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PERSBERICHT 
 

Inauguratie Astridpark 
 

Nu de laatste werkzaamheden aan dit emblematische park in Anderlecht zijn afgerond, nodigt de 

gemeente u uit om dit te vieren op zaterdag 10 september, vanaf 14 uur, aan de kant van de 

Rombauxsquare. Er worden de hele namiddag lang verschillende gezinsactiviteiten en 

rondleidingen georganiseerd. 

 

Deze groene long van Anderlecht werd aangelegd in 1911 en verder uitgebreid onder leiding van land-

schapsarchitect Jules Buyssens. Het resultaat is een golvend reliëf dat schitterende uitzichten biedt op de 

verschillende delen van het park. Het is onder meer de thuisbasis van het Koningin Fabiolapaviljoen, de 

vissersherberg, de middelbare school Théo Lambert en de Royal Sporting Club Anderlecht (RSCA). Het 

park bevat daarnaast ook heel wat opmerkelijke bomen.   

 

De renovatiewerken aan het Astridpark startten in 2009 en zijn uitgevoerd in vier fases. Tijdens de eerste 

fase werd, onder meer, de vijver geruimd en zijn de oevers hersteld. Er zijn ook nieuwe open ruimtes 

aangelegd. De laatste fase omvat de renovatie van de speeltuin, de aanleg van een loopbrug en een holle 

weg, het creëren van nieuwe wandelmogelijkheden en uitzichtpunten en de restauratie van de trap tussen 

de speeltuin en het hoger gedeelte van het park. Nieuwe aanplantingen en een omheining rondom het 

park beschermen het park en de fauna en flora die er leven. Daarnaast is er nu ook een Zen-zone en een 

historisch wandelpad. Tot slot werden er drie beeldhouwwerken gerestaureerd en werd de ingang aan de 

kant van de Rombauxsquare opnieuw aangelegd. 

 

"Ik ben verheugd dat dit historische park op innoverende wijze werd gerenoveerd, met de creatie van 

nieuwe kwalitatieve ruimtes zoals een speeltuin of een stille ruimte zoals men die soms graag in een park 

aantreft, zonder de erfgoedwaarde van het park uit het oog te verliezen“, verklaart schepen van Openbare 

Werken Susan Müller-Hübsch.  
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“De levenskwaliteit van een gemeente wordt ook gemeten aan de hand van de kwaliteit van de openbare 

ruimte. Deze werkzaamheden verbeteren de kwaliteit van het Astridpark. Ik ben fier om dit volledig her-

aangelegde historische park te mogen inaugureren voor onze gemeente”, voegt burgemeester van An-

derlecht, Fabrice Cumps er nog aan toe. 

 

De veranderingen die het park doorheen de geschiedenis heeft ondergaan, van de oprichting ervan in 

1911 tot de laatste ontwikkelingen, worden onder andere besproken tijdens de rondleidingen. Daarnaast 

zijn er de hele namiddag lang gezinsactiviteiten gepland zoals vertellingen in de zen-zone, een klimmuur, 

petanqen en reuzenpoppen. Tot slot heeft de Nederlandstalige Cultuurdienst voor de gelegenheid een 

poëtisch optreden georganiseerd van luchtacrobate Juliana Joseph en accordeonist Tuur Florizoone.  

 

Programma 10.09 

14.00 > 17.00 uur: ligstoelen en voorlezen van sprookjes in de zen-zone, klimmuur, petanqen en 

reuzenpoppen ter bewustmaking van dierenwelzijn 

14.30: poëtische voorstelling met de accordeonist Tuur Florizoone en de luchtacrobate Juliana Joseph 

15.00 uur: rondleiding (in het Frans en Nederlands), ontdekking van het Astridpark, van de oprichting 

ervan in 1911 tot de laatste ontwikkelingen. Start aan de Rombauxsquare (Fabiolapaviljoen)  

 

 


