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Astridpark krijgt luister van weleer terug
3e renovatiefase van Masterplan

In 2017 begint een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het Astridpark. Schepen van 
Groene Ruimten Mustapha Akouz kondigt, met de steun van het Anderlechtse college van 
burgemeester en schepenen, aan dat het de bedoeling is om niet alleen de paadjes en 
afsluitingen, maar ook het volledige meubilair van het park, zoals banken en vuilnisbakken, 
en een aantal ingangen onder handen te nemen. 

Dit project is een van de prioriteiten van het driejarig investeringsplan voor de periode 2016-
2018. De kostprijs wordt geschat op  2.737.249 euro exclusief btw, waarvan 1.979.504 euro 
aan subsidies.

Het oorspronkelijke Masterplan voorzag een renovatie in drie fases. Na het speelterrein, werden 
ook  de  zone  van  de  vijver,  de  watervalletjes  en  de  ingang  aan  de  Koning  Soldaatlaan 
gerenoveerd tijdens de eerste fase in 2005, terwijl in 2006 de ingang aan de Ysayelaan werd 
vernieuwd,  samen met  de  paden en de zone van de Meirrotonde.  De laatste  fase  zal  de 
westkant  van het  park  onder  handen nemen,  gaande van de vijver  tot  de uitgang aan de 
Rombauxsquare, samen met het beheer en onderhoud van de bomen en struiken in het park.

Naast de uniformisering van het volledige parkmeubilair, zoals banken en vuilnisbakken, worden 
de  paadjes  in  dolomiet  en  de  afsluitingen  vernieuwd  en  worden  de  open  plekken  ook 
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aangepakt.  Daarnaast  voorziet  het  plan  ook de vervanging van de vloerbedekking  van het 
speelterrein en worden ook de petanquebanen onder handen genomen.
In tweede instantie moet er een brug komen om de wandelwegen van het park beter tot hun 
recht te laten komen. De bomen, hagen en beplantingen worden gesnoeid en, indien nodig,  
komen er nieuwe beplantingen.

Ten  slotte,  worden  ook  de  standbeelden  in  het  park  gerenoveerd.  In  het  Astridpark  staan 
namelijk  enkele  mooie  standbeelden,  zoals  dat  van  Prosper-Henri  Devos,  Jules  Ruhl  (de 
oprichter van Veeweyde) en een zeer mooie art-decobuste van een zittende vrouw.

Een stukje geschiedenis
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.

Toen het park in 1911 werd geopend, was er nood aan een gemeentelijke dienst die instond 
voor het onderhoud van het park, namelijk de dienst Groene Ruimten. In 2011 werd overigens 
een feest gehouden voor de 100e verjaardag van het Astridpark en de dienst.

Situatie:
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