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2.1
CONCLUSIES ANALYSE

PERIMETER

1. De perimeter beslaat geen samenhangende wijk maar 
bestaat uit 3 buurten met een eigen karakter : Herto-
gin, Heyvaert & Brunfaut.

2. De perimeter heeft een strategische positie binnen het 
blauw netwerk door zijn ligging op de kruising van 
het tracé van de kleine Zenne en het kanaal.

3. De perimeter is in transformatie.

BEVOLKING

1. De jonge en laag geschoolde bevolking kampt 
met een hoge werkloosheid.

2. Het gemiddelde inkomen ligt laag.

3. De mix van inwoners neemt echter toe. 

4. Het proces van transformatie zet de fragiele bevol-
king onder druk (gentrification).

5. De bevolkingsdichtheden voor de buurten Hertogin 
en Heyvaert zijn relatief laag. De buurt Brunfaut kent een 
hoge concentratie sociale woningen. 

Type 3 Groot aandeel gepensioneerden 
met vervangingsinkomen

Type 1 Groot aandeel werklozen

Type 1 Groot aandeel werkenden

32 j.

35 j.

38 j.
31 j.

32 j.

31.3 j. 30 j.

31 j.

Gemiddelde leeftijd van de bevolking en voornaamste bron van 
inkomsten
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CULTUUR

1. Er is een aanbod aan sociale voorzieningen en 
projecten van sociale economie aanwezig. Deze 
voorzieningen zijn op buurtniveau. 

2. Dit staat in contrast met de aanwezigheid van een 
actieve creatieve sector. Er is een enorm cultureel 
potent

3. Er is een afwezigheid van publieke culturele voor-
zieningen met een aantrekkingskracht die de buurt 
overstijgt. Op de rand van de perimeter vindt men wel 
de abattoir site. 

4. Het beperkte aanbod aan publieke culturele voorzienin-
gen staat in contrast met de grote aanwezigheid van een 
actieve creatieve sector in de kanaalzone.

5. De perimeter en omgeving heeft een enorm cultureel 
potentieel gerelateerd aan : 

. multiculturaliteit

. creativiteit

. patrimonium

. rijke geschiedenis

Bioscopen

Musea, expositieruimtes

Uitleen- en documentatiecentra

Openbare computerruimtes en multimediaruimtes

Podiumkunsten, spektakelzalen

Culturele opleiding via formaties en stages in kunst en cultuur (CEC)

Culturele en artistieke centra De culturele voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Ligne de tram
Ligne de métro
Arrêts de tram
Arrêts de métro
Voirie en bon état
Voirie en bon état avec des parties abimées
Voiries légèrement dégradées
Voiries dégradées
Aires de parcage des véhicules
Parking souterrain public
Jardin, parc, terrain de jeux
Zone d'étude
Limite communale

Ligne de tram
Ligne de métro
Arrêts de tram
Arrêts de métro
Voirie en bon état
Voirie en bon état avec des parties abimées
Voiries légèrement dégradées
Voiries dégradées
Aires de parcage des véhicules
Parking souterrain public
Jardin, parc, terrain de jeux
Zone d'étude
Limite communale

Ligne de tram
Ligne de métro
Arrêts de tram
Arrêts de métro
Voirie en bon état
Voirie en bon état avec des parties abimées
Voiries légèrement dégradées
Voiries dégradées
Aires de parcage des véhicules
Parking souterrain public
Jardin, parc, terrain de jeux
Zone d'étude
Limite communale

Tramlijnen
Metrolijnen
Tramhaltes
Metrohaltes
Wegen in goede staat
Wegen in goede staat met beschadigde delen
Publieke ruimte in goede staat
Wegen in lichtelijke slechte staat
Publieke ruimte in gemiddelde staat
Wegen in slechte staat
Parkeerplaatsen voor voertuigen
Publiek ondergrondse parking
Tuin, park, speelterreinen
Studiezone
Gemeentegrens

PUBLIEKE RUIMTE

1. De buurten worden gekenmerkt door een nijpend 
gebrek aan groen en publieke verblijfsruimte. 

2. De Ninoofsepoort is het pijnpunt van de perimeter 
en vormt een breuk die de buurten Heyvaert en Hertgin 
afsnijdt van Brussel stad en de buurt Brunfaut. De men-
selijke schaal ontbreekt volledig. 

3. Het kanaal vormt een breuk. De oversteekbaarheid van 
het kanaal is een werkpunt. 

4. In het algemeen is de publieke ruimte in de buurten Hey-
vaert en Hertogin niet afgestemd op de mens, maar op 
de het gemotoriseerd verkeer. Dit heeft een nefast effect 
op de leefkwaliteit van deze buurten. 

5. De planningscontext geeft aan in deze buurten in 
te zetten op de groenvoorzieningen enerzijds en het 
netwerk voor voetgangers anderzijds. 

MOBILITEIT

1. De perimeter ligt tussen de metrolijnen. De wandel-
routes naar de metrohaltes zijn, vooral in de Brunfaut en 
Heyvaertwijk niet aangenaam.

2. De verkeersdrukte en de parkeerdrukte in de 
buurten aan beide zijde van het kanaal ten zuiden van 
de Ninoofsepoort houdt in de eerste plaats verband met 
de autohandel. Indien deze op termijn verdwijnt, opent 
dit veel mogelijkheden voor een herorganisatie van de 
mobiliteit van deze wijk.

3. De gewestelijke fietsroute  langs het kanaal loopt 
doorheen het hele Gewest langs de Noordkaai. Tussen 
de Ninoofsepoort en het Liverpoolplein wordt dit echter 
onderbroken en loopt de fietsroute langs de Nijverheids-
kaai.     

Piste cyclabe communale
Piste cyclabe régionale
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ECONOMIE

1. De creatieve en kunstensector is in en rond de 
perimeter aanwezig. Dit straalt echter niet af op de iden-
titeit van de wijk.   

2. De geplande herlokkalisatie van de autohandel brengt 
een enorm potentieel aan ontwikkeling met zich mee. 

3. De Heyvaert en Hertogin buurt worden gekenmerkt door 
de aanwezigheid van ondernemersschap. 

4. De planningscontext dringt aan op de economische 
rol van deze zone. 

PATRIMONIUM

1. De bouwblokken zijn dens bebouwd en er zijn weinig 
braakliggende terreinen binnen de perimeter. 

2. Er zijn een aantal nog mooie relicten van het indus-
trieel verleden : ophaalbrug, kraan Libelco, ... 

3. De autohandel maakt gebruik van een aantal zeer mooie 
gebouwen uit het industrieel patrimonium van de 
wijk. Bij een herlokalisatie van de autohandel kunnen 
deze gebouwen worden herbestemd. 

Immeubles inscrit sur une liste de sauvegarde
Immeubles mentionnés dans l'inventaire industriel (AAM)
Immeubles mentionnés à l'inventaire d'urgence du Sint Lukasarchief
Immeubles recensés sur le terrain comme étant intéressants
Zone d'étude
Limite communale
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2.2
PRIORITEITEN

2.2.1
ORIËNTEREN 

TRANSFORMATIEPROCES

De belangrijkste prioriteit van het duurzaam wijkcontract ‘Zin-
neke’ is het transformatieproces dat de buurten vandaag 
reeds ondergaan te oriënteren. 

De projecten die in het kader van het duurzaam wijkcontract 
worden voorgesteld, moeten dan ook als ambitie hebben om 
een voorbeeld en een gids te zijn in de toekomsti-
ge ontwikkeling van deze buurten. 

De projecten die in de komende jaren worden gerealiseerd 
- zowel privé als publiek - zullen bepalend zijn voor de 
toekomstige identiteit en leefkwaliteit. 

Het is dan ook belangrijk over de komende maanden de glo-
bale visie verder te laten evolueren in samenspraak met 
de buurtbewoners en de actoren op het terrein. 

Potentieel belangrijke elementen binnen de globale visie zijn : 

i.v.m. cultuur : 
. multiculturaliteit
. creatieve economie
. (inter)nationale uitstraling
. patrimonium

i.v.m. ecologie :
. groen / blauwe netwerken
. netwerken van publieke ruimte (hard <> zacht)

i.vm. sociologie : 
. jeugd
. opleiding

i.vm. economie : 
. creatieve economie 
. groene economie
. recyclage
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2.2.2
DUURZAAMHEID

Een belangrijke prioriteit voor het duurzaam wijkcontract is 
het duurzaam karakter van de voorgestelde operaties. 

De duurzaamheid van de projecten wordt enerzijds afgewogen 
aan de hand van de 3 klassieke pijlers: ecologische duur-
zaamheid, sociale duurzaamheid en economische 
duurzaamheid. 

In het kader van dit duurzaam wijkcontract stellen we voor hier 
een 4e pijler aan toe te voegen : culturele duurzaamheid. 

Cultuur als een hulmiddel om
. een menselijk weefsel te creëren
. samenhorigheid tussen de bewoners te bekomen
. de wijk te activeren
. een groter publiek te activeren
. het beeld van de wijk te versterken
... CULTUUR

ECONOMIE

ECOLOGIE

SOCIAAL
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2.2.3
3 WERKWOORDEN

3 ACTIE ASSEN

Vanuit de thematische analyse worden op basis van de behoef-
tes een aantal krachtlijnen naar voren geschoven. 

Deze krachtlijnen worden geformuleerd als 3 werkwoorden :
. humaniseren
. activeren
. vergroenen

We gebruiken werkwoorden om aan te geven dat  het pri-
oriteiten zijn waaraan de volgende jaren doorheen de verschil-
lende projecten in de buurt zal moeten gewerkt worden. 

Het benadrukt opnieuw dat het over een proces gaat.    

HUMANISEREN

Het welbevinden van mensen wordt in grote mate beïnvloed 
door hun woon- en leefomgeving. Het centraal stellen 
van de mens in deze leefomgeving is hierbij belangrijk. 

Vooral in de Heyvaert en Hertoginbuurt staat de mens 
vandaag absoluut niet centraal. Het humaniseren van deze 
buurten is dan ook een eerste actie-as.   

ACTIVEREN

Uit de diagnostic blijkt duidelijk dat er in de buurten een 
jonge bevolking woont met een zeer hoge werkloos-
heidsgraad. Anderzijds is er een ondernemerspotenti-
eel aanwezig.

Een belangrijke tweede actie-as is dan ook het activeren van 
de bevolking enerzijds en het ondernemerspotentieel ander-
zijds om zo tot een dynamische buurt te komen. 

De actieas ‘activeren’ gaat verder dan werkgelegenheid in de 
eigen buurt, het gaat ook over de mobiliteit te verbete-
ren waardoor een verdere arbeidsmarkt bereikbaar is. 

‘Activeren’ gaat daarnaast ook  over het actief gebruiken 
van tijdelijk beschikbare ruimte of het activeren 
van platte daken, ... 

‘Activeren’ beoogt anderzijds een actieve betrokkenheid van 
de bewoners met de buurt. 

HUMANISEREN

ACTIVEREN

VERGROENEN

VERGROENEN

Een derde actie-as gaat over het vergroenen van de ruime 
omgeving. Ook hier kwam uit de analyse een zeer duidelijke 
nood naar boven. 

‘Vergroenen’ gaat enerzijds over het creëren van meer 
groene ruimte, maar anderzijds over het opgang trekken 
van een verduurzamingsproces. 

Hierbij komt zachte mobilteit naar voren, maar ook 
groene economie, ... 

Onder de titel ‘vergroenen’ kan ook worden  ingezet op het 
creëren van comfortzones (akoestisch) of het creëren van 
een speelnetwerk. 

Het is de bedoeling elk potentieel project uit het programma 
te toetsen aan zijn meerwaarde voor deze 3 actie-assen. 
Hoe groter het blauwe vlak, hoe meer meerwaarde zou 
worden gerealiseerd. De richting naarwaar de pijl wijst, is de 
actieradius die voor een wel bepaald project het meest wordt  
nagestreefd. 
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HUMANISER

ACTIVER

VERDURISER

MEERTALIGE ONDERWIJSPROJECT
 VOLGENS OPEN SCHOOL PRINCIPE

.

HUMANISER

ACTIVER

VERDURISER

RECONVERSIE OPSLAGPLAATSEN NAAR 
WONEN KLEINE KORREL VOOR 
TRANSIT EN/OF STUDENTEN.

HUMANISER

ACTIVER

VERDURISER

RECONVERSIE VAN DE SITE MET GROTE HAL 
NAAR PUBLIEK PARKPLEIN  MET ZOMERBAR 

UITGEBAAT DOOR VAKMAN EN ONDERHOUD 
DOOR EEN SOCIAAL ECONOMISCHE ONDERNE-

MING

HUMANISER

ACTIVER

VERDURISER

INTRODUCEREN VAN VERNIEUWDE PIETRO ALS 
ZACHT SPEELNETWERK GEKOPPELD AAN 

PARTICIPATIETRAJECT MET VERSCHILLENDE 
SCHOLEN

Enkele voorbeelden van hoe projecten op de 3 actie-assen 
kunnen worden geëvalueerd : 
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2.2.4
CONCENTRATIE + INVLOED

Het duurzaam wijkcontract ‘Zinneke’ heeft een relatief grote 
perimeter. We denken echter dat het net voor deze wijk be-
langrijk is dat de projecten voldoende zichtbaarheid 
hebben om het transformatieproces mee te sturen. 

We stellen voor een onderscheid te maken in een investe-
ringszone en een initiëringszone. 

De investeringszone is de zone prioritair voor in-
vesteringen binnen het basisprogramma van het duurzaam 
wijkcontract. De initiëringszone is een zone waarin binnen 
het wijkcontract inspanningen worden gedaan om 
projecten in gang te trekken, maar die niet door het 
duurzaam wijkcontract worden gefinancierd. 

Voor de investeringszone wordt voorgesteld om prioritair in te 
zetten op : 
. de koppeling van de kanaaloevers 
. de (randen van) de Ninoofsepoort 
. gekoppeld aan zacht netwerk voor linken met 
omliggende buurten
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2.2.5
DRAAGVLAK

Voor een wijk die neigt naar een grondige transformatie, 
stellen wij voor : 
> EEN WIJKCONTRACT IN 2 SNELHEDEN

2 jaar2 maand

DIAGNOSTIC

PRIORITEITEN

PILOOT PROJECT

BASISPROGRAMMA

GRONDIG WERKEN OP DE GEWENSTE IDENTITEIT VAN DE WIJK

EEN REËEL PARTICIPATIEPROCES, VOORNAMELIJK MET JONGEREN, 
ZODAT ZE ECHTE STADSBEWONERS WORDEN EN DRAGERS VAN DE NIEUWE IDENTITEIT

TERUGKOPPELING HUMANE CONTEXT = EVOLUTIEVE 
HOE WERKGELEGENHEID MAXIMALISEREN

TERUGKOPPELING ECONOMISCHE CONTEXT = EVOLUTIEVE
HOE HET POTENTIEEL VAN DE AANWEZIGE ONDERNEMERS IN DE WIJK VALORISEREN  

TERUGKOPPELING RUIMTELIJKE CONTEXT = EVOLUTIEVE
Reconversie industrieel patrimonium / Plan Abatan 2020 / Conceptuele studie Erasmus Hogeschool (VGC) / Ninoofsepoort

REVISIE VAN HET VIERJARENPROGRAMMA (NA 2 JAAR)

INTENS EN EFFICIËNT
 

TRAAG EN GEVOELIG

SPECIFIEKE INPUT LEVEREN VOOR BESTEKKEN VAN STUDIEOPDRACHTEN OF SUBSIDIESDOSSIERS DIE 
WORDEN UITGEWERKT VOOR PROJECTEN BINNEN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT

OPMAAK VAN EEN BEELDKWALITEITSPLAN, WAARAAN ALLE PROJECTEN DIE WORDEN GEREALISEERD BINNEN DE PERIMETER
KUNNEN WORDEN AFGETOETST

RI
TM

E
O

U
TP

U
T CONFORM BESTEK

TR
AV

AI
L

1 2

PE
RC

EE
L 

1
PE

RC
EE

L 
2 CONSULTATIE

COMMUNICATIE 

GEËNGAGEERD GROEPSWERK

TERUGKOPPELING ECONOMISCHE CONTEXT = EVOLUTIEVE

TERUGKOPPELING RUIMTELIJKE CONTEXT = EVOLUTIEVE

Hoe evolueert autohandel ? 
Plan Abatan 2020 

Conceptstudie VGC Erasmus-Abattoir 
Beslissingsproces van de Ninoofsepoort

...

PE
RC

EE
L 

1
PE

RC
EE

L 
2

CONFORM BESTEK DRAAGVLAK CREËREN VOOR DE LOPENDE TRANSFORMATIE
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2.3
INPUT PARTICIPATIE

In het kader van het opstellen van de prioriteiten werd ge-
werkt met : 
- oproep ‘Wat is jouw droom voor de wijk’
- ideeëndag  van 11 mei

De resultaten werden onder de 3 krachtlijnen van de prio-
riteiten samengebracht :

- humaniseren
- activeren
- vergroenen

..........

?
Donnez un nom à votre rêve
Geef een naam aan u droom

Vers un quartier créatif ...
Naar een creatieve wijk ...

Vers un quartier écologique ...
Naar een ecologische wijk ...
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HUMANISER
 

• Via het bebouwde : inkepingen langs het kanaal om 
de indruk van een tunnel-effect weg te werken

• Via de bouwblok :  splitsen van de bouwblokken ?

• Via de mobiliteit : herbedenken van de voetgangers-
paden en zachte mobiliteit

• Via de economie : handelszaken in de nabijheid

• Door te vergroenen : interactie van stedelijke tuinen 
met de scholen en de wijk

• Via het bestaande : speelplaatsen van scholen open 
laten tijdens de schoolvakanties

• Via de huisvesting : eigenaars meer betrekken bij de 
beslissingen en initiatieven van de wijk

• Via de activiteiten : koppelen van de publieke ruimte 
met het water

• Via de publieke ruimte : koppelen van de publieke 
ruimte met het water
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ACTIVER

• Via de economie : 
1. Potentieel van de automobiele economie  

(aparte stukken,...)
2. Het voedsel en de agro-alimentatie  

(synergie met de abattoirs)  
3. Lokale economie
4. Zachte distributie
5. Het kanaal reactiveren als transportmogelijkheid 

• Via punten, plaatsen, polen : 
1. Bouwblok Libelco :  

Identiteit in de wijk. Het gebouw Libelco publiek 
maken met een vide in het midden van het bouwblok 
(verbinding met de Heyvaertstraat en de as van DWC 
Compas)

2. Ninoofsepoort : 
1. Entrepot : afbraak van het dak, behoud van de 
muren 
2. Bouwblok gelegen tussen de Ninoofse Steenweg 
en de Rechthoekstraat : huis op de hoek behouden 
en een publieke functie geven (een restaurant met 
publieke ruimte naar het kanaal gericht ?) 
3. Restruimte op de Ninoofsebrug

3. Kleur brengen 
 

• Door items te verbinden :  
Bonnestraat en Weststation : reorganisatie van de 
publieke ruimte om het Weststation te koppelen aan het 
kanaal (47/49 Bonnestraat)
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VERDURISER
 

• Via de activiteiten : beschikken over toezichthouders 
in het park (properheid, veiligheid, activiteit)   

• Via strategische punten : 
1. Beide oevers van het kanaal diversifiëren  

(een voetgangers-kade)  
> de automobiele circulatie herbedenken

2. Groene pool aan de Ninoofsepoort : vernietigen 
van de twee bouwblokken langs de Rechthoekstraat 
om er groene publieke ruimte van te maken; 
Werken aan de zichtbaarheid van de sluis  

3. Ruimte op de Ninoofsebrug is ongecultiveerd

• Via de properheid :  vuilnisbelten plaatsen, oplossin-
gen vinden om mensen te weerhouden hun vuilzakken te 
droppen langs de boomstammen

• Via het bestaande : 
1. Verbeteren van de bestaande groene ruimte :  

de Pierron ruimte is overbevolkt terwijl bepaalde 
plaatsen in het park verwaarloosd zijn 

2. Plaats voor de Brunfaut-toren : weinig gebruikt
3. Plaats van het Zwart Paard : weinig gebruikt
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