuin wil
onderhouden. Hij zou met zijn leerlingen vb. bij ‘Ter
Ursulinen’ kunnen gaan tuinieren. Indien Atelier Groot
Eiland ook actief is op die locatie, zien de leerlingen
ook professionele stadslandbouwers aan het werk.
Vb. Voor de aanplant van een border met vaste planten
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aan Anneessens moet er plantgoed opgekweekt
worden. Dit kan op de daktuin van Forum.
Deze bewegingen op het netwerk kunnen leiden tot
ontmoeting en de gelegenheid om kennis te delen.
7.4. Website ter ondersteuning van het ‘Lerend Netwerk’
7.4.1. Inhoud
Tijdens het voortraject werd er door de verschillende
partners materiaal ontwikkeld waardoor het Groen
& Blauwe netwerk gevisualiseerd wordt en dat de
Brusselaars de mogelijkheid geeft om het netwerk
beter te verbeelden: verschillende kaarten met
informatie over de projectzones, kaart met interventie
en informatiefiches.
Daarnaast is het interessant om de evenementen op
het traject op te nemen via een activiteitenkalender.
Zo wordt het duidelijk wat er leeft op het netwerk.
7.4.2. Doelpubliek
Het doelpubliek zijn in de eerste plaats verenigingen
en scholen die mee in het traject willen stappen,
maar ook Brusselaars die op eigen initiatief of naar
aanleiding van een traject binnen hun vereniging,
ouderraad, … de fiches willen raadplegen zouden deze
moeten kunnen bekijken.
7.4.3. Opbouw website
-- 50 Informatiefiches via een ‘logische boom’
op een formaat te voorzien dat ze ook kunnen
geprint worden (o.a. in functie van participatieve
trajecten, kaartmateriaal ook ifv infoborden)
-- 1 interactieve kaart (weergave van interventies op
B&G netwerk - grondstoffen)
-- Activiteitenkalender
-- Contact

