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Het centrum van 
Anderlecht wordt 
toegankelijker, 
gezelliger en groener 
 

 

Tram 81 heeft haar oorspronkelijke tracé door het historische centrum van Anderlecht en 

winkelstraat Wayezstraat hervat. En er is nog goed nieuws: Er is een architectenbureau 

geselecteerd om het historische centrum van de gemeente opnieuw vorm te geven, via 

een architectuurwedstrijd op initiatief van de schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, 

Susanne Müller-Hübsch, burgemeester Fabrice Cumps en met de steun van het voltallige 

schepencollege. 

 

Naar aanleiding van een grote wedstrijd die eind 2021 werd uitgeschreven, heeft een jury het 

architectenbureau geselecteerd dat de renovatie van het Dapperheidsplein zal leiden. De jury, 

bestaande uit de Brusselse Bouwmeester, vertegenwoordigers van de administratie van de ge-

meente, Urban, Leefmilieu Brussel en onafhankelijke deskundigen, selecteerde uit 15 kandidaten 

het architectenbureau ‘Atelier Horizon’. Hoewel de jury het kwaliteitsniveau van elk voorgesteld 

project waardeerde, heeft het project van Atelier Horizon de jury vooral overtuigd dankzij een visie 

die sociale, milieu- en praktische criteria integreert en een duidelijke integratie van burgerpartici-

patie. 
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“Nu het architectenbureau is geselecteerd, zal het een participatiefase starten met de bewoners, 

we vinden het immers belangrijk om de burgers te betrekken bij het besluitvormingsproces. De 

jury heeft het project met de beste visie geselecteerd, maar de mening en betrokkenheid van de 

bewoners van de wijk is essentieel om het project te verfijnen en te finaliseren”, legt Susanne 

Müller-Hübsch, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, uit. 

 

Het project vat het plein op in drie ‘systemen’: het plein zelf, een parkgebied en een ‘parkplein’ 

dat de eerste twee met elkaar verbindt. Innovatieve elementen zijn onder meer het hergebruik 

van bestaande porfierkasseien en de aanleg van regentuinen om de infiltratie van regenwater ter 

plaatse te beheren. 

 

“Het centrum van de gemeente zal aangenamer en groener worden, terwijl de oorspronkelijke 

functie als ontmoetingsplaats behouden blijft en er traditionele evenementen zoals de jaarmarkt 

kunnen blijven plaatsvinden. Het beste van twee werelden”, voegt Susanne Müller-Hübsch, 

schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, toe. 

 

“Ons doel is om het dagelijkse leven van de Anderlechtenaren te verbeteren, wat inhoudt dat de 

openbare ruimte aangenamer, toegankelijker en opnieuw een volwaardige ontmoetingsplaats 

moet worden”, aldus Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht. 

 


