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Anderlecht: de 
tuinwijken vieren feest!  

 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Brusselse tuinwijken, zetten de ge-

meente Anderlecht, evenals andere Brusselse gemeenten, visit.brussels en CIVA dit 

unieke erfgoed gedurende de hele maand mei in de kijker. In Anderlecht worden de drie 

tuinwijken Moortebeek, Goede Lucht en het Rad tijdens het weekend van 21 en 22 mei 

gevierd met begeleide wandelingen, tentoonstellingen en artistieke en feestelijke anima-

ties! 

 

De gemeente en haar partners organiseren begeleide wandelingen, tentoonstellingen, een 

pannenkoekenfeest, sportanimatie voor kinderen en nog veel meer om de tuinwijken tijdens het 

weekend van 21 mei te vieren. Dit is eveneens de uitgelezen gelegenheid om de rol die de 

tuinwijken in onze collectieve geschiedenis hebben gespeeld en hun opvallende aanwezigheid in 

het landschap van onze gemeente onder de aandacht te brengen. 

 

"De tuinwijken zijn modellen van geïntegreerde stadsplanning. Zij waren zowel een model voor 

ruimtelijke ordening als voor huisvestiging. Tot slot waren zij ook een sociaal model dat waarden 

als gelijkheid en emancipatie bevorderde. We zijn blij dat ons grondgebied drie tuinwijken telt, 

met name Moortebeek, Goede Lucht en Het Rad. Zij maken niet alleen deel uit van onze collec-

tieve geschiedenis, maar ook van talrijke individuele levensverhalen in Anderlecht", zegt Fabrice 

Cumps, burgemeester van Anderlecht. 
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Een beetje geschiedenis. Na de Eerste Wereldoorlog, heerst er in België een ongeziene 

huisvestingscrisis. Om dit te verhelpen, besluit de overheid om zelf woningen voor de 

arbeidersklasse te bouwen. Ze neemt hiervoor een aantal architecten onder de arm. Het resultaat 

zijn moderne, comfortabele woningen in een groene omgeving. Het was een revolutionair idee 

voor die tijd, zowel op sociaal als op stedelijk vlak. De tuinwijken waren geboren. 

 

U vindt het volledige programma terug op www.anderlecht.be of op agenda.be op de 

pagina's "tuinwijken". 

 

In samenwerking met Anderlechtse Haard, de Lombaertsstichting, het Wijkcomité van Goede 

Lucht, Anderlechtensia, het Collectief van Het Rad en de vele kunstenaars, verenigingen en 

bewoners. 

 

http://www.anderlecht.be/

