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Renovatie Astridpark
Infoavond voor bewoners

Op dinsdag 28 augustus vindt om 18u30 een infovergadering plaats in de Aurorezaal om de bewoners te  

informeren over de laatste fase van de renovatie van het Astridpark. De gemeentedienst Aanleg en het 

studiebureau die de renovatie voor zijn rekening neemt, zullen aanwezig zijn. 

De  vergadering  komt  er  op  initiatief  van  het  college  van  burgemeester  en 

schepenen  en  wil  bewoners  informeren  over  de  vooruitgang  van  het 

masterplan voor de renovatie van het Astridpark en de laatste renovatiefase 

voorstellen. De voorbije jaren volgden de verschillende renovatiefasen elkaar 

op. 

De renovatie van het Astridpark  is  een van de prioriteiten van het driejarig 

investeringsplan  voor  de  periode  2016-2018.  De  kostprijs  wordt  geschat  op 

2.608.656,40 euro btw inbegrepen, waarvan 2.347.790,76 euro aan subsidies, 

btw inbegrepen. 

Voorziene tussenkomsten

Na de watervalletjes, het stadsmeubilair en het onderhoud van een eerste deel van de paadjes de afgelopen 

jaren, omvat de laatste renovatiefase de vernieuwing van wegen, riolering en de speeltuin, de herplanting 

en  doorkijk  doorheen  de  taluds,  de  renovatie  van  de  trappen,  de  vernieuwing  van  de  ingangen 

(Rombauxsquare, de Lindeplein, Berteauxlaan), de vernieuwing van rust- en speelruimten en de herstelling  

van beeldhouwwerken en parkmeubilair. Er komt ook een nieuwe loopbrug en een historisch parcours om 

de geschiedenis van het park te ontdekken. Verder worden er bomen en struiken verwijderd en geplaatst.
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Traject van de toekomstige loopbrug

Een historisch park

Het Astridpark werd in 1911 ingehuldigd en was 

bekend  onder  de  namen  "Meirpark"  en 

"Anderlechtpark".  Intussen  strekt  deze  groene 

long zich uit van het centrum van Anderlecht, tot 

het gehucht Neerpede. In 1935, na het overlijden 

van Koningin Astrid, kreeg het park zijn definitieve 

naam.  Tijdens de jaren 1950 werden in het park 

sociaal georiënteerde veranderingen aangebracht 

en werden het Koningin Fabiolapaviljoen, de vissershut en een speelplein toegevoegd. Verder werden er de 

laatste jaren ook een aantal belangrijke werken uitgevoerd in het park, zoals de baggerwerken aan de vijver  

en  het  herstellingswerk  aan  de  oevers,  de  restauratie  van  de  watervalletjes,  de  opening  van  een 

horecagebouw en de herstelling van een speelterrein.

Praktische informatie

Afspraak op dinsdag 28 augustus om 18u30 in de Aurorezaal: Bergensesteenweg 722, 1070 Anderlecht.

Persattaché van de Gemeente Anderlecht: Matthias Baert - 02 558 09 91
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