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 CONTEXT  
 
 

Geschiedenis 
 

Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de gemeente Anderlecht werd op 26/03/2015 goedgekeurd 

door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 

De uitwerking van dit GemOP nam enkele jaren in beslag, zoals we kunnen lezen in de inleiding 

(volume I pagina 7): Eind 2009 en begin 2010 heeft deze dienst [Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) 

de diagnose uitgevoerd. Dankzij de samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten kon de 

bestaande situatie worden geanalyseerd en daarna de uitdagingen vastgelegd worden. In de loop van 

de maand juni 2010 kwamen ook de bevolking en het verenigingsleven dienaangaande aan het woord. 

Vanaf medio 2010 tot maart 2011 liep de fase van de voorstellen en het identificeren van de 

maatregelen in samenspraak met dezelfde deelnemers. Deze fase mondde vervolgens tijdens de lente 

2011 uit in de fase waarin de toonaangevende projecten van het gemeentelijk ontwikkelingsplan aan 

de bevolking werden voorgesteld. 

De gemeenteraad keurde het GemOP goed op 23/10/2014. 

Het regeringsbesluit van 2015 heeft het GemOP goedgekeurd, met uitzondering van: 

- de paragraaf over de linkeroever, behandeld in maatregel 4.1 "Biestebroek openstellen voor 

gemengdheid"; 

- maatregel 4.2 over de aanpassing van de bruggen; 

- maatregel 2.4 over de uitbreiding van het stadion. 
 

 
Doelstellingen van de opdracht 

 

In dit document willen we de uitvoering van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan opvolgen. 

De evaluatie steunt op de bepaling van het BWRO (hoofdstuk IV / afdeling IV / artikel 39) volgens 

welke om de 5 jaar "een rapport over de follow-up van de belangrijke effecten van de inwerkingtreding 

van het gemeentelijk ontwikkelingsplan op het milieu, om met name de onvoorziene negatieve 

gevolgen in een vroegtijdig stadium te identificeren en over de eventueel aan te brengen correcturen" 

moet worden opgemaakt. 

De studie bestaat uit 3 opeenvolgende fasen: 

1. In de eerste fase "Evolutie sinds 2013" stellen we de uitdagingen voor het Anderlechtse 

grondgebied bij op basis van de analyse van de evolutie sinds 2013, identificeren we in 

voorkomend geval de negatieve evoluties en maken we de balans op van de uitvoering van de  

maatregelen van het GemOP. 

2. In de tweede fase evalueren we de maatregelen die al werden voorgesteld in het GemOP om 

na te gaan of ze nog steeds relevant zijn, eventueel moeten worden aangepast en, in 

voorkomend geval, of nieuwe maatregelen moeten worden voorzien om de in fase 1 

bijgestelde doelstellingen en uitdagingen te bereiken. 

3. In de derde fase ten slotte evalueren we de effecten van deze maatregelen in het licht van 

criteria die zijn gebaseerd op het criteriumrooster van het MER van het GemOP en op de 

doelstellingen/uitdagingen die werden bijgesteld in fase 1. Deze fase bevat ook aanbevelingen 

en eventuele corrigerende maatregelen die moeten worden genomen. 



1 Niet goedgekeurd door de Regering in haar besluit  

Herhaling van de doelstellingen en maatregelen van het GemOP 
 

Het GemOP definieerde 9 "strategieën": voor 4 stedelijke projectzones (Neerpede/Vogelzang, 

Centrum, Kuregem en Kanaal-Zuid) en voor de 5 grote thema's (bebouwing en landschap, bewoond en  

beleefd, ondernemend, grootstedelijk en stralend en duurzaam milieu). Voor elke strategie werden 

maatregelen voorgesteld om de vastgelegde doelstellingen te bereiken: 
 

Strategie Metingen 
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1.1/ Een statuut voor de zone Neerpede vastleggen 
1.2/ De sleutelelementen van het natuurgebied door een regelgeving (ZGemSV) beschermen 

1.3/ Steun verlenen aan het Groene en Blauwe Huis bij de uitbreiding van zijn activiteiten en 
het aantrekkelijkheidpotentieel verhogen 
1.4/ De landbouwgebieden en hun activiteiten behouden en duurzaam maken 

1.5/ De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en via zachte mobiliteit promoten met een 
voorstel voor een specifieke vorm van mobiliteit in Neerpede 

1.6/ Het groene en blauwe netwerk onderhouden en promoten en de biodiversiteit in 
Neerpede behouden 
1.7/ Het   recreatiegebied   beter   in   het   landschap   integreren   en   nieuwe   openbare 
voorzieningen voorstellen 
1.8/ Neerpede en de activiteiten in volle natuur promoten 
1.9/ Een coherent beheer van de gebieden rond de site Neerpede 

1.10/ Wandelpaden die naar het beschermd gebied van de site Neerpede leiden, met 
vertrekpunten uit heel Anderlecht 
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2.1/ De commerciële roeping van het Centrum versterken en de verbinding met de andere 
commerciële polen van de gemeente leggen. 
2.2/ Het Centrum een eigen identiteit geven en met kwaliteitsvolle openbare ruimten in de 
kijker zetten 
2.3/ Het Emile Vanderveldeplein als kwaliteitsvolle schakel tussen het Centrum, Kuregem en 
Kanaal-Zuid 
2.4/ De modernisering van het stadion mogelijk maken onder voorbehoud dat het goed 
geïntegreerd wordt1 
2.5/ Maatregelen nemen voor het scheppen van studentenhuisvesting 
2.6/ Het lokale leven en het toerisme nieuw leven inblazen 
2.7/ Een link tussen het Centrum en het Kanaal leggen 
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 3.1/ Het project van het Zuidstation omkaderen en een stadslaan aanleggen die van de 

Barastraat tot aan de Ring loopt 

3.2/ Het Emile Vanderveldeplein, toegangspoort tot Kuregem 
3.3/ Het project op de site van de Slachthuizen omkaderen 
3.4/ De Heyvaertwijk nieuw leven inblazen 

3.5/ Kuregem: het Kanaal en de bruggen: de bestaande bruggen aanpassen aan de nieuwe 
eisen van het waterverkeer (vrije hoogte) en het aantal oversteekmogelijkheden verhogen. 

3.6/ De openbare ruimte verbeteren, de toegangen herkwalificeren en een ruggengraat door 
Kuregem trekken 
3.7/ De ambachtelijke en artistieke activiteiten promoten en bestendigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 Niet goedgekeurd door de Regering in haar besluit  
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4.1/ Biestebroek openstellen voor gemengdheid2 

4.2/ De bestaande bruggen aan de nieuwe eisen van het  waterverkeer aanpassen (vrije 
hoogte)3 

4.3/ Een gemeentelijke strategie ontwikkelen en de roeping van de industriële zone van 
Anderlecht bepalen 
4.4/ Een echte stadslaan aanleggen van de uitrit van de Ring tot het Zuidstation 
4.5/ Het kanaal als transportmiddel voor goederen versterken 

4.6/ Efficiënte   en   aangename   zachte   vervoermiddelen   invoeren   voor   de   volledige 
industriezone 
4.7/ Aanleg van de oevers voor voorzieningen en voor vrijetijds- en wandelactiviteiten 

4.8/ De bronnen van activiteiten diversifiëren en de tewerkstellingszone van het GSI 
verdichten. 
4.9/ Naar een bedrijvencluster met een hoge milieukwaliteit en sanering van de bodem 

4.10/ Naar een industriële ecologie van de bedrijven 
4.11/ De industriezone verdichten en de stedenbouwkundige regels aanpassen 
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5.1/ Een handvest voor de openbare ruimten ontwikkelen 
5.2/ De verbindingspleinen en -ruimten met ambitie aanleggen 

5.3/ Introductie van kunst in de openbare ruimten als alternatieve herwaardering of 
aanvullend op het groene netwerk 
5.4/ Sensibiliseren voor de uitvoering van de ZGemSV en voor het behoud van de tuinwijken 
5.5/ De binnenterreinen van de huizenblokken opwaarderen 
5.6/ Verwaarloosde gebouwen en percelen opwaarderen 
5.7/ Geïntegreerde en duurzame hedendaagse bouwkundige vormen promoten 
5.8/ Rekening houden met kwaliteitsvolle gehelen op het gemeentelijk grondgebied 

5.9/ De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan de uitdagingen van het GemOP 
aanpassen en voor zijn gebruik sensibiliseren 
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6.1/ De multimodale polen: hun leesbaarheid verbeteren en ze toegankelijker maken via 
zachte vervoersmiddelen 
6.2/ Schoolvervoerplan (SVP) 
6.3/ De publiek-private samenwerking bevorderen bij de bouw of renovatie van woningen 
6.4/ Van de leegstaande verdiepingen boven de handelszaken studentenkoten maken: 

6.5/ Huisvesting creëren voor ouderen of gehandicapten en intergenerationeel wonen 
aanmoedigen 
6.6/ De strijd tegen 'huisjesmelkerij' opvoeren. 

6.7/ Het beleid van openbare veiligheid en preventie op een geïntegreerde manier 
voortzetten 

6.8/ De synergie tussen de gemeente en het verenigingsleven voortzetten, in het bijzonder in 
het kader van initiatieven van sociale cohesie 
6.9/ Deelnemen aan nieuwe openbare voorzieningen bij grote vastgoedprojecten 
6.10/ De diversiteit van de voorzieningen en van gezellige ruimten stimuleren 
6.11/ Het aanbod van schoolinstellingen herstellen 
6.12/ Het aanbod van de opvang voor jonge kinderen verbeteren 

6.13/ De evenementen op het gemeentelijk grondgebied promoten, onder meer dankzij de 
nieuwe technologie 
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 7.1/ De handelslinten tot hun recht laten komen 

7.2/ De maatregelen ten gunste van de vestiging van handels- en ambachtsactiviteiten 
uitbreiden en versterken, in het bijzonder in de handelslinten en de polen die versterkt en 
ontwikkeld moeten worden 

 
 

 

2 Gedeeltelijk niet goedgekeurd door de Regering in haar besluit 



 

 7.3/ Een sterkere coördinatie tussen de diensten werk- en opleidingzoekenden, een 
gemeenschappelijke strategische lijn uitzetten en een jaarlijks evenement voor 
socioprofessionele integratie organiseren 

7.4/ De synergie tussen de opleidingscentra versterken en bestaande kanalen ondersteunen 
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8.1/ Een beleid van stadsmarketing invoeren 
8.2/ Genieten van de uitstraling van het Zuidstation 
8.3/ Anderlecht in het GEN integreren 

8.4/ De aanwezigheid van een universitaire campus bevestigen, de R&D-afdeling van Erasmus 
bekrachtigen en de voedingsroeping van COOVI/CERIA versterken 
8.5/ Het beleid van groen toerisme, alsook van opvang van en informatie aan het publiek 
versterken 
8.6/ De aanleg van openbaar vervoer tussen de Prins van Luiklaan en de Paapsemlaan 
aanmoedigen en mogelijk maken 
8.7/ De aanleg van de tramlijn tussen het Weststation en het Westland Shopping Center 
begeleiden 
8.8/ De "groene tram" tussen Montgomery en Neerpede, drager van de territoriale kennis 
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9.1/ Voortzetting van de acties van de Agenda 21 en installatie van een follow-upcommissie 
van het GemOP 

9.2/ Beter communiceren over de gemeentelijke maatregelen die tot goede milieupraktijken 
aanzetten 
9.3/ De acties van het Plan Netheid voortzetten en de projecten om afvalstoffen te 
herwaarderen ondersteunen 
9.4/ Burgerinitiatieven ondersteunen via gemeentelijke projectoproepen 
9.5/ Efficiënte gemeentelijke participatieve processen waarborgen 
9.6/ Het gemeentelijke gebouwenpark ontwikkelen en renoveren met het oog op ecologische 
voorbeeldigheid 
9.7/ Gedifferentieerd beheer van de gemeentelijke openbare ruimten om de biodiversiteit en 
de ecologische waarde te verhogen. 
9.8/ Het groene en blauwe netwerk tot zijn recht laten komen en versterken in samenwerking 
met de andere openbare spelers 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL I 

EVOLUTIE SINDS 2013 
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 METHODE  
 
 

De bepaling van de uitdagingen omvat 3 luiken: 

1. De beknopte beschrijving van de evolutie van het grondgebied en de inwoners sinds de 

diagnose van het GemOP. 
2. De evaluatie van de uitvoering van de maatregelen van het GemOP. 

3. De analyse van de gewestelijke plannen en programma's die werden uitgevoerd sinds het 

GemOP. 
 

 
Het eerste deel beschrijft de evolutie van het Anderlechtse grondgebied sinds de diagnose die werd 

uitgevoerd van 2010 tot 2013. Normaal gezien hadden de opvolgingsindicatoren moeten worden 

gebruikt die zijn vastgelegd in het GemOP, maar die zijn er niet uitdrukkelijk in gespecificeerd. Daarom 

wordt voor elk thema dat wordt aangehaald in het GemOP het volgende beschreven: 

- De vaststellingen van de diagnose van het GemOP die relevant zijn in het licht van de 

analysemogelijkheden (bestaande gegevens, relevante evolutie, enz.). Er dient opgemerkt dat 

niet alle vaststellingen van het GemOP hier werden opgenomen. We behandelen bijvoorbeeld  

geen gegevens die geen beeld geven van de evolutie of die niet zijn geëvolueerd (de kenmerken 

van het hydrografisch netwerk bijvoorbeeld werden niet opgenomen in de 'relevante' 

vaststellingen omdat ze in 5 jaar tijd niet zijn geëvolueerd; de projecten van het blauwe netwerk 

zijn wel beschreven in het deel over de evolutie). 

- De analyse van de manier waarop deze vaststellingen sinds de diagnose van het GemOP zijn 

geëvolueerd, steunt vooral op: 
o de analyse van de bestaande sociodemografische statistieken op gemeentelijke of 

infragemeentelijke schaal; 

o de analyse en inventarisering van de grote projecten die werden ontwikkeld op het 
gewestelijke grondgebied; 

o de jaarverslagen van de verschillende gemeentelijke diensten; 
o vergaderingen met de betrokken gemeentelijke diensten. 

- een conclusie over de uitdagingen (uitdagingen die nog resteren, uitdagingen die zijn 

geëvolueerd in positieve of negatieve zin...); 

- opvolgingsindicatoren die ervoor zorgen dat dezelfde oefening de komende jaren kan worden 

herhaald. Er werd enkel rekening gehouden met indicatoren die kwantificeerbaar zijn in de tijd. 

Omdat de periode van de beschikbare gegevens varieert van de ene indicator tot de andere, 

wordt naast elk cijfer tussen haakjes ook het jaar aangeduid. 

In dit stadium gaat het niet om een evaluatie van de uitvoering van het GemOP (zie 2de deel van fase  

1), maar eerder om het schetsen van een context volgens een evolutieve benadering. 

Om de vergelijking 2013-2019 te vergemakkelijken, wordt naast elke titel in dit document het 

paginanummer opgegeven dat overeenstemt met het thema in de diagnose van het GemOP van 2013 

(volume II, Bestaande situatie). 



 

Onderzocht en uitgevoerd of al redelijk gevorderd 

Onderzocht maar nog niet of amper uitgevoerd 

Nog niet onderzocht of nog niet erg gevorderd, maar nog steeds actueel 

Nog steeds actueel maar verandering in de manier om resultaat te bereiken 

Niet meer van belang 

De actie moet worden bestendigd in de tijd 
 

Het tweede deel analyseert de uitvoering van de in het GemOP voorgestelde maatregelen sinds 2013.  

We steunen daarbij op de informatie die ons werd verstrekt door de verschillende diensten van de 

gemeente. 

Voor elk van de 9 thema's van het GemOP schetst een inleidende pagina kort de voorgestelde strategie 

en maatregelen. 

Per maatregel werd een fiche opgemaakt van de uitvoering. Elke fiche bevat: 

- een tabel met, in voorkomend geval, de submaatregelen, een kleurcode die een evaluatie geeft 

van de uitvoering en een toelichtende tekst. 

- een tussentijdse conclusie besluit de analyse van de uitvoering van de maatregel. 

Ten slotte maakt een overzichtspagina de balans op van de uitvoering van de maatregelen van het 

thema. 

Voor de evaluatie van de uitvoering van de maatregelen worden de volgende kleurcodes gebruikt: 
 

 

Voorbeeld: 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
xxx 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.   

 

 
yyy 

  

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 



 

Het derde deel analyseert de plannen en programma's die werden goedgekeurd sinds de 
inwerkingtreding van het GemOP. De doelstellingen en acties van het GemOP worden bestudeerd in 
het licht van de doelstellingen en acties van deze plannen, om na te gaan hoe de doelstellingen van 
andere programma's en plannen in aanmerking worden genomen bij de uitwerking van het 
actieprogramma, of ze verenigbaar zijn en om de eventuele tekortkomingen te identificeren ten aanzien 
van de nieuwe beleidslijnen op hoger niveau (Gewest, federaal, Europa). 

 

Alleen de nieuwe hogere plannen worden bestudeerd (gewestelijke, federale en Europese), d.w.z. de 

plannen waaraan het GemOP moet beantwoorden. De lagere en lokale plannen die na het GemOP 

werden goedgekeurd moesten immers beantwoorden aan het GemOP (in voorkomend geval werden 

de eventuele verschillen met het GemOP gerechtvaardigd). Deze meer lokale en vaak meer operationele 

plannen vloeien dus voort uit het GemOP en zijn er in feite de toepassing van. Ze worden daarom 

voorgesteld in het hoofdstuk betreffende de territoriale ontwikkeling (deel 1) en, in voorkomend geval, 

in het hoofdstuk over de uitvoering van het GemOP (deel 2). 

De analyse neemt de vorm aan van fiches, één fiche voor elk onderzocht plan. Deze fiches bevatten een 

bondige beschrijving van het plan en zijn doelstellingen en een vergelijking met de doelstellingen van 

het GemOP en met de uitgevoerde maatregelen van het GemOP. Elke fiche eindigt met een conclusie 

over de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst die uit deze analyse naar voor komen. 

Het GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) werd iets grondiger geanalyseerd. Het 

bepaalt immers het kader van de GemOP's (één tabel per pijler). 

Voor een meer synoptische lezing van de tabellen worden de volgende kleurcodes gebruikt: 
 

Doelstelling die formeel is opgenomen in het GemOP en werd gerealiseerd via concrete 
maatregelen van het GemOP 

 

Doelstelling die minder formeel is opgenomen in het GemOP en/of weinig of niet werd 
gerealiseerd via concrete maatregelen van het GemOP. 

 

Doelstelling die niet is opgenomen in het GemOP en niet is gerealiseerd in het GemOP. 
 
 
 

 
Alle delen eindigen met een aantal conclusies. 

 

Deze fase 1 werd afgesloten in september 2019 (behalve voor wat de opheffingen van de BBP's betreft, 

daarvoor werd een update gemaakt in juni 2020). Er wordt dus geen rekening gehouden met elementen 

die van later dateren. 

Fase 2 is gebaseerd op de conclusies van fase 1 die worden samengevat als werkbasis. De specifieke 

methodologie voor deze fase wordt toegelicht in de inleiding. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEEL 1 
 

EVOLUTIE VAN HET GRONDGEBIED 
EN ZIJN INWONERS 

TUSSEN 2013 EN 2019 



Deel 1 / p 1 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

 

 

 
 

 

 INHOUD  
 

A. SOCIODEMOGRAFISCHE EVOLUTI E ................................................................................................................................. 3 

Evolutie van de bevolking (p. 29)........................................................................................... 3 

Leeftijdspiramide (p. 31) ...................................................................................................... 5 

Samenstelling van de Anderlechtse huishoudens (p. 33) ........................................................... 7 

Belgische en vreemde bevolking (p. 32) ............................................................................... 10 

Sociaaleconomisch profiel van de wijken (p. 36) .................................................................... 14 

Sociale dynamiek van de wijken (p. 37) ................................................................................ 17 

B. DE NOOD AAN VOORZI ENINGEN EN DIENSTEN ..............................................................................................................19 

Jonge kinderen (p. 53) ....................................................................................................... 19 

Onderwijs (p. 54) .............................................................................................................. 23 

Andere voorzieningen (p. 60) ............................................................................................. 27 

C. WONINGEN (P. 42) .....................................................................................................................................................31 

D. ANDERLECHT: BEBOUWING EN LANDSCHAP  ................................................................................................................37 

Landschap (p. 20) ............................................................................................................. 37 

Erfgoed (p. 9) ................................................................................................................... 40 

D. ANDERLECHT: OND ERNEMEND (P. 67) ........................................................................................................................42 

F. ANDERLECHT: DUURZAAM MILIEUVRIENDELIJK .............................................................................................................47 

Mobiliteit (p. 108)............................................................................................................. 47 

Duurzaam milieu .............................................................................................................. 56 

G. ANDERLECHT: GROOTSTEDELIJK EN STRALEND .............................................................................................................63 

Kanaalgebied ................................................................................................................... 65 

Kuregem ......................................................................................................................... 74 

Centrumzone ................................................................................................................... 77 

Neerpede en Erasmus ....................................................................................................... 81 

De Wijkcontracten ............................................................................................................ 83 

De BBP's.......................................................................................................................... 86 

Studies op gemeentelijke schaal ......................................................................................... 87 

H. BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN.....................................................................................................................................88 

Bewoond en beleefd ......................................................................................................... 88 

Bebouwing en landschap ................................................................................................... 90 

Ondernemend ................................................................................................................. 91 



Deel 1 / p 2 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

 

 

Duurzaam milieu .............................................................................................................. 93 

Grootstedelijk en stralend.................................................................................................. 94 



Deel 1 / p 3 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

 

 

 A. SOCIODEMOGRAFISCHE EVOLUTIE  

Evolutie van de bevolking (p. 29) 
 

 
Vaststellingen van het GemOP van 2013  

 Gemiddelde jaarlijkse groei van de Anderlechtse bevolking van 1,8% tussen 2000 en 2010 en, 
volgens de projecties van het BISA, verwachte gemiddelde jaarlijkse groei van 2,2% tussen 
2010 en 2015 en van 1,5% tussen 2015 en 2020. 

 Verwachte groei iets groter dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 Geprojecteerde groei van de Anderlechtse bevolking tussen 2000 en 2020 van +43% 
 

Evolutie sinds het GemOP  
 

De demografische boom waarvan sprake in het GemOP van 2013 hield aan tot in 2014. De gemeente 
telde toen 115.178 inwoners. In 14 jaar tijd (2000 - 2014) is de Anderlechtse bevolking dus met meer 
dan 31% gestegen! De gemiddelde jaarlijkse groei van de bevolking tussen 2010 en 2015 bedroeg 
2,1%, wat overeenstemt met de projecties van het BISA van destijds (zie onderstaande tabel). 

 
Evolutie van de bevolking tussen 2010 en 2018 

Aantal 
inwoners 

 
-2010- 

 
-2011- 

 
-2012- 

 
-2013- 

 
-2014- 

 
-2015- 

 
-2016- 

 
-2017- 

 
-2018- 

Anderlecht 104647 107912 111279 113462 115178 116332 117412 118241 118382 

Totaal BHG 1089538 1119088 1138854 1154635 1163486 1175173 1187890 1191604 1198726 
Bron: BISA.brussels  

 
We zien echter dat sinds 2014 de demografische groei is afgenomen en dat de bevolking zich lijkt te 
stabiliseren. De gemiddelde jaarlijkse groei van de Anderlechtse bevolking tussen 2012 en 2017 daalde 
van 2,1% (voor de periode 2010-2015) naar 1,2% en nam ook daarna nog verder af. De 
bevolkingsgroei is dus kleiner dan werd verwacht in het GemOP (tegen 2020 werden ongeveer 
126.00 inwoners verwacht, terwijl het aantal in februari 2019 'slechts' 120.182 inwoners bedroeg)1. 

 
De bevolking is in Anderlecht sterker gestegen dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar 
aandeel in de gewestelijke bevolking bedroeg 9,5% in 2007 en 9,9% in 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bron: BISA.brussels 
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Bron: BISA.brussels, GemOP   

 

Deze stijging zal een impact hebben op onder meer de aanpassing van de voorzieningen en de vraag 
naar woningen. 

 
Conclusies  

 De bevolking is minder snel gestegen dan werd verwacht in het GemOP. Vooral sinds 2014 
noteren we een vertraging in de groei. 

 Toch stijgt de Anderlechtse bevolking iets sneller dan de bevolking van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

 

  Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Bevolkingsdichtheid 5.585 inw./km² (2008) 6.774 inw./km² (2018) 

Aantal inwoners 99.085 (2008) 120.182 (2018) 
Bron: BISA.brussels 

Projectie GemOP 

Reële evolutie 

Bevolkingstrends zoals voorspeld door de GemOP voor de periode 2010- 

2020 en feitelijk voor 2000-2018 
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Leeftijdspiramide (p. 31) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Een 'jonge' bevolking met veel gezinnen:  

o gemiddelde leeftijd van 38,17 jaar in 2007 tegenover gemiddeld 38,23 jaar in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest2;  

o Groot aandeel van jongeren onder de 18 jaar (24% van de gemeentelijke bevolking, 
tegenover 22% van de gewestelijke bevolking).  

 Oververtegenwoordiging van de jongeren in de oostelijke wijken en oververtegenwoordiging 
van ouderen in de westelijke wijken.  
  

Evolutie sinds het GemOP  
 

Bevolking per leeftijdsgroep in 2008 en 2018 en evolutie van elke leeftijdsgroep 
2008 
Aantal inwoners 
en %  van de 
totale bevolking 

0-17 jaar 18-64 jaar 65 jaar en + TOTAAL 

Anderlecht 23.644 59.746 15.695 99.085 

23,86%  60,30%  15,84%  100%  

BHG 229.420 667.026 152.045 1.048.491 
21,88%  63,62%  14,50%  100%  

2018 
Aantal inwoners 
en %  van de 
totale bevolking 

0-17 jaar 18-64 jaar 65 jaar en + TOTAAL 

Anderlecht 30.974 72.274 15.134 118.382 

26,16%  61,05%  12,78%  100%  
Evolutie 2008 / 2018  + 2,30% + 0,75% - 3,05%   

BHG 274.889 766.155 157.682 1.198.726 

22,93%  63,91%  13,15%  100%  
Evolutie 2008 / 2018  + 1,05% + 0,29% - 1,34%   
Bron: BISA.brussels + berekeningen BRAT  

 
De gemeente Anderlecht heeft een vrij jonge bevolking, iets jonger dan gemiddeld in het Gewest. De 
categorie 0-17 jaar steeg tussen 2008 en 2018 tot 26,16% van de bevolking. Het gewestelijke 
gemiddelde van zijn kant bedroeg in 2018 22,93%. Het aandeel van de jongeren is in Anderlecht 
sneller gestegen (+2,30% in 10 jaar) dan in Brussel (+1,05% in 10 jaar). 

 
Omgekeerd en in dezelfde periode is het aandeel van de oudste bevolkingscategorieën (65 jaar en +) 
in Anderlecht gedaald. In 2018 vertegenwoordigden de vijfenzestigplussers nog slechts 12,78% van de  
totale bevolking, tegenover 15,84% tien jaar eerder. Op gewestelijk niveau is deze daling minder sterk. 
Anderlecht blijft dus een van de gemeenten van het Brussels Gewest waar het aandeel ouderen het 
kleinst is. 

 
Deze verjonging van de bevolking is niet nieuw. Ze wordt al vastgesteld sinds de jaren 90. Toch lijkt  
deze verjonging zich sinds enkele jaren te stabiliseren. Als we kijken naar de gemiddelde leeftijd in 
Anderlecht, dan zien we dat die sinds 2014-2015 vrij stabiel is gebleven rond de 36,4 jaar. 

 

2 Bron voor de beide jaren: BISA.brussels (om de vergelijking te vergemakkelijken) 
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Gemiddelde leeftijd van de Anderlechtse bevolking tussen 2002 en 2018 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
39,22 38,98 38,85 38,68 38,38 38,17 38,02 37,69 37,38 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

37,11 36,90 36,70 36,54 36,49 36,42 36,40 36,45 

Bron: BISA.brussels/FOD Economie  

De bovenstaande tabel maakt duidelijk dat de gemiddelde leeftijd tussen 2008 en 2018 met 1,57 jaar 
is gedaald (van 38,02 jaar in 2008 tot 36,45 jaar in 2018). Deze daling is groter dan die in het hele 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de gemiddelde leeftijd in dezelfde periode slechts 0,65 jaar is 
gedaald. De omschrijving van Anderlecht als een gemeente met een zeer jonge bevolking werd de 
afgelopen tien jaar dus alleen maar kracht bijgezet. 

 
De kaart van de gemiddelde leeftijd wijk in Anderlecht toont in 2018 dezelfde tendensen aan als in de  
voorgaande diagnoses: de oudste bevolkingsgroepen wonen vooral in het westen van de gemeente en 
de jongste vooral in het oosten. In de centrale wijken zijn de gemiddelde leeftijden meer gemengd. 

 
Gemiddelde leeftijd van de inwoners per wijk in 2018 – Zoom op Anderlecht 

 
Bron: BISA.brussels  

 
Conclusies  

 De omschrijving van Anderlecht als een gemeente met een zeer jonge bevolking werd de 
afgelopen tien jaar alleen maar kracht bijgezet. 

 Zowel het aandeel als het aantal ouderen is sinds 2008 gedaald. 

 
Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Gemiddelde leeftijd 38,17 jaar (2007) 36,46 jaar (2018) 

% < 18 jaar 24% (2008) 26% (2018) 
% > 65 jaar 16% (2008) 14.5% (2018) 
Bron: BISA.brussels 

 
Gemiddelde leeftijd 

37.52 
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te huishoudens grootte van de priva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Samenstelling van de Anderlechtse huishoudens (p. 33) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Gemiddelde grootte van de huishoudens (2,17 in 2007) boven het gewestelijke gemiddelde 

(2,04). 
 Minder eenpersoonshuishoudens dan gemiddeld in het Gewest. 

 Hogere verhouding kroostrijke gezinnen en eenoudergezinnen dan het gewestelijke 
gemiddelde. 

 
Evolutie sinds het GemOP  
Gemiddelde grootte van de privéhuishoudens in 2007 en 2017 en evolutie 
Aantal 
pers./huishouden 

2007 2017 Evolutie 

Anderlecht 2,17 2,32 + 0,15 

BHG 2,04 2,16 + 0,12 

Bron: BISA.brussels + berekeningen BRAT  

 

In 2017 bedroeg de gemiddelde grootte van de private huishoudens in Anderlecht 2,32 personen,  
tegenover 2,16 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemiddelde grootte is de afgelopen tien 
jaar gestegen (+ 0,15 voor Anderlecht en + 0,12 voor het BHG). Anderlecht volgde dus de gewestelijke  
tendens in die zin dat de gemiddelde grootte van de huishoudens is toegenomen en behoort tot de  
gemeenten met het grootste gemiddelde qua grootte van de huishoudens. Dat bewijst dat in de 
gemeente veel gezinnen zijn gevestigd. 

 
Net als in de diagnose van 2013 is de gemiddelde grootte van de privéhuishoudens het grootst in de 
wijken Kuregem-Dauw, Scheut en Goede Lucht. Geografisch gezien wonen de grootste huishoudens 
vooral in de centrale wijken, in het oosten van de gemeente en in de tuinwijken (Goede Lucht, Het  
Rad). De grootte van de huishoudens is het sterkst gestegen in de centrale wijken. Vooral in de wijken  
Buffon en Bizet-Rad-Coovi is de gemiddelde gezinsgrootte aanzienlijk toegenomen (respectievelijk + 
0,23 en + 0,24). 

 
Gemiddelde grootte van de private huishoudens per wijk in 2007 (links) en 2016 (rechts) – Zoom op Anderlecht 

 
Bron: BISA.brussels  

 

Gemiddelde grootte van 
de private huishoudens 

2.15 
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Samen met de bevolking in de gemeente Anderlecht is logischerwijs ook het totale aantal private 
huishoudens toegenomen. Waar in 2007 in Anderlecht 44.981 private huishoudens waren gevestigd, 
werden er in 2017 maar liefst 50.448 geteld. Dat betekent een stijging van + 12,15%, dus in de lijn van  
de bevolkingsevolutie in de gemeente in dezelfde periode. 

 
De structuur van de gezinnen is sinds 2013 weinig veranderd. In Anderlecht wonen nog steeds minder  
alleenstaanden (eenpersoonsgezinnen (2007: 44,7% / 2017: 42,27%) dan in de rest van het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest (2007: 49,3% / 2017 46,00%). Het aandeel van de eenpersoonsgezinnen is de 
afgelopen tien jaar licht gedaald, zowel in het hele Gewest (-3,30%) als in de gemeente Anderlecht (- 
2,43%) die daarmee de gewestelijke tendens volgt. 

 
Private huishoudens per grootte in 20173 
Aantal 

huishoudens en 

% huishoudens 

1 2 3 4 5 6 7 8 en + Totaal 

aantal 

private 
huishoudens 

Anderlecht 21.422 11.272 6.731 5.548 3.239 1.466 510 260 50.448 

42,46%  22,34%  13,34%  11,00%  6,42%  2,91%  1,01%  0,52%  100,00%  

BHG 251.850 124.926 68.153 55.467 27.468 11.275 3.910 2.096 545.145 

46,20%  22,92%  12,50%  10,17%  5,04%  2,07%  0,72%  0,38%  100,00%  

Bron: BISA.brussels  

 
Net als in de diagnose van 2023 blijft het aandeel van de eenoudergezinnen in Anderlecht groter 
(2007: 11,9% / 2017: 12,94%) dan in het Gewest (2007: 10,9% / 2017: 11,66%). In tegenstelling tot het 
aandeel van de eenpersoonsgezinnen, is dit aandeel in de periode tussen 2007 en 2017 gestegen: + 
1,04% voor Anderlecht en + 0,76% voor het Brussels Gewest. 

 
De categorie met de sterkste stijging ten slotte is die van de koppels met kinderen, wat erop wijst dat 
er in Anderlecht hoofdzakelijk gezinnen wonen (+3,53% in Anderlecht tegenover +2,73% in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

 
Private huishoudens per gezinstype in 20174 

Aantal 

huishoudens 
en % 

huishoudens 

Eenpersoonsgezinnen Gehuwde 

koppels 
zonder 

kinderen 

Gehuwde 

koppels 
zonder 

kinderen 

Ongehuwde 

koppels 
zonder 

kinderen 

Ongehuwde 

koppels 
met 

kinderen 

Eenoudergezinnen Andere 

gezinstypes 

Totaal aantal 

private 
huishoudens 

Anderlecht 21.324 5.376 11.694 1.808 2.290 6.528 1.510 50.448 

42,27%  10,66%  23,18%  3,58%  4,54%  12,94%  2,99%  100,00%  

BHG 250.765 54.656 105.577 26.637 25.750 63.568 18.192 545.145 

46,00%  10,03%  19,37%  4,89%  4,72%  11,66%  3,34%  100,00%  

Bron: BISA.brussels  

Private huishoudens per specifiek gezinstype: vergelijking 2007-2016 
% 

huishoudens 

Aandeel alleenwonenden 

jonger dan 30 jaar in het totaal 

aantal private huishoudens (%) 

Aandeel alleenwonend en van  

30 jaar en meer in het  totaal 

aantal private huishoudens (%) 

Aandeel koppels met kinderen 

in het totaal aantal private 

huishoudens (%) 

Aandeel eenoudergezinnen in het 

totaal aantal private huishoudens 

(%) 

 -2007- -2016- -2007- -2016- -2007- -2016- -2007- -2016- 

Anderlecht 7,75 6,42 36,95 36,45 23,80 27,33 11,92 12,72 

BHG 9,46 8,09 39,80 38,04 21,17 23,90 10,91 11,61 
Bron: BISA.brussels  

 
 
 

3 Geen gelijkaardige gegevens beschikbaar voor 2007 
4 Geen gelijkaardige gegevens beschikbaar voor 2007 
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Tussen 2007 en 2017 is in de meeste Anderlechtse wijken het aandeel van de eenoudergezinnen in 
het totaal aantal private huishoudens toegenomen. De stijging was het grootst in de wijken Kuregem, 
Goede Lucht en Moortebeek – Peterbos. Die wijken bieden een aantal sociale woningen en kleine 
woningen die bijzonder geschikt zijn voor eenoudergezinnen die het vaak financieel niet breed 
hebben. 

 

Conclusies  

 Toename van het aantal huishoudens en van de gemiddelde grootte ervan. 

 Daling van de verhouding eenpersoonsgezinnen (die nog steeds 42% van de huishoudens 
vertegenwoordigen, tegenover 46% gemiddeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

 Stijging van de verhouding eenoudergezinnen en koppels met kinderen. 
 

Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Gemiddelde grootte van de 
huishoudens 

2,17 (2007) 2,32 (2017) 

Bron: BISA.brussels 
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Belgische en vreemde bevolking (p. 32) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Een groot aandeel vreemdelingen (24,50% in 2008) maar toch iets onder het gewestelijke 

gemiddelde (28,10% in 2008)   
 Noord-Afrika (hoofdzakelijk Marokko), Subsaharisch Afrika en West-Europa zijn de 

belangrijkste regio's van herkomst van de buitenlandse inwoners van Anderlecht. Beperkte 
vertegenwoordiging van de Turkse gemeenschap, geen oververtegenwoordiging van landen 
die recent zijn toegetreden tot de Europese Unie (Roemenië, Polen) hoewel ze wel relatief 
veel aanwezig zijn en ondervertegenwoordiging van de andere onderdanen van het Europa 
van de 15 (vóór 2004)  

 Oververtegenwoordiging van de buitenlandse bevolking in de oostelijke wijken.  
  

Evolutie sinds het GemOP  
In 2018 telde de gemeente Anderlecht 38.103 inwoners van buitenlandse nationaliteit, goed voor 
32,19% van de bevolking. Dat is iets minder dan het gewestelijke gemiddelde dat 34,80% bedraagt. 

 
Belgische en buitenlandse bevolking in 2018 
Aantal 

inwoners en 
% van de 

totale 

bevolking 

BELGISCH VREEMDELING TOTAAL 

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Anderlecht 39.010 41.269 80.279 19.839 18.264 38.103 58.849 59.533 118.382 

32,95%  34,86%  67,81%  16,76%  15,43%  32,19%  49,71%  50,29%   100%  

BHG 378.873 402.746 781.619 209.355 207.752 417.107 612.101 586.625 1.198.726 

 

31,61%  
 

33,60%  
 

65,20%  
 

17,46%  
 

17,33%  
 

34,80%  
 

51,06%  
 

48,94%  
100%  

Bron: BISA.brussels  
Evolutie van de verhouding vreemdelingen tussen 2008 en 2018 
% totale 

bevolking 

Verhouding 

vreemdelingen in 2008 

Verhouding 

vreemdelingen in 
2018 

Evolutie van de verhouding 

vreemdelingen tussen 2008 en 
2018 

Anderlecht 24,50% 32,19% + 7,69% 

BHG 28,10% 34,80% + 6,70% 

Bron: BISA.brussels + berekeningen BRAT  
 

Jarenlang al neemt de vreemde bevolking in Brussel voortdurend toe, ook in de gemeente Anderlecht. 
Tussen 2008 en 2018 is het aandeel vreemdelingen met 7,69% gestegen, dat is iets meer dan de  
toename op gewestelijk niveau die in dezelfde periode 6,70% bedroeg. Deze groei houdt sterk 
verband met de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe landen (Roemenië, Polen, Slovakije,  
Bulgarije, enz.) en met de versterking van het statuut van Brussel als internationale stad. 

 
Net als in de diagnose van 2013 zien we in Anderlecht nog steeds een sterke aanwezigheid van 
gezinnen uit de immigratie (hoewel vaak Belgisch door naturalisatie of door geboorte op Belgisch 
grondgebied), vooral van Maghrebijnse oorsprong. Ze wonen vooral in de oostelijke wijken van de  
gemeente. Ook (al dan niet Belgische) inwoners uit Subsaharisch Afrika zijn sterk vertegenwoordigd. 
Het aandeel mensen van Maghrebijnse en Afrikaanse origine is tussen 2007 en 2018 gedaald vanwege 
de komst van nieuwe bevolkingen, maar hun aantal is desondanks licht toegenomen. 
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Buitenlandse bevolking per nationaliteit in 2018 
Aantal 

inwoners en 

%    van    de 
totale 

bevolking 

België EU-15 UE-13 
Nieuwe 
landen 

Rest van 
Europa 

Turkije Noord- 
Afrika 

Anderlecht 80.279 12.387 10.268 871 613 5.838 
67,81%  10,46%  8,67%  0,74%  0,52%  4,93%  

BHG 781.619 190.144 85.954 11.450 8.560 41.790 
65,20%  15,86%  7,17%  0,96%  0,71%  3,49%  

 Subsaharisch 
Afrika 

Zuid- 
Amerika 

Rest van 
de OESO 

Andere  TOTAAL 

Anderlecht 3.280 838 96 3.912 118.382 

2,77%  0,71%  0,08%  3,30%  100%  

BHG 27.886 9.219 7.930 34.174 1.198.726 

2,33%  0,77%  0,66%  2,85%  100%  

Bron: BISA.brussels  
 

Evolutie van de vreemde bevolking voor de belangrijkste vertegenwoordigde nationaliteiten tussen 2007 en 
2018 
Aantal inwoners 

en % van  de 

vreemde 
bevolking 

% in 2007 

in de 

vreemde 
bevolking 

Aantal in 2018 % in 2018 in de 

vreemde 

bevolking 

Evolutie van  h et 

aandeel tussen  

2010 en 2018 

Roemenië 2,7% 6.537 17,2% 14,46 

Marokko 22,9% 5.249 13,8% -9,12 

Italië 14,6% 3.064 8,0% -6,56 

Polen 5,0% 2.871 7,5% 2,53 

Spanje 9,3% 2.670 7,0% -2,29 

Portugal 7,3% 2.604 6,8% -0,47 

Frankrijk 7,7% 2.516 6,6% -1,10 

Syrië - 1.371 3,6%  

DR Congo 2,8% 793 2,1% -0,72 

Turkije 3,2% 747 2,0% -1,24 

Griekenland 4,0% 683 1,8% -2,21 
Bron: BISA.brussels + berekeningen BRAT  

 
De meest vertegenwoordigde nationaliteit in de gemeente Anderlecht in 2018 zijn de Roemenen. 
Deze groep telt 6.537 personen en vertegenwoordigt 17.16% van de vreemde bevolking. Daarna 
komen de Marokkanen (13,78%), de Italianen (8,04%) en de Polen (7,53%). 

 
Als we enkel kijken naar de evolutie van het aantal personen, zien we - op enkele bijzondere gevallen 
na (Roemenië, Polen, Syrië, enz.) dat het aantal enigszins stabiel is gebleven. Daartegenover staat een 
daling van de verhouding van deze groepen, een logisch gevolg van de demografische boom van 
bepaalde Oost-Europese nationaliteiten in de afgelopen tien jaar. Het aantal Roemenen (het meest 
opmerkelijke geval) is op tien jaar tijd vertienvoudigd (stijging van 629 in 2007 naar 6.537 in 2018) en 
ook het aantal Polen is in dezelfde periode sterk toegenomen. De Poolse bevolking in Anderlecht steeg 
van 1.174 personen in 2007 naar 2.871 personen in 2018. 

 
Van recentere datum is de komst van Syriërs in de gemeente Anderlecht. 
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2016: 

  
  

Gewestelijk gemiddelde = 

7,09% 

2009: 
Gewestelijk gemiddelde = 3,78% 

 

Evolutie van het aantal onderdanen van de 10 meest vertegenwoordigde buitenlandse nationaliteiten in 2015 
(Anderlecht, 1ste januari 2005-2015) 

 
Bron: BISA.brussels – Zoom op de gemeenten 2016 

 
Het is belangrijk om hier voor ogen te houden dat vanwege de zeer sterke stijging van het aandeel 
vreemdelingen in de gemeente Anderlecht en ruimer gezien ook in het hele Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest, een groot deel van de Anderlechtse wijken de verhouding vreemdelingen in de totale 
bevolking heeft zien toenemen. Ter herinnering: de verhouding van de vreemde bevolking is tussen  
2008 en 2018 in de gemeente Anderlecht met 7,69% gegroeid. Dat is dus een aanzienlijke stijging. 

 
Aandeel vreemdelingen uit de nieuwe lidstaten van de EU per wijk in 2009 en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bron: BISA.brussels  
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De verdeling van de vreemdelingen per wijk is in de 10 afgelopen jaren niet fundamenteel veranderd. 
De bevindingen van 10 jaar geleden zijn ondanks de stijging van de vreemde bevolking nog steeds 
actueel: in het oosten van de gemeente liggen de wijken met veruit het grootste aandeel 
vreemdelingen in de totale bevolking. De Polen en Roemenen die zich op het grondgebied zijn komen 
vestigen, zijn behalve in de oostelijke wijken ook aanwezig in de meer centrale wijken, vooral in de 
wijken Anderlecht – Centrum – Wayez en Veeweide – Dageraad waar ze meer dan 11% van de 
bevolking uitmaken. 
  
Aandeel vreemdelingen uit de nieuwe lidstaten van de EU per wijk in 2016 - Zoom op Anderlecht 

 

Bron: BISA.brussels  
 
 

Conclusies  

 Na de daling die werd vastgesteld in het GemOP van 2013 is de verhouding vreemdelingen in 
Anderlecht gestegen (sneller dan gemiddeld in Brussel). Deze stijging houdt sterk verband met 
de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe landen (Roemenië, Polen) en met de 
toestroom van immigranten (onder meer Syriërs die echter niet allemaal zijn opgenomen in 
de statistieken). Deze 'nieuwe' vreemdelingen brengen specifieke noden en praktijken met 
zich mee. 

 Het aantal vreemdelingen uit Maghrebijnse landen en Subsaharisch Afrika blijft hoog maar is 
vrij stabiel. 

 De geografische verdeling is weinig veranderd. We zien echter een zeer hoge verhouding 
Polen en Roemenen die zich recent op het grondgebied zijn komen vestigen, niet alleen in het 
oosten van de gemeente maar ook in de centrale wijken. 

 

Opvolgingsindicatoren  
Indicator Waarde bij de 

diagnose 
'Huidige' waarde 

% vreemdelingen 24.5% (2008) 
Onder wie vooral: 

32.2% (2018) 
Onder wie vooral: 

5 grote nationaliteiten (in 
aantal vreemdelingen) 

Marokko, Italië, 
Spanje, Frankrijk, 
Portugal 

Roemenië, Marokko, 
Italië, Polen, Spanje 

Bron: BISA.brussels 



Deel 1 / p 14 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

 

 

 

Sociaaleconomisch profiel van de wijken (p. 36) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Bevolking met een gediversifieerd profiel, met een groot aandeel huishoudens met een laag 

inkomen 

 Een gemiddeld totaal netto inkomen per aangifte lager dan het gewestelijke gemiddelde 
 Concentratie van de huishoudens met de laagste inkomens in de oostelijke wijken en van de 

meer gegoede huishoudens in de westelijke wijken; 
 Evolutie van de inkomens gelijkaardig als gemiddeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

(stijging tot 2003, vervolgens daling tot 2005, het jaar waarin de inkomens weer zeer licht 
begonnen te stijgen). 

 
Evolutie sinds het GemOP  
In 2016 noteerde de gemeente Anderlecht 59.024 belastingaangiften die als volgt waren verdeeld: 

 
Verdeling van de inkomens per aangifte per inkomensschijf in 2016 

 2016 

Aantal en % < 10.000€ 20.000€ 30.000€ 40.000€ > TOTAAL 
aangiften per 10.000€ – – – – 50.000€  

inkomensschijf  20.000€ 30.000€ 40.000€ 50.000€   

Anderlecht 11 720 22 423 12 298 5 928 3 040 4 165 59 024 

19,86% 37,99% 20,83% 10,04% 5,15% 7,06% 100% 

Verhouding BHG 19,25% 33,10% 19,59% 10,71% 5,91% 11,44%  

Bron: BISA.brussels/(Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, DGS 

 

 

Net als in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest situeren de meeste belastingaangiften zich in de 
inkomensschijf 10.000€ - 20.000€ (38% van de aangiften in Anderlecht en 33% van de aangiften in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De gemiddelde en mediane inkomens zijn in Anderlecht lager dan in 
het hele Brussels Gewest. De drie inkomensschijven onder de 30.000 € zijn in de gemeente sterker 
vertegenwoordigd dan gemiddeld  in het Gewest.  Omgekeerd zijn de inkomensschijven boven de 
30.000 € in Anderlecht minder vertegenwoordigd dan in de rest van het Gewest. De huishoudens met  
een laag inkomen zijn in de gemeente dus nog steeds oververtegenwoordigd. 
De inkomens onder de 30.000 € vertegenwoordigen 78,7% van de belastingaangiften in Anderlecht, 
tegenover 72% van de belastingaangiften in het Gewest. 

 
Gemiddeld totaal inkomen per aangifte tussen 2007 en 2016 
€ 2007 2008 2009 2010 2011 
Anderlecht 19 473 20 168 20 546 20 604 21 259 

BHG 23 100 23 972 24 339 24 318 25 094 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Anderlecht 22 180 22 435 22 887 22 803 22 797 

BHG 26 463 26 871 27 252 27 449 27 704 

Bron: BISA.brussels/(Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, DGS 

 

Vergelijking van het gemiddeld totaal inkomen per aangifte tussen 2007 en 2016 en evolutie 
 Gemiddeld totaal 

netto inkomen per 
aangifte in 2007 

Gemiddeld totaal 
netto inkomen per 
aangifte in 2016 

Evolutie van het gemiddeld 
totaal inkomen per 
aangifte tussen 2007 en 
2016 

Anderlecht 19.473 € 22.797 € + 17,07% 

BHG 23.100 € 27.704 € 
+ 19,93% 

Bron: BISA.brussels/(Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, DGS 
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Ontwikkeling van het gemiddelde inkomen per aangifte (2005-2015) 

 

In 2016 bedroeg het gemiddeld totaal netto inkomen per aangifte 22.797 € voor de gemeente 
Anderlecht en 27.704 € voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Tussen 2007 en 2016 is het gemiddeld inkomen per aangifte in Anderlecht gestegen, net als in de  
andere gemeenten van het Brussels Gewest. Toch is deze stijging in verhouding minder sterk dan in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in andere gemeenten. Het gemiddeld totaal netto inkomen per 
aangifte steeg tussen 2007 en 2016 met 17,07% of 3.324 € in de gemeente Anderlecht en met 19,93%  
of 4.604 € in het hele Gewest. 

 

Bron: BISA.brussels 

 
De gemeente Anderlecht blijft dus in de categorie van gemeenten waar de inkomens lager zijn dan in 
het Gewest (van de 19 gemeenten komt ze zelfs op de 17deplaats). In 2015 werd enkel in de 
gemeenten Sint-Joost-ten-Node (18.908 €) en Sint-Jans-Molenbeek (22.077 €) een lager gemiddeld 
totaal netto inkomen per aangifte genoteerd dan in Anderlecht (22.803 €). 

 
Gemiddeld inkomen per aangifte en per gemeente in 2015 

 Gemiddeld belastbaar 
inkomen per aangifte 
(inkomensklassen) (€) 

Sint-Pieters-Woluwe 42.483 
Ukkel 36.400 

Watermaal-Bosvoorde 35.378 
Oudergem 35.205 

Sint-Lambrechts-Woluwe 33.708 

Elsene 29.655 
Sint-Agatha-Berchem 29.032 
Etterbeek 28.636 

Gewestelijk gemiddelde 27.449 

Ganshoren 27.181 
Jette 27.159 

Vorst 26.604 
Evere 26.438 

Brussel 25.065 
Koekelberg 24.742 
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Schaarbeek 24.231 
Sint-Gillis 22.950 

Anderlecht 22.803 
Sint-Jans-Molenbeek 22.077 

Sint-Joost-ten-Node 18.908 
Bron: BISA.brussels 

 
Als we kijken naar de structuur van de inkomens in Anderlecht zien we dat de gemeente de 
gewestelijke tendens volgt - de inkomens stijgen - maar dat het aantal huishoudens met een laag 
inkomen desondanks nog vrij groot is. Bovendien lijken de inkomens minder snel te stijgen dan in heel  
wat andere Brusselse gemeenten. In het algemeen en op enkele uitzonderingen na zijn de inkomens 
het meest gestegen in de Brusselse gemeenten met de hoogste gemiddelde inkomens per 
huishouden. De concentratie van de welvaart in bepaalde gemeenten is de afgelopen jaren dus nog  
versterkt. Omdat de gemeente Anderlecht niet een van de gemeenten is waar de meest welvarende 
huishoudens zijn geconcentreerd, kon ze dus niet profiteren van deze evolutie. 

 
Conclusies  

 De huishoudens met een laag inkomen zijn in Anderlecht nog steeds oververtegenwoordigd. 

 De inkomens zijn in de gemeente in verhouding minder sterk gestegen dan in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Gemiddeld totaal netto 
inkomen per aangifte 

19.473 € (2007) 22.797 € (2016) 

Positie ten opzichte van de 
andere Brusselse gemeenten 
(in afnemende volgorde van 
gemiddeld totaal netto 
inkomen per aangifte) 

16de plaats 17de plaats 

Bron: BISA.brussels 
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Verandering in het % inwoners tussen 18 en 64 jaar dat een inkomen uit  

sociale integratie of een equivalent daarvan ontvangt tussen 2002 en 2017 

Sociale dynamiek van de wijken (p. 37) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Bijna een kwart van de actieve bevolking leeft van een vervangingsinkomen. Dat is meer dan 

het gewestelijk gemiddelde 
 Het aandeel rechthebbenden op een leefloon stijgt in Anderlecht sneller dan de bevolking. Die 

vaststelling moeten we in verband brengen met het feit dat zich in de gemeenten veel 
personen met een laag inkomen en/of kwetsbare personen zijn komen vestigen. 

 
Evolutie sinds het GemOP  

 

Bron: POD Maatschappelijke integratie en FOD Economie - Statistics Belgium, berekeningen Observatorium voor Gezondheid en Welzijn  

 
De bevindingen van het GemOP van 2013 werden bevestigd en nog versterkt: de verhouding 
rechthebbenden op een leefloon stijgt in Anderlecht sneller dan gemiddeld in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en sneller dan de bevolking. Het aantal personen dat een leefloon of daarmee 
gelijkgesteld loon ontvangt is in Anderlecht sinds 2006 bijna verdubbeld: van 2.689 personen in 2006 
naar 5.233 personen in 20175. 

 
De verhouding leefloners is in Anderlecht dus gestegen van ongeveer 5% in 2008 (4% in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) tot iets meer dan 7% in 2017 (ongeveer 5,5% in het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest). Het verschil tussen de gemeente Anderlecht en het Gewest wordt dus steeds groter. Een van 
de mogelijke verklaringen is het feit dat zich recent heel wat vreemdelingen met een zeer kwetsbaar 
profiel in de gemeente zijn komen vestigen. Anderlecht (en meer bepaald de oostelijke wijken) blijft  
een bevoorrechte toegangspoort voor niet-Europese nieuwkomers. 

 
 
 
 

5 
Bron: POD Maatschappelijke integratie en FOD Economie - Statistics Belgium, berekeningen Observatorium voor Gezondheid en Welzijn  
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Conclusies  

 De bevindingen van het GemOP van 2013 werden bevestigd en nog versterkt: de verhouding 
rechthebbenden op een leefloon stijgt in Anderlecht sneller dan gemiddeld in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en sneller dan de bevolking. Het aantal begunstigden van een leefloon 
of daarmee gelijkgesteld loon is in Anderlecht sinds 2006 bijna verdubbeld. 

 De gemeente telt een groot aantal kansarmen wat er, samen met de het hoge geboortecijfer, 
toe leidt dat bijna een derde van de kinderen geboren wordt in gezinnen zonder inkomen uit 
arbeid. Alleenstaande moeders en zeer jonge moeders zijn eveneens oververtegenwoordigd6. 

 
Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Aandeel van de 18-64-jarige 
begunstigden van een 
leefloon of daarmee 
gelijkgesteld loon 

5% (2007) 7.2% (2017) 

Aantal begunstigden van een 
leefloon of daarmee 
gelijkgesteld loon 

2689 (2006) 5233 (2017) 

Bron: POD Maatschappelijke integratie en FOD Economie - Statistics Belgium, berekeningen Observatorium voor Gezondheid en Welzijn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Uittreksel uit de publicatie van het BISA "Zoom op de gemeenten, Anderlecht", Editie 2016. 
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 B. DE NOOD AAN VOORZIENINGEN EN DIENSTEN  
 

Jonge kinderen (p. 53) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Tekort aan opvangplaatsen voor jonge kinderen; 

 Aantal plaatsen per kind7 zeer verschillend van wijk tot wijk: de grootste tekorten zien we in 
het oosten van het grondgebied waar zich de dichtstbevolkte wijken bevinden. 

 
Evolutie sinds het GemOP  
In geen enkele Brusselse gemeente is het aantal kinderopvangplaatsen per kind jonger dan 3 jaar  
kleiner dan in Anderlecht (in 2017 0,16 opvangplaatsen per kind in Anderlecht tegenover gemiddeld 
0,32 opvangplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest8). Deze bevinding van tien jaar geleden 
was in 2017 nog altijd actueel en zelfs verergerd. Als we enkel de cijfers bekijken, zien we dat de  
bevolking van 0 tot 4 jaar tussen 2007 en 2018 met bijna 20% is gestegen. Het aantal 
kinderopvangplaatsen steeg in dezelfde periode echter slechts met iets meer dan 5%. Voor de 
Anderlechtse gezinnen lijkt het dus moeilijker dan voorheen om een opvangplaats te vinden. 

 
Kinderen van 0 tot 4 jaar 2007-2018 

Aantal kinderen van 0-4 jaar 
(indicator weerhouden in het 

GemOP van 2013) 

 
Evolutie 

2007-2018 
2007 2018 

7 719 9 613 + 19,70% 

Bron: BISA.brussels  

 

Kinderopvangplaatsen 2007-2017 
 

Aantal kinderopvangplaatsen 
 

Evolutie 
2007-2018 

2007 2017 

Anderlecht 1 021 1 080 + 5,46% 

BHG 15 853 19 784 + 19,86% 

Bron: BISA.brussels 

 
Het is uiteraard niet zo dat alle kinderen jonger dan 3 jaar nood hebben aan een opvangplaats. Toch 
blijft het tekort aan opvangplaatsen een groot probleem dat we ook zien in andere Brusselse 
gemeenten, vooral in die van de eerste kroon. 

 
Bovendien, zoals we al vaststelden in de vorige diagnose, hebben in Anderlecht enkel de meest 
westelijk gelegen wijken een meer dan bevredigend aantal kinderopvangplaatsen voor de mensen die 
er wonen (ver boven het gewestelijke gemiddelde). Omgekeerd heerst er in alle wijken die binnen de 

 

7 Het aantal plaatsen per kind is de indicator die meestal  wordt gebruikt om na te gaan of het aanbod voldoet aan de vraag. 

Hij vergelijkt het aantal aangeboden kinderopvangplaatsen met het aantal kinderen jonger dan 3 jaar. Meer informatie over 

de indicator vindt men op de website van het BISA: http://monitoringdesquartiers.brussels/indicators/nombre -de-places- 
en-milieux-daccueil-par-enfant/ 
8 Bron: BISA.brussels – cijfers 2017. 

http://monitoringdesquartiers.brussels/indicators/nombre-de-places-
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Aantal kinderopvangplaatsen per kind jonger dan drie jaar 2017 

Ring zijn gelegen een nijpend tekort aan kinderopvangplaatsen. Nergens in het Brussels Gewest is het 
tekort groter (zie onderstaande kaart). 

 

 

Om aan de tekorten in de sector te verhelpen keurde de Franse Gemeenschapsregering in juli 2013 
het plan Cigogne III goed (2014-2024) met als belangrijkste doel 14.849 kinderopvangplaatsen te 
creëren in het Brussels en het Waalse Gewest Gezien de tekorten die werden geïdentificeerd, is ook 
Anderlecht logischerwijs begunstigde van dit plan en heeft de gemeente al heel proactief opgetreden. 

 
Sinds enkele jaren, grotendeels dankzij het plan Cigogne III maar ook dankzij de Wijkcontracten en de 
Stadsvernieuwingscontracten, is het creëren van kinderopvangplaatsen in Anderlecht in een 
stroomversnelling geraakt, vooral in de wijken met de grootste tekorten. 
Bovendien zag de gemeente er de laatste jaren op toe dat in het  kader van grote vastgoedprojecten 
op haar grondgebied eveneens kinderopvangplaatsen werden voorzien (met name via 
stedenbouwkundige lasten). 

 
Sinds 2013 openden een vijftiental kinderopvangmilieus hun deuren in Anderlecht, terwijl er voor de 
komende jaren nog zeven gepland zijn (zie onderstaande tabel en kaart). Samen vertegenwoordigen 
ze +/- 800 plaatsen die al gerealiseerd of gepland zijn. 

 
Nieuwe kinderopvangplaatsen sinds 2013 (gerealiseerd of gepland) 

Naam Capaciteit Status Opmerkingen 

Crèche - CityGate  Gepland Project CityGate I (CityDev) 

Crèche - Nautilus 21 Gepland Project Nautilius 

Crèche Bronze 49 Gepland DWC Biestebroek 

Crèche Peterbos 49 Gepland DWC 

Crèche Prins 49 Gepland Project Prins (BGHM) 

Les Roseaux 49 Gepland Project Passer (Citydev) 

Les Roses 21 Gepland DWC 
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L'Arbre à Papillons 18 Gerealiseerd DWC 

Klaproos 35 Gerealiseerd Project Citydev 

Crèche Cabo Verde  Gerealiseerd Project Cabo Verde 

Le Bocage 84 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Les Camelias 21 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Les Capucines 24 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Les Colchiques 24 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Les Coquelicots 36 Gerealiseerd Plan Cigogne 3, Project Erasmus Gardens 

Les Glycines 49 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Les Paquerettes 21 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Les Petits Ramiers 38 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Les Trèfles 37 Gerealiseerd Plan Cigogne 3, Project Klaverswijk 

Les Tulipes 28 Gerealiseerd Plan Cigogne 3 

Perce-Neige 49 Gerealiseerd Plan Cigogne 3, DWC 

Scheutje 54 Gerealiseerd DWC 
Bronnen: Websites van de grote vastgoedprojecten, jaarverslagen van de gemeente, programma's van de Wijkcontracten  

 
Zoals blijkt uit de onderstaande kaart werden de nieuwe crèches vooral voorzien in de wijken waar 
volgens het GemOP een tekort heerst. 

 

Bronnen: website, gemeente, quartier.brussels  

 
Deze nieuwe recente dynamiek, gekoppeld aan de vrij recente vertraging van de bevolkingsgroei, zou 
het aantal kinderopvangplaatsen per kind de komende jaren moeten verhogen. De inspanningen 
moeten echter nog worden voortgezet als men alle tekorten wil wegwerken. 
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Volgens de projecties van het BISA zullen er tegen 2025 in Anderlecht +/- 1.200 kinderen jonger dan 3 
jaar bijkomen9. Naast het huidige tekort (in 2017 waren er 17 plaatsen voor 100 kinderen, tegenover 
gemiddeld 37 plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zouden er tegen 2025, 400 nieuwe  
opvangplaatsen moeten worden gecreëerd als men de doelstellingen van de Europese Unie en de  
Belgische federale regering wil halen. 

 

Conclusies  

 Anderlecht heeft nog steeds een tekort aan kinderopvangplaatsen, zeker omdat de bevolking 
jonger dan 3 jaar sneller is toegenomen dan er kinderopvangplaatsen werden gecreëerd in 
dezelfde periode. Het creëren van nieuwe plaatsen blijft dus een grote uitdaging. 

 De gemeente is zich daarvan bewust en heeft recent verschillende nieuwe crèches opgericht. 
Ook in het kader van de meeste grote vastgoedprojecten en wijkcontracten worden er 
kinderopvangplaatsen voorzien. Die inspanningen moeten worden voortgezet naarmate de 
bevolkingsgroei toeneemt. 

 
Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Aantal kinderopvangplaatsen 
in groepsopvang 

0,19 (2008) 0,17 (2017) 

Bron: BISA.brussels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Demografische projecties van het BISA voor kinderen van 0-4 jaar + raming van de kinderen jonger dan 3 jaar 
door toepassing van de regel van 3 
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Onderwijs (p. 54) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Hoewel het aantal plaatsen per kind aansluit bij het gewestelijke gemiddelde en hoger is dan 

1, duidt het GemOP op een tekort aan onderwijsplaatsen, vooral in de lagere scholen en de  
gemeentescholen. 

 Vanwege de verwachte bevolkingsgroei en de bevindingen in het GemOP, wordt het aantal 
scholen met 600 plaatsen die vóór 2015 zouden moeten worden gecreëerd geraamd op niet 
minder dan 10! 

 
Evolutie sinds het GemOP  
De afgelopen tien jaar is de schoolbevolking in Anderlecht sterk gestegen (iets meer dan het 
gewestelijke gemiddelde) met bijna + 17% (tegenover bijna + 15% in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest). Deze stijging houdt uiteraard verband met de bevolkingsgroei. 

 

Aantal schoolgaande leerlingen in Anderlecht per onderwijsniveau (2007-2008 & 2017-2018) en evolutie 

 

Aantal 
leerlingen 

Kleuteronderwijs: Lager onderwijs Middelbaar 
onderwijs 

TOTAAL 

Anderlecht  

2007-2008 5.585 8.636 10.573 24.794 

Evolutie + 11,9% + 24,8% + 6,7% + 16,7% 

2017-2018 6.250 10.776 11.286 28.312 

 BHG  

2007-2008 51.716 83.335 88.918 223.969 

Evolutie + 12,7% + 19% + 10,1% + 14,3% 

2017-2018 58.274 99.135 97.911 255.320 
Bron: BISA.brussels 

 

De schoolbevolking is in de afgelopen tien jaar het sterkst gestegen in het lager onderwijs. Het aantal 
leerlingen in het lager onderwijs die in Anderlecht wonen bedroeg in het schooljaar 2017-2018 in 
Anderlecht bijna 25% meer dan tien jaar daarvoor (+ 19% in het Brussels Gewest). 

 

% schoolgaande leerlingen in Anderlecht en wonend in Anderlecht (2016-2017) 

Aandeel leerlingen die wonen en school 
lopen in Anderlecht in 2016-2017 

Kleuteronderwijs: 81,3% 

Lager onderwijs 76,1% 

Middelbaar 
onderwijs 

46,3% 

Bron: BISA.brussels 

 

Gezien de lage mobiliteit van de leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs (meer dan ¾ van deze 
leerlingen die in Anderlecht wonen gaat er ook naar school), is het belangrijk om in de scholen over  
voldoende plaatsen te beschikken. 

Hoewel iedereen het erover eens is dat het aantal plaatsen in het kleuter-, lager en middelbaar 
onderwijs moet worden opgevoerd, blijft het moeilijk om dat ook daadwerkelijk te doen. Sinds enkele 
jaren daalt de opvangcapaciteit van de scholen in het Brussels Gewest en meer nog in Anderlecht. 
Waar in de diagnose van 2013 voor de gemeente nog een licht overschot werd opgetekend (1,02 voor  
het kleuteronderwijs en 1,05 voor het lager onderwijs), zien we nu een licht tekort (0,93 voor het  
kleuteronderwijs en 0,97 voor het lager onderwijs) (zie onderstaande tabel). 
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Opvangcapaciteit van de Anderlechtse scholen (2009-2010 & 2016-2017) en evolutie 
(Aantal  leerlingen / Aantal kinderen) 

 Kleuteronderwijs Lager onderwijs 

Anderlecht 

2009-2010 1,02 1,05 

Evolutie - 0,09 - 0,08 

2016-2017 0,93 0,97 

 BHG 

2009-2010 1,08 1,13 

Evolutie - 0,02 - 0,03 

2016-2017 1,06 1,10 
Bron: BISA.brussels 

 

Het creëren van nieuwe plaatsen en dus van nieuwe schoolinrichtingen in Anderlecht is dus een van 
de prioriteiten van de afgelopen jaren. De gemeente heeft alles in het werk gesteld om nieuwe 
leerlingen te kunnen opvangen op haar grondgebied. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste 
projecten voor de bouw of uitbreiding van kleuterscholen en lagere scholen in Anderlecht: 

Nieuwe plaatsen in de scholen sinds 2013 (gerealiseerd of gepland) 

 
Naam 

Lager 
onderwijs 

Middelbaa 
r onderwijs 

Hoger 
onderwij 

s 

 
Staat 

 
Type inrichting 

Les Acacias ja   Gepland herinrichting 

Les Etangs ja   Gepland herinrichting 

Scheut ja   Gepland uitbreiding 

De Beverboom ja   Gepland bouw 

CityDox ja   Gepland bouw 
 
Petits goujons 

 
ja 

  Gerealiseer 
d 

 
uitbreiding 

 
Les Trèfles 

 
ja 

  Gerealiseer 
d 

 
bouw 

 
Moortebeek 

 
ja 

  Gerealiseer 
d 

 
bouw 

 
La Roue 

 
ja 

  Gerealiseer 
d 

 
uitbreiding 

 

Ecole du dialogue 
 

ja 

  Gerealiseer 
d 

 

herinrichting 
 

Les Pommiers 
 

ja 

  Gerealiseer 
d 

 

bouw 
 
Sint-Goedele Brussel 

 
ja 

  Gerealiseer 
d 

 
uitbreiding 

 

Pierre Lairin 
 

ja 
  Gerealiseer 

d 
 

uitbreiding 
 

Claire Soleil 
 

ja 
  Gerealiseer 

d 
 

uitbreiding 
 
Kameleon 

 
ja 

  Gerealiseer 
d 

 
uitbreiding 

Bull (Erasmuslessen + AJB)  ja  Gepland bouw 

COOVI  ja  Gepland bouw 

 

Petite-Île 
  

ja 
 Gepland bouw van 2 

scholen 
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Lycée Sœur Emmanuelle 

  
ja 

 Gerealiseer 
d 

 
bouw 

Erasmushogeschool Brussel   ja Gepland uitbreiding 

Erasme ULB   ja Gepland bouw 
 

Hogeschool voor Circuskunsten 

   

ja 
Gerealiseer 
d 

 

herinrichting 
(Bron: Gemeente Anderlecht, Programma's van de Wijkcontracten, internet, jaarverslagen van de gemeente)  

 

 
Uit deze tabel en uit de onderstaande kaart blijkt dat de gemeente reële inspanningen heeft geleverd 
om het tekort aan onderwijsplaatsenweg te werken. 

 

Bron: Gemeente Anderlecht  

 
Het GemOP beval aan om op korte termijn 10 nieuwe kleuter- en lagere scholen te bouwen (goed 
voor 6.000 plaatsen). Die doelstelling is nog niet gehaald, maar de verhouding vraag/aanbod in 
Anderlecht sluit aan bij het gewestelijke gemiddelde. In 2016-2017 daalde deze verhouding zowel in 
het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs echter onder de drempel van '1 plaats per kind'. De 
gemeente moet de komende jaren dus nog verdere inspanningen leveren. 

 
Volgens de projecties van het BISA zullen er tegen 2025 in Anderlecht10: 

 +/- 1.000 kinderen van 3 tot 5 jaar bijkomen (kleuteronderwijs) 
 +/- 1.450 kinderen van 6 tot 12 jaar bijkomen (lager onderwijs) 
 +/- 1.600 kinderen van 12 tot 18 jaar bijkomen (middelbaar onderwijs) 

In theorie moeten er dus even veel onderwijsplaatsen worden gecreëerd (vooral in het kleuter- en 
lager onderwijs waar de mobiliteit van de leerlingen beperkt is). 

 
 

10 Demografische projecties van het BISA per leeftijdsklasse + toepassing van de regel van 3. 
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Conclusies  

 De situatie in het onderwijs is minder nijpend dan in de kinderopvangplaatsen. Gezien de 
bevolkingsgroei en de toename van het aandeel jongeren, is de vraag naar onderwijsplaatsen 
de laatste jaren echter alleen maar toegenomen. De gemeente heeft daarom voorzien in 
verschillende projecten voor de bouw / uitbreiding van scholen. Het doel van het GemOP 
werd echter niet bereikt en de komende jaren zal de gemeente nog verdere inspanningen 
moeten leveren. De opvangcapaciteit in het kleuter- en lager onderwijs is immers licht 
gedaald. 

 
Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Aantal plaatsen in het 
kleuteronderwijs per 
betrokken kind 
(opvangcapaciteit) 

Kleuteronderwijs: 1,02 
(2009) 

Kleuteronderwijs: 0,93 
(2017) 

Aantal plaatsen in het lager 
onderwijs per betrokken kind 
(opvangcapaciteit) 

Lager onderwijs: 1,05 
(2009) 

Lager onderwijs: 0,97 
(2017) 

Bron: BISA.brussels 



Deel 1 / p 27 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

 

 

 

Andere voorzieningen (p. 60) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
De diagnose van het GemOP geeft een lijst van de belangrijkste sport-, vrijetijds-, cultuur- en 
gezondheidsvoorzieningen, maar maakt geen analyse van de vraag of deze voorzieningen voldoen aan 
de behoeften van de bevolking. Het is daardoor niet makkelijk om een balans op te maken van hun  
evolutie. 

 
Evolutie sinds het GemOP  
Onderstaande tabel en kaart vermelden de belangrijkste projecten voor andere voorzieningen dan 
onderwijs en kinderopvang die sinds 2013 werden gerealiseerd of gepland zijn: 

 
Nieuwe sport-, socioculturele, gezondheids- en vrijetijdsvoorzieningen sinds 2013 (gerealiseerd of gepland) 
Naam Type Staat Opmerkingen 
Volkshuis cultuur Gepland  

Station Kuregem cultuur Gepland In het voormalige station van Kuregem/ Nog 
te starten SVC-project 

Brouwerij Atlas cultuur Gerealiseerd Tijdelijke bezetting 
Maison des artistes cultuur Gerealiseerd Uitbreiding van het Maison des Artistes 

studio Citygate cultuur Gerealiseerd Evenementen, kunstenaarsresidentie Tijdelijke 
bezetting 

Ketelhoeve cultuur Gerealiseerd Renovatie van een hoeve en een huis tot een 
doorgangsgebouw voor voeding 

Cultureel centrum Scheut cultuur Gerealiseerd DWC-project 

Ziekenhuis Joseph Bracops gezondheid Gepland Bouw van een nieuwe polykliniek en van een 
medisch-technisch gebouw op de site van het 
Joseph Bracobs-ziekenhuis. 

Jules Bordet Instituut gezondheid Gepland Nieuw instituut (40 000 m²) 250 bedden. 
La Braise gezondheid Gepland Bouw van een dag- en overnachtingscentrum 

(ongeveer 15 plaatsen) voor personen met 
een hersenletsel 

Skatepark Demets sport Gepland  

Voorziening langs 
voetbalveld (DWC) 

het sport Gepland  
DWC-project 

Sporthal Peterbos (SVC) sport Gepland SVC-project 
Sportzaal sport Gepland  

Indoor voetbal sport Gerealiseerd Bestemmingsverandering 
chocolaterie-atelier in 
voetbalcentrum 

van 
een 

een 
indoor 

Synthetisch stadion 
COOVI 

- sport Gerealiseerd Aanleg van een synthetisch veld met 
kleedkamers 

Biestebroek  Gepland Bouw van een grootschalige voorziening in 
Biestebroek (zie BBP) 

Bron: Gemeente Anderlecht, Programma's van de Wijkcontracten, internet, jaarverslagen van de gemeente)  
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Bronnen: gemeente, quartier.brussels  

 
Een eerste vaststelling is dat deze voorzieningen minder talrijk zijn dan de crèches en scholen waarop 
de afgelopen jaren de nadruk lag. Het is dus interessant om ter aanvulling van het huidige en geplande 
aanbod ook voorzieningen te creëren voor een ander publiek dan kinderen (ouderen, volwassenen, 
...). 

 
Daarnaast zien we dat voorzieningen hoofdzakelijk geconcentreerd in de wijk Kuregem en omgeving, 
als gevolg van de stadsvernieuwingsprogramma's die al jarenlang worden ontwikkeld in deze wijken. 

 
Ten slotte is er ook een nieuw proces aan de gang, namelijk de tijdelijke bezetting van sites voordat ze 
worden verbouwd, met name voor de ontwikkeling van culturele activiteiten en projecten om de 
sociale cohesie te bevorderen (link met de wijk). 

 
Op het vlak van ludieke voorzieningen en openbare voorzieningen voor jongeren was de situatie in 
2011 niet alarmeren, maar ook niet erg positief. 

- Speelpleinen waren in de gemeente matig aanwezig: 
o één wijk had interventieprioriteit 1 (van de 18 met prioriteit 1 die waren gedefinieerd 

op gewestelijk niveau) en 5 wijken prioriteit 2 (van de 30 wijken met prioriteit 2 op  
gewestelijk niveau); 

o In totaal moesten in de gemeente tegen 2020 19 speelpleinen worden gecreëerd, 
terwijl 7 speelpleinen (van gemeentelijke omvang) moesten worden verbeterd. 

- De situatie op het vlak van sportterreinen (agoraspace/skatepark) is vrij goed: 
o één wijk had interventieprioriteit 1 (van de 20 met prioriteit 1 die waren gedefinieerd 

op gewestelijk niveau) en 1 wijk prioriteit 2 (van de 13 wijken met prioriteit 2 op 
gewestelijk niveau); 
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o In totaal moesten in de gemeente tegen 2020 5 sportterreinen worden gecreëerd, 
terwijl 9 sportterreinen (van gemeentelijke omvang) moesten worden verbeterd. 

- Om te beantwoorden aan een groeiende vraag moest bovendien tegen 2020 een gewestelijke 
speel- en sportpool worden gecreëerd op de site van de Vijvers van Neerpede. 

 
Lokalisatie van de bestaande en te verbeteren speelpleinen en van de wijken met een tekort 

 
Bron: Uittreksels uit het Strategisch 'Speelplan' van Leefmilieu Brussel, editie 2015 / gegevens 2011  

Lokalisatie van de bestaande en te verbeteren agoraspaces en skateparken en van de wijken met een tekort 

 
Bron: Uittreksels uit het Strategisch 'Speelplan' van Leefmilieu Brussel, editie 2015 / gegevens 2011  



Deel 1 / p 30 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

 

 

Sinds 2013 werd in de gemeente Anderlecht geen enkel gewestelijk speel- of sportterrein (Leefmilieu 
Brussel) gerealiseerd. De gemeente renoveerde wel een speelterrein in het Scherdemaalpark. 

 
Conclusies  

 De gemeente creëerde nog andere voorzieningen dan scholen en crèches, maar in mindere 
mate. Deze inspanningen moeten worden voortgezet en vermenigvuldigd gezien de 
bevolkingstoename, maar ook gezien de culturele verscheidenheid en de verarming van een 
deel van de bevolking. 

 Er kan een balans worden opgemaakt van de voor- en nadelen van de tijdelijke bezetting van 
gebouwen in Anderlecht. 

 

Opvolgingsindicatoren  

Indicator Waarde bij de 
diagnose 

'Huidige' waarde 

Aantal niet-prioritaire speel- 
en sportterreinen 

27 + 16 27 + 16 (2019) 

Aantal te verbeteren speel- 
en sportterreinen 

7 + 9 7 + 9 (2019) 

Aantal te creëren speel- en 
sportterreinen 

19 + 5 19 + 5 (2019) 

Bron: Leefmilieu Brussel 
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 C. WONINGEN (P. 42)  
 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Een groot aandeel van sociale woningen, boven het gewestelijk gemiddelde (ongeveer 11%) 

 Uiteenlopend aanbod: historisch centrum, tuinwijken, appartementsgebouwen, grote 
collectieve gehelen… 

 Zeer variabel comfortniveau (lager niveau in het oosten van de gemeente en in de tuinwijken) 
 Probleem van aanpassing van het aanbod aan de vraag naar woningen, ondanks enkele 

initiatieven zoals het Huisvestingsplan waarvan de kwantitatieve resultaten echter te laag 
blijven ten aanzien van de behoeften, in het bijzonder: 

o Voor de meest kwetsbare bevolking (ontwikkeling van huisjesmelkers die de armoede 
uitbuiten) 

o Voor de studentenwoningen (het aanbod beantwoordt slechts aan 1/5de van de 
vraag) 

 De huur- en vastgoedprijzen zijn in Anderlecht gemiddeld lager dan in het Gewest. 
 

Evolutie sinds het GemOP  
 

Evolutie van het aantal woningen 
Het aantal woningen is in Anderlecht toegenomen, zo blijkt uit de kaart van de vergunde woningen 
tussen 2013 en 2018 (gerealiseerd op basis van de cijfers van het Overzicht van de 
Huisvestingsvergunningen – Perspective). 
Volgens de cijfers van het Overzicht van de Huisvestingsvergunningen (Perspective) werden tussen de 
zomer van 2013 en de zomer van 2018 netto bijna 2.800 bijkomende woningen vergund op het 
grondgebied van de gemeente (er dient opgemerkt dat niet noodzakelijk al deze woningen al werden 
gebouwd, de statistieken hebben betrekking op het de toekenning van vergunningen en niet op de 
daadwerkelijke bouw van de woningen). Op de kaart zien we dat bepaalde statistische sectoren zich 
van de andere onderscheiden door een groter netto aantal vergunde woningen. Het betreft: 

- De sector van de Erasmussite in de buurt waarvan een groot vastgoedproject wordt 
ontwikkeld (Erasmus Garden); 

- De sector van de Klaverswijk die wordt gedekt door een recent BBP dat momenteel wordt  
uitgevoerd; 

- Sectoren langs het Kanaal die onder het Kanaalplan vallen en waarvan enkele historisch 
industriële wijken worden opengesteld voor huisvesting. Met name het BBP Biestebroek 
(verstedelijking) en de projecten Nautilus en Atlantis worden er ontwikkeld; 

- De wijk Kuregem waar talrijke stadsvernieuwingsprogramma's lopen (Wijkcontract, 
Stadsvernieuwingscontract). 

 
In de wijken van het centrum is het netto aantal vergunde woningen overigens kleiner omdat er 
minder gronden beschikbaar zijn. 
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Bron: Overzicht van de Huisvestingsvergunningen – Perspective  

 

Bron: Gemeente, websites  
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Deze kaart toont de belangrijkste huisvestingsprojecten in Anderlecht (projecten van meer dan 20 
woningen)11. Ze maakt een onderscheid tussen de voltooide projecten, de projecten in uitvoering en 
de projecten in het ontwerpstadium. 

 
De keuze van Anderlecht als gemeente voor de vestiging van deze vastgoedprojecten is niet toevallig 
en is het resultaat van talrijke factoren: 

 
Enerzijds is er het feit dat er nieuwe gronden ter beschikking zijn gekomen voor bebouwing. Sinds 
2013 werden gebieden waar voorheen geen huisvesting was toegelaten onder bepaalde voorwaarden 
opengesteld voor het creëren van woningen. Deze nieuwe bestemming (demografisch GBP) werd 
hoofdzakelijk ingevoerd om te beantwoorden aan de demografische 'crisis' en om het tekort aan 
woningen in Anderlecht, maar ook in het hele Brussels Gewest, weg te werken. In Anderlecht konden 
op die manier de wijken Birmingham, Biestebroek en Erasmus worden opengesteld voor huisvesting. 
Het is in deze wijken dat een aantal privé- en overheidsontwikkelaars besloten om vastgoedprojecten 
te starten. 

 
Anderzijds blijft de gemiddelde prijs per vierkante meter (m²) in Anderlecht vrij laag in vergelijking met 
de andere Brusselse gemeenten. Een groot deel van de bevolking krijgt er dus makkelijker toegang tot 
eigendom. Daarbij komt dat heel wat woningen die in de nieuwbouwprojecten worden aangeboden 
een bescheiden oppervlakte hebben (tussen 70 en 120 m²) en zijn voorzien van één of twee 
slaapkamers. Zowel vanwege de locatie als vanwege de bescheiden oppervlakten zijn de gemiddelde 
prijzen nog redelijk, in tegenstelling tot in de rest van het Brussels Gewest. 

 
Ten slotte lopen er in Anderlecht heel wat renovatie- of herwaarderingsplannen en -programma's en 
een aantal overheidsprojecten (Citydev, BGHM) zodat er grootschalige vastgoedprojecten konden 
ontwikkeld op het grondgebied. 

 
De toename van het aantal woningen en van het aantal inwoners in Anderlecht ligt boven het  
gewestelijke gemiddelde. Gezien de grote projecten op het grondgebied (Biestebroek, Klaverswijk, 
Erasmus…) en de aanwezigheid van gebieden die nog kunnen worden verdicht, zal het aantal 
woningen de komende jaren met zekerheid nog verder stijgen. 

 

 
Evolutie van het aandeel van de sociale woningen 
Als we kijken naar de evolutie van het woningbestand, zien we dat het aandeel van de sociale 
woningen in de afgelopen tien jaar stabiel is gebleven (rond de 10,5%). Hetzelfde zien we in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het aandeel van de sociale woningen eveneens stabiel is 
gebleven (rond de 7%) in dezelfde periode. Anderlecht blijft één van de gemeenten waar de 
verhouding sociale woningen in de totale woningen het hoogst is, ver boven het gewestelijke 
gemiddelde. 

 
Tal van huisvestingsprojecten in Anderlecht (zie voorgaande kaart) omvatten sociale of 
geconventionneerde woningen (Klaverswijk van het Woningfonds, project Adolphe Prins van de 
BGHM, Erasmusproject van de BGHM, verschillende projecten van CityDev…), zodat de gemeente haar 
vrij hoge percentage kon behouden. Toch blijft het aanbod te klein om te voldoen aan de vraag, net 
als in het hele Gewest, en moeten de inspanningen nog worden voortgezet. 

 
 

 
11 Deze kaart werd gerealiseerd op basis van de  raadpleging  van de gemeente, de  websites  van de belangrijks te Brusselse openbare  actoren 

(Citydev, BGHM, Woningfonds…), van de  belangrijkste  Brusselse projectontwikkelaars en de programma's van de  Wijkcontracten en van de  
Stadsvernieuwingscontracten. De kaart is niet volledig maar geeft een idee van de grote projecten op het gemeentelijke grondgebied. 
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Evolutie van het sociaal woningbestand 200!-2016 

Evolutie van het sociaal woningbestand 
 Anderlecht 

2008 2013 2016 

Aantal 4 882 5 044 5 064 

Aandeel / totaal  
woningen  

10,4%  10,5%  10,4%  

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

2008 2013 2016 

Aantal 38 389 39 393 39 742 

Aandeel / totaal  
woningen  

7,0%  7,1%  7,0%  

Bron: BISA.brussels / Statbel  
 

SVK-woningen12 en studentenwoningen 
De SVK-woningen en studentenwoningen waren volgens het vorige GemOP een strategische kwestie. 

 
Sindsdien werden in deze domeinen tal van projecten gerealiseerd, in het bijzonder: 

- Bouw van studentenwoningen (meestal in samenwerking met de universiteiten ) waaronder 
het Citydev-project dat momenteel wordt uitgevoerd (CityCampus); 

- Goedkeuring door de gemeenteraad van een gedragslijn betreffende de 
bewoonbaarheidsnormen die moeten worden gerespecteerd voor studentenwoningen (deze 
gedragslijn zal binnenkort ongetwijfeld worden opgenomen in een GSV); 

- Oprichting van een SVK speciaal voor studentenwoningen; 
- Verhoging van het aantal SVK's die actief zijn op het grondgebied (6 SVK's) en van het aantal 

woningen dat door de SVK's wordt beheerd; 
- Ontwikkeling van privéprojecten die verband houden met SVK's. 

 
Evolutie van het aantal woningen beheerd door een SVK, per gemeente en per jaar 

 
Bron:   huisvesting.brussels   –   Colloquium   20   jaar   SVK       (https://logement.brussels/documents/obl/colloque-20-ans- 

ais/ppt/Bruno%20Nys.pdf)  

 
 

12 Sociaal Verhuurkantoor 
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Evolutie van de vastgoedmarkt 

Anderlecht blijft een van de gemeenten met de laagste gemiddelde huurprijzen (gemiddeld 663 € in 

Anderlecht tegenover gemiddeld 700 € in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Toch is de 

gemiddelde maandhuur in de gemeente tussen 2010 en 2017 met 22,6% gestegen. Deze evolutie ligt  

boven de gewestelijke tendens. In het Gewest stegen de gemiddelde huurprijzen immers met 18,4 %  

(in slechts één gemeente, Watermaal-Bosvoorde, zijn de huurprijzen in deze periode gedaald). 

Anderlecht is dus een van de Brusselse gemeenten waar de huurprijzen in deze periode het sterkst  

gestegen zijn. 

Deze vaststelling kunnen we in verband brengen met de toenemende verarming van de bevolking. 

De adequatie tussen vraag en aanbod blijft gehandhaafd, vooral voor de meest kwetsbare bevolking. 

Gemiddelde maandhuur per gemeente en evolutie tussen 2010 en 2017 
 2010 2017 Evolutie 

Gemiddelde 
maandhuur per 

woning (€) 

Gemiddelde 
maandhuur per 

woning (€) 

Evolutie 
2010-2017 

(%) 

Watermaal-Bosvoorde 804 717 -10,8 
Sint-Joost-ten-Node 568 601 5,8 

Koekelberg 610 653 7,0 
Elsene 620 689 11,1 

Sint-Lambrechts-Woluwe 707 796 12,6 
Sint-Agatha-Berchem 595 674 13,3 

Sint-Gillis 566 649 14,7 
Jette 562 654 16,4 

Oudergem 656 772 17,7 
Evere 616 725 17,7 

Brussel 571 678 18,7 
Schaarbeek 547 664 21,4 

Vorst 574 701 22,1 
Ukkel 673 823 22,3 

Sint-Jans-Molenbeek 555 680 22,5 

Anderlecht 541 663 22,6 
Sint-Pieters-Woluwe 702 878 25,1 

Etterbeek 578 723 25,1 
Ganshoren 535 739 38,1 

Gewestelijk gemiddelde 591 700 18,4 
Bron: BISA.brussels 

 

Ook de prijzen voor de aankoop van een huis in Anderlecht blijven ver onder het gewestelijke 

gemiddelde. In 2018 bedroeg de mediane verkoopprijs van huizen in Anderlecht 275.000 €, 

tegenover gemiddeld 390.000 € in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De mediane verkoopprijs van  

een appartement bedroeg 145.000 € tegenover 199.000 € in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De evolutie van de mediane aankoopprijs van huizen tussen 2010 en 2018 was nagenoeg identiek 

met de gemiddelde evolutie in Brussel (+19% in Anderlecht tegenover gemiddeld +20% in het BHG). 

De mediane verkoopprijs van appartementen in Anderlecht daarentegen is veel minder sterk 

gestegen (+11,5%) dan gemiddeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+24,3%). 

 
 

 
Mediane verkoopprijs en evolutie tussen 2010 en 2017 
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 2010 2017 Evolutie 
Mediane prijs 

huis (€) 
Mediane prijs 
appartement 

(€) 

Evolutie 
2010-2017 

(%) 

HUIS    

Anderlecht 231.000 € 275.000 € + 19% 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 

325.000 € 
 

390.000 € 
 

+20% 
APPARTEMENT    

Anderlecht 130.000 € 145.000 € + 11,5% 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 
160.000 € 

 
199.000 € 

 
+24,4% 

Bron: be.STAT – Vastgoedprijzen 

 

 
Conclusies  

 De toename van het aantal woningen en het aantal inwoners in Anderlecht ligt boven het  
gewestelijke gemiddelde. Gezien de grote projecten op het grondgebied (Biestebroek, 
Klaverswijk, Erasmus…) en de aanwezigheid van gebieden die nog kunnen worden verdicht , zal 
het aantal woningen de komende jaren met zekerheid nog verder stijgen.

 De verhouding sociale woningen blijft stabiel en boven het gewestelijke gemiddelde. Toch 
blijft de adequatie tussen het aanbod en de vraag naar woningen in Anderlecht 
problematisch. Een groot deel van de huisvestingsprojecten is immers niet toegankelijk voor 
de mest kwetsbare bevolking.

 De gemeente heeft verschillende acties ondernomen voor studentenwoningen en SVK-en 
woningen en zal die inspanningen voortzetten.

 De huurprijzen en vastgoedprijzen blijven in Anderlecht gemiddeld lager dan in het Gewest en 
stijgen minder sterk dan gemiddeld in Brussel, vooral voor appartementen. De evolutie van de 
gemiddelde huurprijzen blijft onder het gewestelijke gemiddelde maar in vergelijking met 
andere gemeenten van het Gewest zijn deze prijzen veel sterker gestegen.

 

Opvolgingsindicatoren  
Indicator Waarde bij de 

diagnose 
'Huidige' waarde 

aantal sociale woningen (% 
van het totaalaantal 
woningen) 

4882 (10,41%) (2008) 5064 (10.36% (2016) 

Aantal SVK-woningen +/- 150 (2010) +/- 450 (2018) 
Gemiddelde maandhuur en 
positie in vergelijking met de 
andere Brusselse gemeenten 
(in afnemende volgorde) 

541 (2010) 
18de plaats 

663 (2017) 
15de plaats 

Bron: BISA.brussels - huisvesting Brussels (SVK)  
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 D. ANDERLECHT: BEBOUWING EN LANDSCHAP  
 

Landschap (p. 20) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  

 De Pedevallei, een landelijke en groene entiteit, structureert het Anderlechtse landschap maar  

ondergaat de druk van de verstedelijking.

 Een specifieke verhouding tot water in het BHG (kanaal, vijvers, rivieren...) die de gemeente 

een landschappelijke waarde en interessante visuele perspectieven verleent
 Grondreserves die versnipperd liggen over het grondgebied

 Een tekort aan groene en open ruimten in de centrale en dichtbevolkte wijken
 Een gebrek aan coherentie en verbindingen tussen de verschillende wijken en territoriale 

eenheden met hun eigen specificaties wegwerken via kwaliteitsvolle openbare ruimten die 
een eenheid aan het grondgebied verlenen.

 
Evolutie sinds het GemOP  

 

In het algemeen is de globale landschappelijke structuur van de gemeente ('groot landschap') tussen 

2013 en 2018 niet fundamenteel veranderd. De landschappelijke kenmerken van Anderlecht hebben 

geen grote wijzigingen ondergaan. Enkele recente en toekomstige ontwikkelingen hebben echter een 

impact op het meer lokale landschap en op de stadsbakens, zoals we zullen zien in de volgende 

punten. 

Stadspanorama en symbolische richtpunten 
 

Sinds 2013 werden tal van vastgoedontwikkelingen gerealiseerd, zoals in detail aangegeven in het 

hoofdstuk over de woningen, met soms een zekere lokale impact op het landschap. Ze situeren zich 

onder meer aan de toegangspoorten van de gemeente of op de grote verkeersaders die het 

grondgebied doorkruisen (CityGate in de Tweestationstraat, Adolphe Prins, Erasmus, 

Muzikantenwijk…). 

Andere lopende of toekomstige projecten zullen ook een impact hebben op de 'skyline' (kim) van de 

gemeente en nieuwe stedelijke bakens ontwikkelen, bijvoorbeeld: 

- Het Nautilusproject in de Industrielaan waar langs het Kanaal een toren met bouwprofiel 

GLV+14+D is gepland. 

- De mogelijkheid om torens te ontwikkelen aan de Ninoofsepoort (in het kader van het RPA), 

aan de rand van de gemeente Anderlecht (maximaal 90 m) 

- Het KeyWestproject aan het 'hoofd'( van het Biestebroekdok dat onder meer voorziet in een 

toren van 27 verdiepingen. 
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Il lustraties van de 3 genoemde projecten: Nautilus, RPA Ninove en KeyWest 

 
Bronnen: Eaglestone, perspective.brussels, KeyWest 

 

 
Braaklanden 

 

De tendens die werd aangegeven in het GemOP, namelijk geleidelijke verstedelijking van de 

braaklanden, is nog steeds actueel. De volgende kaart schetst de evolutie van de in het GemOP 

geïdentificeerde braaklanden: 13 braaklanden werden verstedelijkt en op 3 braaklanden maken het 

voorwerp uit van verstedelijkingsstudies. 19 braaklanden bleven onbebouwd. Sommige maakten het 

voorwerp uit van ontwikkeling (openbare groene ruimten) of bescherming (Vogelzang), maar op 

andere blijft verstedelijking mogelijk. 

Evolutie van de in het GemOP geïdentificeerde braaklanden 

 
Bron: GemOP Anderlecht, Google Maps 

Onbebouwd gebleven 

(maar ontwikkelde) 

braaklanden 

Braakland in studie 

Verstedelijkte braaklanden 
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Openbare ruimte 
 

Sinds 2013 werden er heel wat werken uitgevoerd aan de openbare ruimten, zoals blijkt uit de 

onderstaande kaart. In het algemeen hebben ze een positieve impact op het stedelijk landschap en op 

het leefkader, ook al waren ze eerder gericht op de verbetering van de mobiliteit da n van het meer 

globale leefkader van de buurtbewoners. De enige uitzondering vormen de werken aan het Dr. 

Meersmanplein, onderaan de Grondeltoren en op de Veeweidekaai. Ook zullen verschillende 

openbare ruimten worden herzien, vooral met het oog op de mobiliteit. 
 

Bron: Gemeente, quartiers.brussels, Brussel Mobiliteit 
 

Er dient opgemerkt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering recent (2019) een Beeldkwaliteitsplan 
heeft goedgekeurd dat een grote positieve impact zal hebben op onder meer de gemeente Anderlecht 
(zie hierna Stedenbouw en Uitstraling' in het Kanaalgebied). 

 

Conclusies  
 Een gelijkaardige algemene landschappelijke structuur, maar vastgoedontwikkelingen die een 

impact hadden op de omgeving en projecten die een ruimere impact zullen hebben doordat 
ze nieuwe stedelijke bakens creëren.

 Een continue tendens tot eerder verstedelijking van de braaklanden dan de ontwikkeling van 
onbebouwde ruimten.

 Een renovatiedynamiek van de openbare ruimten die vooral gericht is op de 
mobiliteitskwesties.
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Erfgoed (p. 9) 
 

 

Vaststellingen van het GemOP van 2013  
 Een opmerkelijk bebouwd erfgoed met talrijke kwaliteiten in de bebouwing

 Een rijk industrieel erfgoed dat volop verandert

 Het Kanaal, het industriegebied en de spoorweginstallatie van Zuid zijn uitgesproken stedelijke 
barrières

Evolutie sinds het GemOP  
Sinds het GemOP kregen slechts één boom en één ecologische site een beschermingsstatuut (gewone 

plataan in de Processiestraat 24, ingeschreven op de bewaarlijst als landschap in maart 2024 en 

Mijlenmeersvallei beschermd als landschap in 2017 (zie Anderlecht: duurzaam en milieuvriendelijk) 

De inventaris van het bouwkundig erfgoed in Brussel wordt bovendien momenteel bijgewerkt door 

vzw Archistory, momenteel voor de Kuregemwijk. Sinds 2015 is de directie Monumenten en 

Landschappen bezig met een eenvoudige visuele bijwerking van de inventaris om de staat van 

bewaring en eventuele toevoegingen in de nog niet onderzochte wijken en gemeenten te controleren. 

Monumenten, gehelen en landschappen beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst in 2019 

 
Bron: Brugis 

 
 
 
 

Vrijwaringszone 
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De vzw Brusselfabriek onderzoekt een twintigtal sites in het kader van het project om het Brussels 

sociaal en industrieel erfgoed te verdedigen en te promoten. Ze zijn aangegeven op de onderstaande 

kaart. Onder meer de wolspinnerij Aoust, de wasserij van het OCMW, de elektriciteitscentrale van de 

trammaatschappij, de veterfabriek Troley zijn betrokken.  

Lokalisatie van de gebouwen die worden bestudeerd door Brusselfabriek 

 
Bron: Brusselfabriek 

Daarnaast werden er in Anderlecht verschillende reconversie- of restauratieprojecten van voormalige 

industriegebouwen doorgevoerd of zijn ze nog aan de gang. Onder meer; 

- Reconversie van de voormalige maalderij Moulart tot een interpretatiecentrum van de 

activiteiten van het Kanaal: 'COOP'; 

- De vele verbouwingen die via het Masterplan zijn voorzien op de site van de Slachthuizen; 

- De restauratie van de Veeartsenijschool (The Faculty); 

- De tijdelijke bezetting van Studio Citygate waar het project Citygate III zal worden ontwikkeld 

(door Citydev). 

Conclusies 

 Verschillende reconversie van voormalige industriegebouwen. 

 Lopende studies over bepaalde nog niet gerenoveerde elementen van het industrieel erfgoed. 
 

Opvolgingsindicatoren 

Indicator Waarde bij de 
diagnose  

'Huidige' waarde 

Aantal beschermde 
monumenten, landschappen 
en gehelen  

29 31 (2019) 

 Bron: BruGis  
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E. ONDERNEMEND  ANDERLECHT (P. 67) 
 
Vaststellingen van het GemOP van 2013 

 Hogere werkloosheidsgraad in Anderlecht, vooral bij de jongeren en in de dichtbevolkte 
wijken in het oosten van de gemeente; 

 Aanwezigheid van tal van strategische economische polen waarvan sommige echter nood 
hebben aan herdynamisering / betere stedelijke integratie / uitbreiding: handelskernen 
(Wayez-St-Guido, Ninove, Bergen…), industriegebied langs het Kanaal, Erasmuspool, polen van 
grote handelszaken (IKEA – Decathlon…), Zuidstation en omliggende wijken, Slachthuizen, 
Westland…; 

 Autohandel in de Heyvaertwijk en de overlast die eruit voortvloeit in een dichtbevolkte 
stadswijk; 

 Te zwakke afstemming van het werkgelegenheidsaanbod op de kwalificatie van de inwoners 
 

Evolutie sinds het GemOP 
Onderstaande tabel toont de belangrijkste indicatoren die de Anderlechtse arbeidsmarkt en economie 
kenmerken. 
 
Werkloosheidsgraad en jongerenwerkloosheid in 2011 en 2017 

 2011 2017 

Werkloosheidsgraad 22,9% (BHG: 20,2%) 19,9% (BHG: 
17,6%) 

Werkloosheid bij jongeren < 
25 jaar 

33,1% (BHG: 31,9%) 32,8% (BHG: 
28,6%) 

Bron: Actiris.be (statistieken over de Brusselse arbeidsmarkt) 

 
We zien de volgende grote evoluties: 
 
Als we enkel kijken naar de werkloosheidsstatistieken zien we dat deze sinds enkele jaren lijken te 
dalen in Anderlecht, meer nog dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in de periode 2011-2017: -
3,0% voor Anderlecht tegenover -2,6% voor het Gewest). De werkloosheidsgraad ligt in Anderlecht 
nog altijd boven het gewestelijke gemiddelde, maar de situatie lijkt te verbeteren. Het verschil tussen 
Anderlecht en het gewestelijke gemiddelde wordt geleidelijk aan kleiner, zelfs nu de beide cijfers 
dalen.  
Ondanks een zekere relatieve daling in de laatste jaren blijft de jongerenwerkloosheid bijzonder hoog, 
niet alleen in Anderlecht maar ook in het Gewest.  
 
De jongerenwerkloosheid is dus een belangrijke problematiek op zowel gewestelijk als op 
gemeentelijk niveau.  
 
Geografisch gezien is de werkloosheidsgraad nog altijd het hoogst in de oostelijke wijken, ook bij de 
jongeren. Het oostelijke deel van de gemeente noteert de hoogste werkloosheidscijfers van het 
Gewest. Deze wijken behoren tot wat men noemt de 'arme sikkel': de bevolking kampt er met zware 
economische moeilijkheden (kansarmoede, werkloosheid, enz.). 
 
Uit de cijfers blijkt dat de werkloosheid is enkele jaren voortdurend is afgenomen, maar die daling 
moeten worden voorzichtig interpreteren. Tegenover die significante daling van de 
werkloosheidsgraad staat immers het feit dat het aantal leefloners nog voortdurend stijgt. De sociale 
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situatie lijkt dus niet voor alle economische aspecten te verbeteren. De aanzienlijke stijging van het 
aantal leefloners doet vermoeden dat voor een groot deel van de bevolking de sociale problemen nog 
niet van de baan zijn. 
 
We beschikken helaas niet over cijfers over de begunstigden van een leefloon op schaal van de wijken, 
maar kunnen toch vermoeden dat de meeste leefloners in de oostelijke wijken wonen.  
 
Evolutie van de werkloosheidsgraad (in het blauw) en van het aantal leefloners per 1000 inw. (in het geel) 
2009-2017 

 
Bron: BISA.brussels / POD Maatschappelijke Integratie 

 
Wat de economische activiteit betreft zien we dat het aantal loontrekkenden in Anderlecht licht is 
gedaald, net als in de rest van het Brussels Gewest. Het aantal zelfstandigen van zijn kant is aanzienlijk 
toegenomen, meer nog dan gemiddeld in het Gewest (+28% voor Anderlecht tegenover +17% voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Ook het aantal etablissementen is gestegen, maar minder sterk 
dan het aantal zelfstandigen (+5,2% voor Anderlecht tegenover gemiddeld +4,5% voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). 
 
Arbeidsmarkt 2011-2017 

 2011 2017 

Aantal loontrekkenden 50.528 (BHG: 632.739) 50.889 (BHG: 620.808) 

Aantal zelfstandigen (incl. 
helpers) 

7 591 (BHG: 89 366) 9 693 (BHG: 104 487) 

Aantal etablissementen 2 609 (BHG: 34 825) 2 745 (BHG: 36 394) 
Bron: Actiris.be (statistieken over de Brusselse arbeidsmarkt) 

 
Volgens het BISA13 wordt deze groei van het aantal zelfstandigen verklaard door de stijging van 
enerzijds het aantal bestuurders van vennootschappen en anderzijds het aantal zelfstandigen in de 
bouw uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie. 

                                                           
13 December 2017 - Sterke groei van het aantal zelfstandigen in het Brussels Gewest 

(http://ibsa.brussels/publications/titres/a-la-une/decembre-2017-forte-croissance-des-independants-en-region-
bruxelloise#.XTa6JXvgrcs): "De zelfstandigen in de bedrijfstak 'Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer' zijn in feit 
voornamelijk bestuurders van vennootschappen. Ze worden beschouwd als zelfstandigen die diensten verlenen aan de 
bedrijven waarvan ze bestuurder zijn. Het gaat om personen die zetelen in de bestuursraad van een onderneming zonder als 
werknemer bij deze onderneming geregistreerd te zijn en dit doen als hoofdactiviteit of hierin actief blijven na hun pensioen. 

http://ibsa.brussels/publications/titres/a-la-une/decembre-2017-forte-croissance-des-independants-en-region-bruxelloise#.XTa6JXvgrcs
http://ibsa.brussels/publications/titres/a-la-une/decembre-2017-forte-croissance-des-independants-en-region-bruxelloise#.XTa6JXvgrcs


Deel 1 / p 44 

 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

In Anderlecht werden op het vlak van economische activiteiten verschillende projecten gerealiseerd. 
Tegelijk kregen enkele zones die in het verleden economische gebieden waren, geheel of gedeeltelijk 
een andere bestemming zodat er meer gemengdheid mogelijk is (OGSO, projecten in het BBP 
Biestebroek, project CityGate).  
 
Onderstaande tabel en kaart tonen de belangrijkste projecten op het vlak van economische 
activiteiten die werden geregistreerd in Anderlecht14. 
 
Nieuwe economische hoofdactiviteiten sinds 2013 (gepland of gerealiseerd) 

Naam Type Staat Opmerkingen 
Veeartsenijschool (The Faculty) kantoren Gerealiseerd Restauratie van de Veeartsenijschool 

Vrije Mutualiteiten kantoren Gerealiseerd Nearly Zero Energy 

WestLand Shopping Center handel Gepland 
Uitbreiding en renovatie van Westland 
Shopping 

ALDI Biestebroek handel Gepland Renovatie van het magazijn 

Mobilis - D'Ieteren handel 
Gepland Bouw van een nieuwe garage 'van de 

toekomst' 

Foodmet handel Gerealiseerd Voedingshal (50 stands) dakboerderij 

LIDL handel 
Gerealiseerd Bouw van een nieuwe LIDL-supermarkt 

in een voormalig industriegebouw 

Carrefour Market (Nautilus) handel 
Gerealiseerd Carrefour Market op de 

benedenverdieping van de Nautilus-
woningen 

Technicity Brussels industrie Gepland 

Nieuwbouw van 7228 m² voor 
opleiding en schaars geworden 
industriële en technologische 
beroepen 

Brussels Beer Project industrie Gepland 
 

RecyK industrie 
Gerealiseerd Platform van de sociale en solidaire 

economie / Centrum voor de nuttige 
toepassing van afvalstoffen 

KMO-park Newton industrie 
Gerealiseerd Oprichting van een KMO-park door 

CityDev 

Oxfam industrie Gerealiseerd Herinrichting van een bestaande site 

Zko-park Newton industrie Gerealiseerd 
Project ontwikkeld door CityDev. 16 
moduleerbare werkplaatsen 

Spullenhulp Industrie Gerealiseerd Sorteercentrum (9000 m²) 

MIVB-stelplaats Klein Eiland stelplaats Gerealiseerd Nieuwe MIVB-stelplaats 

Olympische Dreef gemengd Gepland Feestzaal, omnisportzaal 

Novacity gemengd 
Gepland Project ontwikkeld en gerealiseerd 

door CityDev. 10.000 m² ruimte voor 
activiteiten 

Citygate II gemengd Gepland Citydev 

Citygate II gemengd Gepland Tijdelijke bezetting 

Biestebroek (waaronder de 
projecten Citygate en Citydox) 

gemengd 
Gepland Economische, handelsactiviteiten,... in 

het kader van het BBP Biestebroek 

COOP gemengd Gerealiseerd 
Gerenoveerde voormalige industriële 
maalderij: werkruimten, kantoren, 
museum, bar, enz. 

                                                                                                                                                                                     
De toename in de bouwsector kan verklaard worden door de instroom van onderdanen van nieuwe Europese lidstaten, in 
het bijzonder Bulgaren en Roemenen. " 
14 Deze kaart werd gerealiseerd op basis van de raadpleging van de gemeente, de websites van de belangrijkste Brusselse openbare actoren 

(Citydev, BGHM, …), van de belangrijkste Brusselse projectontwikkelaars en de programma's van de Wijkcontracten en van de 

Stadsvernieuwingscontracten. De kaart is niet volledig maar geeft een idee van de grote projecten op het gemeentelijke grondgebied. 
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Bronnen: gemeente, internet 

 
Deze projecten situeren zich grotendeels langs het Kanaal en in de OGSO's. 
 
In Anderlecht werden ook een aantal vernieuwende projecten gerealiseerd: RecyK (platform van de 
circulaire economie gericht op hergebruik, reparatie en recyclage van materialen), Coop, Foodmet 
(stadsboerderij op de daken van de Slachthuizen). Zij zijn het bewijs dat op het grondgebied een 
territoriale dynamiek bezig is (zie het volgende hoofdstuk) en dat heel wat gebieden in Anderlecht nog 
reconversiepotentieel bieden. Bovendien verbeteren ze het imago van de gemeente. 
 
In het domein van de handelszaken wordt momenteel het Westland Shopping Center gerenoveerd, 
wat de site een nieuwe dynamiek zal geven. Ook verschillende supermarkten worden opgericht, met 
name in de nieuwe woonwijken, en er lopen projecten op de site van de Slachthuizen (Foodmet). In de 
handelskernen (Bergen, Ninove, Centrum) zien we geen grote wijzigingen sinds het GemOP. 
 
Conclusies 

 Ondanks een relatieve daling van de werkloosheidsgraad in de afgelopen jaren, moeten we 
aandachtig blijven voor de problematiek. Immers: 

o de jongerenwerkloosheid blijft hoog en is dus een belangrijke problematiek op zowel 
gewestelijk als op gemeentelijk niveau; 

o tegenover die significante daling van de werkloosheidsgraad staat het feit dat het 
aantal leefloners nog voortdurend stijgt; 

o de oostelijke wijken blijven het zwaarst getroffen en de bevolking kampt er met 
ernstige economische moeilijkheden. 

 Het aantal loontrekkenden daalt en het aantal zelfstandigen stijgt; er moet aan specifieke 
noden worden voldaan, op een manier die strookt met de sociologische evolutie van de 
inwoners van Anderlecht (komst van talrijke Roemenen en Polen); 
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 Enkele activiteitsgebieden ondergaan belangrijke evoluties (vooral OGSO's en administratieve 
gebieden) sinds ze zijn opengesteld voor meer gemengdheid. Deze gebieden maken het 
voorwerp uit van reconversieprojecten. De handhaving van activiteiten en het beheer van 
gemengdheid in deze gebieden is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren, net als de 
integratie van de gemengdheid en het beheer van de openbare ruimten en het leefkader; 

 In Anderlecht werden vernieuwende projecten gerealiseerd die wijzen op een dynamiek. Die 
moet worden voortgezet om het imago van de gemeente te verbeteren. 

 In het domein van de handelszaken werden er een aantal grote projecten gerealiseerd: 
renovatie van het Westland Shopping Center, Foodmet, de vestiging van verschillende 
supermarkten, met name in de nieuwe woonwijken. In de handelskernen (Bergen, Ninove, 
Centrum) zien we geen grote wijzigingen sinds het GemOP. 

 
Opvolgingsindicatoren 

Indicator Waarde bij de 
diagnose  

'Huidige' waarde 

Werkloosheidsgraad 22.9% (2011) 19.9% (2017) 

Aantal loontrekkenden 50.528 (2011) 50.889 (2017) 

Aantal zelfstandigen (incl. 
helpers) 

7.591 (2011) 9 693 (2017) 

Aantal etablissementen 2 609 (2011) 2 745 (2017) 
Bron: BISA.brussels 
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F. ANDERLECHT: DUURZAAM & MILIEUVRIENDELIJK 
 

Mobiliteit (p. 108) 
 

Vaststellingen van het GemOP van 2013 
 Slechte verbinding met het openbaar vervoer met de gemeenten Ukkel en Vorst en 

gebrekkige bediening van het industriegebied langs het Kanaal. 

 Beperkte aanwezigheid van fietspaden en slechte staat van de fietspaden, tal van 

discontinuïteiten op delicate plaatsen maar toch correcte verbinding tussen de al aanwezige 

of in ontwikkeling zijnde grote polen. 

 In het voetgangersnet enkele zwarte punten (geen voetpaden, voetpaden smaller dan 1,5 m, 
moeilijke oversteekplaatsen) en gebrekkige toegankelijkheid voor PBM in heel wat zones die 
niet over de gepaste voorzieningen beschikken (vooral in de buurt van het FACERE-centrum in 
de Mijlenmeersstraat en op het Dapperheidsplein).  

 
Evolutie sinds het GemOP 
 
Aanbod aan openbaar vervoer 

Behalve de afschaffing in 2015 van de avondlijn T31 die werd vervangen door lijn T81 die de hele dag 
wordt geëxploiteerd, is de structuur van het MIVB-net sinds 2013 weinig veranderd. Op de meeste 
lijnen die Anderlecht doorkruisen werd echter de frequentie verbeterd. 
 
Het Busrichtplan van de MIVB15 voorziet tussen 2019-2021 een aantal wijzigingen in de buslijnen die 
het gemeentelijke grondgebied doorkruisen. Het aanbod aan openbaar vervoer zal daardoor positief 
evolueren. De volgende wijzigingen werden aangekondigd:  
 
In de loop van 2019: 

- B46: ingebruikname van gelede bussen en nieuwe verbinding met het stadscentrum en met 
Thurn&Taxis, plus betere bediening van het westen van het stadscentrum dankzij een nieuwe 
verbinding rond de Antwerpsesteenweg, de Destouvellestraat en de Nicolaystraat; 

- B53: ingebruikname van een nieuwe ring tussen Neder-Over-Heembeek in het westen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar gelede bussen zullen worden ingezet, en een nieuwe 
verbinding met het Westland Shopping als aanvulling op buslijn B49 die in Anderlecht 
ongewijzigd blijft (nieuwe rechtstreekse verbinding tussen het metrostation Simonis en de 
Mettewielaan). 

 
In de loop van 2020:  

- B89: ingebruikname van gelede bussen en nieuwe verbinding tussen het noorden van 
Anderlecht en het stadscentrum via een nieuw traject vanaf het Hertogin van Brabantplein 
richting Centraal Station; 

- B74: ingebruikname van een nieuwe lijn tussen Anderlecht (de wijken Ketel, Erasmus en 
Klavers) en Ukkel Stalle; 

- B78: verlenging van buslijn B78 tot aan het metrostation COOVI (verbinding met de sector 
Klein Eiland) en betere bediening van de Industrielaan en de industriegebieden dankzij de 
inrichting van buslijn B68. 

                                                           
15  http://www.planbusstib.be/ 
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In de loop van 2021:  

- B49: ingebruikname van gelede bussen op de lijn; 
- B75: betere verbinding met de gemeente Ukkel dankzij van buslijn B98 en de verlenging van 

de lijn tot aan Helden, nieuwe rechtstreekse verbindingen tussen Westland Shopping en de 
Shopping van Drogenbos en bediening van het metrostation COOVI vanaf Het Rad. 

 
Wijzigingen voorzien door het Busrichtplan in Anderlecht 

 
Bron: Het Busrichtplan van de MIVB 

 
In het kader van het toekomstige GEN zouden in Anderlecht verschillende stations worden voorzien. 
De bouw van het station CERIA/COOVI is voltooid, maar het station is nog niet geopend. De werken 
aan het station van Kuregem zijn nog niet gestart.  
 
Aanbod aan deelauto's  
 
Sinds het GemOP van 2013 werd vrij snel een aanbod aan deelauto's ontwikkeld, parallel met de 
traditionele en collectieve taxidiensten (Collecto). Anderlecht beschikt over een tiental 
autodeelstations (8 Cambio, 2 Ubeeqo en 1 ZenCar (in Erasmus)), een Uber-dekking, de deelfietsen 
(zoals JUMP van Uber in de zone Kuregem maar ook 34 Villo!-stations) en een toenemend aanbod aan 
elektrische steps van verschillende privéoperatoren (zoals Tier, Dott, Lime… vooral voor de zone 
Kuregem). Volgens de participatieve workshops die worden georganiseerd in het kader van de 
uitwerking van het GMP, kan dit aanbod echter nog worden uitgebreid.  
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Vraag en aanbod van parkeermogelijkheid  
 
Op het gemeentelijke grondgebied zijn 6 openbare parkings met meer dan 50 plaatsen gevestigd, 
naast de parkings van het Zuidstation die in de onmiddellijke buurt daarvan is gelegen in de Sint-
Gillisstraat: 

- Parking Westland Shopping Center (1.629 plaatsen); 
- Parking Delacroix (450 plaatsen); 
- Parking Zuidstation 2 (125 plaatsen); 
- Parking Zuidstation (1.650 plaatsen); 
- Erasmus (764 plaatsen); 
- Lennik (780 plaatsen). 

 
Evenals 2 overstapparkings:  

- Lennik-Erasmus (675 plaatsen); 
- CERIA/COOVI (1.300 plaatsen). 

 
Sinds het GemOP werden de parkings Rauter en Bizet gesloten en werden er nieuwe parkings 
aangelegd. De ondergrondse parking die is voorzien onder het Dapperheidsplan werd nog niet 
gerealiseerd, maar blijft gepland. Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de 
capaciteit van de overstapparkings COOVI en Erasmus verhoogd zodat er ook pendelvoertuigen 
kunnen worden geparkeerd.  
 
In 2014 is het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) in werking getreden. Enkele parkeerregels in 
Anderlecht zijn nog niet in overeenstemming met dit plan (prijs van de bewonerskaart, uurtarief). De 
gemeente werkt momenteel aan het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP).  
 
Op gewestelijk niveau werd in juni 2019 een mobiliteitsstudie voltooid over de zuidwestelijke sector 
van Brussel, waarin de uitvoerbaarheid werd geëvalueerd van het gewestelijk Good Move-plan en de 
multimodale wegenspecialisatie. Voor een aantal zones werden er aanbevelingen geformuleerd in de 
vorm van een actieplan:  

- Het Vanderveldeplein; 
- De grote radiale toegangswegen tot de agglomeratie (de Bergensesteenweg die moet worden 

beschermd en de Industrielaan waar het comfort moet worden verhoogd); 
- De ringwegas van de Paapsemlaan; 
- De kaaien en oversteken van het Kanaal (Biestebroekkaai, Kanaaldijk, Demetskaai en 

Nijverheidskaai); 
- De wijken Kuregem en Birmingham. 
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Parkeren in Anderlecht (noch gereserveerd, noch gereguleerd:rood / gereserveerd:oranje / gereguleerd:grijs) 

 
Bron: MobiGis 

 
Aanbod voor de actieve verplaatsingswijzen  
 
Sinds het GemOP werden in Anderlecht geleidelijk aan nieuwe fietsinrichtingen gerealiseerd (Maurice 
Carêmelaan en Theo Lambertlaan, Frans Van Kalkenlaan, René Henrystraat,…). 
 
Behalve door de fietspaden op de openbare wegen wordt het grondgebied van Anderlecht ook 
doorkruist door: 

- 5 gewestelijke fietsroutes (GFR): de routes 9a (die voorbij de Ring werd doorgetrokken richting 
Neerpede), 9b, 10b, ring A en B en de Kanaalroute die intussen voltooid zijn; 

- 7 gemeentelijke fietsroutes (GemFR). De afbakening van de 7 gemeentelijke fietsroutes werd 
in 2016 voltooid; 

- de Groene Wandeling (voor voetgangers en fietsers); 
- het Fiets-Gen dat nog wordt ontwikkeld en ook Anderlecht aandoet.  

 
Sinds 2018 werden er 13 fietsboxen geïnstalleerd met 65 beveiligde fietsparkeerplaatsen. Het GMP 
wordt momenteel uitgewerkt en voorziet in de installatie van 5 à 10 extra fietsboxen per jaar tegen 
2025. De gemeente telt ook 34 Villo!-stations. 
 
In 2017 werkte de gemeente de BYPAD-audit van haar fietsbeleid bij die in 2012 werd gerealiseerd. Op 
basis van de aanbevelingen van deze audit werd een gemeentelijk Fietsplan uitgewerkt. In juni 2019 
kwam de Fietscommissie (samengesteld uit gebruikers, de administratie en de schepen van Mobiliteit) 
samen om de prioriteiten voor Anderlecht te bepalen. De acties moeten worden goedgekeurd door 
het college, ingeschreven in de begroting en uitgevoerd in 2020-2021. 
 

Transitparking 

Openbare parking 
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Op de Poincarélaan werd in de buurt van het Zuidstation een gewestelijke fietstelpaal geïnstalleerd. 
De tellingen door Provélo in het kader van het Fietsobservatorium werden net als de vorige jaren 
gerealiseerd op het Emile Vanderveldeplein en op de Paapsembrug: In mei 2017, op het spitsuur, 
werden aan elk punt respectievelijk 218 en 204 fietsers geteld, d.i. 9% minder dan in 2016 op het 
Vandervelde plein en 20% meer aan de Paapsembrug, maar gemiddeld 2 à 4 keer meer dan in 2010 
voor de beide punten (afhankelijk van de periodes van het jaar). 
 
Frequentatie per uur (aantal fietsers) aan de verschillende telpunten 

  Januari Mei September November 

Paapsembrug 2010 58 87 108 43 

2017 113 256 247 201 

Vanderveldeplein 2010 55 64 110 81 

2017 111 262 338 164 
(Bron: Fietsobservatorium - rapport 2018, Provélo) 
 
Het intergewestelijk richtplan Neerpede-Vlezenbeek-St Anna-Pede stelde zich o.m. tot doel om de 
toegankelijkheid van de site te verbeteren voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. In de 
Olympische Dreef werd al een voetgangersinrichting gerealiseerd.  
 
 Fietsinrichtingen in Anderlecht 

  
Bron: Mobigis 
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Gewestelijke fietsroutes (GFR en Fiets-GEN) in Anderlecht  

 
Bron: Mobigis 

 
 
 

 
Gemeentelijke fietsroutes (GemFR) in Anderlecht 

 
Bron: Gemeente Anderlecht 
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Fietsparkeerplaatsen in Anderlecht  

 
Bron: Mobigis 
 
 
In 2015 onderwierp de gemeente de openbare wegen en ruimten aan een audit. In het kader van het 
toegankelijkheidsplan voor de wegen en de openbare ruimten (PAVE) werd het structurerende 
voetgangersnet bepaald in samenwerking met de gemeente. Het PAVE biedt een oplossing voor de 
gesignaleerde problemen over de staat van de voetpaden, de toegankelijkheid voor voetgangers en 
PBM en de gevaarlijke oversteekplaatsen. In totaal zouden in het hele voetgangersnet van de 
gemeente Anderlecht 14.702 punten (of ongeveer 270 km) moeten worden verbeterd. De gemeente 
werkt met de PAVE-database sinds 2015 en neemt de aanbevelingen in aanmerking bij wegenwerken, 
Wijkcontracten en andere projecten. 
 
Er werden concrete inrichtingen gerealiseerd zoals de verbetering van het traject van de Groene 
Wandeling tussen het Kanaal en de Industrielaan, ter hoogte van de sluis van Aa. Dit nieuwe deel van 
de Wandeling loopt over een afstand van 450 meter langs de Zenne en haar overlaat en biedt een 
mooie continuïteit voor de zachte mobiliteit tussen Vorst en Anderlecht. 
 
Momenteel is een voetgangersbrug over het Kanaal in ontwikkeling. 
 
 
Verkeersveiligheid 
 
Op het vlak van verkeersveiligheid is de Bergensesteenweg in verschillende opzichten problematisch, 
maar ook andere zones zijn bijzonder gevoelig. We zien: 

- 4 prioritaire ongevalgevoelige zones (ZACA) (die tot de 30 van het Gewest behoren):  
o op de Bergensesteenweg (rotonde met de Aristide Briandlaan, kruispunt met de 

Blijdschapstraat en het Emile Vanderveldeplein), 
o aan de rotonde  Hermès. 

- 10  ZACA met prioriteit 2 (top 30e tot 101e van het Gewest): 
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o op de Bergensesteenweg (uitgangsweg van het Gewest (Ikea, Krefel…), kruispunt met 
de Saïostraat, met de Democratiestraat en met de Rauterstraaat, de Douvresstraat en 
de Xhoneuxstraat), 

o aan het kruispunt tussen de Industrielaan en de Paapsemlaan, 
o aan het kruispunt met de Prins Van Luiklaan 
o op het Baraplein, 
o aan het kruispunt met de Sylvain Dupuislaan en de Joseph Bracopslaan (Westland 

Shopping Center), 
o aan de Koloniale-Veteranensquare, 
o aan het kruispunt met de Veeartsenstraat en de Moreaustraat. 

- Een veertigtal andere ZACA (waarvan 9 op de Bergensesesteenweg, 3 in de Industrielaan en 5 
in de Clemenceaulaan). 

Deze gegevens zijn afkomstig van de cartografie die ter beschikking werd gesteld door Brussel 
Mobiliteit na de publicatie van een studie in 2015. De gegevens zijn gebaseerd op 12.000 ongevallen 
die gebeurden tussen 2010 en 2013. Ze dateren dus nog van het oude GemOP maar zijn pas nu 
beschikbaar. Bovendien dient opgemerkt dat sinds de publicatie van de studie verschillende zones 
werden heraangelegd. We kunnen dus geen vergelijking maken tussen de situatie van destijds en de 
huidige situatie.  
 
Bovendien werden er snelheidscamera's geïnstalleerd aan het kruispunt met de Prins Van Luiklaan en 
aan het kruispunt met de Industrielaan en de Paapsemlaan, maar ook aan het kruispunt Sylvain Dupuis 
/ Mededinging. 

Bijna alle gemeentewegen zijn nu zone 30. 

Ongevalgevoelige zones (ZACA) in Anderlecht – (prioriteit 1 : rood / prioriteit 2 : oranje / prioriteit 3 : groen) 

 Bron: MobiGis 
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Conclusies 

 Een verbetering van het openbaarvervoersaanbod is voorzien (onder meer de aanleg van twee 
nieuwe lijnen die beantwoorden aan de vaststellingen in het GemOP) maar werd nog niet 
gerealiseerd (tegen 2020); 

 Algemene evolutie van de mobiliteitscontext, zoals overal in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (sterke toename van de gedeelde mobiliteit (auto's, fietsen, steps…), ontwikkeling van 
parkings buiten de openbare weg maar nieuw parkeerbeleid op de openbare weg, sterke 
toename van het aantal fietsers, veralgemeende zones 30…); 

 Nieuwe plannen worden bestudeerd (GMP, Gemeentelijk Fietsplan, GPAP,...); 

 De Bergensesteenweg blijft gevaarlijk; 

 Constante verbetering van de wegen voor voetgangers en fietsers, maar er is nog een lange 
weg te gaan. 

 
Opvolgingsindicatoren 

Indicator Waarde bij de 
diagnose  

'Huidige' waarde 

Aantal stations voor 
autodelen 

Geen gegevens 11 (2019) 

Aantal Villo!-stations Geen gegevens 34 (2019) 

Capaciteit voor fietsparkeren 
en aantal sites 

Geen gegevens 950 plaatsen op 126 
sites (2019) 

Aantal parkeerplaatsen op de 
openbare weg 

Geen gegevens 26.021 (2019) 

Aantal parkeerplaatsen in 
openbare parkings 

Geen gegevens 7.373 (2019) 

Bron: Cambio, Villo !, Mobigis 
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Duurzaam milieu 
 
Vaststellingen van het GemOP van 2013 

 Groot grondgebied met een landelijke entiteit (Neerpede) en een opmerkelijke biodiversiteit 

 Belang van de elementen van het groene en blauwe netwerk, gevarieerde typologieën 

(parken, squares, tuinen, spoorwegbermen, wegenbermen, perken, braaklanden, moestuinen, 

rivieren, stromen, vijvers, vochtige zones…) 

 Talrijke beschermde landschappen waaronder het natuurreservaat Vogelzang en een netwerk 

van ecologische migraties 

 'Park system'-beleid sinds vele jaren 

 Geluidshinder vooral komende van de Ring en de spoorwegen 

 Geen behandeling van het afvalwater in Neerpede, waardoor vervuiling van het 

oppervlaktewater 

 Groot verschil tussen het centrum en de rand op het vlak van bodemondoorlatendheid (85 vs 

32%) 

 Agenda 21 goedgekeurd in 2011. 

 
Evolutie sinds het GemOP 
 
Groen en blauw netwerk 

De globale groene en blauwe structuur van de gemeente werd tussen 2013 en 2018 uiteraard niet 
fundamenteel gewijzigd. De milieukenmerken van Anderlecht hebben dus geen grote wijzigingen 
ondergaan. 

Toch zien we dat: 
- Twee ruimten een beschermingsstatuut hebben gekregen (van beschermd landschap tot 

natuurreservaat), namelijk het rietveld van Neerpede en een deel van het Koeivijverdal. Op 
deze beide sites werden ook restauratiewerken uitgevoerd; 

- De Mijlenmeerssite werd in 2016 beschermd (verlenging van de site Vogelzang richting 
Lenniksebaan, langs de begraafplaats); 

- Een restauratiestudie van de beschermde vochtige zone van de Melkerij loopt momenteel en 
de restauratie wordt in de vorm van stedenbouwkundige lasten opgenomen in de 
stedenbouwkundige vergunning voor het naburige vastgoedproject;  

- Het Vogelzangpark werd volledig heraangelegd ten gunste van de biodiversiteit en wordt nu 
beheerd door Leefmilieu Brussel. Een project voor de verlenging van dit park tot aan het 
Kanaal, via Zuun, wort momenteel bestudeerd; 

- Het Bospark werd in beheer genomen door Leefmilieu Brussel, een bewijs dat het van belang 
is voor de biodiversiteit. Bedoeling is om het gewestelijke groene en ecologische netwerk te 
verbeteren (gedifferentieerd beheer); 

- Het Peterbospark zal worden heraangelegd in het kader van het DWC Peterbos; 
- Verschillende nieuwe voor het publiek toegankelijke groene ruimten zijn voorzien in de RPA's 

en DCW's: Kleine Zennepark, Ninovepark (wordt momenteel aangelegd, buiten de 
gemeentegrenzen); 

- Het project BoerenBruxselPaysans werd ontwikkeld in de gemeente (aangestuurd door 
Leefmilieu Brussel) met het doel om 10 stedelijke landbouwprojecten en 3 infrastructuren in 
verband met duurzame voeding te installeren (deze projecten lopen nog); 

- Voor twee wijken worden een denkoefening gehouden en projecten gepland voor de 
herontwikkeling van het Brussels Ecologisch Netwerk (door Leefmilieu Brussel): Kuregem-Bara 
en Buffon; 
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- De gemeente gebruikt sinds 2014 geen fytosanitaire producten meer in de gemeentelijke 
groene ruimten en voor het onderhoud van de wegen; 

- Een stedenbouwkundige verordening betreffende de tuinwijken zou deze specifieke 
elementen van het groene netwerk moeten beschermen (hagen, paadjes, 
achteruitbouwstroken, ...); 

- Op de Erasmussite werden een aantal systemen ontwikkeld om het regen- en hemelwater te 
bufferen, te vertragen en af te voeren naar de Vogelzangbeek en aan COOVI werd een 
geïntegreerd stormbekken gerealiseerd; 

- In 2018 creëerde Leefmilieu Brussel een tijdelijk overstromingsgebied en een vochtige zone 

langs de Zenne. Het herstel van de bermen in hun natuurlijke toestand en de aanleg van een 

wandeling langs de Paapsemlaan wordt onderzocht om dit jaar te worden gerealiseerd; 

- Een nieuwe verbinding die het traject van de Groene Wandeling verbetert werd aangelegd 

tussen het Kanaal, ter hoogte van de sluis van Aa, en de Industrielaan in Anderlecht. Dit 

nieuwe stuk wandelweg loopt langs de Zenne en haar overlaat over een lengte van 450 meter. 

De site werd gerealiseerd door Beliris en beheerd door Leefmilieu Brussel. Het nieuwe tracé 

verhoogt de toegankelijkheid en het comfort van de wandeling en zorgt voor een mooi 

verlengstuk voor de zachte mobiliteit tussen Vorst en Anderlecht. Door het tracé voor 

iedereen toegankelijk te maken, wordt het ook mogelijk kennis te maken met een van de 

schaarse stukken van de Zenne in het Brussels Gewest die nog in de open lucht ligt. 

- Er werd een scheidingsnet voor de buurtbewoners en de wegen geïnstalleerd in het gebied 
Pede, zodat er geen rioleringswater meer wordt geloosd in de Neerpedebeek; 

- De grote vijver van de Pede werd in 2019 2 dagen opengesteld voor zwemmers nadat de 
kwaliteit van het water werd getest (Expedition Swim); 

- In 2013 werd een intergewestelijk richtplan voor de zone Neerpede gerealiseerd door 
Leefmilieu Brussel. Een operationeel plan voor deze zone is momenteel in uitvoering. 

 

 
Bron: Gemeente, Leefmilieu Brussel 
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Bovendien kan deze kaart worden gekruist met die van de vergroening van de huizenblokken en de 

zones waar een tekort heerst aan voor het publiek toegankelijke groene ruimten (zie hieronder). Het is 

geen verrassing dat de minst groene huizenblokken het meest centraal liggen (in de buurt van de 

Vijfhoek) en dat de huizenblokken ten westen van de Ring sterk vergroend zijn. Toch heerst ook in 

deze huizenblokken een tekort aan voor het publiek toegankelijke groene ruimten. De situatie is noch 

in de positieve noch in de negatieve zin niet erg veranderd sinds 2013. De projecten die zijn voorzien 

in Kuregem (ontwikkeling van het Ecologisch Netwerk en het park van de Kleine Zenne) zullen een zeer 

positieve impact hebben op dit deel van de gemeente. De ontwikkeling van het Vogelzangpark en het 

project om het uit te breiden in Zuun situeren zich eveneens in een zone met een tekort. De 

buurtbewoners van de westelijke zone van de gemeente beschikken doorgaans over privétuinen om 

het gebrek aan groene ruimte te 'compenseren'. Behalve in de zone rond de Ketelstraat is de situatie 

er dus minder 'problematisch'. 

Gebieden met een tekort aan voor het publiek toegankelijke groene ruimten 

 
Bron: Leefmilieu Brussel 
  

Geluidsomgeving 
 
De geluidsomgeving was in 2013 al lawaaierig maar evolueerde helaas in negatieve zin: de situatie is 
op het hele grondgebied gemiddeld slechter geworden. Er werd enigszins vooruitgang geboekt op het 
vlak van spoorweggeluid (met uitzondering van lijn 28 richting het Weststation die sinds 2013 
intensiever wordt gebruikt), maar het verkeersgeluid drukt zwaar op de algemene situatie (het geluid 
van de Ring is hetzelfde gebleven, maar alle wegen zijn meer lawaaierig geworden, waarschijnlijk 
omdat het verkeer er drukker is geworden). Vooral rond de Grondelstraat, ter hoogte van het 
Biestebroekdok, en langs de Kanaaldijk meer naar het zuiden is de toestand aanzienlijk verslechterd. 

vergroening 

Gebieden met een tekort aan voor het publiek 

toegankelijke groene ruimten 
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Merkbare verbetering zien we in het zuidelijke deel van de Maurice Carêmelaan, op de site van het 
Erasmusziekenhuis en in de Neerpedevallei in de buurt van het Vlaams Gewest, maar ook tussen de 
Industrielaan en de spoorweg. 
Logischerwijs bepaalde Leefmilieu Brussel 2 wijken waar akoestische comfortzones moeten worden 
gecreëerd: Kuregem en Het Rad / COOVI. In de rest van de gemeente komt het er vooral op aan om de 
bestaande akoestische comfortzones te beschermen of te verbeteren. 
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Indicator Lden (bovenaan) en Ln (onderaan) in 2006 (links) en 2016 (rechts)  

  

  
Bron: Leefmilieu Brussel  

Akoestische comfortzones 

 
 Bron: Leefmilieu Brussel 
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Andere 
 
De bodemondoorlatendheid is in de gemeente niet uitgesproken toegenomen: In 1955 was 19 % van 
de gemeentelijke bodem ondoorlatend, tegenover 49 % in 2006 en nog steeds 49 % in 2016. 
 
De acties van het Gemeentelijk Plan voor Natuurontwikkeling (GPNO) (bloemenweiden in bepaalde 
parken en op bepaalde bermen van wegen) en van Agenda 21 worden voortgezet (aankoop van 100% 
elektrische dienstwagens en veegmachines, dematerialisatie van de gemeentelijke dossiers, passieve 
nieuwbouw van de gemeenten, duurzamer beheer van de begraafplaatsen, natuurlijke 
onderhoudsproducten voor de scholen, verwijdering van ongebruikte tramrails, herinrichting van de 
naaste omgeving van sociale woningen (Grondel, Klaverswijk...), versterking van de milieu- en sociale 
clausules in de overheidsopdrachten, verhoging van de subsidies Groen en Blauw Huis in Anderlecht, 
beheer van de gemeentelijke groene ruimten en wegen zonder fytosanitaire producten sinds 2014…). 
Op lange termijn moeten nog heel wat acties worden uitgevoerd die dus van toepassing blijven. 
 
In de gemeente liggen 8 collectieve/wijkcompostparken. Ze werden allemaal ontwikkeld sinds 2013. 5 
zijn gelegen in de zone Kuregem en 3 andere in de buurt van het Kanaal tussen Het Rad en het 
Astridpark. In het najaar zal nog een compostpark worden ingericht aan de rand van het Bospark. De 
centrale en westelijke delen van de gemeenten beschikken niet over wijkcompostparken. 
Het absoluut aantal moestuinen is in Anderlecht tussen 2013 en 2018 ongewijzigd gebleven (36 
moestuinen) maar in de praktijk werden er 8 nieuwe moestuinen ontwikkeld terwijl er 8 andere 
verdwenen. In het algemeen is het aantal kleine moestuinen toegenomen en moesten grote 
moestuinen plaatsmaken voor woonprojecten. Terwijl het aantal moestuinen hetzelfde is gebleven 
(36) zien we dat de totale oppervlakte van de moestuinen met 15 419 m² gedaald is. De moestuinen in 
de buurt van Kuregem bestaan uit bakken omdat er slechts weinig grond beschikbaar is. Doordat rond 
de bestaande moestuinen een bufferafstand van 300 m is voorzien, stellen we vast dat de 'centrale' 
zones van de gemeente slechts over weinig moestuinen beschikken. Ten slotte is er in Anderlecht nog 
een nieuw moestuinproject voorzien, maar 4 bestaande moestuinen worden bedreigd. 
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Bovenaan: vergelijking van de moestuinen tussen 2013 en 2018 (links) oppervlakten in 2018 (rechts) 
Onderaan: bodemverhouding (links) en moestuinnetwerk (rechts) in 2018 

 

 
 Bron: Leefmilieu Brussel 

 
Conclusies 
 

 Een gelijkaardige maar verbeterde groene en blauwe structuur (beschermingsstatuut, 
herinrichtingen, nieuwe groene ruimten, kwaliteit van het oppervlaktewater...). 

 Een dynamiek van duurzame voeding (nieuwe moestuinen, collectieve compostparken, 
stedelijke landbouwprojecten...) 

 Verdere uitvoering van de acties van het GPNO en van Agenda 21 

 Verhoging van de veralgemeende geluidshinder (vooral te wijten aan het wegverkeer) 
 

Opvolgingsindicatoren 

Indicator Waarde bij de 
diagnose  

'Huidige' waarde 

Bodemondoorlatendheid 49% (2006) 49% (2016) 

Aantal wijkcompostparken 0 (2013) 8 (2019) 

Aantal moestuinen 36 (2013) 36 (2018) 

Oppervlakte van de 
moestuinen 

119.904 m² (2013) 104.485 m² (2018) 

 Bron: Leefmilieu Brussel, Worms vzw  

Ongewijzigd 
nieuwe moestuinen 
verdwenen moestuinen 

bak 
in de grond 
daktuin 
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G. GROOTSTEDELIJK EN STRALEND ANDERLECHT 
 
Dit hoofdstuk heeft een andere structuur dan de andere hoofdstukken. Het is immers moeilijk om 
indicatoren of statistieken te vinden om de evolutie in deze thema's 'eenvoudig' te beschrijven. We 
zullen deze thema's bekijken in het licht van de belangrijkste grote vastgoedprojecten (zowel op 
initiatief van de overheid als op privé-initiatief) en van de goedgekeurde en/of uitgevoerde plannen en 
programma's op het grondgebied van de gemeente.  
 
Om die evoluties te schetsen begint dit hoofdstuk met een bondige beschrijving van de projecten, 
plannen en programma's16 per grote zone van het grondgebied (of de zones waarvoor het GemOP de 
uitdagingen had bepaald: Neerpede-Vogelzang, het Centrum, Kuregem en Kanaal-Zuid. Deze plannen 
en programma's zijn weergegeven op de onderstaande kaart. 
 
Er dient opgemerkt dat we hier niet willen nagaan in hoeverre het GemOP werd uitgevoerd (deel 2), 
noch de plannen en programma's willen beschrijven die werden gerealiseerd sinds het GemOP (deel 
3). Bedoeling is enkel om de evolutie van het grondgebied te identificeren sinds 2013, evenals de 
toekomstige evolutie. 
 
Kanaalgebied 

- Kanaalplan 
- Masterplan en BBP Biestebroek 
- Rechteroever - Haalbaarheidsstudie van het stedelijk industriegebied van het GBP 
- BKP (Beeldkwaliteitsplan) 
- Masterplan Haven van Brussel Horizon 2030 
- Citygate 
- SVC Weststation 
- Masterplan Slachthuizen 

 
Kuregem 

- RPA Heyvaert 
- Richtschema en RPA Zuid 
- SVC Heyvaert-Poincarré 

 
Centrumzone 

- Studie Centrum – Herdynamisering van het hypercentrum van Anderlecht 
- Analyse van de programmatorische mogelijkheden in het stadion van Anderlecht 
- Coovi-Klaverswijk 

 
Neerpede – Erasmus 

- Neerpede 
- Erasmus 

 
De Wijkcontracten 
 
De BBP's 
 
 

                                                           
16 De teksten zijn grotendeels geïnspireerd op de originele teksten van deze verschillende plannen, studies en projecten. 

Voor elk plan geven we de link naar de website waar meer details zijn te vinden. 
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De studies op gemeentelijke schaal 
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening  
- Ontwikkelingsschema van de economie en de handel  
- Wijziging van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan.  
-  

 
Bronnen: Gemeente Anderlecht, quartier.brussels, perspective.brussels, Leefmilieu Brussel 

 
Op deze kaart zien we op het eerste gezicht dat de plannen en programma's hoofdzakelijk 
geconcentreerd zijn in de as van het Kanaal, in de wijken Kuregem en Zuid, zones die op gewestelijke 
schaal als strategische gebieden worden beschouwd. 
 
Slechts weinig plannen situeren zich in het centrale deel van de gemeente, vooral omdat de studies 
voor dit deel van het grondgebied nog niet werden uitgevoerd (zie verder). 
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Kanaalgebied 
 
Het Kanaalplan17 
Vanwege het potentieel van het Kanaalgebied besloot de Brusselse Regering om een richtplan uit te 
werken voor dit gebied. Ze wilde daarmee een antwoord bieden op drie grote uitdagingen: het hoofd 
bieden aan de explosieve bevolkingsgroei, de installatie van een productieve stadseconomie en de 
kwalitatieve versterking van de openbare ruimten om de sociale cohesie en de verbindingen tussen de 
wijken te verbeteren. Het Kanaalplan werd vanaf november 2021 uitgewerkt door Alexandre 
Chemetoff die een internationale stedenbouwkundige wedstrijd had gewonnen; 
 
Op 5 februari 2015 keurde de Brusselse Regering de ontwerpfase van het Kanaalplan goed en besloot 
ze om de uitvoering ervan te starten. Er werd een Kanaalplanteam opgericht bestaande uit het kabinet 
van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Maatschappij voor Stedelijke 
Inrichting (MSI), de bouwmeester-maître architecte (BMA), Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) en 
perspective.brussels. 
 
Het plan streeft de volgende doelstellingen na: 
 

1. Diversiteit centraal in de herstructurering van de stad: 
De studie wees louter als aanwijzing op een potentieel van 25.000 woningen en 7.500 jobs, terwijl 
meer dan 200 ha openbare ruimte kan worden heraangelegd. Dit potentieel, het Gewestelijk Domein, 
is een netwerk van 313 ha openbare percelen over een afstand van 14 km langs het Kanaal. Dit 
ononderbroken netwerk is een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van dit gebied in het 
bijzonder en van het Gewest in het algemeen. Het ontwikkelingsprogramma van het Kanaalplan is 
opgebouwd rond de volgende elementen: 

  een mix van stedelijke functies, waarbij wordt gezocht naar oplossingen om de 
verenigbaarheid van de verschillende activiteiten te garanderen; 

  economische groei, meer bepaald voor productie; 
  woningbouw om te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking, vooral van mensen 

met lagere inkomens. 
 

2. De openbare ruimte als motor van de ontwikkeling: 
Voor de stadsinrichting schuift het Kanaalplan de volgende principes naar voor: 

 rationalisering van het grondgebruik en streven naar compactheid om een antwoord te 
bieden op de ultra-stedelijke situatie van het volledige Kanaalgebied; 

 een doordacht ingerichte openbare ruimte; 
 een netwerk van openbare ruimten langs het Kanaal, als link tussen de verschillende wijken; 
 opwaardering van het industrieel erfgoed; 
 interactie tussen de gebouwen en de openbare ruimte, met uitnodigende gevels en 

benedenverdiepingen aan de straatkant met passende functies. 

 
Op architecturaal vlak promoot het Kanaalplan: 

 onderzoek naar gedurfde en innovatieve architecturale en stedelijke vormgeving; 
 mededinging tussen ontwerpers om de best mogelijke architecturale oplossingen te vinden; 
 bevestiging van de functies van de gebouwen. 

 
 

                                                           
17  https://canal.brussels/fr/plan-canal 
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Illustratie van het Kanaalplan 

 
Bron: canal.brussels  

 
 
Masterplan en BBP Biestebroek18 
Biestebroek is een voormalige industriezone die in 
verval is geraakt. Voor de wijken rond het 
Biestebroekdok werd een ontwikkelingsstrategie 
uitgewerkt via de uitwerking van een Masterplan en 
vervolgens een BBP dat in 2017 werd goedgekeurd.  
 
De Biestebroeksite vormt een grote uitdaging voor de 
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De plannen voor deze zone voorzien in de bouw van 
woningen, bedrijven en voorzieningen. De voormalige 
industriële zones worden gemengd heringericht en de 
wijk wordt geïntegreerd in het landschap van het 
Kanaalgebied. 
 
Het BBP dat de ontwikkeling van deze zone omkadert, 
voorziet een bebouwbaar potentieel van 600.000 m² 
waarvan: 
- Woningen: 420.000 m² 
- Economische activiteiten: 150 000 m² 
- Voorzieningen: 30 000 m² 
 
 
Illustratie van de verstedelijkingsmogelijkheden volgens het BBP 
Bron: BBP Biestebroek 

 
 
 

                                                           
18 https://www.anderlecht.be/fr/plan-particulier-d-affectation-du-sol-ppas#Biestebroeck 
 

https://www.anderlecht.be/fr/plan-particulier-d-affectation-du-sol-ppas#Biestebroeck
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Momenteel worden er in het gebied en in de omgeving daarvan verschillende projecten ontwikkeld 
volgens de voorschriften van het BBP: 
 
Lopende projecten in het BBP Biestebroek en omgeving 

 
Bron: MSI – Wedstrijd huizenblokken 4 tot 6 van het project Citydox (2019) 

 

 
Het betreft onder meer de volgende projecten: 
 

 The dock19: gemengd vastgoedproject rond een marina voor 
de bouw van: 

- een jachthaven voor riviertoeristen met havenhuis 
en diensten 

- 302 woningen: flexibiliteit, duurzaamheid, 
connectiviteit,... 

- een driesterrenhotel met een honderdtal kamers 
- een crèche voor een vijftigtal kinderen 
- restaurants en buurtwinkels 
- een fietsreparatieatelier 

Illustratie project The Dock 
Bron: www.thedock.eu 

Key West20: vastgoedproject 'aan het hoofd' van Biestebroek voor de 
bouw van: 

- 47.000 m² woningen 
- 6.000 m² kantoren, winkels en restaurants 

De huidige industriegebouwen worden momenteel gebruikt als 
evenementenhal.  

 

                                                           
19  https://www.thedock.eu/#visionnaire 
20  https://www.bpi-realestate.com/fr/be/logement-neuf/bruxelles/keywest 

LOCATIECONTEXT 
Lopende projecten 
 

Lopende bouwprojecten 
situatie vanaf 15 mei 2019 

werk in uitvoering 

bouwvergunning afgegeven 

bouwvergunning in behandeling 

verkavelingsvergunning afgegeven 

verkavelingsvergunning in behandeling 

project onder definitie 
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Illustratie project Key West 
Bron: www.ces.be 

 
 

 Citydox21: vastgoedproject in 3 fasen voor de bouw 
van meer dan 900 woningen (waarvan een deel 
geconventioneerde woningen in samenwerking met 
citydev), een school, diensten/rusthuis en 
handelszaken en economische activiteiten.  

 
 
 
 
 

Illustratie project Citydox 
Bron: Atenor Group 

 Urbanities22: vastgoedproject voor de bouw van: 
- 600 woningen 
- 15.000 m² activiteiten 
- Een school 
- Een park 

 
 
 
 
 

Illustratie project Urbanities 
Bron: Urbanities.be 

 
 
 
 
BKP (Beeldkwaliteitsplan)23 
Recent (2019) keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Beeldkwaliteitsplan goed (landschap 
en stedenbouw).  
 
Sinds de uitwerking van het Kanaalplan werden tal van initiatieven begeleid om de principes van 
dichtheid, functionele mix en stedelijke integratie te vertalen in concrete realisaties. Al deze projecten 
brachten de noodzaak aan het licht om de globale visie op de ontwikkeling van dit gebied aan te vullen 
en te concretiseren in een specifieke strategie voor de openbare ruimten. Die dragen immers bij tot 
de levenskwaliteit (link tussen de verschillende wijken en actoren van de stad, sociale cohesie, aanbod 
aan ontspannings- en vrijetijdsruimten, noodzakelijke ademruimte in een stad die volop in 
ontwikkeling is). 
Het Beeldkwaliteitsplan komt tegemoet aan de volgende twee gewestelijke doelen: 

- de samenhang van het kanaalgebied verhogen, de identiteit ervan versterken en kwaliteit 
verlenen aan de publieke en open ruimten;  

de ruimtelijke en sociale relaties tussen de verschillende wijken, die nog te veel onderbroken zijn door 
de kanaalinfrastructuur, versterken. 

 

                                                           
21 https://www.citydox.be/fr/ et https://www.citydev.brussels/fr/projets/city-dox 
22  http://www.urbanities.be/ 
23  https://perspective.brussels/sites/default/files/poles/fr_bkp_hd.pdf 

https://www.citydox.be/fr/
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Het BKP vormt een strategisch kader voor de 
bouwheren en ontwerpers. De visie wordt 
geconcretiseerd via verschillende ambities 
per thema en per subzone die op hun beurt 
worden vertaald in aanbevelingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebied waarop het BKP van toepassing is  

Bron: Perspective.brussels 
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Rechteroever - Haalbaarheidsstudie van het stedelijk industriegebied van het GBP24 

In 2017 keurde de gemeente het rapport van de opdracht 'Rechteroever' goed, een 
haalbaarheidsstudie van 
het stedelijk 
industriegebied van het 
GBP. Ze wil ervoor 
zorgen dat de 
ontwikkeling van het 
industriegebied bijdraagt 
tot de stedelijke en 
economische 
aantrekkingskracht van 
de gemeente. 
 
De perimeter van de 
studie ligt tussen het 
Kanaal, de Paapsemlaan, 
de Industrielaan, Klein 
Eiland, de spoorweg en 
de gemeentegrenzen 
van Vorst, Drogenbos en 
Sint-Pieters-Leeuw. 
Uit deze analyse blijkt 
dat het gebied een zeer 
groot potentieel biedt 
voor de Brusselse 
economie en meer 
globaal voor de stad.  
Illustratie van de studie 
Rechteroever 
Bron: Gemeente Anderlecht 

 
 
Dat potentieel wordt echter nog te weinig benut aangezien het weinig bekend is en niet als een geheel 
wordt beheerd. De studie tracht niet alleen ruimtelijke oplossingen voor te stellen, maar ook 
operationele oplossingen om het ontwikkelingspotentieel van het gebied goed te beheren. 
 
 

                                                           
24  https://www.anderlecht.be/fr/etudes-et-schemas 

percelen die moeten 
worden verdicht 
 

bouwpercelen  
158 550 m² 
 

daken van gebouwen 
43 080 m² 

bezetting per cultureel 
trefpunt 
 

gemengde gebouwen 
 
uitbreiding van een school 

Woningbouw 
 
oprichting van een 
vennootschap 
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Masterplan Haven van Brussel Horizon 203025 

In 2012 publiceerde de Haven van Brussel haar Masterplan met horizon 2030. Momenteel wordt er 
gewerkt aan een nieuw Masterplan met horizon 2040.  
 
Het Masterplan van 2012 identificeert acht 
katalyserende elementen voor de haven: 
1. Stedelijke distributie 
2. Roll On - Roll Off 
3. De filière van de 'retour' logistiek 
4. Rondvaarten en evenementen 
5. Interacties met de andere modi 
6. Innovaties in de binnenvaartsector 
7. Ontwikkelingen en strategieën van de 

maritieme havens naar de binnenhavens  
8. Globale logistieke ontwikkelingen 
 
De katalysatoren 3, 6, 7 en 8 hebben 
betrekking op het hele havendomein, dus 
ook op het deel dat in Anderlecht is 
gelegen. Katalysator 1 heeft meer specifiek 
betrekking op de gemeente Anderlecht. 
 
 

Katalysatoren van de Haven van Brussel 
Bron: Masterplan Haven Horizon 2030 

 
CityGate26 
In 2010 vroeg de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Citydev om een nieuwe impuls te geven aan het 
zuidwesten van de Kuregemwijk in Anderlecht en om er in het kader van het Wijkcontract Kanaal-Zuid 
gemengde projecten te ontwikkelen. Daarvoor kocht Citydev verschillende gronden vlakbij het 
Zuidstation en het Kanaal. Met dit project zal in totaal ruim 90.000 m² oppervlakte van de wijk een 
facelift krijgen. Het CityGate-programma bestaat uit drie projecten met elk zijn eigen identiteit: 
CityGate I, CityGate II en CityGate III. 

- CityGate I speelt in op de behoefte aan 
woningen, economische activiteiten en 
voorzieningen in de wijk, zodat die kan 
uitgroeien tot het ‘scharnier’ tussen de 
Kuregemwijk, het Zuidstation en de 
toekomstige projecten langs het Kanaal. 

- CityGate II, dat op de oude site van 
farmabedrijf Vesdre Continental komt, 
moet economische activiteiten, winkels, 
woningen, scholen en openbare ruimten 
in de wijk brengen. 

- CityGate III, dat in sterk gemengd gebied 
wordt gebouwd op de voormalige 
Leonidas-site, omvat woningen, 
voorzieningen en een openbare groene ruimte. 

Citygate I (in het blauw, II (in het rood) en III (in het geel) - Bron: Citydev 

                                                           
25  https://port.brussels/sites/default/files/dossiers/masterplan_pb_fr_0.pdf 
26  https://www.citydev.brussels/fr/projets/citygate 

op het hele havendomein 
 
havendomein 
 
kanaal 
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SVC Weststation;27 
Een stadsvernieuwingscontract (SVC) bestaat uit een combinatie van operaties voor stadsvernieuwing 
zoals vastgoedoperaties, sociaaleconomische operatie, operaties voor openbare ruimten of voor het 
leefmilieu. Deze operaties worden uitgevoerd op initiatief van het Gewest of van een gemeente 
gelegen in de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) en overstijgen de gemeentelijke grenzen. 
 
De interventieschaal van een stadsvernieuwingscontract is groter dan die van de Duurzame 
Wijkcontracten (DWC). Het heeft betrekking op grotere perimeters, 'superwijken' die op de grens van 
verschillende gemeenten liggen. De SVC's worden uitsluitend aangestuurd door het Gewest28. 
 
SVC.03 van het Weststation dekt een gebied op de grens van Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.  
De strategieën van dit SVC zijn: 

1. Herwaardering van het bestaande 
2. Verankering van de hubs 
3. Netwerken vormen 

 
 Illustratie van de strategische gebieden van SVC.03  

 
Bron: SVC.03, 2017 

 
Meer specifiek beogen de acties van SVC.03 op het grondgebied van Anderlecht (zie het definitieve 
programma dat werd goedgekeurd in 2017): 

- De herbestemming van de benedenverdieping van het station van Kuregem; 
- De herinrichting van het Vanderveldeplein en van het kruispunt Biestebroek; 
- De inrichting van een ruimte voor sociale cohesie (Volkshuis) op de Nijverheidskaai; 
- Een oversteekplaats voor het Kanaal om de Birminghamstraat te verbinden met de 

site van de Slachthuizen; 
- De permeabiliteit van het huizenblok Slachthuizen / Erasmushogeschool. 

 

                                                           
27  https://sharing.oodrive.com/templates/easyshare_v4/jsp/main.jsp?workspace=mbhg&u=s&a=i 
28  https://perspective.brussels/fr/projets/perimetres-dintervention/contrats-de-renovation-urbaine-cru 
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Masterplan Slachthuizen29 
De oversteekplaats van het Kanaal naar de site van de Slachthuizen die is voorzien in SVC.03 heeft het 
voorwerp uitgemaakt van een specifiek Masterplan dat het SVC preciseert (op initiatief van Brussel 
Stedelijke Ontwikkeling). De permeabiliteit van het huizenblok Slachthuizen/Erasmushogeschool 
(HEB), zoals voorzien in het SVC, is niet meer actueel: HEB gaat verder met de herontwikkeling van de 
site en binnenkort zal een nieuwe schouwburg worden gebouwd. Ook de onderneming Abattoirs zal 
haar ontwikkelingsproject voortzetten.  
 
De Slachthuizen van hun kant maken eveneens het voorwerp uit van een Masterplan dat de 
activiteiten op de site zal reorganiseren. 
 
Nieuwe wandelbrug voorzien in het SVC.03 met de toekomstige ontwikkelingen op de site van de Slachthuizen  

 
Bron: Masterplan Slachthuizen, 2019 

 
 

                                                           
29 Op basis van de documenten verstrekt door de gemeente 
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Kuregem 
 
RPA Heyvaert 
Het ontwerp van RPA Heyvaert werd door de Regering in eerste lezing goedgekeurd in mei 2019 en zal 
aan het openbaar onderzoek worden onderworpen in de herfst van 2019. Er wordt intensief 
gehandeld in voertuigen sinds het einde van de jaren ’70 en de wijk is vandaag een internationale 
referentie in die sector. Hoewel de industriële activiteit in de Heyvaertwijk bloeit, zorgt ze ook voor 
heel wat milieuhinder (mobiliteitsproblemen, geluidshinder, lucht- en bodemvervuiling). Die hinder 
heeft negatieve gevolgen voor de woonfunctie: precaire of ongezonde woningen, slaapwijk, moeizaam 
samenleven, slechte levenskwaliteit enz. Het gebrek aan groene ruimten en de moeilijke verplaatsing 
met zachte vervoersmodi laten zich sterk voelen. 
 
Drie grote uitdagingen vormden een leidraad bij de uitwerking van dit RPA:  

- Productieve bedrijven de mogelijkheid bieden zich in de wijk te vestigen om daar een 
gediversifieerd economisch weefsel te ontwikkelen dat lokale werkgelegenheid 
schept;  

- De ontwikkeling bevorderen van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in de wijk om 
tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei; gezinnen aantrekken om in de wijk te 
komen wonen; en een beter evenwicht creëren tussen de thans dominante 
economische typologie en de wooneenheden. Omdat deze herstructurering van de 
wijk niet ten koste mag gaan van de stedenbouwkundige kwaliteit, stelt het RPA voor 
om de uitvoering van de toekomstige projecten te begeleiden;  

- De bewoonbaarheid van de wijk bevorderen door de aanleg van nieuwe open ruimten 
en door de binnenterreinen van de huizenblokken doorlatend te maken. Het komt er 
ook op aan ruimten te reserveren voor een nieuwe mobiliteit ter aanvulling van de 
thans dominante auto en logistiek in de wijk, en die ruimten te bestemmen voor de 
integratie van openbare wijkvoorzieningen en van onder meer verenigingsruimten. 30 
 

Beoogde perimeter voor het RPA Heyvaert volgens het M.B. van 08/05/2018 

 
Bron: M. B. 08/05/2018 

                                                           
30  https://perspective.brussels/fr/projets/territoire-du-canal/heyvaert 
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Richtschema en RPA Zuid31 
Het richtschema van de Zuidwijk werd goedgekeurd in 2016. Het zet de bakens uit om deze 
internationale toegangspoort tot Brussel opnieuw in te richten, steunend op het concept van 
'woonvriendelijk station'. Het project wil de functionele en sociale gemengdheid van de wijk 
versterken, de werkgelegenheid vergroten en een gezelligere wijk creëren voor zowel de bewoners als 
voor de gebruikers van het station. Enkele prioriteiten zijn de verbetering van de openbare ruimten en 
van het intermodale stationsknooppunt en het versterken van de verbindingen met de andere wijken 
en vooral met het stadscentrum van Brussel. 
 
Tegen 2022 en 2030 moet de uitvoering van het richtschema Zuidwijk leiden tot de bouw van 
woningen en collectieve voorzieningen en tot de herwaardering van de openbare ruimten. Ook 
diensten, handelszaken en recreatie zullen worden geïntegreerd in de wijk. 
 
Tegen 2022 moet het gewestelijk project de levenskwaliteit in de Zuidwijk verbeteren en er nieuwe 
functies onderbrengen: 

- herinrichting en beter beheer van de openbare ruimte, met integratie van het 
Grondwet-metroproject en de heraanleg van vooraanstaande zones (Europa-
esplanade, Grondwetplein, Overdekte Straat, enz.); 

- sterkere verbindingen tussen de gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht en een 
eenvoudiger route naar het stadscentrum; 

- inrichting en gebruik van de gewelfde ruimtes onder de spoorwegen (tussen het 
station en de Kleine Ring) met diverse diensten (voedingshal, fietsparking, 
handelszaken, enz.); 

- bouw van bijna 400 woningen en kantoren in het kader van het project Victor. 
 
Tegen 2030 komt het erop aan om een evenwichtige mix van functies te bereiken en het residentiële 
karakter van de wijk te versterken (streefcijfer van 50% woningen en 50% kantoren): 

- reconversie van het gigantische postsorteercentrum (30.000 m2) dat aan het station 
grenst en eigendom is van de NMBS; 

- reconversie van het huizenblok tussen de Frankrijkstraat en de Barastraat 
(grotendeels ingenomen door de NMBS en Infrabel), hoofdzakelijk tot een residentiële 
stadswijk; 

- reconversie van het huizenblok in de Tweestationsstraat en dan meer bepaald van de 
grote percelen die worden herbestemd tot ondernemingsgebied in een stedelijke 
omgeving. 

 
Momenteel wordt een RPA gerealiseerd om de ontwikkeling van het gebied te begeleiden. 
 

                                                           
31  https://perspective.brussels/fr/projets/poles-strategiques/quartier-midi 

https://perspective.brussels/sites/default/files/BXLMIDI_lAUC_Schemadirecteur-jan2016.pdf
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Illustratie van het richtschema van de Zuidwijk  

 
Bron: richtschema, 2016 

 
SVC Heyvaert-Poincarré32 
Het SVC.05 beslaat een gebied op de grens van Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en de stad Brussel.  
De strategieën van dit SVC houden verband met de volgende 4 grote uitdagingen: 

- Een centrale ligging binnen de metropool  OVERBRUGGEN  
- Grootstedelijke voorzieningen rond de perimeter  VERBINDEN  
- Een gestarte economische verandering  STIMULEREN  
- Een onaangepaste leefomgeving  LEVENDIGER MAKEN  

 
Om deze strategieën te veranderen in projectfiches werd een ruimtelijke weergave in verschillende 
polen uitgevoerd. Zo werden de strategieën overgenomen, verenigd, verbonden om de vorm aan te 
nemen van projectfiches die werden verdeeld over 5 polen:  
A. Pool van de Kleine Zenne  
B. Pool Ninove  
C. Pool Poincaré  
D. Pool Kanaal Slachthuizen  
E. Pool Oevers van het Kanaal 
 
De meeste acties die zijn voorzien in dit SVC beslaan het grondgebied van Anderlecht (zie definitief 
programma goedgekeurd in 2017 en onderstaande kaart). 

                                                           
32  https://sharing.oodrive.com/templates/easyshare_v4/jsp/main.jsp?workspace=mbhg&u=s&a=i 
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Kaart van de projecten van het SVC.05  

 
Bron: SVC.05, 2018 

 
Centrumzone 
 
Studie Centrum – Herdynamisering van het hypercentrum van Anderlecht33 
Deze studie werd gestart in het kader van de lancering, in 2015, van een overheidsopdracht voor de 
bouw van een ondergrondse parkeergarage onder het Dapperheidsplein (Consortium APCOA), wat de 
aanleiding vormde tot een globale denkoefening rond de revitalisering van het hypercentrum zoals 
aanbevolen door het GemOP van 2013. Ze werd door de gemeente goedgekeurd in 2017 maar werd 
nog niet gerealiseerd. 
 
De verwijdering van bijna 200 bovengrondse parkeerplaatsen vormt 1 van de uitgangspunten van deze 
studie, waarbij we alle elementen voor een geslaagde revitalisering van het historisch centrum van 
Anderlecht onderzocht hebben, samen met bijna 100 inwoners (tijdens drie werkgroepvergaderingen 
en een verkennende wijkwandeling), de gemeente- en gewestdiensten (een twintigtal vergaderingen) 
en de wijkactoren (gesprekken met organisaties van inwoners en handelaars en met culturele 
verenigingen).    
 
De conclusies van dit werk worden gepresenteerd in de vorm van 15 projectfiches, ondergebracht in 5 
hoofdstukken: 

                                                           
33  https://www.anderlecht.be/fr/etudes-et-schemas 
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- De gecoördineerde heraanleg 
van 3 openbare ruimten 
(Dapperheidsplein, St. Guido 
en Collegiale): de drie 
openbare ruimten dienen 
opgevat te worden als één 
interventiezone. Hun nieuwe 
aankleding, zoals de 
bestrating, dient harmonieus 
op elkaar afgestemd te 
worden zodat de openbare 
ruimte een duidelijke structuur 
krijgt en voetgangers, fietsers 
en mindermobiele personen 
zich er gemakkelijker kunnen verplaatsen. 

- Herstructurering van 3 huizenblokken (St. Guido, Centrum Jacques Simonet, Academie): de 
drie huizenblokken die sterk aan samenhang inboetten door de inplanting van de metro in 
de jaren 70 en de vastgoedplannen verdienen een grondige sanering om meer structuur en 
nieuwe functies in het centrum te brengen.   

- Opwaardering van 3 groene ruimten (Centraal park, tuin van de Collegiale, tuin van de Espace 
Maurice Carême): in hun huidige vorm voldoen de drie groene ruimten niet aan de grote 
nood van de inwoners en gebruikers van de wijk aan meer 'natuur'; een nieuwe inrichting, 
meer animatie en een duurzaam beheer zijn hier absoluut nodig.   

- Stimulering van de commerciële dynamiek: ter ondersteuning van de ontwikkeling van de 
horeca bieden de projecten de sleutels tot een kwalitatief commercieel imago in de wijk en 
de bevordering van de diversiteit binnen het winkelaanbod. 

- Cultuur en toerisme aantrekkelijker maken:  de voorstellen willen het gebied tot een organisch 
geheel maken en als zodanig opwaarderen op basis van zijn architectonische en 
erfgoedkundige troeven en de nieuw gerenoveerde openbare ruimten weer terug aan de 
burger geven, ook ’s nachts.  
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Analyse van de programmatorische mogelijkheden in het stadion van Anderlecht34 
Deze studie werd eind 2015 door de gemeente Anderlecht besteld in een bijzondere context: Sporting 
Anderlecht (RSCA) zou verhuizen naar een nieuw stadion (Eurostadion) dat was gepland op parking C 
van de Heizel in Grimbergen. Het Constant Vanden Stockstadion zou door deze verhuis leeg komen te 
staan en maar liefst 6 ha terreinen en gebouwen, verdeeld over drie sites in het hart van de 
gemeente, zouden het risico lopen om een gigantische stadskanker te worden.   
 
Deze studie, door de gemeente goedgekeurd in 2017, is bedoeld om te anticiperen op dat risico. Ze 
ontwikkelt een nieuwe toekomstvisie voor deze drie sites via een analyse van het 
reconversiepotentieel en van de programmatorische behoeften van de wijk, de gemeente en het 
Gewest. Tijdens de realisatie van de studie was er in de media heel wat te doen over de verhuis van 
RSCA. Het bleef immers onzeker of het Eurostadion er wel zou komen en of de club daadwerkelijk de 
intentie had om te verhuizen. In die bijzondere context werd samen met het begeleidingscomité met 
afgevaardigden van de gemeente en het Gewest besloten om verschillende scenario's uit te werken 
waarin RSCA of zou blijven of zou verhuizen.  
 
De studie stelt zich dus tot doel om een nieuwe visie en programmatorische en stedenbouwkundige 
scenario's voor te stellen voor de reconversie van het stadion (scenario als RSCA verhuist) of de 
uitbreiding ervan (scenario als RSCA blijft). Daarvoor werden de mogelijkheden onderzocht voor de 
reconversie of de betere benutting van de terreinen die vandaag verbonden zijn aan het Constant 
Vandenstockstadion. Het gaat in feite om drie afzonderlijke terreinen: - de site "Stadion en naaste 
omgeving" (met het stadion, de parking en de Henri Simonetzaal) - de site "Ziekenhuis" - de site 
"Dupuis". De laatste twee sites zijn momenteel braakliggende gronden die op matchdagen worden 
gebruikt als parking. Het geheel beslaat een grondoppervlakte van 62.226 m². 
 
Onderzochte terreinen in de studie 'Stadion'  

 
Bron: Studie 'Stadion', 2018 

 
 
 

                                                           
34  https://www.anderlecht.be/fr/etudes-et-schemas 
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Coovi / Klaverswijk 

In dit deel van Anderlecht werden verschillende projecten gerealiseerd. Onder meer: 
- Het project voor een middelbare school op de site van het COOVI35. 
- Het project CityCampus van Citydev: Dit gemengd project is het resultaat van een 

samenwerking met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatchappij (BGHM) en de 
Anderlechtse Haard. Het verenigt lichte economische activiteiten en 
woongelegenheid. Naast een kmo-park voor agrovoedingsbedrijven zijn er ook sociale 
en studentenwoningen36. 

- Het project NovaCity van Citydev: In het noordelijke deel van de site komen er vooral 
woningen. Het wordt gestructureerd langs een openbare weg in T-vorm. Er staat ook 
een openbaar plein op de plannen. Aan de zuidkant worden woningen harmonieus 
ingeplant boven ruimten voor economische activiteiten37. 

- De Klaverswijk: Het BBP Klaverswijk werd goedgekeurd in 2013. Momenteel lopen de 
projecten in het kader van de uitvoering van dit BBP. Een deel van de beoogde 
terreinen is eigendom van het Woningfonds dat recent (in 2019) een studie is gestart 
voor de realisatie van een duurzame wijk op zijn gronden38. 
 

 
Projecten NovaCity en CityCampus bron: Citydev 

 

 
Uittreksel uit het BBP Klaverswijk bron: Gemeente Anderlecht

                                                           
35  https://canal.brussels/fr/content/nouvelle-ecole-secondaire-sur-le-campus-du-ceria-d%E2%80%99ici-2019 
36  https://www.citydev.brussels/fr/projets/citycampus 
37  https://www.citydev.brussels/fr/projets/novacity 
38  https://www.anderlecht.be/fr/plan-particulier-d-affectation-du-sol-ppas#Tr%C3%A8fles%20(Quartier) et 
https://bma.brussels/fr/2019/03/05/appel-trefles/ 
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Neerpede en Erasmus 
 
Neerpede 
 

In 2014 werd een intergewestelijk richtplan 
voor Neerpede-Vlezenbeek-Sint Anna Pede 
gerealiseerd in een samenwerking tussen 
Leefmilieu Brussel en de Vlaamse 
Landmaatschappij39. 
 
Dit richtplan omvat de ontwikkeling van een 
visie en een globaal concept die de leidraad 
zullen zijn om de beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken. De studie is gericht op het 
behoud en de opwaardering van de 
landschapskwaliteit, het ecologisch erfgoed 
en de agrarische functie, gecombineerd met 
het evenwichtig uitbouwen van het recreatief 
medegebruik van de open ruimte.  
 

 
Perimeter van het intergewestelijk plan Neerpede 

Bron: intergewestelijk richtplan – Leefmilieu Brussel & Vlaamse Landmaatschappij, 2014 
 
Het heeft betrekking op een groot intergewestelijk gebied (zie bovenstaande kaart). 

 
Naar aanleiding van dit plan startte Leefmilieu Brussel een operationeel plan voor het deel gelegen in 
Anderlecht. Dit plan, dat momenteel wordt uitgewerkt, buigt zich specifiek over het operationele 
aspect van het richtplan. Het is georganiseerd in zes interventieluiken die de hele projectperimeter of 
een deel ervan beslaan en bij de operationele aanpak wordt rekening gehouden met de schalen nodig 
voor de goede integratie van de algemene doelstellingen.  
 

                                                           
39  https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/plan-
directeur-pour-la-zone 
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Perimeter van het operationeel plan Neerpede 
 Bron: Gemeente Anderlecht 
 
Erasmus 
Op de Erasmuspool worden tal van ontwikkelingsprojecten gerealiseerd die hun voordeel doen met de 
uitstekende toegankelijkheid en de kwaliteit van het leefkader: 
 

- uitbreiding en herinrichting van het Erasmusziekenhuis met vestiging van het Bordet Instituut 
op de site en inrichting van de naaste omgeving40; 

 
- Ontwikkeling van het project Erasmus Gardens: 1.300 woningen (waarvan 210 sociale woningen 

en bijna 300 studentenwoningen), een school, een rusthuis en handelszaken41.  
 

Illustratie van de projecten Erasmus en Erasmus 
Gardens 

Bron: website van de projectontwikkelaars 

                                                           
40  https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/articles/new-erasme-ou-l-evolution-d-un-projet 
41  https://erasmusgardens.be/fr/ 
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De Wijkcontracten42 
 

Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte, afgesloten tussen het 
Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het legt een programma vast met een 
welbepaalde begroting43. Het zijn dus investeringsprogramma's die zich toespitsen op een welbepaald 
gebied. Sinds de diagnose van 2013 werden er in Anderlecht verschillende Wijkcontracten 
goedgekeurd. Een aantal werd al gerealiseerd, andere zijn nog in uitvoering. 
 

Wijkcontracten in Anderlecht sinds 2013 

Naam Ligging Begin Einde Budget (in miljoen’€) 

Kanaal-Zuid Gerealiseerd 2010 2014 14,9 

Scheut Gerealiseerd 2011 2015 14,5 

Passer Gerealiseerd 2013 2017 14,6 

Biestebroek In uitvoering 2015 2019 15,0 

Peterbos In uitvoering 2019 2023  14,9 

 
Lokalisatie van de gerealiseerde (in het groen) of lopende (in het geel) wijkcontracten sinds 2013 

 
Bron: quartiers.brussels 

 

                                                           
42 Bron: https://quartiers.brussels/1/page/programmes 
43  https://quartiers.brussels/1/ 
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Kanaal-Zuid 
Dit contract beslaat het gebied tussen het Kanaal, de Albert 1-square en 
de Materiaal-, de Grondel-, de Georges Moreau-, de Dokter Kuborn-, de 
Tweestations- en de Prévinairestraat. Deze woonwijk ligt als een soort 
enclave ingeklemd tussenvervoersinfrastructuur en een groot aantal 
bedrijven. Er heerst een moeilijk sociaal klimaat.  
Het wijkcontract voorzag in 34m² zonnepanelen, regenwatertanks, 96 
moestuinen, 63 opvangplaatsen in 2 crèches, 11 geplante bomen, 1195 
m² groendak en 13 sociaaleconomische projecten. 
 
Scheut 
Dit contract dekt een perimeter die zich hoofdzakelijk uitstrekt tussen 
de Ninoofsesteenweg, spoorlijn 28, de Birminghamstraat, de 
Scheutstraat, de Glasgowstraat en de Verheydenstraat.  
Het Molenbeekse wijkcontract Sluis-Sint-Lazarus grenst aan dit gebied, 
terwijl een aantal huizenblokken aan de zuidkant deel uitmaakten van 
het wijkcontract Aumale-Wayez. 
Er werden 41 woningen, 103 plaatsen in 2 crèches en 15 
sociaaleconomische projecten ontwikkeld. 
 
Passer 
De interventieperimeter van het wijkcontract, gelegen langs de Kleine 
Ring en in de buurt van het Kanaal, wordt afgebakend door de 
Slachthuizen, de Clemenceaulaan, een deel van de Brognezstraat, de 
Gheudestraat en de Bergensesteenweg. 
In dit gebied worden tal van gewestelijke acties onderzocht die een 
aanzienlijke impact hebben op de stedelijke structuur en op de 
sociaaldemografische samenstelling van de wijk. In die zin wilt het 
programma van het Duurzaam Wijkcontract vooral de huidige bewoners 
in de wijk houden door te werken aan de sociale ontwikkeling van de 
wijk. 
Het grootste deel van de huizenblokken van de perimeter maakte al het voorwerp uit van 
verschillende wijkcontracten zoals Dauw (1997-2001), Scheikundige (2001- 2005) en Lemmens (2007- 
2011). De perimeter, gelegen op de grens van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en de stad Brussel, 
grenst ook aan verschillende wijkcontracten zoals Bloemenhof (2011-2015) in de stad Brussel. 
Er werden 5 woningen, 80 plaatsen in 1 crèche en 20 sociaaleconomische projecten ontwikkeld. 
 

Biestebroek 
De westelijke grens van de interventieperimeter is opgenomen in het 
Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) Biestebroek en in het Kanaalplan van 
het Gewest. De perimeter ligt tussen de Raymond Vander Bruggenlaan, 
de Scheutvelstraat, de Gerechtsstraat, de Dorpsstraat, de 
Veeweidestraat, de Frans Van Kalkenstraat, de Pr. Hendrickxstraat, de 
Dr. Zamenhoflaan, de Victor Olivierlaan, de François Ysewynstraat en de 
Biestebroekkaai. 
De wijk is zeer dichtbevolkt en onderscheidt zich door kleine 
wooneenheden en door een gebrek aan sociale woningen. Groene 
ruimten zijn er quasi onbestaande en de openbare ruimten zijn weinig uitnodigend en verloederd en 

Bron: quartiers.brussels 

Bron: quartiers.brussels 

Bron: quartiers.brussels 

Bron: quartiers.brussels 
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trekken massaal sluikstorters aan. Er heerst in de wijk ook een gebrek aan sociale activiteiten en 
infrastructuren bestemd voor de jongeren. 
Het BBP voorziet in de ontwikkeling van 49 plaatsen in 1 crèche, 28 woningen, 11 sociaaleconomische 
projecten en de begeleiding van het project voor de heraanleg van de Bergensesteenweg, uitgevoerd 
door Brussel Mobiliteit, en van het project voor de heraanleg van de Wayezstraat, uitgevoerd door de 
MIVB. 
 
Peterbos 
De perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Peterbos ligt in het 
noorden van de gemeente Anderlecht, in de tweede kroon in het westen 
van het Brussels Gewest, niet ver van de Ring in de statistische sector 
Moortebeek-Peterbos. Het is de enige sector die is opgenomen in de 
Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) en stemt precies overeen met 
de voorgestelde perimeter. 
De site Peterbos bestaat uit een bewoond park met open bebouwing 
waar geen enkel gebouw echter aan de straatkant of op de rooilijn staat. 
De inwoners genieten er verre uitzichten met veel groen. 
De perimeter omvat ook een kleine huizenrij in de Willemynsstraat. Een 
scholencomplex (Nederlands- en Franstalig) van het vrije net (Maria 
Asumpta en Ecole Notre-Dame).  
Bedoeling is om er een pool van sport- en verenigingsvoorzieningen te ontwikkelen, 49 plaatsen te 
voorzien in 1 crèche, de benedenverdiepingen te herdynamiseren, de openbare ruimten en 
doorgangen om te vormen, het parkeren te structureren en 11 sociaaleconomische projecten en 2 
participatieve acties te realiseren. 
 
 Projecten ontwikkeld in het kader van de Duurzame Wijkcontracten  

 
 Bron: quartiers.brussels 

Bron: quartiers.brussels 
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De BBP's44 
 

 

Op het grondgebied van Anderlecht zijn heel wat BBP's van kracht. Sinds 2013 heeft de gemeente 
enerzijds de BBP's opgeheven die niet meer van belang waren voor de ruimtelijke ordening, kwestie 
van de verordenende context te vereenvoudigen, en anderzijds keurde ze een BBP goed voor de 
ontwikkeling van Biestebroek. 

 
De volgende tabel geeft een overzicht van de acties die de gemeente heeft ondernomen op het vlak 
van BBP's: 

 
Lijst van de BBP's en evolutie van hun status sinds 2013 

Naam BPA/BBP Status 

Ketel In voorbereiding 

Blok 252 Opheffingsprocedure 

Minnezangers (Wijk) Opgeheven in 2020 

Minnezangers (Wijk): Wijziging I Opgeheven in 2020 

Missiehuis van Scheut: Wijziging II Opgeheven in 2020 

Bergen-Birmingham Opgeheven in 2019 

Kuregembrug Opgeheven in 2019 

Biestebroek Goedgekeurd in 2017 

Meir Uitbreiding (Wijk) Opgeheven in 2020 

Meir Uitbreiding (Wijk): Wijziging I Opgeheven in 2020 

Meir Uitbreiding (Wijk): Wijziging II Opgeheven in 2020 

Peterbos - Dwarslaan en Omliggende (1ste deel, centraal 
blok) 

Opgeheven in 2020 

Scheut N (Wijk) Opgeheven in 2020 

Rotonde Veeweide-Liedel Opgeheven in 2020 

Klaverswijk 2013 

Intellectueel Centrum - Blokken 231, 235 2003 

Grote Ring 2001 

Eiland Sint-Helena 1991 

Mijlenmeers Oost 1992 (gedeeltelijk opgeheven in 2004) 

Mijlenmeers Oost: Wijziging II 1990 (gedeeltelijk opgeheven in 1995 en 
2009) 

Rechteroever 1962 (koninklijk besluit onteigening) 

Scheutveld Uitbreiding 1950 

Scheutveld Uitbreiding: Wijziging I 1953 

Scheutveld Uitbreiding: Wijziging II 1956 

Broekdal (Wijk): Wijziging I 1989 

Broekdal (Wijk): Wijziging II 1992 

Neerpede Dorp 1997 

Vogelenzang (Wijk) 1959 

Vogelenzang (Wijk): Wijziging I 1973 

Landelijke Zone 1974 (gedeeltelijk opgeheven) 

Ring en omgeving 1956 

 

44  https://www.anderlecht.be/fr/plan-particulier-d-affectation-du-sol-ppas 

https://www.anderlecht.be/fr/plan-particulier-d-affectation-du-sol-ppas
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Studies op gemeentelijke schaal 
 

 

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GemSV)  
In 2019 keurde de gemeente Anderlecht een Gemeentelijke Stedenbouwkundige Zoneverordening 
(GemSVS) goed. In de context van de herziening van het BWRO en van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (GSV)zal deze GemSVS worden aangevuld met toekomstige GemSVS 
(betreffende een specifiek thema dat niet wordt behandeld in de GSV) of gezoneerde GSV's (ZGemSV) 
voor met name de tuinwijken. Deze werkzaamheden zijn momenteel aan de gang. 

 

 
Ontwikkelingsschema van de economie en de handel  
Dit schema, door de gemeente goedgekeurd in 2016, is een beslissingsinstrument om een coherent en 
toekomstgericht beleid inzake commerciële inplanting te definiëren. De gemeente verbindt zich ertoe 
niet alleen haar commercieel aanbod te verbeteren, maar ook de stedelijke inrichtingen en de 
mobiliteit op haar grondgebied te optimaliseren. Verschillende actiefiches werden opgesteld. 

 
 

Wijziging van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan.  
In de context van de goedkeuring van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move heeft de gemeente 
Anderlecht haar Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) gewijzigd De werkzaamheden zijn momenteel 
aan de gang. 
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 H. BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN  
 

De belangrijkste uitdagingen die voortvloeien uit de evolutie van het grondgebied en zijn inwoners 
kunnen als volgt worden samengevat (volgens de grote thema's van het GemOP): 

 

Bewoond en beleefd 
 

 

Een bevolking die steeds groter, jonger en verscheidener wordt: 
- Hoewel de bevolking minder sterk is gegroeid dan werd verwacht in het GemOP, is deze 

groei iets groter dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien doen de lopende 
projecten vermoeden dat de bevolking de komende jaren nog meer zal toenemen in 
bepaalde wijken (Biestebroek, Klaverswijk, Erasmus, Citygate…). 

- De omschrijving van Anderlechts als een gemeente met een zeer jonge bevolking werd de 
afgelopen tien jaar alleen maar kracht bijgezet (toename van de verhouding jongeren). Er 
dient opgemerkt dat hoewel het aandeel van de 65-plussers de afgelopen jaren in de  
gemeente is gedaald, deze groep toch vrij groot blijft. Ook het aantal hoogbejaarden (85- 
89 jaar) is gestegen - net als overigens op gewestelijk niveau - wat impliceert dat in een 
aangepast zorgaanbod en aangepaste infrastructuren moet worden voorzien; 

- De omschrijving van Anderlecht als een gemeente met een grote verhouding gezinnen 
werd eveneens kracht bijgezet in de afgelopen tien jaar (verhoging van de gezinsgrootte, 
vermindering van het aandeel eenpersoonshuishoudens, verhoging van het aandeel 
eenoudergezinnen en koppels met kinderen). 

- De stijging en diversificatie van de vreemde bevolking houdt sterk verband met de 
uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe landen (Roemenië, Polen) en met de 
toestroom van immigranten (onder meer Syriërs die echter niet allemaal zijn opgenomen 
in de statistieken). Deze 'nieuwe' vreemdelingen brengen specifieke noden en praktijken 
met zich mee. 

 Beantwoorden aan de behoeften van deze bevolking en inspelen op haar bijzonderheden, belang 
om de acties ten gunste van de sociale cohesie voort te zetten. 

 
Een bevolking die sneller verarmt: 

- In de gemeente Anderlecht zien we nog steeds een oververtegenwoordiging van 
huishoudens met een bescheiden inkomen en de inkomensgroei in Anderlecht is in 
verhouding minder sterk dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

- De verhouding rechthebbenden op een leefloon neemt in Anderlecht sneller toe dan 
gemiddeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ook sneller dan de bevolking 
(verdubbeling van het aantal leefloners of daarmee gelijkgestelden sinds 2006 in 
Anderlecht). 

- De gemeente telt een groot aantal kansarmen wat er, samen met de het hoge 
geboortecijfer, toe leidt dat bijna een derde van de kinderen geboren wordt in gezinnen 
zonder inkomen uit arbeid. Alleenstaande moeders en zeer jonge moeders zijn eveneens 
oververtegenwoordigd. 

 Antwoord op deze uitdaging: enerzijds tenlasteneming en anderzijds omkadering (sociale cohesie). 
 

Nog beter en gepast beantwoorden aan de nood aan voorzieningen: 
- De gemeente heeft tal van nieuwe structuren opgericht en ook de meeste 

vastgoedprojecten en Wijkcontracten omvatten crècheprojecten. Deze inspanningen 
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moeten worden voortgezet aangezien het tekort aan kinderopvangplaatsen in Anderlecht 
nog altijd groot is. 

- De situatie in het onderwijs is minder nijpend dan in de kinderopvangplaatsen. Gezien de 
bevolkingsgroei en de toename van het aandeel jongeren is de vraag naar 
onderwijsplaatsen de laatste jaren echter alleen maar toegenomen. De gemeente heeft 
daarom voorzien in verschillende projecten voor de bouw / uitbreiding van scholen. Het  
doel van het GemOP werd echter niet bereikt en de komende jaren zal de gemeente nog 
verdere inspanningen moeten leveren. De opvangcapaciteit in het kleuter- en lager 
onderwijs is in Anderlecht immers licht gedaald. 

- De gemeente creëerde nog andere voorzieningen dan scholen en crèches, maar in 
mindere mate. Deze inspanningen moeten worden voortgezet en vermenigvuldigd gezien 
de bevolkingstoename, maar ook gezien de culturele verscheidenheid en de verarming 
van een deel van de bevolking. 

- Er kan een balans worden opgemaakt van de voor- en nadelen van de tijdelijke bezetting 
van gebouwen in Anderlecht. 

- Beter evenwicht tussen de wijken dankzij de vele projecten in de oostelijke wijken van de 
gemeente. 

 De inspanningen voortzetten en de aangeboden voorzieningen diversifiëren zodat ze 
beantwoorden aan de behoeften van iedereen. 

 
De verbetering van het leefkader werd bestudeerd maar er werd nog te weinig concreet gerealiseerd: 

- Om het leefkader te verbeteren moeten er heel wat openbare ruimten worden ingericht. 
Voor veel openbare ruimten worden studies uitgevoerd of projecten gepland via 
verschillende stedenbouwkundige instrumenten (langs de kaaien, voetgangersbruggen 
over het Kanaal, park van de Kleine Zenne, openbare ruimte van de handelskern Wayez - 
Dapperheid-St. Guido...), maar concreet is er nog weinig gebeurd. 

- Ook het tekort aan voor het publiek toegankelijke groene ruimten is sinds 2013 nauwelijks 
verbeterd. Enkele zones blijven problematisch terwijl andere hun voordeel zullen doen 
met de projecten zodra die zijn gerealiseerd. 

- Op het vlak van speel- en sportterreinen heeft de bepaling van prioritaire wijken en van 
een aantal in te richten ruimten niet geleid tot daadwerkelijke realisaties. 

 De projecten en studies voortzetten die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 
vallen opdat ze zouden beantwoorden aan de lokale behoeften, en de gemeentelijke projecten en 
studies kaderen in de globale doelstelling om het leefkader in bepaalde wijken significant te 
verbeteren (langs het Kanaal, handelskern van het Centrum, Kuregem). 

 
Een toenemend aantal woningen die niet altijd voldoen aan de behoeften van de bevolking: 

- De verhouding sociale woningen blijft stabiel en boven het gewestelijke gemiddelde. Toch 
heeft de gemeente het nog altijd moeilijk om het aanbod af te stemmen op de vraag naar 
sociale en daarmee gelijkgestelde woningen (vanwege de verarming van de bevolking). 
Een groot deel van de lopende huisvestingsprojecten is bovendien niet toegankelijk voor 
de meest kwetsbare bevolking. 

- De gemeente heeft verschillende acties ondernomen voor studentenwoningen en SVK- 
woningen en zal die inspanningen voortzetten. 

- De huurprijzen en vastgoedprijzen blijven in Anderlecht gemiddeld lager dan in het 
Gewest en stijgen minder sterk dan gemiddeld in Brussel. 

- Het onevenwicht tussen vraag en aanbod van woningen blijft bestaan, vooral ten aanzien 
van de meest kwetsbare bevolking en de evolutie van de vorm en grootte van de 
huishoudens (toenemend aantal eenoudergezinnen en koppels met kinderen, gezamenlijk 
huren…) 

- Opportuniteit voor de gemeente om via de vele lopende projecten nieuwe gezinnen aan 
te trekken, wat een grotere bijdrage tot haar inkomsten zou inhouden. 



Deel 1 / p 90 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 1: Evolutie van het grondgebied en zijn inwoners – september 2019 – BRAT 

 

 

 De acties voortzetten voor meer verscheidenheid in het aanbod voor specifieke doelgroepen 
(sociale woningen, studentenwoningen, bejaardenwoningen...). De samenwerkingen voortzetten 
(SVK), projectontwikkelaars die sociale woningen of studentenwoningen aanbieden...). 

 

Bebouwing en landschap 
 

 

Zones die volop in ontwikkeling zijn, met als belangrijke uitdagingen gemengdheid, kwaliteit van het 
leefkader en toegankelijkheid: 

- Evolutie van de OGSO's, in het bijzonder de wijken Biestebroek en Erasmus maar ook de 
Birminghamwijk die de komende jaren verder zal evolueren; 

- Uitvoering van grote projecten op het grondgebied (Klaverswijk, Citygate, NovaCity…); 
- Uitvoering van recent goedgekeurde studies (Stadion, Centrum Rechteroever); 
- Er resten nog tal van bebouwbare braakliggende terreinen, maar ook enkele leegstaande 

gebouwen; 
- Geplande vastgoedontwikkelingen met een bovenlokale landschappelijke impact; 

 Erop toezien dat de nieuwe projecten in deze wijken getuigen van een grote duurzaamheid, in het 
bijzonder: 

o Verbindingen met het bestaande weefsel en stedelijke integratie; 
o Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en met de actieve 

verplaatsingswijzen; 
o Kwaliteitsvol leefkader en beperking van de hinder (met name vanwege de 

gemengdheid in deze wijken); 

o Kwaliteit van de openbare ruimten en antwoord op de nabijheidsbehoeften; 
o Beheer van de hulpbronnen (water, biodiversiteit, afvalstoffen,...) 

 Op gewestelijke schaal zijn sommige van deze wijken vrij vernieuwend. Het zijn uitstalramen voor 
Anderlecht, zodat moet worden toegezien op de architecturale kwaliteit waarop een positief en 
specifiek merkimago van de gemeente kan worden gebaseerd. 

 Een vernieuwende en iconische architectuur voor de projecten met een grote landschappelijke 
impact. De gemeente vertoont immers gevarieerde architecturale profielen en kan het zich 
veroorloven om nieuwe stedelijke en architecturale vormen voor te stellen die getuigen van 
innovatievermogen. 

 
Nog uitgesproken stedelijke barrières en openbare ruimten die globaal opnieuw moeten worden 
uitgedacht: 

- Voetgangersbruggen om de wijken met elkaar te verbinden en uitgesproken stedelijke 
barrières te overbruggen, zijn gepland maar werden nog niet gerealiseerd; 

- De uitvoering van het Busplan zal de verbindingen met de buurgemeenten verbeteren; 
- De recent gerenoveerde en geplande openbare ruimten focussen vooral op de verbetering 

van de mobiliteit. ; 
- De recente uitvoering van het BKP zou de coherentie van de openbare ruimten in het 

Kanaalgebied moeten verbeteren. 
 De structuur van het grondgebied en de hiërarchie van de assen markeren, voetgangersbruggen 

realiseren om de impact van de stedelijke barrières te verkleinen, bij de renovatie van de openbare 
ruimten focussen op de globale kwaliteit van het leefkader (zoals wordt aanbevolen in het plan 
GoodMove) en de wijken coherent met elkaar verbinden. 

 
Een aantal zones werden beschermd maar andere moeten nog worden beschermd en de acties ten 
behoeve van het erfgoed moeten worden versterkt: 

- De gemeente is zich bewust van het belang van haar architecturaal erfgoed en werkt aan 
gezoneerde en gespecialiseerde GemSV's; 
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- Plannen en maatregelen voor de vrijwaring van Neerpede, een belangrijke landschappelijke 
structuur in Anderlecht, werden goedgekeurd; 

- Voor het Kanaalgebied werden plannen uitgewerkt (BKP, Kanaalplan) die met name gericht 
zijn op herdynamisering en herwaardering (kwaliteit van de openbare ruimten en heraanleg 
van de kaaien, visuele doorbraken...); 

- Verschillende recente projecten beogen de reconversie van leegstaande industriegebouwen 
met een grote erfgoedwaarde (Coop, Brouwerij Atlas…); 

 De beschermingsacties voortzetten en de reconversie van leegstaande gebouwen met 
erfgoedwaarde intensiveren, maar ook acties ten gunste van particulieren (communicatie over de 
bestaande premies, ondersteuning…). 

 

Ondernemend 
 

 

Een hoge werkloosheidsgraad, ook bij de jongeren: 
Ondanks een relatieve daling van de werkloosheidsgraad in de afgelopen jaren, moeten we aandachtig  
blijven voor deze problematiek. Immers: 

- de jongerenwerkloosheid blijft hoog en is dus een belangrijke problematiek op zowel 
gewestelijk als op gemeentelijk niveau; 

- tegenover die significante daling van de werkloosheidsgraad staat het feit dat het aantal 
leefloners nog voortdurend stijgt; 

- het studieniveau blijft zwak in de wijken met grote verdichting. 
- de oostelijke wijken blijven het zwaarst getroffen en de bevolking kampt er met ernstige 

economische moeilijkheden. 
 De acties in dit domein voortzetten, vernieuwen en intensiveren. 

 
Een tewerkstellingsstructuur die evolueert en vernieuwende projecten die een dynamiek creëren in het 
economisch weefsel: 

- Het aantal loontrekkenden daalt en het aantal zelfstandigen stijgt; er moet aan 
specifieke noden worden voldaan, op een manier die strookt met de sociologische 
evolutie van de inwoners van Anderlecht (komst van talrijke Roemenen en Polen); 

- De kwestie van de afstemming van het aanbod op de vraag naar werkgelegenheid blijft 
problematisch; 

- In Anderlecht werden vernieuwende projecten gerealiseerd die wijzen op een dynamiek. 
Die moet worden voortgezet om het imago van de gemeente te verbeteren. 

 De dynamisering van het economisch weefsel voortzetten, met aandacht voor de afstemming van 
de gecreëerde werkgelegenheid op de vraag, en de voorwaarden creëren om te beantwoorden 
aan de specifieke behoeften verbonden aan de evolutie van de tewerkstellingsstructuur. 

 
Economische gebieden die volop in mutatie zijn en andere waar herdynamisering nog steeds aan de 
orde is: 

- Een aantal zones ondergaan grote veranderingen (Biestebroek, Erasmus...). De 
reconversie-/ontwikkelingsprojecten van deze zones zullen het bestaande economisch 
weefsel fundamenteel veranderen: 

o In de gebieden die recent werden opengesteld voor meer gemengdheid (OGSO's, 
administratiegebieden); 

o De site van de Slachthuizen die volop wordt geherstructureerd (richtschema, 
SVC,...); 

o De Heyvaertwijk die de komende jaren zal evolueren met de uitvoering van het 
RPA en het SVC; 

- De rest van het grondgebied zal minder evolueren en de uitdagingen van het GemOP 
blijven er actueel. Verschillende studies werden recent goedgekeurd maar zijn nog niet 
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concreet uitgevoerd. Ze hebben betrekking op het centrum van Anderlecht en op de 
handelskernen, op het stadion en de naaste omgeving ervan en op het industriegebied 
Rechteroever; 

 In de zones die volop in mutatie zijn (OGSO's, administratiegebieden, Heyvaert) is de handhaving 
van activiteiten en het beheer van gemengdheid een belangrijke uitdaging voor de komende jaren,  
net als de integratie van de gemengdheid en het beheer van de openbare ruimten en het 
leefkader. 
Voor de andere activiteitenzones (industriegebied, handelskernen,...) zien we nog geen 
beduidende evolutie. De studies die de gemeente recent heeft goedgekeurd moeten dus worden 
uitgevoerd om deze wijken te herdynamiseren. 
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Duurzaam milieu 
 

 

Een gelijkaardige groene en blauwe structuur die stap voor stap wordt verbeterd: 
- Verschillende natuurgebieden kregen een beschermingsstatuut. Er vonden concrete 

realisaties plaats en projecten of studies zijn gepland; 
- Een Gemeentelijk Plan voor Natuurontwikkeling, een 'Park System' en een Agenda 21 

blijven belangrijk maar kunnen worden bijgewerkt om er recente problematieken in op te 
nemen; 

 De projecten en studies uitvoeren om enerzijds het leefkader en anderzijds de biodiversiteit in de 
gemeente daadwerkelijk te verbeteren. Gemeentelijke of gewestelijke projecten in die zin 
oriënteren, onder meer in de wijk Kuregem en in de zones met een tekort aan voor het publiek 
toegankelijke groene ruimten. 

 Het GPNO en de Agenda 21 bijwerken en de bevolking bewust maken van wat ze zelf kan doen en 
bepaalde acties vergemakkelijken. 

 
Een dynamiek van duurzame voeding die moet worden bestendigd 

- Een landbouwgebied dat bijna uniek is in Brussel 
- Gevarieerde en vernieuwende landbouwactiviteiten in de gemeente (klassiek, tuinbouw, 

champignons, jonge groenten, aquacultuur, theebloemen…); 
- Ondersteuning van landbouwers geconcentreerd op de zone Neerpede; 
- Renovatie van interessante elementen van het erfgoed in een functie verbonden aan de 

oorspronkelijke functie; 
- Ontwikkeling van de korte circuits en van lokale werkgelegenheid die niet kan worden 

gedelokaliseerd; 
- Activiteiten en sensibilisering rond evenwichtige voeding; 

 Deze activiteiten die van belang zijn voor het milieu, de economie, het landschap, het erfgoed, de 
volksgezondheid, het welzijn, ... verder mogelijk maken en de ontwikkeling ervan begeleiden… 
Deze activiteiten promoten en benadrukken bij de ontwikkeling van een merkimago voor de 
gemeente. 

 
Een algemene tendens van bevordering van de actieve verplaatsingswijzen 

- Net als in de rest va het Gewest zien we een veralgemeende ontwikkeling van inrichtingen 
om de actieve mobiliteit te bevorderen. 

- De uitvoering van het Busplan zal een positieve impact hebben op het gebruik van het 
openbaar vervoer, zowel binnen de gemeente als voor de verbindingen met de 
omliggende gemeenten. 

- Opvolging van deze tendens op gemeentelijke schaal via de realisatie van 
mobiliteitsstudies zoals het GMP, PCV, het PAP… die worden uitgewerkt. 

 De tendens voortzetten in alle wijken en er rekening mee houden bij de nieuwe lokale 
ontwikkelingen, o.a. om de vermindering te bevorderen van het verkeerslawaai dat in Anderlecht 
nog bijzonder groot is. 
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Grootstedelijk en stralend 
 

 

Lopende of toekomstige ontwikkeling van de grote gewestelijke polen: 
- De studies over de grote polen werden al goedgekeurd en/of de goedkeurings- 

/uitvoeringsprocedure loopt (Heyvaert, Zuid, Biestebroek, Erasmus, Neerpede, 
Slachthuizen,…); 

 Bij de ontwikkeling van deze gebieden is het de uitdaging om de nieuwe ontwikkelingen en de 
bijhorende infrastructuren niet alleen ten goede te laten komen aan de nieuwe bewoners, maar 
ook aan de al gevestigde bewoners en om deze nieuwe wijken te verbinden met het bestaande 
weefsel. Ook op de stijging van de vastgoedprijzen moet worden geanticipeerd om te vermijden 
dat een aanzienlijk deel van de bestaande bevolking nog kwetsbaarder wordt. 

 Deze projecten aangrijpen om het imago van de gemeente te verbeteren (communicatie...) 

 
Minder dynamisme voor de gemeentelijke polen en voor de rest van de gemeente: 

- Aan de rest van de gemeente (met name het centrale deel) werden minder plannen en 
ontwikkelingsstudies gewijd en de studies die wel al bestaan, werden nog niet uitgevoerd; 

 De voorziene studies voor de herdynamisering van deze zones uitvoeren om een Anderlecht op 
twee snelheden te vermijden. 

 
Ontwikkeling van de grote vervoersinfrastructuren: 

- Het Busplan voorziet op korte termijn een aantal veranderingen in de buslijnen die het 
Anderlechtse grondgebied doorkruisen. Deze wijzigingen zullen een positieve impact 
hebben op het gebruik van het openbaar vervoer; 

- De komende jaren zullen er heel wat kilometers gewestelijke fietsroutes bijkomen en ook 
het fiets-GEN zal worden aangelegd; 

- De Haven van Brussel wil het gebruik van de havengebieden optimaliseren en het vervoer  
van materialen en goederen over de waterweg opvoeren; 

 Zich aansluiten bij de gewestelijke tendensen voor de ontwikkeling van de grote 
vervoersinfrastructuren om het gemeentelijke grondgebied navenant te ontwikkelen zodat het zijn 
plaats vindt in het Gewest. 
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 Inleiding - Herhaling van de methode  

 
In dit tweede deel analyseren we de uitvoering van de in het GemOP voorgestelde maatregelen sinds 2013. We 
steunen daarbij op de informatie die ons werd verstrekt door de verschillende diensten van de gemeente. 

 
Voor elk van de 9 thema's van het GemOP schetst een inleidende pagina kort de voorgestelde strategie en 
maatregelen. Per maatregel wordt in een fiche uitgelegd in hoeverre ze werd uitgevoerd. Behalve een tabel met 
eventuele submaatregelen waarbij een kleurcode de evaluatie aangeeft, bevat ze ook een toelichtende tekst. Een 
tussentijdse conclusie besluit de analyse van de uitvoering van de maatregel. Ten slotte maakt een overzichtspagina 
de balans op van de uitvoering van de maatregelen van het thema. 

 

 
Kleurcode die wordt gebruikt voor de evolutie van de uitvoering van de maatregelen: 

 

Bestudeerd en uitgevoerd of significant gestart 

Bestudeerd maar nog niet of nauwelijks uitgevoerd 

Nog niet bestudeerd of nog niet significant gestart maar nog steeds actueel Nog 

steeds actueel maar wijziging in de manier om het doel te bereiken 

Niet meer van belang 

Er werd geen informatie verkregen over deze maatregel De actie moet 

Worden bestendigd in de tijd 

 
 

 
Bijvoorbeeld: 1.1. Een statuut voor de zone Neerpede vastleggen 

 
Doelstellingen: aangegeven in het huidige GemOP 

 
Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, 

...) 

 
 
 

Een gewestelijk 
natuurpark bepalen 

(GNP) 

 
Over het ideale statuut voor de zone Neerpede wordt nagedacht in het kader 

van het Operationeel Plan Neerpede dat in 2017 werd gestart door Leefmilieu 

Brussel en dat nog loopt tot eind 2019. Bij deze denkoefening zijn de gewestelijke 

instanties en de gemeentelijke diensten betrokken die zich bezighouden met de 

problematiek, met de steun van het studiebureau INC. Een concreet resultaat is er 

nog niet. De piste van het GNP is een van de onderzochte opties. 

 
 
 

Opstellen van een 

handvest van het type 

'GNP' 

 
In 2017 startte Leefmilieu Brussel een Operationeel Plan Neerpede met het doel om 

verschillende concrete projecten uit te werken in samenwerking met de 

gewestelijke instanties en de gemeentelijke diensten die zich bezighouden met deze 

problematiek. 

 
In dit plan werden concrete acties in vastgelegd in bepaalde delen van het 

grondgebied (bijvoorbeeld plan voor de globale heraanleg van de naaste omgeving 

van de Broekbeek aan de rand van de wijk Goede Lucht) 
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Neerpede beslaat ongeveer 700 ha open en landelijk landschap, bestaande uit open 
vlakten, valleien en vochtige gebieden met een belangrijke biologische rijkdom. De Pede 
drukt uiteraard zijn stempel op dit grote landschap. Neerpede omvat veel sterke punten 
waarbij de problematiek van het natuurbehoud en het valoriseren ervan essentieel blijven 
in een gemeentelijk ontwikkelingsproject. 
Zowel de technische studie van de gemeente als de inbreng van de territoriale spelers 
beschouwen Neerpede als een strategisch gebied. In dit gebied ontmoet men dan ook 
diverse types problemen. Het hieronder beschreven project beoogt deze met elkaar in  
verband te brengen, maar toch elke bijzonderheid te respecteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bescherming van Neerpede, de laatste grote landelijke site van Brussel vormt een 
grote troef voor het beleid van de duurzame ontwikkeling van het Gewest (o.m. blauw 
netwerk en afvalwaterzuivering, duurzame en evenwichtige voeding, groene wandeling, 
milieubewustwording, tuinbouw,…) maar laat ook toe om de uitdagingen van duurzame 
ontwikkeling aan te gaan (o.m. strijd tegen het verdwijnen van de biodiversiteit, 
bescherming van de vogels in het landbouwgebied, in lijn liggen met een ruim ecologisch 
netwerk, …).  

 

Het GemOP vertaalde deze strategie in 10 maatregelen: 
 

1. Een statuut voor de zone Neerpede vastleggen 
2. De sleutelelementen van het natuurgebied door een regelgeving (ZGSV) beschermen 
3. Steun verlenen aan het Groene en Blauwe Huis bij de uitbreiding van zijn activiteiten  

en het aantrekkelijkheidpotentieel verhogen 
4. De landbouwgebieden en hun activiteiten behouden en duurzaam maken 
5. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en via zachte mobiliteit promoten 

met een voorstel voor een specifieke vorm van mobiliteit in Neerpede 
6. Het groene en blauwe netwerk onderhouden en promoten en de biodiversiteit in  

Neerpede behouden 
7. Het recreatiegebied beter in het landschap integreren en nieuwe openbare 

voorzieningen voorstellen 
8. Neerpede en de activiteiten in volle natuur promoten 
9. Een coherent beheer van de gebieden rond de site Neerpede 
10. Wandelpaden die naar het beschermd gebied van de site Neerpede leiden, met 

vertrekpunten uit heel Anderlecht 

 
I . N E E R P E D E V R I J W A R E N E N H E R W A A R D E R E N 

Bebouwing en landschap Deze unieke ruimte in het BHG naar waarde schatten door 
haar als een gewestelijke landelijke pool te beschouwen 

Bewoond en beleefd De bezoekersstroom en hun activiteiten organiseren. 

Ondernemend Duurzame landbouw- en tuinbouwactiviteiten aanmoedigen 
en zich in de korte circuits van de productie inschrijven 

Stralend en grootstedelijk Zich als unieke landelijke en groene site in de mentale kaart 
van de 
Anderlechtenaren en van de Brusselaars integreren 

Duurzaam milieu Bevoorrechte beschermde plaats en valorisatie van het 
groene netwerk (fauna en flora, ecologische corridors) en 
het blauwe netwerk (vochtige gebieden, beken en 
afvloeiend water). 

 



1.1. Een statuut voor de zone Neerpede vastleggen 

Deel 2 / p 5 

 

 

Tussentijdse conclusie: Aan de bepaling van en statuut voor de zone Neerpede wordt gewerkt, maar er is nog geen concreet resultaat. Het Operationeel Plan Neerpede 
wordt gerealiseerd. 

 
 

Doelstellingen: Een dergelijk statuut zou via de oprichting van een 'Gewestelijk Natuurpark' het daglicht kunnen zien. Zo'n natuurpark draa gt bij tot de ontwikkeling van het 
milieubeschermingsbeleid en vormt een bevoorrecht kader voor de acties die de openbare collectiviteiten voeren ten voordele van het behoud van landschappen, cultureel 
erfgoed en natuurlijk erfgoed. Samen met Leefmilieu Brussel zou het concept van 'Gewestelijk Natuurpark' kunnen worden ontwikkeld zoals in Frankrijk. In een Handvest 
zouden de te bereiken doelstellingen kunnen worden vastgelegd, evenals de oriëntaties qua bescherming en opwaardering van de site. Belangrijk daarbij is de coherentie 
en coördinatie van de acties die de diverse actoren zullen voeren. Ook de landbouwactiviteiten moeten in stand worden gehouden en de ontwikkeling van de sport- en 
vrijetijdsactiviteiten in de zone moet worden omkaderd. 

 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
Definitie van een gewestelijk natuurpark 
(GNP) 

 Over het ideale statuut voor de zone Neerpede wordt nagedacht in het kader van het Operationeel Plan  
Neerpede dat in 2017 werd gestart door Leefmilieu Brussel en nog loopt tot eind 2019. Bij deze denkoefening 
zijn de gewestelijke instanties en de gemeentelijke diensten betrokken die zich met deze problematiek 
bezighouden, bijgestaan door het studiebureau INC. Een concreet resultaat is er nog niet. De piste van het GNP 
is een van de onderzochte opties. 

 
 

 
Opstellen van een handvest van het type 
'GNP' 

 In 2017 startte Leefmilieu Brussel een Operationeel Plan Neerpede met het doel om verschillende concrete 
projecten uit te werken in samenwerking met de gewestelijke instanties en de gemeentelijke diensten die zich  
bezighouden met deze problematiek. 
 
In het ontwerpplan werden concrete acties vastgelegd voor bepaalde delen van het grondgebied (bijvoorbeeld 
plan voor de globale heraanleg van de naaste omgeving van de Broekbeek aan de rand van de wijk Goede 
Lucht). 
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1.2. De sleutelelementen van het natuurgebied door een regelgeving beschermen 

Deel 2 / p 6 

 

 

Tussentijdse conclusie: Een regelgeving vastleggen om de site te omkaderen blijft een doelstelling voor de zone Neerpede. De manier om dat te bereiken is geëvolueerd. Het 
is nu eerder de bedoeling om een RPA uit te werken in plaats van een ZGemSV.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een BBP dat aanvankelijk in 1974 werd goedgekeurd aan te passen aan de huidige uitdagingen of zelfs af te schaffen, met het oog op de 
bescherming van het landschappen regelgeving uit te werken en activiteiten te behouden of te organiseren via een ZGSV, het belang van een Gewestelijk Natuurpark 
Neerpede/Vogelzang te onderstrepen door een regelgeving en de zones af te bakenen waar de gebruiken en de bescherming gelden. 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Met het oog op de bescherming van het 
landschap een regelgeving uitwerken en 
activiteiten behouden of organiseren via een 
ZGemSV. 

 
De ZGSV is er niet gekomen. Er werd een opdracht uitgeschreven voor een GSVs en een ZGSV, maar de 
gemeente heeft momenteel geen plannen meer om een specifieke ZGSV uit te werken voor de zone. Het 
natuurgebied kan worden beschermd via een RPA. 

Het BBP is nog steeds van kracht en beschermt met zijn voorschriften het gebied tegen de stedenbouwkundige 
ontwikkeling. In de perimeter van het BBP Vogelenzang moeten nog verschillende 'Good Food'-maatregelen 
(moestuinen...) worden ontwikkeld. 
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1.3. Steun verlenen aan het Groene en Blauwe Huis bij de uitbreiding van zijn activiteiten en het aantrekkelijkheidpotentieel verhogen 

Deel 2 / p 7 

 

 

Tussentijdse conclusie: De doelstelling van uitbreiding en ondersteuning van de activiteiten van het Groene en Blauwe Huis werd bereikt en voor een groot deel uitgevoerd.   

 
 

Doelstellingen: Het GemOP ondersteunt de toekomstige uitrol van de fasen 2 en 3 van het project van het Groene en Blauwe Huis (GBH) dat gewijd is aan de ontdekking en 
de bescherming van het milieu en aan de voedselvraagstukken. Het wil een federerend voorbeeldproject zi jn van de gewestelijke en gemeentelijke wil om de enige 
landelijke pool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de kijker te zetten. Fase 2 van het project van het Groene en Blauwe Huis legt het accent op de renovatie van de 
Taquihoeve en omliggend gebied. Hier moet nog een manier bedacht worden om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor de scholen gemakkelijker te mak en. 
Fase 3 plant, naast de eerder genoemde projecten, de renovatie van de gewestelijke hoeve van Neerpede met omliggend gebied door het Gewest. Deze fase is ook 
synoniem voor de verdere ontwikkeling van het Groene en Blauwe Huis. De missies van het Huis moeten ook de marketing van de l andbouwactiviteiten op het Anderlechts 
grondgebied omvatten (met marketing bedoelt men hier dat alle landbouwgebonden acties in netwerk en onder de aandacht worden gebracht). 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
De fasen 2 (renovatie van de Taquihoeve) 
en 3 (renovatie van de hoeve van Neerpede) 
van de ontwikkeling van het project van het 
Groene en Blauwe Huis ondersteunen. 

 Fase 2 werd in 2016 voltooid met gemeentelijke fondsen, aangevuld door fondsen van het EFRO -project Boe- 
renBruxselPaysans. De gerenoveerde Taquihoeve werd in oktober 2016 geopend en is de uitvalsbasis van het 
volledige team van het Groene en Blauwe Huis. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie ter ondersteuning van de 
werking van het BGH werd geleidelijk aan opgetrokken en bedroeg in 2018 100.000€. 
In 2019 heeft Leefmilieu Brussel een aanbesteding uitgeschreven voor de renovatie van de Ketelhoeve tot een 
doorgangsgebouw voor voeding. 

 
 

Reclame maken rond het project 

  

Doordat de jaarlijkse gemeentelijke subsidie werd verhoogd, kon het BGH intern een communicatiegelastigde 
aanwerven die ermee wordt belast om de reclame rond het project op te voeren. Regelmatig wordt over de 
activiteiten van het BGH bericht in het gemeenteblad. 
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1.4. De landbouwgebieden en hun activiteiten behouden en duurzaam maken 

Deel 2 / p 8 

 

 

 
 

Doelstellingen: Het GemOP wil de landelijke roeping en de landbouwactiviteiten van Neerpede versterken en duurzaam maken. Daarnaast beoogt het een geïntegreerde, 
extensieve of biologische teelt van voedingsproducten, het onderhoud van de landelijke landschappen van de site en de deelname aan de korte circuits van de productie 
en de verkoop van voedingsmiddelen. Het wil daarbij beantwoorden aan de principes van duurzame ontwikkeling en de landbouwactiviteiten opentrekken voor 
pedagogische en speelse activiteiten. Daarenboven wil het een nauwkeurig register opstellen over de openbare eigendommen die aa n landbouwers worden verhuurd om 
te kunnen optreden voordat het erfpachtcontract verlopen is en ervoor te zorgen dat er wordt overgegaan naar biologische landbouw. 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 

Ecoresponsable, lokale (korte keten) en 
pedagogische landbouwpraktijken 
ontwikkelen met name op openbaar 
terrein) 

 
De handhaving en ontwikkeling van deze praktijken werd gerealiseerd in het kader van het EFRO -project 
BoerenBruxsel- Paysans. De gemeente stelde ook gronden ter beschikking voor nieuwe, duurzame 
landbouwactiviteiten (biologische tuinbouw en aromatische en geneeskrachtige planten): 3 ha in Vogelenzang 
voor de ontwikkeling van een testruimte die wordt beheerd door vzw Le Début des Haricots (Graines de 
Paysans) waar 6 groentetelers en 2 theebrouwers hun activiteit kunnen testen + 2 ha in Neerpede waar 5  
landbouwers groenten kunnen telen met de steun van de vzw Terre-en-Vue. De gemeente stelde ook een 
gemeentelijke grond van 20 are ter beschikking waar het GBH de "Champs-à-Mailles" kan ontwikkelen, een 
productieve, pedagogische en participatieve moestuin. 

Een nauwkeurig register opstellen over de 
openbare eigendommen die aan 
landbouwers worden verhuurd om te 
kunnen optreden voordat 
het erfpachtcontract verlopen is en ervoor 
zorgen dat er wordt overgegaan naar 
biologische landbouw. 

  
De dienst Duurzame Ontwikkeling maakte een nauwkeurige inventaris op van de gemeentelijke en 
gewestelijke gronden die worden verhuurd aan landbouwers. De gegevens worden gebruikt in het kader 
van het project BoerenBruxselPaysans om de installatie te vergemakkelijken en de overgang naar 
biologische landbouw aan te moedigen. 

 

Tussentijdse conclusie: Voor de handhaving en ontwikkeling van de landbouwactiviteiten en landbouwgebieden werd concreet geij verd in het kader van het EFRO-project 
BoerenBruxselPaysans. Concrete projecten konden bovendien worden ontwikkeld dankzij enerzijds de terbeschikkingstelling van gemeentelijke gronden en anderzijds de 
nauwkeurige inventaris van de verhuurde landbouwgronden die werd opgemaakt door de dienst Duurzame Ontwikkeling.   
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Deel 2 / p 9 

 

 

Tussentijdse conclusie: er werd een denkoefening gehouden over de mobiliteit en de toegankelijkheid van Neerpede, maar er werd nog niets concreets gerealiseerd. De 
specifieke kwestie van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en het beheer van de toegangspoorten werd nog niet echt behandeld.  

10.5. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en via zachte mobiliteit promoten met een voorstel voor een 
specifieke vorm van mobiliteit in Neerpede 

 
Doelstellingen: Het GemOP benadrukt het belang om enerzijds te werken aan de 'poorten van Neerpede' (de site bekendheid geven, alle toegangen verzorgen, een 
alternatief voor de wagen bieden en Neerpede in optimale omstandigheden bereikbaar maken met het openbaar vervoer) en anderzi jds te werken aan de mobiliteit 
binnenin de site (een alternatief voor de wagen bieden en de toegangsmogelijkheden met de wagen strikt beperken, de zachte mobiliteit en het gebruik van het groene 
netwerk aanmoedigen, een zone bepalen die enkel met de wagen toegankelijk is voor de bewoners en voor landbouwmachines of voo r het openbaar vervoer naar 
openbare voorzieningen). 

 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
De bereikbaarheid van de site met het OV 
verbeteren 

 
De verlenging van T81 tot aan Westland Shopping werd niet gerealiseerd. Voor de MIVB is deze verlenging 
geen prioritaire actie. De verbetering van de Noord-Zuidverbindingen op verschillende plaatsen van het 
Anderlechtse grondgebied blijft een taak voor de gemeente. 

 
 
 
 
 
 

Werken aan de mobiliteit binnenin de site 

 
De Neerpedestraat werd heraangelegd en het centrale deel van haar traject in Neerpede (tussen de Ketelstraat 
en de brug in de buurt van de hoeve Heymans) werd omgevormd tot woonerf (zone 20). In 2020 zal de straat 
verder worden heraangelegd tot aan de Appelboomstraat. 
In de ketelstraat, ter hoogte van de spoorwegbrug, zal een toegangsbeperking worden gerealiseerd  om het 
doorgaand verkeer te beperken. De technische aanpak hiervan moet nog worden onderzocht. 
De bewegwijzering voor de zachte mobiliteit werd in 2016 opgeknapt: beschadigde of ontbrekende paaltjes en 
borden werden vervangen. Het Groene en Blauwe Huis legde een natuurlijk pad aan op een bebost terrein van  
de gemeente tussen een gemeentelijk pad en de Scherdemaalstraat die deel uitmaakt van de gewestelijke 
Groene Wandeling. De gemeente heeft aan Vlaamse operatoren vergunningen toegekend om de lokale 
wandelwegen vanuit de aangrenzende Vlaamse gemeenten af te bakenen. 
Eind 2019 is een nieuwe campagne voor de opknapping van de bewegwijzering gepland en zullen een aantal  
paden worden heraangelegd. 

 
 
 

Werken aan de poorten van Neerpede: 

  
Voor de toegangspoorten van Neerpede werden geen specifieke maatregelen genomen. Onder de Simonetlaan 
werd wel de Olympische Dreef heraangelegd met een as die uitsluitend is voorbehouden voor de actieve 
verplaatsingswijzen. Ook bij de heraanleg van de terminus Marius Renard zal de weg worden heraangelegd door 
de MIVB. 
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1.6. Het groene en blauwe netwerk onderhouden en promoten en de biodiversiteit in Neerpede behouden 

Deel 2 / p 10 

 

 

Tussentijdse conclusie: de kwestie van het groene en blauwe netwerk staat centraal in de verschillende operaties die worden u itgevoerd in Neerpede en is opgenomen in 
het OPN.  

 
 

Doelstellingen: Het GemOP wil het groene en blauwe netwerk herwaarderen door de bestaande groene en ecologische netwerken te onderhouden en  er nieuwe te 
creëren, door Neerpede op te nemen in het gemeentelijke 'park system', door de problemen van vervuiling door de mens op te lossen (lozing van afvalwater) op de site op 
te lossen, door een alternatief te bieden voor collectieve riolering en door te anticiperen op het afvloeien van oppervlaktew ater om de overstromingen te beperken. Meer 
specifiek voor het groene netwerk moet de bestaande aanpak worden vervolgd en uitgebreid tot Neerpede (vooral in het recreatiegebied). Dit zou immers in een glob aal 
beheerplan kunnen worden opgenomen om de groene continuïteit en de ecologische corridors te promoten en in een richtplan Neerpede/Sint-Anna-Pede-Vlezenbeek dat 
wordt uitgevoerd op initiatief van Leefmilieu Brussel. De actie voor het blauwe netwerk is dubbel: enerzijds zou het deel moeten uitmaken van de wandelroutes en 
anderzijds moet de vervuiling stapsgewijs worden tegengehouden en moet de bevolking respect voor dit bijzondere ecosysteem worden bijgebracht. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Het groene netwerk 

  

In samenwerking met Leefmilieu Brussel creëerde de gemeente in 2018 twee nieuwe natuurreservaten in 
Neerpede: het rietveld van Neerpede (60 are) dat wordt beheerd door Natagora en het Koeivijverdal (1 ha) dat 
wordt beheerd door Natuurpunt. Het GBH heeft drie gemeentelijke gronden ter beschikking gesteld. Het 
Operationeel Plan Neerpede is in uitvoering (LB, 2017-2020) (zie eerder). 

 
 
 
 
 
 
 

Het blauwe netwerk 

  

De heraanleg van de Neerpede met de omvorming tot woonerf wil de aanwezigheid van de waterloop langs 
de openbare weg meer in de kijker plaatsen. De gemeente heeft actief bijgedragen tot de bijwerking van de 
topogids "Pedevallei", uitgewerkt door de vzw Coördinatie Zenne, die een wandeling voorstelt voor de 
ontdekking van het blauwe netwerk in Neerpede, evenals concrete realisaties om het beter in de kijker te 
plaatsen. 
In samenwerking met Leefmilieu Brussel en de buurtbewoners kon van werkzaamheden uitgevoerd door 
Vivaqua gebruik worden gemaakt om het regenwater zoveel mogelijk rechtstreeks te laten afvloeien naar de 
Neerpedebeek (door de punctuele plaatsing van kleine verzamelnetwerken) en zo te vermijden dat het in het 
afvalwaternet terechtkomt. Vivaqua voert sinds 2016 grote rioleringswerken uit met de steun en de 
medewerking van Leefmilieu Brussel en de gemeente. Centraal hierbij is de plaatsing van een 
afvalwatercollector onder de Neerpedestraat vanaf de terminus van tram 81 tot aan de brug in de buurt van de 
Heymanshoeve. Er werden bijkomende stukken riolering geplaatst om bepaalde straten te verbinden met deze 
collector (Bloeistraat en Bloeiplein, Bietenstraat, Ketelstraat,...) 
In 2020 zal meer dan 90% van de bestaande gebouwen in Neerpede worden aangesloten op het rioleringsnet. 
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1.7. Het recreatiegebied beter in het landschap integreren en nieuwe openbare voorzieningen voorstellen 

Deel 2 / p 11 

 

 

Tussentijdse conclusie: De integratie van het recreatiegebied in het landschap wordt geval per geval aangepakt, maar werd niet globaal bekeken. 

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om dit gebied aantrekkelijker te maken en open te stellen voor een breder publiek, de ontspannings - en recreatiepijler van de site te versterken en om de 
organisatie van activiteiten te concentreren rond de vijvers en het Pedepark om de druk van de mens te beperken en de gevoelige sites te beschermen. 

 
 
 
 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Integratie van het recreatiegebied in het 
landschap 

  

Dit gebeurt geval per geval. Bedoeling is om dit gebied te vrijwaren, reden waarom het BBP niet werd  
opgeheven. 
Bij de heraanleg van de Olympische Dreef wordt het concept van de 'atletiekpiste' toegepast om de toegang tot 
het recreatiegebied te markeren. 

 

 
Nieuwe openbare voorzieningen 

 
In 2017 startte Leefmilieu Brussel een Operationeel Plan Neerpede met het doel om verschillende concrete 
projecten uit te werken in samenwerking met de gewestelijke instanties en de gemeentelijke diensten. Een van 
de 5 grote projecten is de aanleg van een gewestelijk park (Park W) met nieuwe openbare voorzieningen. 
Het project voor de bouw van een feestzaal en een nieuw sportcomplex is gestart (de werken zijn in uitvoering). 
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1.8. Neerpede en de activiteiten in volle natuur promoten 

Deel 2 / p 12 

 

 

Tussentijdse conclusie: Het Groen en Blauw Huis vervult een cruciale rol voor de bekendheid van Neerpede en voor de promotie van de activiteiten in de volle natuur.    

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om dit gebied aantrekkelijker te maken en open te stellen voor een breder publiek, de ontspannings - en recreatiepijler van de site te versterken en om de 
organisatie van activiteiten te concentreren rond de vijvers en het Pedepark om de druk van de mens te beperken en de gevoelige sites te beschermen. 

 
 
 
 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 
 

De promotieacties van Neerpede ook 
toepassen voor meer gediversifieerde 
activiteiten (natuur, sport, recreatie…)  

  
De aspecten natuur en duurzame voeding worden in de kijker geplaatst door de vele activiteiten van het 
Groen en Blauw Huis. 
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1.9. Een coherent beheer van de gebieden rond de site Neerpede 

Deel 2 / p 13 

 

 

Tussentijdse conclusie: de verschillende projecten integreren de versterking van de natuurlijke netwerken. Deze doelstellingen moeten ook worden nagestreefd bij 
toekomstige projecten.  

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om dit gebied aantrekkelijker te maken en open te stellen voor een breder publiek, de ontspannings - en recreatiepijler van de site te versterken en om de 
organisatie van activiteiten te concentreren rond de vijvers en het Pedepark om de druk van de mens te beperken en de gevoelige sites te beschermen. 

 
 
 
 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Bij de verstedelijking van deze zones erop 
toezien dat de natuurlijke netwerken 
worden versterkt en dat een aanvullende 
mix van functies wordt gecreëerd 

 
Hierover loopt een denkoefening via het Operationeel Plan Neerpede (OPN). Concrete acties zijn: 
de aanleg van een gewestelijk park achter Erasmus langs de Vogelzangbeek, vernieuwing en uitbreiding van  
het natuurreservaat Vogelenzang, het project voor de herwaardering van landschap en natuur op de 
gemeentelijke en gewestelijke gronden die worden ingenomen door moestuinen en precaire activiteiten in 
Zuun, ... 
Het ontwerp van BBP Ketel wil de natuurlijke netwerken versterken - aanleg van een deel van de 
Ketelstraat - en herneemt de zones die zijn aangeduid in de verkavelingsvergunning Erasmus (parkgebied 
en denkoefening over het water, stormbekken). 
Over het waterbeheer wordt al nagedacht in het kader van de verkavelingsvergunningen Erasmus en de 
stedenbouwkundige vergunning. Momenteel worden er nog werken uitgevoerd in de zone. De 
verkavelingsvergunning Erasmus werd in 2014 goedgekeurd en meermaals gewijzigd (in 2014, 2015 en 2018). 
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1.10. Wandelpaden die naar het beschermd gebied van de site Neerpede leiden, met vertrekpunten uit heel Anderlecht 

Deel 2 / p 14 

 

 

Tussentijdse conclusie: In Neerpede werden enkele wandelwegen heraangelegd. De kwestie van de wandelwegen naar de site vanuit  heel Anderlecht blijft een belangrijke 
doelstelling en wordt onderzocht in het kader van het OPN, maar er werd nog niets concreets beslist / gerealiseerd.  

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om dit gebied aantrekkelijker te maken en open te stellen voor een breder publiek, de ontspannings - en recreatiepijler van de site te versterken en om de 
organisatie van activiteiten te concentreren rond de vijvers en het Pedepark om de druk van de mens te beperken en de gevoelige sites te beschermen. 

 
 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Aan te leggen / af te bakenen / te beveiligen 
wandelpaden: 
Groene Wandeling / de as Marius Renard, 
Koning-Soldaat, Janson, Wayez en Emile 
Vanderveldeplein / Richting Dilbeek, 
Schepdaal en Lennik. 

  
Onder de brug van de Olympische Dreef is een betere toegang voor voetgangers en fietsers gepland zodra de 
naaste omgeving en de toegangen tot de site heraangelegd zijn. 

 
Na de werken van Vivaqua (zie 9.8) werd een voetgangers-fietsas heraangelegd in de Haasstraat. 

Er werd ook een pad opgeknapt tussen de Scherdemaalstraat en het beboste terrein van de gemeente (het 

Bosje). In het kader van het OPN wordt een pad gepland langs de spoorweg, tussen de Ketelstraat en de Golf. 
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Deel 2 / p 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor de zone Neerpede Voor de uitvoering van het GemOP in deze zone werden 3 belangrijke maatregelen 
genomen: 
 De studies over Neerpede (waaronder het Intergewestelijk Plan en het 

Operationeel Plan dat wordt gerealiseerd) 
 De opening van het Groen en Blauw Huis 
 De acties van BoerenBruxselPaysans 

 
De volgende kwesties moeten nog worden behandeld: 

 De bereikbaarheid, het beheer van de toegangspoorten en de mobiliteit binnen 
de site 

 De bescherming van de zone door de regelgeving 
 

                  Aan de volgende maatregelen ten slotte moet blijvend aandacht worden besteed: 
 De verdere ontwikkeling van het groene en blauwe netwerk 
 Het coherente beheer van de aangrenzende zones 
 De promotie van de zone en de activiteiten 
 De handhaving van de landbouwzones 

I. NEERPEDE VRIJWAREN EN HERWAARDEREN: Evaluatie van de uitvoering van het 
GemOP 

Strategieën Evolutie 

Een statuut voor de zone Neerpede vastleggen  

De sleutelelementen van het natuurgebied door een regelgeving 
(ZGemSV) beschermen 

 

Steun verlenen aan het Groene en Blauwe Huis bij de uitbreiding van zijn 
activiteiten en het aantrekkelijkheidspotentieel verhogen 

 

De landbouwgebieden en hun activiteiten behouden en duurzaam maken  

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en via zachte mobiliteit 
promoten met een voorstel voor een specifieke vorm van mobiliteit in 
Neerpede 

 

Het groene en blauwe netwerk onderhouden en promoten en de 
biodiversiteit in Neerpede behouden 

 

 

Het recreatiegebied beter in het landschap integreren en nieuwe 
openbare voorzieningen voorstellen 

 

Neerpede en de activiteiten in volle natuur promoten 
 

 

Een coherent beheer van de gebieden rond de site Neerpede 
 

 

Wandelpaden die naar het beschermd gebied van de site Neerpede leiden 
met vertrekpunten uit heel Anderlecht 

 

 



Deel 2 / p 16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het Centrum van de gemeente strekt zich stervormig uit vanaf het Weerstandsplein, het 
Dapperheids- en Sint-Guidoplein (binnenste centrum) en vergt als dusdanige pool 
dringend verbetering qua levenskader en aantrekkelijkheid. Het moet worden gezien als 
gaande van het Emile Vanderveldeplein tot aan de RSCA. 
Het heeft het potentieel om een centraliteit te worden met een zekere 
aantrekkingskracht door zijn cultureel en commercieel aanbod en de HORECA.; De 
aanwezigheid van een gediversifieerde en multigenerationele populatie moet tot deze 
dynamiek bijdragen. Het Centrum van de gemeente moet een refertepool worden voor 
de Anderlechtenaren en voor alle inwoners uit het grootstedelijk gebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is het historisch centrum van de gemeente. Naast de belangrijkste beschermde 
gebouwen van de gemeente (Collegiale van St-Guido, het Erasmushuis) klopt hier ook het 
commercieel hart. De aanwezigheid van het St-Guidostation zorgt voor een uitstekende 
bereikbaarheid. Wil men echter dat het Centrum op hetzelfde niveau blijft als zijn 
equivalenten elders in Brussel, dan moet men dringend het volgende onder handen 
nemen: de culturele en commerciële activiteiten opnieuw leven inblazen; de openbare 
ruimten renoveren, de toegankelijkheid verbeteren (heraanleg van het St-Guidostation, 
ondergrondse parking aanleggen), ... 
Voor de positionering op gewestelijk niveau komen twee opvallende sites in aanmerking: 
het RSCA-station en het nabijgelegen Emile Vanderveldeplein met een toekomstig GEN- 
station. 

 

Het GemOP vertaalde deze strategie in 7 maatregelen: 
 

1. De commerciële roeping van het Centrum versterken en de verbinding met de 
andere commerciële polen van de gemeente leggen. 

2. Het Centrum een eigen identiteit geven en met kwaliteitsvolle openbare ruimten in 
de kijker zetten 

3. Het Emile Vanderveldeplein als kwaliteitsvolle schakel tussen het Centrum, Kuregem 
en Kanaal-Zuid 

4. De modernisering van het stadion mogelijk maken onder voorbehoud dat het goed 
geïntegreerd wordt 

5. Maatregelen nemen voor het scheppen van studentenhuisvesting 
6. Het lokale leven en het toerisme nieuw leven inblazen 
7. Een link tussen het Centrum en het Kanaal leggen 

I I . E E N P O O L M E T  G R O O T S T E D E L I J K E A L L U R E S 

Bebouwing en landschap Opwaarderen van het centrum en harmonisatie tussen de 
openbare ruimten en de stedelijke functies. 

Bewoond en beleefd Het imago en de roeping van de centraliteit versterken. 

Ondernemend Deze economische centrale positie met de andere verbinden. 

Grootstedelijk en stralend De voorwaarden voor een toenemende groei van dit « 
Centrum » 
scheppen, meer bepaald op cultureel niveau. 

Duurzaam milieu De zachte mobiliteit en het gebruik van het openbaar vervoer 
verbeteren. 

 



2.1. De commerciële roeping van het Centrum versterken en de verbinding met de andere commerciële polen van de gemeente leggen 

Deel 2 / p 17 

 

 

toekomst.   

 
 

Doelstellingen: Het komt er hierbij op aan om het Centrum van Anderlecht aantrekkelijke te maken en zijn grootstedel ijke karakter te bevestigen, en meer concreet om een 
handelspool van het stadscentrum te creëren rond het Sint-Guidostation, de Wayezstraat opnieuw leven in te blazen en de handelsmerken in overeenstemming te brengen 
met de kwaliteiten van de bebouwing. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De commerciële roeping van het Centrum 
versterken en de verbinding met de andere 
commerciële polen van de gemeente 
leggen. 

 De studie "Centrum: Herdynamisering van het hypercentrum van de gemeente" werd in 2017 uitgevoerd door 
het studiebureau ERU en partners en de uitvoering ervan werd recent gestart. 
De heraanleg van de Wayezstraat zoals voorzien door de MIVB, met burgerparticipatie, wordt momenteel  
uitgewerkt. Een scenario voorziet in de verwijdering van 2/3 van de parkeerplaatsen op de openbare weg (deze 
parkeerplaatsen worden vooral gebruikt door de handelaars en minder door de klanten) en in de aanleg van 
een ondergrondse parkeergarage onder het Dapperheidsplein. De problematiek van de parking blijft bestaan.  
De verschuiving van het parkeren op de openbare weg moet doordacht gebeuren. Het college heeft een 
overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van de parking opdat hij een ondergrondse parking zou bouwen, 
zoals is voorzien in het ontwikkelingsscenario van het Centrum van Anderlecht. 
In dit kader moet de openbare ruimte van het Dapperheidsplein tot het Sint-Guidoplein worden 
geherwaardeerd. 
De MIVB realiseerde een testfase voor het autovrij maken van het Sint-Guidoplein, maar vanwege een 
gebrekkige communicatie en de slechte timing van de testfase (tijdens de vakantieperiode) heeft ze geen  
afdoende resultaten opgeleverd. Toch blijft de herwaardering van deze zone een belangrijke uitdaging. 
Een samenwerking met Atrium is er in 2018 niet gekomen. Ze is echter gepland voor 2019 en in het economisch  
beleid voor de komende jaren is een 'gevelluik' opgenomen. Andere partners zoals Unizo of UCM 
kunnen bij het project worden betrokken. 
De gemeente Anderlecht heeft een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GemSV) goedgekeurd die 
zich buigt over kwesties zoals "het plaatsen in de openbare ruimte van "een terras, een uitstalling van 
koopwaar, een braadspit of een verkoopautomaat". Deze GemSV vaardigt principes voor de inrichting van de 
terrassen uit die al een kwaliteitsvolle omkadering mogelijk maken. Een kadasterinstrument werd opgericht om 
beter te kunnen focussen op de handelszaken die al aanwezig zijn op het gemeentelijk grondgebied en om de 
beschikbare handelsruimten te identificeren. 
De handelaars met niet-gebruikte handelszaken werden in gebreke gesteld. 
De verbinding met de andere handelspolen van de gemeente werd niet echt versterkt. 

 

Tussentijdse conclusie: de studie Centrum en de verschillende andere acties die in deze zone gepland zijn zullen toelaten om te beantwoorden aan de doelstellingen van het 
GemOP. De uitvoering ervan blijft een belangrijke uitdaging. De kwestie van de verbinding met de andere handelspolen werd nog niet behandeld en is een uitdaging voor de  

I I
 . 

H
 E

 T
  C

 E
 N

 T
 



2.2. Het Centrum een eigen identiteit geven en met kwaliteitsvolle openbare ruimten in de kijker zetten 

Deel 2 / p 18 

 

 

Tussentijdse conclusie: De studie Centrum behandelt de kwestie van de openbare ruimten en van hun samenhang. De uitvoering ervan blijft een belangrijke uitdaging om te 
voldoen aan de doelstelling van het GemOP.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het statuut van stadscentrum in het Anderlechtse en Brusselse stedelijke landschap te identificeren, de openbare ruimte aantrekkelijker te maken 
en voorrang te geven aan de zachte mobiliteit en aan het openbaar vervoer en om het gebouwenerfgoed in de kijker te zetten. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 

 
Het Centrum een eigen identiteit geven en 
met kwaliteitsvolle openbare ruimten in de 
kijker zetten 

 Zie studie "Centrum: Herdynamisering van het hypercentrum van de gemeente". 
De heraanleg van de Wayezstraat zoals voorzien door de MIVB, met burgerparticipatie, wordt momenteel  
uitgewerkt. Een scenario voorziet in de verwijdering van 2/3 van de parkeerplaatsen en in de aanleg van een  
ondergrondse parking. 
De MIVB realiseerde een testfase voor het autovrij maken van het Sint-Guidoplein, maar vanwege een 
gebrekkige communicatie en de slechte timing van de testfase (tijdens de vakantieperiode) heeft ze geen  
afdoende resultaten opgeleverd. Toch blijft de herwaardering van deze zone een belangrijke uitdaging.  
Ook de herinrichting van het huizenblok van de Academie wordt onderzocht (Masterplan). 
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2.3. Het Emile Vanderveldeplein als kwaliteitsvolle schakel tussen het Centrum, Kuregem en Kanaal-Zuid 

Deel 2 / p 19 

 

 

Tussentijdse conclusie: De herinrichting van deze openbare ruimte is een actuele prioriteit voor de gemeente en het Gewest. Bovendien werd de denkoefening rond het 
Crickxpark nog niet opgenomen in de denkoefening, terwijl over het station Kuregem nog geen uitsluitsel bestaat.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een nieuwe brug te bouwen met een voldoende vrije hoogte, om een nieuw GEN-station een plaats te geven in zijn stedelijke context, om het verkeer 
van alle weggebruikers soepeler te laten verlopen en om het volledige plein tot een kwaliteitsvolle stedelijke ruimte om te bouwen. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Bouw van een nieuwe brug 

  

De projecten hebben enkel betrekking op de herinrichting van de oppervlakte. De bouw van een nieuwe 
brug is niet aan de orde. 

 
Reorganisatie van verkeersstromen en 
inrichting 
van het E. Vanderveldeplein 

 
Voor de heraanleg van het Vanderveldeplein werden 2 verschillende visies voorgesteld door Brussel Mobiliteit  
en door het Beeldkwaliteitsplan (BKP). Hier moet een doordachte keuze worden gemaakt. Brussel Mobiliteit 
voorziet er tijdelijke inrichtingen, maar die stroken niet met het BKP. De heraanleg van het plein is ook als actie 
opgenomen in het programma van het SVC.03. 

Het Crickxpark samen met het plein en 
het station aanleggen om het te 
verbinden met het Kanaal en met de 
bouwprogramma's. 

  
Over de heraanleg loopt momenteel een denkoefening (realisatie via de stedenbouwkundige lasten). Er 
wordt gesproken over de overname door Leefmilieu Brussel. Er is nog geen duidelijk omschreven project. 

 
Inrichting van het GEN met de oprichting 
van een nieuw station van Kuregem; 

 
Dit is geen prioritaire actie voor Infrabel. De lijn wordt vooral gebruikt voor goederentransport en niet voor 
reizigerstransport (de kaaien verlengen zou duur zijn, er moet dus eerst worden geopend wat al klaar is voordat 
er nieuwe werkzaamheden worden gestart). Vanuit stedelijk opzicht is dit voor de gemeente echter een 
prioritaire doelstelling. 
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2.5. Maatregelen nemen voor het scheppen van studentenhuisvesting 

Deel 2 / p 20 

 

 

Tussentijdse conclusie: De gemeente heeft maatregelen genomen om studentenwoningen mogelijk te maken en er lopen enkele concrete projecten.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om te voldoen aan de grote vraag naar studentenwoningen (dit vraagt zowel een investering in universitaire res identies als in kleine 
woningen in woonwijken- en om het centrum nieuw leven in te blazen. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

 
Partnerschap voor het beheer van de 
studentenwoningen (ULB, SVK, Citydev) 

 
In 2015 werd de wetgeving op de SVK's gewijzigd zodat er een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) voor studenten kon 
worden opgericht. 
Voor bepaalde projecten werd een samenwerking gestart met de universiteiten en er werden gedragsregels 
opgesteld (zie verder). 
Projecten voor studentenwoningen: 
 Goederen 
 Collecteurs 
 Studie op een van de sites van de ULB grenzend aan de site van Citydev 
 Grison naast COOVI 
 project in de buurt van de Slachthuizen 

 
 

Maatregelen nemen voor het scheppen van 
studentenwoningen 

 
Intern werden gedragsregels opgesteld die worden opgevolgd. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning wordt de beheerder gecontroleerd m doorverkoop en het verlies van controle over het statuut van  
de woningen te vermijden. 
Op het vlak van intergenerationele woningen blijven de projectontwikkelaars nog terughoudend en vrezen ze 
voor de uitvoerbaarheid. 
Studentenwoningen boven handelszaken: zie maatregel 6.4. 
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2.6. Het lokale leven en het toerisme nieuw leven inblazen 

Deel 2 / p 21 

 

 

Tussentijdse conclusie: Hoewel de doelstelling nog actueel blijft, werden er in dit domein nog maar weinig concrete acties on dernomen. De grootstedelijke voorziening 
wordt in voorkomend geval eerder gesitueerd in Biestebroek.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het stadscentrum opnieuw stedelijke functies te laten vervullen, de waarden eigen aan de gemeente te versterken, bezoekers aan te 
trekken, projecten uit te rollen die mensen aantrekken vanuit het Zuidstation en een nachtleven te ontwikkelen waarmee wordt voldaan aan de behoefte aan culturele, 
recreatieve en gastronomische activiteiten van de inwoners. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Lokale culturele voorzieningen creëren 

  

Zie tabel 'andere' voorzieningen in "Hoofdstuk B. Behoeften aan diensten en voorzieningen" van het rapport 
over de evolutie van het grondgebied. 

 

Een nieuwe voorziening creëren van 
grootstedelijke omvang 

  
Een dergelijke voorziening is in het Centrum niet voorzien. Een voorziening met gewestelijke uitstraling werd  
vooropgesteld aan het hoofd van Biestebroek, maar voor het ogenblik wordt hier eerder een middelbare school 
(INSAS) voorzien. 

 
Maatregelen nemen om kleinere 
overnachtingsstructuren te creëren voor 
ieders beurs ((Bed&Breakfast, 
jeugdherberg) 

  
 

Er werd nog geen specifieke actie uitgewerkt, maar de doelstelling blijft actueel. 

 
Nachtelijke horeca ontwikkelen 

  
Er werd nog geen specifieke actie uitgewerkt, maar de doelstelling blijft actueel. 
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2.7. Een link tussen het Centrum en het Kanaal leggen 

Deel 2 / p 22 

 

 

Tussentijdse conclusie: Zowel het BBP en het DWC Biestebroek als het BKP stellen maatregelen voor om deze doelstelling te bereiken. Enkele daarvan worden momenteel 
gerealiseerd (Bronsstraat).   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het Centrum te verbinden met het Kanaal en om een totale stadsbeleving te bieden. 
 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
Een link tussen het Centrum en het Kanaal 
leggen 

  
De link met het Kanaal wordt bestudeerd in het BBP en het DWC Biestebroek en in het BKP. Tussen  
Biestebroek en de Bergensesteenweg (recht tegenover de Bronsstraat) wordt een huizenblok geopend. 
Andere inrichtingen werden gerealiseerd in het kader van het DWC Kanaal-Zuid (artistieke banken) en het 
DWC Biestebroek (schommelparcours). Een aantal projecten wordt echter geblokkeerd door het BBP 
Kuregembrug. 
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II. EEN POOL MET GROOTSTEDELIJKE ALLURES: Evaluatie van de uitvoering van het GemOP 

Deel 2 / p 23 

 

 

 

Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor de zone Centrum: In deze zone werden heel wat uit te voeren maatregelen bestudeerd maar 
het GemOP werd nog niet concreet uitgevoerd. De uitvoering van de studie Centrum 
en van de verschillende projecten (MIVB,…) blijft een belangrijke uitdaging voor deze 
zone. 

 
Een andere grote uitdaging voor deze zone is de keuze bij de heraanleg van het 
Vanderveldeplein, maar ook de integratie van de omliggende openbare ruimten 
(Crickxpark, verbinding met de Wayezstraat en met de kaaien, …). 

 
Bovendien moeten de komende jaren ook inspanningen worden geleverd voor de 
kwestie van het lokale leven en van het toerisme. 

Strategieën Evolutie 

De commerciële roeping van het Centrum versterken en de verbinding met 
de andere commerciële polen van de gemeente leggen 

 

Het Centrum een eigen identiteit geven en met kwaliteitsvolle openbare 
ruimten in de kijker zetten 

 

Het Emile Vanderveldeplein als kwaliteitsvolle schakel tussen het Centrum, 
Kuregem en Kanaal-Zuid 

 

Maatregelen nemen voor het scheppen van studentenhuisvesting  

Het lokale leven en het toerisme nieuw leven inblazen  

Een link tussen het Centrum en het Kanaal leggen  

 



I I I . DE WIJK K U R E G E M D O E N H E R L E V E N 

Deel 2 / p 24 

 

 

 

De zone Kuregem in zijn geheel vormt een belangrijke uitdaging voor de Gemeente en dit 
om meerdere redenen. Rond deze zone lopen drie projecten van grootstedelijke aanpak, 
wat belangrijke mutaties voor de hele zone met zich brengt: 
• het Zuidstation, waarvoor een masterplan door het Gewest werd opgesteld; 
• de site Biestebroek die meer dan 40 ha beslaat en waarvoor een gemengd programma 
met een BBP door de Gemeente uitgewerkt wordt; 
• de site van het slachthuis die in het kader van het ABATAN-project in volle ontwikkeling 
is. 

 
Het Emile Vanderveldeplein krijgt van de gemeente een prioritaire aanpak omdat hier het 
centrum, het Kanaal-Zuid en Kuregem samenkomen. Naast deze projecten moet het 
bestaande weefsel omkaderd worden en opnieuw een kwaliteitsvol levenskader 
aanbieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verstedelijking van Kuregem in de 19de eeuw was de gelegenheid bij uitstek om het 
dorp Anderlecht bij de toekomstige hoofdstad Brussel in te lijven. Het bestaande 
gemengde, verouderde weefsel werd stilaan naar een hoger niveau gebracht via 
(duurzame) wijkcontracten, de interventies van CITIYDEV.BRUSSELS of andere publieke of 
private investeringen. 
Maar gelijklopend met deze opwaardering zijn er andere grote projecten lopende of in de 
maak, die voor een nieuwe moderniteit zullen zorgen, die de wijk zelf, maar ook de 
gemeente en of het gewest ten goede komen. 

Het GemOP vertaalde deze strategie in 7 maatregelen: 
 

1. Het project van het Zuidstation omkaderen en een stadslaan aanleggen die van de 
Barastraat tot aan de Ring loopt 

2. Het Emile Vanderveldeplein, toegangspoort tot Kuregem 
3. Het project op de site van de Slachthuizen omkaderen 
4. De Heyvaertwijk nieuw leven in blazen 
5. Kuregem, het kanaal en de bruggen 
6. De openbare ruimte verbeteren, de toegangen tot de gemeente herkwalificeren en een 

ruggengraat door Kuregem trekken 
7. De ambachtelijke en artistieke activiteiten promoten en bestendigen 

Bebouwing en landschap Herconfigureren en opwaarderen van een wijk uit de eerste 
kroon. 

Bewoond en beleefd Ervoor zorgen dat deze belangrijke centraliteit alle stedelijke 
functies aanbiedt en deze doortrekken naar de rest van de 
stad. 

Ondernemend De verbinding tussen de centraliteit en de handelsstraten 
moet worden geconfigureerd 

Grootstedelijk en stralend Belangrijke locatie qua ontplooiing van stedelijke marketing 
en demonstratie van de gemeentelijke ambitie. 

Duurzaam milieu Voorbeeldfunctie en innovatie op het vlak van hernieuwing 
van deze sector. 

 



3.1. Het project van het Zuidstation omkaderen en een stadslaan aanleggen die van de Barastraat tot aan de Ring loopt 

Deel 2 / p 25 

 

 

Tussentijdse conclusie: Over de toekomst van deze wijk wordt nagedacht via het RPA Zuid. De kwestie van de Barastraat blijft een belangrijke uitdaging die zeker moet 
worden behandeld in dit RPA of in een ander instrument.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het station in harmonie met de aanpalende woonwijken in een nieuw kleedje te steken, de verbetering van de op enbaar toegankelijke ruimten in het 
stationsgebouw te omkaderen, de openbare ruimten die op de verschillende belangrijke punten van de gemeente uitmonden opnieuw te kwalificeren en van de Barastraat een 
stadslaan te maken die tot aan de Ring loopt. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
Het project van het Zuidstation begeleiden 

  
Momenteel lopen er besprekingen tussen de gemeente en perspective.brussels over het ontwerp van RPA 
Zuid. 
Het Gewest wil de internationale bussen groeperen aan een terminus op de ontradingsparking Erasmus, terwijl 
de gemeente het huizenblok wil verstedelijken om de Ketelstraat te verbinden met het Erasmusstation en met 
het ziekenhuis. 

 

De Barastraat inrichten als een stadslaan 

 
Deze werken zijn momenteel in uitvoering. De gemeente wil het knooppunt 'Zuid' oplossen en de omgeving 
ervan opnieuw kwalificeren (via het RPA Zuid). Daarnaast wil ze de nieuwe halte Grondwet/Toots en de 
Industrielaan met elkaar verbinden. 
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3.2. De toegangspoorten tot Kuregem herwaarderen 

Deel 2 / p 26 

 

 

Tussentijdse conclusie: Over de toegangspoorten tot deze zone wordt een denkoefening gehouden. De heraanleg van het Vandervel deplein en van de Tweestationsstraat is 
een belangrijke uitdaging voor de gemeente die moet worden voortgezet via de uitvoering van de studies.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het spoorweggebied in de aanleg te integreren of zelfs heraan te leggen, het Crickxpark samen met het plein en het station aan te leggen en van het 
plein een toegangspoort tot Kuregem te maken. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
E. Vanderveldeplein 

  
Zie maatregel 2.3. 

 
 

Toegangen tot de Tweestationsstraat 

 
Deze straat is opgenomen in tal van verschillende projecten: het BBP Biestebroek, het Busrichtplan dat er de 
frequentie wil verhogen, het Citydev-project, het RPA Zuid, het project op de huisnummers 80-82 (woningen 
+ handelszaak op de benedenverdieping + horeca + productieactiviteiten). De gemeente benadrukt vaak het 
belang om de Industrielaan heraan te leggen (met een tramlijn en een ontradingsparking). 
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3.3. Het project op de site van de Slachthuizen omkaderen 

Deel 2 / p 27 

 

 

Tussentijdse conclusie: Over de toekomst van de site werden heel wat studies verricht, zowel door de overheid als door de eig enaars. Het is wachten op de uitvoering van 
de verschillende projecten en programma's. Het idee om de verbinding met de Albert I-square te realiseren via de HEB-site is momenteel opgegeven. De kwestie van het 
goederentransport moet op meer grootstedelijke schaal worden behandeld, in samenwerking met de Haven van Brussel.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de site aan te pakken in het kader van een EFRO-project, een openbare ruimte met grootstedelijke allures rond de centrale hal in te richten, 
het bestaande wegennetwerk aan te vullen en een nieuwe oversteek over het Kanaal aan te leggen en om de aanwezige economische activiteiten te diversifiëren. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Het project op de site van de 
Slachthuizen omkaderen 

 Privéontwikkelaars werkten een masterplan uit voor het project ABATAN, in samenwerking met de gemeente en  
met andere actoren. 
In het stadium van de SV moeten echter nog een aantal kwesties worden opgelost (bouwprofielen, 
achteruitbouw ten opzichte van het Kanaal...). Ook SVC.0.3 en SVC 0.5 besteden aandacht aan deze kwestie. 

 

Een sterke band met het Kanaal 
ontwikkelen; dit kan het Kanaal en het 
goederentransport enkel ten goede komen 

  
Voor het ogenblik werd er nog niets concreet gerealiseerd. De kwestie overschrijdt ook de gemeentelijke 
bevoegdheden. 

In een oversteek over het Kanaal naar de 
westelijke oever voorzien om het 
wegennetwerk tussen beide oevers te 
verbeteren 

  
SVC 03 voorziet in een verbinding en een aanvullend Masterplan omvat een gedetailleerd project. 

 

De activiteiten verbinden met de Albert I- 
square om de aansluitingsmogelijkheid en 
de opening van de sites te verbeteren 

  
Over de heraanleg loopt momenteel een denkoefening. Mogelijk zal ze worden gerealiseerd via de 
stedenbouwkundige lasten. Er wordt gesproken over de overname door Leefmilieu Brussel. Er is nog geen 
duidelijk omschreven project. 
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3.4. De Heyvaertwijk nieuw leven in blazen 

Deel 2 / p 28 

 

 

Tussentijdse conclusie: Voor deze zone worden een aantal studies verricht. De gewestelijke interventies (RPA Heyvaert, SVC 0.5) worden ondersteund door de gemeente 
en kondigen grote veranderingen aan in deze wijk. De gemeente moet erop toezien dat goed wordt nagedacht over het toekomstige  park van de Kleine Zenne zodat de 
veiligheid wordt gegarandeerd.   

 
 

Doelstellingen: Voor de Heyvaertwijk komt het erop aan om het grootste deel van de sector van de tweedehandswagens te doen uitwijken en om de woonomgeving beter te benutten met 
een nieuwe hiermee verenigbare mix. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
 
 
De Heyvaertwijk nieuw leven in blazen 

  
Het RPA Heyvaert waaraan de Gemeente deelneemt werd in mei 2019 door de Brusselse Regering goedgekeurd  
in eerste lezing. 
SVC.05 (Stadsvernieuwingscontract) stelt eveneens maatregelen voor in die zin. 
De gemeente heft taksen op de verkoop van voertuigen voor export (buiten de EU) met het doel om de sector 
te doen uitwijken. 
SVC 0.5 en het RPA Heyvaert voorzien in de aanleg van een lineair park: het park van de Kleine Zenne. Er moet 
echter goed worden nagedacht over het type park en over de activering van de benedenverdiepingen om de 
veiligheid te garanderen. 
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3.5. Kuregem, het kanaal en de bruggen 

Deel 2 / p 29 

 

 

Tussentijdse conclusie: De Gosseliesbrug werd heringericht en de wandelbrug Slachthuis is gepland op korte/middellange termijn. De andere brugprojecten zijn momenteel 
niet aan de orde.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de bestaande bruggen aan te passen aan de nieuwe eisen van het waterverkeer (vrije hoogte) en om het aantal oversteekmogelijkheden te verhogen. 
 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

De voetgangersbrug Gosselies 
heropbouwen en toegankelijk maken voor 
PBM en, gezien de ruimte die ze zou 
innemen, lichtjes verplaatsen om het 
perspectief Gosselies-Prinses niet te 
belemmeren. 

  
 
De voetgangersbrug werd in die zin heringericht en kan indien nodig worden verhoogd. 

Project van een brug tussen de achterzijde 
van de Slachthuizen en de rotonde 
Birmingham / Graindor 
voorzien in het richtschema ABATAN 2020 

  

zie eerder 

 

De hefbrug Godshuizenbrug aanpassen 
(vrije hoogte 5,90 m) door de 4 heftorens 
te verhogen 

  
 
Deze brug is gelegen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Er werd dus niets aan gedaan. 

Project van een loopbrug aan het uiteinde 
van de Materiaalstraat, richting 
metrostation 
Jacques Brel. Loopbrug gepland in het BBP 
Bergen-Birmingham. 

  

Als dit project wordt gerealiseerd, wordt het een lage verbinding. 

 
De centrale overspanning van de vaste 
spoorbrug Kuregem (L28, vrije hoogte 
momenteel 5,29 m) vervangen door een 
nieuwe met een veel kleinere hoogte. 

  
Dit is niet momenteel niet aan de orde. Het fietspad langs L28 zal worden gerealiseerd via federale subsidies, 
momenteel tot aan Demets. Bedoeling is echter om het te verlengen tot aan de Tweestationsstraat. Op 
langere termijn zal verlichting worden voorzien op de brug en zullen grotere werken worden uitgevoerd om 
het gebruik door zachte verplaatsingswijzen mogelijk te maken. 
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3.6. De openbare ruimte verbeteren, de toegangen herkwalificeren en een ruggengraat door Kuregem trekken 

Deel 2 / p 30 

 

 

Tussentijdse conclusie: De verschillende werkzaamheden die werden uitgevoerd of gepland zijn, met name in het kader van de DWC en SVC, zullen de openbare ruimte 
verbeteren en de toegangen tot deze zone herkwalificeren. De kwestie van de herwaardering van de doorgangen blijft actueel.   

 
 

Doelstellingen: Het komt er hier op aan om het leefkader van de dichtbevolkte wijken van Kuregem te verbeteren, de stadsingangen van Anderl echt vanaf de Vijfhoek(Poort van 
Anderlecht) en het Zuidstation (Sint-Gillis) te verbeteren en de aanleg van de openbare ruimte op de structurerende wegen te verbeteren en een monumentaal karakter te verlenen. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

Het deel tussen de Kuregembrug en het 
punt waar de Bergensesteenweg en 
de Van Lintstraat samenkomen verbeteren 

 
Het Gewest onderzoekt momenteel de heraanleg van de Bergensesteenweg tussen de Van Lintstraat en het 
Vanderveldeplein. Het wil de rails verplaatsen en de weg herinrichten. 

De Albert I-square en de directe omgeving 
heraanleggen 

  

Het Gewest onderzoekt momenteel de heraanleg van de Bergensesteenweg tussen de Van Lintstraat en het 
Vanderveldeplein (verplaatsing van de rails en herinrichting van de weg). 

 
De toegangen tot de gemeente 
herwaarderen en er prioritaire assen van 
maken (zachte mobiliteit/groen/performant 
openbaar vervoer): de Poort van Anderlecht 
(kruispunt tussen de Point Carrélaan en de 
Bergensesteenweg), het Baraplein, de as 
Clémenceau/Ropsy Chaudron om de 
Slachthuizen, de Barastraat en de 
Tweestationsstraat tot hun recht te laten 
komen. 

  
 

 
Dit is voorzien in verschillende gewestelijke plannen waaraan de gemeente deelneemt en waarvan een deel in  
de Stad Brussel is gelegen. 
Zie maatregelen 3.1, 3.2 en 3.3 

Herwaardering van de doorgangen en de 
openbare ruimte om de wijken van 
Kuregem te verbinden tussen het westen 
van de gemeente en de Vijfhoek langs de 
Grondelstraat, de Georges Moreaustraat, 
het Raadsplein, de Kliniekstraat en de 
Dokter de Meersmanstraat en de 
Bergensesteenweg op het 
laatste stuk. 

  
Grondelstraat: inrichting voorzien in het DWC (Duurzaam Wijkcontract) 
 Clemenceauplein: werd heraangelegd met een fontein en de ingang van het metrostation wordt 

momenteel gerenoveerd door de MIVB. 

 Kerkplein/Georges Moreaustraat/Moderne School: project van Beliris, de aanvraag voor de SV zal worden  
ingediend in september 2019. 

 Citydev zal een deel van de openbare ruimte onder handen nemen (SV werd aangevraagd). 
 Raadsplein: werd heraangelegd 

 Meersmanstraat: werd heraangelegd, de wegneembare paaltjes zijn echter niet optimaal en moeten 
worden herbekeken. 

De doorgang is niet echt geherwaardeerd (er is bv geen bewegwijzering). 
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3.7. De ambachtelijke en artistieke activiteiten promoten en bestendigen 

Deel 2 / p 31 

 

 

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de ontwikkeling van de kmo's in een dichtbevolkt stadsweefsel te promoten, de voorwaarden voor het onthaal en de vestiging van kleine ondernemers en 
creatieve geesten te scheppen en om de werkgelegenheid en de ondernemingsgeest te promoten. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

De ambachtelijke en artistieke activiteiten 
promoten en bestendigen 

 In samenwerking met Euclides werd een loket voor lokale economie opgericht in het Jobhuis. Euclidis is 
overigens gevestigd in de Scheikundigestraat, dus binnen deze perimeter. 
 
Dubbele projectoproep in het kader van het wijkcontract Passer. Een bedrag van 200.000€ werd toegekend  
voor projecten die de opleiding van de wijkbewoners herwaarderen en hen weer aan werk trachten te helpen.  
Zie verder. 
 

In het kader van het DWC Passer wil het project 'Made in Kuregem' voor de Anderlechtse jongeren 
Nederlandstalige activiteiten organiseren in het domein stadskunst en sport. 

 
 

Voormalige of verlaten werkplaatsen of 
opslagruimten of elke locatie met 
industriële of emblematische stedelijke 
stempel benutten als atelier voor 
ambachtslieden of kunstenaars 
(gezamenlijk gebruik) 

  
Het BBP Biestebroek en het DWC Heyvaert geven enkele voorbeelden van tijdelijke bezetting. Het 
project Coop (2016) stelt een economische en culturele pool voor in de voormalige maalderij Moulart en 
Studio Citygate (2018), opgenomen in het programma CityGate, verwelkomt ook kunstenaars en biedt 
werkruimten aan. 
De voormalige drukkerij Desmedt in de Liverpoolstraat zal worden herbestemd als pool voor socioculturele 
activiteiten waar verschillende gemeentelijke diensten en verenigingen zullen worden ondergebracht, evenals 
woningen, kantoren en ateliers (de werken gingen in 2018 van start) in het kader van het DWC Passer. Het 
project Kuregem’Street Zone voor stedelijke kunsten, ontwikkeld in het kader van het DWC, zal op de site 
worden uitgevoerd. 
Een benedenverdieping op het Lemmensplein zal eveneens in het kader van het DWC Passer worden 
heringericht tot polyvalente zaal (de werken gingen in 2018 van start). 

Tussentijdse conclusie: Verschillende initiatieven van zowel de gemeente als privépersonen promoten artistieke en ambachtelij ke activiteiten. Er lopen verschillende 
concrete projecten voor het gebruik van voormalige industriegebouwen. De promotie en bestendiging van de ambachtelijke en artistieke activiteiten moet echter nog  
worden voortgezet.   
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Deel 2 / p 32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor de zone Kuregem: Tal van studies, programma's en contracten van allerlei genre dekken dit gebied 
en dragen ertoe bij dat deze wijk nieuw leven wordt ingeblazen. De komende jaren 
zullen de omkadering en uitvoering van deze verschillende plannen en programma's 
een grote uitdaging vormen (heraanleg van het Vanderveldeplein, Heyvaert, 
Slachthuis, Zuid,…). 
Op korte termijn is de realisatie van de wandelbrug van het Slachthuis prioritair om het 
oversteken van het Kanaal mogelijk te maken. Over de andere oversteekmogelijkheden 
kan op langere termijn worden beslist. 
Het behoud van de ambachtelijke en artistieke activiteiten in de wijk, ondanks enkele 
punctuele interventies, blijft een doelstelling die voortdurend moet worden 
nagestreefd. 

I I I . DE WIJK K U R E G E M  D O E N  H E R L E V E N: Evaluatie van de uitvoering van het GemOP 

Strategieën Evolutie 

Het project van het Zuidstation omkaderen en een stadslaan aanleggen die 
van de Barastraat tot aan de Ring loopt 

 

Het Emile Vanderveldeplein, toegangspoort tot Kuregem  

Het project op de site van het Slachthuis omkaderen  

De Heyvaertwijk nieuw leven in blazen  

Kuregem, het kanaal en de bruggen  

De openbare ruimte verbeteren, de toegangen tot de gemeente 
herkwalificeren en een ruggengraat door Kuregem trekken 

 

De ambachtelijke en artistieke activiteiten promoten en bestendigen 
 

 

 



Deel 2 / p 33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

In de gemeente Anderlecht is de aanwezigheid van het kanaal goed te voelen. Het kanaal 
laat een fysieke en mentale afdruk na die de grenzen van de gemeente duidelijk 
overstijgen. Op een kanaal wordt er gevaren, maar daarnaast blijft het door zijn 
geschiedenis en zijn typologie de bevoorrechte plaats voor een voorbeeldinrichting. 
Het kanaal doorkruist Anderlecht van het zuidwesten tot het noordoosten over een lengte 
van ongeveer 5,5 km, waarvan 3,3 km op het Kanaal-Zuid. Deze sectie loopt door zeer 
diverse stadsdelen, laat een opmerkelijk rivierlandschap zien en blijft een van de 
stadsuitdagingen van de Brusselse grootstad. In dit gebied met opmerkelijk veel 
industriële activiteiten wonen een duizendtal bewoners en dit aantal moet fors toenemen 
in het kader van de functionele wijzigingen die men in de omgeving van Biestebroek wil 
doorvoeren. Er moet rekening worden gehouden met dit feit, meer bepaald wat de 
bediening van het openbaar vervoer betreft en gezien de gemengdheid van deze zone. Dit 
nieuwe gegeven zal vooral op het demografisch GBP; met de nieuwe « 
Ondernemingsgebieden in de Stedelijke Omgeving » (OGSO) steunen. 

 

Het GemOP vertaalde deze strategie in 11 maatregelen: 
 

1. Biestebroek openstellen voor gemengdheid (geschrapt) 
2. De aanpassing van de bruggen (geschrapt) 
3. Een gemeentelijke strategie ontwikkelen en de roeping van de industriële zone van 

Anderlecht bepalen 
4. Een echte stadslaan aanleggen van de uitrit van de Ring tot het Zuidstation 
5. Het kanaal als transportmiddel voor goederen versterken 
6. Efficiënte en aangename zachte vervoermiddelen invoeren voor de volledige 

Kanaalzone 
7. Aanleg van de oevers voor voorzieningen en voor vrijetijds - en wandelactiviteiten 
8. Diensten voor bedrijven ontwikkelen 
9. Naar een bedrijvencluster met een hoge milieukwaliteit en sanering van de bodem 
10. Naar een industriële ecologie van de bedrijven 
11. De industriezone verdichten en de stedenbouwkundige regels aanpassen - Zonale 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGSV) of BBP 

I V. G E M E N G D H E I D O N T W I K K E L E N  I N D E W I J K K A N A A L Z U I D (O G S O' S 

E N S T A D S N I J V E R H E I D) 

Bebouwing en landschap Intensere bewoning in de zone en opwaardering 

Bewoond en beleefd Mogelijkheid tot functionele, zelfs innovatieve 
gemengdheid, voorzieningen inbegrepen. 

Ondernemend De activiteiten intensifiëren en innovatie in het vooruitzicht 
plaatsen. 

Grootstedelijk en stralend Gebruik maken van deze bekendheid en van het 
meeslepend effect van talrijke actuele en toekomstige 
projecten. 

Duurzaam milieu Elke nieuwbouw of projecten inschrijven in de 
doelstellingen van de duurzame ontwikkeling. 

 



4.3. Een gemeentelijke strategie ontwikkelen en de roeping van de industriële zone van Anderlecht bepalen 

Deel 2 / p 34 

 

 

Tussentijdse conclusie: De ontwikkeling van een ruimtelijke ordeningsvisie voor de industriezone werd al bestudeerd en gereal iseerd, niet alleen in het kader van de studie 
"Rechteroever", het resultaat van intergemeentelijke samenwerking, maar ook in het kader van een denkoefening over de geschikte stedenbouwkundige instrumenten 
(BBP, ZGSV).   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een ruimtelijke ordeningsvisie te ontwikkelen in samenwerking met de buurgemeenten (Vorst) en om de activiteiten te verdichten en beter te 
integreren in de nabije wijken en om zich te positioneren ten opzichte van de industriële zones van de periferie. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Een gemeentelijke strategie ontwikkelen 
en de roeping van de industriële zone van 
Anderlecht bepalen 

  
In 2017 werd de studie "Rechteroever - Haalbaarheidsstudie over het stedelijk industriegebied van het GBP" 
gerealiseerd door de bureaus Lateral Thinking en CityTools en in samenwerking met de gemeente Vorst. 
Daarnaast wil de gemeente ook het BBP Rechteroever vervangen door een ZGSV. 
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4.4. Een echte stadslaan aanleggen van de uitrit van de Ring tot het Zuidstation 

Deel 2 / p 35 

 

 

Tussentijdse conclusie: De heraanleg van de Industrielaan als een stadslaan blijft een belangrijke gemeentelijke uitdaging, maar ze werd in dit stadium nog niet behoorlijk 
onderzocht of gestart.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het stedelijke karakter te versterken van de laan die de Ring met het Zuidstation verbindt, om de oevers te verdichten en om aandacht te besteden aan de 
landschappelijke kwaliteit. 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Een echte stadslaan aanleggen van de 
uitrit van de Ring tot het Zuidstation 

  
Tijdens de gesprekken over het ontwerp van RPA Zuid benadrukte de gemeente het belang om de 
Industrielaan aan te leggen. 
Zie maatregel 3.1 (Barastraat) 
In de naaste omgeving van de Industrielaan worden verschillende vastgoedprojecten gestart (zoals City- 
Gate, CityDox, Nautilus, Atlantis,…). 
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4.5. Het kanaal als transportmiddel voor goederen versterken 

Deel 2 / p 36 

 

 

Tussentijdse conclusie: De gemeente benadrukt dit aandachtspunt in nieuwe projecten, maar het is geen gemeentelijke bevoegdheid. Een aantal uitdagingen werden al 
aangegaan die een invloed zullen hebben op de latere uitvoering van deze maatregel.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de plaats voor zware vrachtwagens in de stad te beperken, de luchtvervuiling en de verkeersopstoppingen op de verkeerswegen te verminderen, 
bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de gemeente, het Gewest en het grootstedelijke gebied en om tewerkstelling te creëren in de logistiek. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Het kanaal als transportmiddel voor 
goederen versterken 

  

Dit is een materie van de Haven van Brussel waarin de gemeente slechts weinig inspraak heeft. Toch werd de 
maatregel ook benadrukt in het BBP Biestebroek. De versterking van de binnenvaart hangt onder meer af van 
de handhaving van het verkeer op de Kanaalbrug. 
De gemeente benadrukt het punt ook in verschillende projecten op haar grondgebied (bv. de vestiging van een 
overslagcentrum in het kader van de herbestemming van de voormalige drukkerij Hassart recht tegenover de 
SEVESO stookolietanks). 
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4.6. Efficiënte en aangename zachte vervoermiddelen invoeren voor de volledige industriezone 

Deel 2 / p 37 

 

 

Tussentijdse conclusie: Heel wat voorzieningen werden gerealiseerd langs het Kanaal of om de beide Kanaaloevers met elkaar te  verbinden. Ook het project van de 
wandelbrug naast de Slachthuizen gaat in die richting. Toch blijft de kwestie van de zachte mobiliteit een belangrijke uitdaging bij alle toekomstige projecten in deze zone 
(heraanleg van de Industrielaan, oversteken van spoorwegbruggen, oversteken van het Kanaal). De aanbevelingen van de studie "Rechteroever" moeten worden 
uitgevoerd.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om in de geest te werken van de zachte mobiliteit van het Gewest (GFR), om het Kanaal en de daldiepte van de Z enne te versterken als wandelplek en 
om de aanwezige economische activiteiten te integreren. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 

 
Efficiënte en aangename zachte 
vervoermiddelen invoeren voor de 
volledige industriezone 

  
 

Een nieuwe verbinding die het traject van de Groene Wandeling verbetert werd in 2017 aangelegd tussen het 
Kanaal, ter hoogte van de sluis van Aa, en de Industrielaan. Dit nieuwe stuk wandelweg loopt langs de Zenne en  
haar overlaat over een lengte van 450 meter. De site werd gerealiseerd door Beliris en wordt beheerd door 
Leefmilieu Brussel. 
Op het vlak van fietsvoorzieningen beschikt de gemeente over 7 gemeentelijke fietsroutes (GemFR)  
waarvan verschillende het Kanaal oversteken op verschillende plaatsen of er hun traject beginnen en zo het 
gewestelijke net aanvullen (de fietsroute CK loopt vlak langs het Kanaal). 
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4.7. Aanleg van de oevers voor voorzieningen en voor vrijetijds - en wandelactiviteiten 

Deel 2 / p 38 

 

 

Tussentijdse conclusie: Het BBP en het DWC Biestebroek, evenals het BKP, houden bij het ontwerp van de inrichting van de kaai en ook rekening met ludieke voorzieningen 
en wandelwegen. De aanbevelingen van deze studies moeten worden toegepast op het terrein.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de bestaande aanpassingen voort te zetten en om wandelingen en vrijetijdsactiviteiten mogelijk maken in het unieke landschap van het Kanaal 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
Aanleg van de oevers voor voorzieningen 
en voor vrijetijds- en wandelactiviteiten 

  
De link met het Kanaal wordt bestudeerd in het BBP en het DWC Biestebroek en in het BKP. 
Andere inrichtingen werden gerealiseerd in het kader van het DWC Kanaal-Zuid (artistieke banken) en het 
DWC Biestebroek (schommelparcours). 
De gewestelijke route CK werd aangelegd op de linkeroever van het Kanaal. 
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4.8. Diensten voor bedrijven ontwikkelen 

Deel 2 / p 39 

 

 

Tussentijdse conclusie: De ontwikkeling van de diensten voor bedrijven blijft een belangrijke doelstelling voor de gemeente, maar de huidige instrumenten volstaan niet 
om ze te realiseren. Op termijn zal een manager moeten worden aangeduid om dergelijke kwesties te behandelen.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de werkgelegenheidszone van het gebied voor stedelijke industrie (GSI) te verdichten, de bronnen van de act iviteiten te variëren en banen voor 
laaggeschoolden te creëren 
voor de werkzoekenden. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Diensten voor bedrijven ontwikkelen 
De bronnen van activiteiten diversifiëren en 
de tewerkstellingszone van het GSI 
verdichten. 

  
De studie "Rechteroever - Haalbaarheidsstudie over het gebied voor stedelijke industrie van het GBP" volstaat 
niet om de diensten voor bedrijven te ontwikkelen. Door voor de zone een manager aan te duiden, zou men  
een globaal beheer kunnen garanderen (gedeeld gebruik van bepaalde ruimten, parking, ...). 
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4.9. Naar een bedrijvencluster met een hoge milieukwaliteit en sanering van de bodem 

Deel 2 / p 40 

 

 

Tussentijdse conclusie: In dit stadium werd nog geen specifieke maatregel genomen voor de oprichting van een bedrijvencluster met een hoge milieukwaliteit of voor 
bodemsanering. Het blijven dus doelstellingen voor de gemeente. Op termijn zal een manager moeten worden aangeduid om dergelijke kwesties te   
behandelen.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het aantal banen in het GSI te vergroten en te verankeren, zich aan te sluiten bij de Europese doelstelling en aangaande de hoge milieukwaliteit van de 
industrietakken, de gewestelijke beleidsbeslissingen uit te voeren, financiële incentives te gebruiken voor bodemsanering en 'voorbeeldigheid' te promoten. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

Bedrijvenclusters met een hoge 
milieukwaliteit (HQE) 

  
Er werd nog geen specifieke actie uitgewerkt, maar de doelstelling blijft actueel. 

Een ambitieus bodemsaneringsbeleid 
  

De gemeente volgt de gewestelijke voorschriften op het vlak van bodemsanering. 
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4.10. Naar een industriële ecologie van de bedrijven 

Deel 2 / p 41 

 

 

Tussentijdse conclusie: De ontwikkeling van een industriële ecologie van de bedrijven blijft een belangrijke doelstelling voor de gemeente, maar de huidige instrumenten 
volstaan niet om ze te realiseren. Op termijn zal een manager moeten worden aangeduid om dergelijke kwesties te behandelen.    

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de verbindingen tussen de bedrijven te bevorderen en om energie te besparen door de energie onder de bedrijven te recyclen. 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

Naar een industriële ecologie van de 
bedrijven 

  
De studie "Rechteroever - Haalbaarheidsstudie over het gebied voor stedelijke industrie van het GBP" volstaat 
niet om de diensten voor bedrijven te ontwikkelen. Door voor de zone een manager aan te duiden, zou men 
een globaal beheer kunnen garanderen (gedeeld gebruik van bepaalde ruimten, parking, ...). 
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4.11. De industriezone verdichten en de stedenbouwkundige regels aanpassen 

Deel 2 / p 42 

 

 

Tussentijdse conclusie: De kwestie van de verdichting wordt strategisch behandeld in de studie "Rechteroever". Momenteel loopt een opdracht voor een ZEGemSV die 
deze kwestie kan reglementeren. 

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de zonegebonden gemeentelijke stedenbouwkundige regels duurzaam te maken, de stedelijke integratie van gebo uwen te promoten en te organiseren en 
de verdichting van het aantal bedrijven mogelijk te maken. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
De industriezone verdichten en de 
stedenbouwkundige regels aanpassen 

  
 
De kwestie van de verdichting wordt strategisch behandeld in de studie "Rechteroever". Momenteel loopt een 
opdracht voor een ZEGemSV die deze kwestie kan reglementeren. 
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Deel 2 / p 43 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor de zone Kanaal-Zuid: De gemeente heeft voor de toekomst van deze zone (excl. Biestebroek) een 
strategische studie gerealiseerd waarmee bepaalde kwesties kunnen worden 
omkaderd. De concrete uitvoering ervan vereist echter de volgen acties: 

 

 de aanwerving van een manager voor de industriezone; 
 Overleg met de Haven van Brussel en met andere betrokken spelers; 
 De transcriptie in een verordenend instrument. 

 

Er dient opgemerkt dat de zone Biestebroek werd verwijderd uit de goedkeuring 
van het GemOP door de Regering, maar dat ze sindsdien het voorwerp uitmaakt 
van een BBP en momenteel wordt ontwikkeld. 

IV. GEMENGDHEID ONTWIKKELEN IN DE WIJK KANAAL-ZUID: Evaluatie van de uitvoering 
van het GemOP 

Strategieën Evolutie 

Een gemeentelijke strategie ontwikkelen en de roeping van de 
industriële zone van Anderlecht bepalen 

 

Een echte stadslaan aanleggen van de uitrit van de Ring tot het 
Zuidstation 

 

Het kanaal als transportmiddel voor goederen versterken  

Efficiënte en aangename zachte vervoermiddelen invoeren voor de 
volledige industriezone 

 

 

Aanleg van de oevers voor voorzieningen en voor vrijetijds - en 
wandelactiviteiten 

 

Diensten voor bedrijven ontwikkelen  

Naar een bedrijvencluster met een hoge milieukwaliteit en sanering van 
de bodem 

 

Naar een industriële ecologie van de bedrijven  

De industriezone verdichten en de stedenbouwkundige regels 
aanpassen - Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
(ZGSV) of BBP 

 

 



Deel 2 / p 44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het GemOP vertaalde deze strategie in 9 maatregelen: 
 

1. Een handvest voor de openbare ruimten ontwikkelen 
2. De verbindingspleinen en -ruimten met ambitie aanleggen 
3. In openbare ruimten het groene netwerk met kunst aanvullen of 

opwaarderen 
4. Sensibiliseren voor de uitvoering van de ZGemSV en voor het behoud van 

de tuinwijken 
5. De binnenterreinen van huizenblokken opwaarderen 
6. Verwaarloosde gebouwen en percelen opwaarderen 

7. Geïntegreerde en duurzame hedendaagse bouwkundige vormen promoten 
8. Rekening houden met kwaliteitsvolle gehelen op het gemeentelijk grondgebied 
9. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan de uitdagingen van 

het GemOP aanpassen en voor zijn gebruik sensibiliseren 

 
V. A N DE R L EC H T B E B O U W I N G E N L A N D S C H A P 

Harmonieuze en veilige openbare ruimten voor iedereen 

Integratie en beklemtoning van bouw- en 
landschapserfgoed 

De stadsontwikkeling van morgen voorbereiden en 
innovatie mogelijk maken 

 



5.1. Een handvest voor de openbare ruimten ontwikkelen 

Deel 2 / p 45 

 

 

Tussentijdse conclusie: Op gemeentelijk niveau werd deze maatregel nog niet uitgevoerd, maar ze blijft prioriteit.   

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het grondgebied weer leesbaar te maken door de assen volgens een bepaalde hiërarchie in te delen, de behandeling van de assen en van 
het stadsmeubilair harmoniseren zonder afbreuk te doen aan de specifieke kenmerken van iedere wijk, voorrang te geven aan de zachte verplaatsingswijzen (voetgangers 
en fietsers) en aan het openbaar vervoer, het begrip 'park system' in de aanleg te integreren en zich aan te sluiten bij de doelstellingen van het Lichtplan en een duidelijke 
en in het landschap geïntegreerde bewegwijzering aan te bieden. 

 
Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Een handvest voor de openbare ruimten 
ontwikkelen 

 
De dienst Openbare Werken is verantwoordelijk maar heeft niet de tijd om dit handvest op te maken, met het 
gevolg dat er tot op heden nog niets werd gerealiseerd. 
Het Gewest heeft het BKP opgemaakt en een aantal aanbevelingen geformuleerd om de coherentie en de 
identiteit van de openbare ruimten in de Kanaalzone te verbeteren. 
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5.2. De verbindingspleinen en -ruimten met ambitie aanleggen 

Deel 2 / p 46 

 

 

Tussentijdse conclusie: Deze maatregel werd onderzocht in het kader van specifieke projecten, maar de uitvoering ervan blijft  in het algemeen een belangrijke uitdaging 
voor de gemeente.  

 
 

Doelstellingen: De ambitie bestaat erin om de territoriale leesbaarheid en het leefkader te verbeteren en om kwalitatieve buurtruimten te bieden. 
 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
 
De verbindingspleinen en -ruimten met 
ambitie aanleggen 

 Globaal gezien wordt aan de studie van de openbare ruimte bijzondere aandacht besteed: 
Bij de bouw van nieuwe wijken, bijvoorbeeld in het kader van het BBP Biestebroek, werd een denkoefening 
gehouden om de openbare ruimte vrij te maken van los- en laadzones). 
De Grondelstraat kreeg het statuut van park en landschappelijke weg. 
In het kader van privéprojecten die de aanleg van openbare ruimten omvatten, wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de bepaling van deze ruimten. 
De studie "Centrum: Herdynamisering van het hypercentrum van Anderlecht", formuleert aanbevelingen voor 
onder meer de aanleg van het Dapperheidsplein, de naaste omgeving van de Collegiale en de Sint-Guidocorso. 
Baraplein: zie maatregel 3.1 
Vanderveldeplein: zie maatregel 2.3 
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Deel 2 / p 47 
 

Tussentijdse conclusie: Er werden in die zin verschillende projecten gerealiseerd op het gemeentelijke grondgebied. Dergelijke initiatieven moeten worden voortgezet.  

 

5.3. In openbare ruimten het groene netwerk met kunst aanvullen of opwaarderen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om het netwerk van openbare ruimten tot zijn recht te laten komen, de bevolking ontvankelijk te maken voor kunst en lokale kunstenaars en  
kunstenaars van buiten Anderlecht te promoten en de leefomgeving te verbeteren. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
In openbare ruimten het groene 
netwerk met kunst aanvullen of 
opwaarderen 

 
Er werden verschillende projecten gerealiseerd (terwijl andere zich in het stadium van het voorontwerp 
bevinden) om kunst te introduceren in de openbare ruimten van de gemeente: de notie Art System, het project 
van het Lustplein, de beeldhouwwerken van Monic in het Scheutveldpark, het beeldhouwwerk/fontein op het 
Clemenceauplein en de plaatsing van 7 monumentale kunstwerken in het Vijverpark (op vraag van een 
kunstenaarscollectief, in afwachting dat ze worden tentoongesteld). 
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Deel 2 / p 48 
 

Tussentijdse conclusie: Op gemeentelijk niveau werd deze maatregel nog niet uitgevoerd, maar ze blijft prioriteit. Zodra de ZGemSV wordt goedgekeurd, moet in die zin 
worden gecommuniceerd.  

 

5.4. Sensibiliseren voor de uitvoering van de ZGSV en voor het behoud van de tuinwijken 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is hier om de Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (ZGemSV) van de tuinwijken toe te passen en om eigenaars en huurders  
bewuster te maken van de bouwkundige en stedelijke waarden van deze gebouwde gehelen en van het nut van het behoud ervan. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Sensibiliseren voor de uitvoering van de 
ZGemSV en voor het behoud van de 
tuinwijken 

  
De gemeente is van start gegaan met de ZGemSV en het studiebureau werd aangeduid. 
Voor het communicatie- en sensibiiliseringsplan zijn in dit stadium geen acties voorzien. 

 
 
 

V
. B

 E
 B

 O
 U

 W
 I 

N
 G

  E
 N

  L
 A

 N
 D

 S
 C

 H
 A

 P
 



Deel 2 / p 49 
 

Tussentijdse conclusie: De gemeente heeft voor deze maatregel nog geen specifieke acties ondernomen. Een groot deel van de kwesties kunnen echter  
worden behandeld door de bestaande gewestelijke instrumenten. Hoewel dit onderwerp een reële uitdaging blijft voor de gemeente Anderlecht moet de invoering van 
specifieke instrumenten worden geëvalueerd als blijkt dat de bestaande verordenende instrumenten niet voldoen aan de noden in dit domein.  

 

5.5. De binnenterreinen van huizenblokken opwaarderen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de leefomgeving van de bewoners van dichtbebouwde wijken te verbeteren, mogelijkheden te voorzien om de binnenterreinen van huizenblokken te 
verluchten en de renovatie en verbetering van gebouwen op het binnenterrein van huizenblokken toe te staan voor collectieve doelstellingen, verenigingen en activiteiten 
die weinig overlast veroorzaken. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
De binnenterreinen van huizenblokken 
opwaarderen 

  

Dat gebeurt via de toepassing van het GBP, de GSV en het begrip 'goede plaatselijke aanleg'. Er werden 

echter nog geen specifieke acties ondernomen. 
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Deel 2 / p 50 
 

Tussentijdse conclusie: De gemeente heeft voor deze maatregel nog geen specifieke acties ondernomen (met uitzondering van het belastingreglement). Een groot deel van 
de kwesties kunnen echter worden behandeld door de bestaande gewestelijke instrumenten. Hoewel dit onderwerp een reële uitdaging blijft voor de gemeente Anderlecht 
moet de invoering van specifieke instrumenten worden geëvalueerd als blijkt dat de bestaande verordenende instrumenten niet voldoen aan de noden in dit domein.  

 

5.6. Verwaarloosde gebouwen en percelen opwaarderen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de verwaarloosde of ongebruikte gebouwen en percelen op te sporen, de terreinmogelijkheden te ordenen in een hiërarchie om voorrang 
te geven aan de stedelijke vernieuwing, die ruimten te heroveren om er publieke of private huisvesting te kunnen bieden waarbij ook plaats wordt gemaakt voor openbare 
ruimten en recreatieplaatsen van behoorlijke kwaliteit en voor economische activiteiten. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Verwaarloosde gebouwen en percelen 
opwaarderen 

 
De gemeente had al een belastingreglement voor verwaarloosde gebouwen en percelen. Sindsdien werden er 
geen andere specifieke maatregelen genomen. 

 

Er werd niets gerealiseerd in de huizenblokken die werden geïdentificeerd door het GemOP: hoek van de 
Memlingstraat/Kliniekstraat en hoek van de Demetskaai/Vander Bruggenlaan.  

 
Op een aantal sites op het gemeentelijke grondgebied werden al enkele projecten van tijdelijke bezetting 
gerealiseerd (o.m. Brouwerij Atlas, studio Citygate) in afwachting van hun verbouwing. Er kunnen culturele 
activiteiten worden ontwikkeld en activiteiten om de sociale cohesie te bevorderen. 
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Deel 2 / p 51 
 

Tussentijdse conclusie: Er werden hedendaagse territoriale merkers ontwikkeld of gepland op strategische plaatsen (zoals de school De Klaver, Biestebroek, Slachthuis, …) 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bouwkundige en duurzame kwaliteit van de toekomstige grootschalige of meer lokale projecten. 

 

5.7. Geïntegreerde en duurzame hedendaagse bouwkundige vormen promoten 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om hedendaagse territoriale merkers te creëren en tegelijk een goede stedelijke integratie en voorbeeldige milieukwaliteiten te eisen, 
dynamisme te en innovatiecapaciteit te tonen op dat vlak, de merkers op strategische plaatsen te zetten om de territoriale leesbaarheid te versterken en de meest 
ambitieuze ontwerpers te belonen. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Geïntegreerde en duurzame hedendaagse 
bouwkundige vormen promoten 

 
Er werden hedendaagse territoriale merkers ontwikkeld of gepland op strategische plaatsen (zoals de school De 
Klaver, Biestebroek, Slachthuis, Zuidwijk,…) 
De gemeente wil specifiek aandacht besteden aan de bouwkundige en duurzame kwaliteit van de toekomstige 
projecten. 
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Deel 2 / p 52 
 

Tussentijdse conclusie: De huidige projecten zijn niet specifiek gericht op de zones die in het GemOP werden geïdentificeerd en er werd in die zin nog geen specifiek 
instrument gerealiseerd.  

 

5.8. Rekening houden met kwaliteitsvolle gehelen op het gemeentelijk grondgebied 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om coherente stedelijke gehelen te beschermen (zoals de as van de Paul Jansonlaan en de Koning-Soldaatlaan, de voormalige veeartsenijschool, Scheut, de  
Rechtszaalstraat, de Griffiestraat, enz.), zonder de gehelen te vergeten die nog moeten worden gecreëerd (omgeving van de beschermde hal van de Slachthuizen in het kader van het project 
ABATAN). 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Rekening houden met kwaliteitsvolle 
gehelen op het gemeentelijk grondgebied 

 De voormalige Veeartsenijschool werd gerenoveerd en er werden een honderdtal woningen in gecreëerd. Er 
werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en het project is momenteel in uitvoering. 
Het project ABATAN wil de naaste omgeving van de beschermde hal van de 
Slachthuizen vrijwaren. Er zijn ZGemSV's in uitvoering die deze zones zouden kunnen 
dekken. 
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Deel 2 / p 53 
 

Tussentijdse conclusie: Gezien de aanpassing van het BWRO en de nakende komst van een nieuwe GemSV, zal er geen GemSV worden opgemaakt maar wel  
ZGemSV's en SGemSV's. De werkzaamheden daarvoor zijn aan de gang. 

 

5.9. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan de uitdagingen van het GemOP aanpassen en voor zijn gebruik 
sensibiliseren 

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een GemSV op te zetten die is aangepast aan de gemeentelijke uitdagingen, met het doel om de stedelijke ontwikkeling te omkaderen, de  
regels van een 'goede aanleg' op te leggen en reglementaire steun te bieden bij de invoering van strategische plannen zoals het GemOP en bij concrete projecten. 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

De gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening aan de uitdagingen van het 
GemOP aanpassen en voor zijn gebruik 
sensibiliseren 

  

Er werd een GemSV opgemaakt over de plaatsing van een terras, een uitstalraam, een braadspit en een 
verkoopautomaat in de openbare ruimte. Voor bepaalde zones van het grondgebied zal ze worden gepreciseerd 
door ZGemSV's en SGemSV's. 
Daarvoor loopt er een nieuwe opdracht. 
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Deel 2 / p 54 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor het thema Bebouwing en Landschap: Aangaande dit thema zien we een contrast tussen: 
 

 een aantal zones die worden gedekt door plannen en programma's die werden of 
zullen worden uitgevoerd en die de uitdagingen van het GemOP in dit domein 
integreren (Biestebroek, Erasmus, CityGate); 

 Het geheel van het gemeentelijke grondgebied waarvoor weinig concrete 
maatregelen werden gestart of voorzien zijn. 

 

V. ANDERLECHT BEBOUWING EN LANDSCHAP: Evaluatie van de uitvoering van het GemOP 

Strategieën Evolutie 

Een handvest voor de openbare ruimten ontwikkelen  

 

De verbindingspleinen en -ruimten met ambitie aanleggen 
 

In openbare ruimten het groene netwerk met kunst aanvullen of 
opwaarderen 

 

 

Sensibiliseren voor de uitvoering van de ZGemSV en voor het 
behoud van de tuinwijken 

 

 
De binnenterreinen van huizenblokken opwaarderen 

 

 
Verwaarloosde gebouwen en percelen opwaarderen 

 

Geïntegreerde en duurzame hedendaagse bouwkundige 
vormen promoten 

 

 

Rekening houden met kwaliteitsvolle gehelen op het gemeentelijk 
grondgebied 

 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan de 
uitdagingen van het GemOP aanpassen en voor zijn gebruik 
sensibiliseren 
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Het GemOP vertaalt deze strategie in 13 maatregelen: 
 

1. De multimodale polen: hun leesbaarheid verbeteren en ze toegankelijker 
maken via zachte mobiliteit 

2. Schoolvervoerplan (SVP) 
3. De publiek-private samenwerking bevorderen bij de bouw of  

renovatie van woningen 
4. Van de leegstaande verdiepingen boven de handelszaken studentenkoten 

maken 
5. Huisvesting creëren voor ouderen of gehandicapten en intergenerationeel 

wonen aanmoedigen 

6. De strijd tegen 'huisjesmelkerij' 
7. Het beleid van openbare veiligheid en preventie op een geïntegreerde manier 

voortzetten 

8. De synergie tussen de gemeente en het verenigingsleven voortzetten, in het 
bijzonder in het kader van initiatieven van sociale cohesie. 

9. Deelnemen aan nieuwe openbare voorzieningen bij grote  
vastgoedprojecten 

10. De diversiteit van de voorzieningen en van gezellige ruimten stimuleren 

11. Het aanbod van schoolinstellingen herstellen 

12. Het aanbod van de opvang voor jonge kinderen verbeteren 

13. De evenementen op het gemeentelijk grondgebied promoten, onder meer 
dankzij de nieuwe technologie 

  

 
VI. ANDERLECHT BEWOOND EN BELEEFD 

Een billijke mobiliteit die steunt op de promotie van de zachte 

vervoersmiddelen en het openbaar vervoer 

Een huisvestingsbeleid met nieuwe mogelijkheden dat steunt op 

stadsvernieuwing 

Naar een beter samenleven 

Ambitieuze openbare voorzieningen 
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Tussentijdse conclusie: In deze polen zijn een aantal projecten in uitvoering. Er moet echter op worden toegezien dat bij deze projecten ook de kwestie van de intermodaliteit 
in aanmerking wordt genomen.  

 

6.1. De multimodale polen: hun leesbaarheid verbeteren en ze toegankelijker maken via zachte vervoersmiddelen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de territoriale leesbaarheid te versterken, de inrichting van de centrale activiteiten te doen samenvallen met de aanwezigheid van  
grootstedelijke multimodale polen (Emile Vanderveldeplein, Sint-Guidostation en CERIA/COOVI) en om het gebruik van het openbaar vervoer en de modal shift te promoten. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

De multimodale polen: hun leesbaarheid 
verbeteren en ze toegankelijker maken via 
zachte vervoersmiddelen 

 Er werden verschillende projecten onderzocht om de leesbaarheid van deze polen te verbeteren: 
Vanderveldeplein: zie maatregel 3.2 Sint-Guidocorso: zie maatregel 2.2 
COOVI: de uitbreiding van de P+R parking werd ingehuldigd en het GEN-station werd voltooid maar is nog niet in 
gebruik genomen. 

Zuidstation: zie RPA Zuid 
In het kader van herinrichtingswerken is de kwestie van de intermodaliteit een aandachtspunt. 
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Tussentijdse conclusie: Deze maatregel kon niet worden geëvalueerd.  

 

6.2. Schoolvervoerplan (SVP) 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een alternatief te bieden voor het korte traject met de auto (huis/scholen), de zachte toegankelijkheid van de voorzieningen te promoten en het  
stappen in de stad opnieuw aantrekkelijk te maken en de kinderen op te voeden over de risico’s en het plezier die met hun dagelijkse stedelijke trajecten samengaan. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Een handvest voor de openbare ruimten 
ontwikkelen 

  
Hierover werd geen informatie verstrekt. 

De pedibus invoeren, de 
veiligheidsvoorwaarden op de weg en in de 
schoolomgeving verbeteren 

  
Hierover werd geen informatie verstrekt. 
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Tussentijdse conclusie: Op gemeentelijk niveau werd deze maatregel nog niet uitgevoerd, maar ze blijft prioriteit.  

 

6.3. De publiek-private samenwerking bevorderen bij de bouw of renovatie van woningen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de financiële investeringsproblemen van de gemeente te ondervangen en tegelijk de wensen van de privésector te regelen en te richten. 
 
 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

De publiek-private samenwerking 
bevorderen  
bij de bouw of renovatie van woningen 

  

Er bestaat in dit domein geen echte publiek-private samenwerking. 
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Tussentijdse conclusie: Op gemeentelijk niveau werd deze maatregel nog niet uitgevoerd, maar ze blijft prioriteit. Er spelen echter een aantal aandachtspunten zoals 
hiervoor werd beschreven.  

 

6.4. Van de leegstaande verdiepingen boven de handelszaken studentenkoten maken 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om aan te sluiten bij een initiatief om woningen te mobiliseren binnen een beleid van stadsvernieuwing. 
 
 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

Van de leegstaande verdiepingen boven de 
handelszaken studentenkoten maken 

  
Hier spelen er echter een aantal aandachtspunten, zoals het feit dat de toegangen vaak verdwenen zijn en 
dat er vooraf dus een aantal structurele werken moeten worden uitgevoerd. 
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Tussentijdse conclusie: Op gemeentelijk niveau werd deze maatregel nog niet uitgevoerd, maar ze blijft prioriteit. De concrete uitvoering ervan dreigt echter complex te 
worden.  

 

6.5. Huisvesting creëren voor ouderen of gehandicapten en intergenerationeel wonen aanmoedigen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om in te spelen op de maatschappelijke veranderingen, op de verlenging van de levensduur en op de nieuwe behoeften van senioren en personen die fysiek 
afhankelijk zijn en om de mogelijkheid te bieden om op een andere manier te wonen, om zodoende intergenerationele banden te scheppen en te onderhouden. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

Huisvesting creëren voor ouderen of 
gehandicapten en intergenerationeel 
wonen aanmoedigen 

  

Op het vlak van intergenerationele woningen blijven de projectontwikkelaars nog terughoudend en vrezen ze 
voor de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft nog geen specifieke acties ondernomen. 
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Tussentijdse conclusie: Behalve verscherpte controles die het verschijnsel al hebben doen afnemen, werden er geen specifieke acties ondernomen.  

 

6.6. De strijd tegen 'huisjesmelkerij' 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de Huisvestingscode toe te passen en om de uitbuiting van economisch en sociaal kwetsbare mensen door gewetenloze eigenaars een halt toe te roepen. 
 
 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
De strijd tegen 'huisjesmelkerij' opvoeren. 

  
 

Systematisch worden controles uitgevoerd en de problematiek neemt af. 
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Tussentijdse conclusie: In dit domein werden of worden vele projecten gerealiseerd die getuigen van de wil om de problematiek transversaal en geïntegreerd aan te pakken. 
Deze maatregel moet echter nog worden voortgezet.  

 

6.7. Het beleid van openbare veiligheid en preventie op een geïntegreerde manier voortzetten 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de aanwezigheid van de lokale autoriteiten te bevestigen, hun rol op het gebied van veiligheid en preventie te versterken, de bronnen van 
onburgerlijk gedrag en criminaliteit nog duidelijker te definiëren, de oorzaken van de spanningen tussen bepaalde individuen en de lokale overheid te begrijpen en op te 
lossen en om de gewelddadige manifestaties van een aantal groepen individuen tegen te houden.  

 

 
Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Het veiligheids- en preventiebeleid  
geïntegreerd voortzetten 

 Project Victus: de gemeente is in de Centrumzone een samenwerking gestart tussen de netheids- en 
preventiediensten en de politie om de interventies te bepalen en te reguleren (type koban). 
In 2018 startte de gemeente ook een nieuwe transversale strategie op het vlak van overlast en onburgerlijk 
gedrag. Er werd een persoon aangeworven om deze strategie in goede banen te leiden. 
CRIPA: de cel interculturele betrekkingen zet zich in voor de betere integratie van nieuwkomers en helpt om 
de spanningen te begrijpen en op te lossen. 
Comité Peterbos: de gemeente heeft in Peterbos een nieuw uitwisselingsplatform gecreëerd tussen de 
medewerkers van de Anderlechtse Haard, de preventiedienst, de politie en Comensia. 
In 2016 werd bij het Gewest een subsidie aangevraagd voor de oprichting van een geïntegreerde 
veiligheidsantenne en een specifiek commissariaat voor de zone, maar dat project is nog in uitvoering. 
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Tussentijdse conclusie: Om het half jaar wordt er vergaderd met de verenigingen om de sociale cohesie te bevorderen en hoewel er niet echt een communicatieplan 
bestaat, worden er in dit domein verschillende acties ondernomen, met name via het Participatiehuis.  

6.8. De synergie tussen de gemeente en het verenigingsleven voortzetten, in het bijzonder in het kader van 
initiatieven van sociale cohesie 

 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de aanwezigheid van de lokale autoriteiten te bevestigen, hun rol op het gebied van veiligheid en preventie te versterken, de bronnen van 
onburgerlijk gedrag en criminaliteit nog duidelijker te definiëren, de oorzaken van de spanningen tussen bepaalde individuen en de lokale overheid te begrijpen en op te 
lossen en om de gewelddadige manifestaties van een aantal groepen individuen tegen te houden. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

Een transversale opvolgingscel oprichten 
met verkozenen, technici en leden die het 
verenigingsleven vertegenwoordigen 

 Om het half jaar wordt er vergaderd met het verenigingsleven om de sociale cohesie te bevorderen. 
Verschillende gemeentelijke diensten ondersteunen het werk van de Anderlechtse verenigingen. Het 
Participatiehuis en andere gemeentelijke diensten zoals de dienst Gelijke Kansen, de Jeugddienst, de 
Wijkhuizen, de Preventiedienst en nog een aantal andere werken samen met de verenigingen. 

 
 

 
Een communicatieplan opzetten over 
positieve acties aangaande sociale cohesie 

 Het Participatiehuis werkt aan de sociale banden tussen de burgers en het gemeentebestuur. Het geeft 
zichtbaarheid aan de verschillende projecten via zijn website, het gemeenteblad, de mailinglist, de 
Facebookpagina van de gemeente en informeert de verenigingen en wijkcomités die betrokken zijn bij de 
voorgestelde projecten. 
Volgens de betrokken diensten is er echter niet echt sprake van een 'communicatieplan' 
 
De cel Communicatie verzorgt ook de communicatie met en de informatie van de burgers, onder meer via het 
gemeenteblad en het project Anderlecht Morgen. Volgens de betrokken diensten is er echter niet echt sprake  
van een 'communicatieplan'. 
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Tussentijdse conclusie: Heel wat grote projecten omvatten ook voorzieningen (zoals crèches, scholen, ...). Dat is het geval voor CityGate, Nautilus, De Klaverswijk,...   

 

6.9. Deelnemen aan nieuwe openbare voorzieningen bij grote vastgoedprojecten 
 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om te voldoen aan de vraag voor openbare voorzieningen. en om de gemeentelijke financiële inspanningen te ondersteunen dankzij de participatie van de 
privésector. 

 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
Deelnemen aan nieuwe openbare 
voorzieningen bij grote vastgoedprojecten 

  
Heel wat grote projecten omvatten ook voorzieningen (zoals crèches, scholen, ...). Dat is het geval voor 
CityGate, Nautilus, De Klaverswijk,... 
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Tussentijdse conclusie: Heel wat voorzieningen die de afgelopen jaren werden gecreëerd, zijn bestemd voor kinderen. Hierbij moet erop worden toegezien dat ook een meer 
gediversifieerd publiek wordt bereikt en meer gediversifieerde voorzieningen worden gecreëerd.  

 

6.10. De diversiteit van de voorzieningen en van gezellige ruimten stimuleren 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om te voldoen aan de vraag om de band tussen de inwoners te versterken, de voorwaarden te bieden voor de samenkomst van personen en 
groepen, de organisatie van wijkfeesten promoten en de activiteiten van het verenigingsleven te ondersteunen. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
De diversiteit van de voorzieningen en van 
gezellige ruimten stimuleren 

  
Verschillende gemeentelijke diensten ondersteunen het werk van de Anderlechtse verenigingen. Het 
Participatiehuis en andere gemeentelijke diensten zoals de dienst Gelijke Kansen, de Jeugddienst, de 
Wijkhuizen, de Preventiedienst en nog een aantal andere werken samen met de verenigingen. De wijkfeesten 
worden aangekondigd in het gemeenteblad, op de gemeentelijke website en op de Facebookpagina van de 
gemeente. 
Hierbij moet erop worden toegezien dat ook een meer gediversifieerd publiek wordt bereikt en meer 
gediversifieerde voorzieningen worden gecreëerd. 
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Tussentijdse conclusie: In dit domein werden of worden vele projecten gerealiseerd. Deze maatregel moet worden voortgezet met het oog op de evolutie van de bevolking 
en de staat waarin de scholen verkeren.  

 

6.11. Het aanbod van schoolinstellingen herstellen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de oprichting van nieuwe schoolgebouwen toe te laten om het bestaande tekort op te vangen, waardige opvangmogelijkheden aan alle 
kinderen van Anderlecht te bieden en om te anticiperen op de demografische evolutie van de bevolking. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 

Het aanbod van schoolinstellingen herstellen 

  
Zie kaart van de schoolprojecten (Fase I / deel 1) 
 
Deze maatregel moet worden voortgezet met het oog op de evolutie van de bevolking. 
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Tussentijdse conclusie: In dit domein werden of worden vele projecten gerealiseerd. Deze maatregel moet worden voortgezet met het oog op de evolutie van de bevolking.  

 

6.12. Het aanbod van de opvang voor jonge kinderen verbeteren 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de relaties tussen de spelers van de sociale cohesie op het terrein (tal van bekwame verenigingen) en de beleidsmakers op alle niveaus te 
bevestigen en te onderhouden, om oplossingen en financiële middelen te vinden om de acties te bestendigen en nieuwe acties te starten, met name in het kader van het 
Sociale Cohesieplan. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Het aanbod van de opvang voor jonge 
kinderen verbeteren 

  
 

Zie kaart van de crècheprojecten (Fase I / deel 1) 
 
Deze maatregel moet worden voortgezet met het oog op de evolutie van de bevolking. 
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Tussentijdse conclusie: Het Participatiehuis is een belangrijke structuur in dit domein en op korte termijn zullen er gerichte acties worden ondernomen.  

 

6.13. De evenementen op het gemeentelijk grondgebied promoten, onder meer dankzij de nieuwe technologie 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de relaties tussen de spelers van de sociale cohesie op het terrein (tal van bekwame verenigingen) en de beleidsmakers op alle niveaus te 
bevestigen en te onderhouden, om oplossingen en financiële middelen te vinden om de acties te bestendigen en nieuwe acties te starten, met name in het kader van het 
Sociale Cohesieplan. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

De evenementen op het gemeentelijk 
grondgebied promoten, onder meer 
dankzij de nieuwe technologie 

  
De oprichting van een informatiecentrale, met daarin de telefooncentrale en het Infopunt (de voormalige 
'Gemeentewijzer') is gepland voor 2020. Ze beschikken over een volledige database die dagelijks wordt 
bijgewerkt. 
De gemeente spant zich ook dagelijks in om het Participatiehuis beter bekend te maken. In 2018 werd een 
nieuw logo gelanceerd om beter zichtbaar te zijn in de Wayezstraat. 
Ook werd een participatieraadpleging gestart om de burgerparticipatie in de gemeentelijke praktijken te 
versterken. De gemeentediensten zullen bij deze denkoefening worden betrokken zodat een gezamenlijke 
visie kan worden uitgewerkt die door iedereen wordt aanvaard. Dit is gepland voor september 2019. 
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Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor het thema Bewoond en Beleefd:                      Wat het creëren van voorzieningen betreft, heeft de gemeente niet stilgezeten. We zien echter  
dat: 

 

 deze acties moeten worden voortgezet met het oog op de evolutie van de 
bevolking. 

 De doelgroepen moeten worden gediversifieerd en verschillende voorzieningen 
moeten worden gecreëerd om te voldoen aan ieders behoefte. 

 
De thema's studentenhuisvesting, inclusief of intergenerationeel wonen moeten 
worden herbekeken in het licht van de huidige praktijken en de lessen die we hebben 
getrokken. 

 

VI. ANDERLECHT BEWOOND EN BELEEFD Evaluatie van de uitvoering van het GemOP 

Strategieën Evolutie 

De multimodale polen: hun leesbaarheid verbeteren en ze 
toegankelijker maken via zachte vervoersmiddelen 

 

Schoolvervoerplan (SVP)  

De publiek-private samenwerking bevorderen bij de bouw of renovatie 
van woningen 

 

Van de leegstaande verdiepingen boven de handelszaken 
studentenkoten maken 

 

Huisvesting creëren voor ouderen of gehandicapten en 
intergenerationeel wonen aanmoedigen 

 

De strijd tegen 'huisjesmelkerij' opvoeren. 
 

 

Het beleid van openbare veiligheid en preventie op een geïntegreerde 
manier voortzetten 

 
 

De synergie tussen de gemeente en het verenigingsleven voortzetten, in 
het bijzonder in het kader van initiatieven van sociale cohesie. 

 

 

Deelnemen aan nieuwe openbare voorzieningen bij grote 
vastgoedprojecten 

 

 

De diversiteit van de voorzieningen en van gezellige ruimten stimuleren 
 

 

Het aanbod van schoolinstellingen herstellen 
 

 

Het aanbod van de opvang voor jonge kinderen verbeteren 
 

 

De evenementen op het gemeentelijk grondgebied promoten, onder 
meer dankzij de nieuwe technologie 
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Het GemOP vertaalt deze strategie in 4 maatregelen: 
 

1. De handelslinten tot hun recht laten komen 
2. De maatregelen ten gunste van de vestiging van handels- en 

ambachtsactiviteiten uitbreiden en versterken, in het bijzonder in de 
handelslinten en de polen die versterkt en ontwikkeld moeten worden 

3. Een sterkere coördinatie tussen de diensten voor werk- en 
opleidingzoekenden, een gemeenschappelijke strategische lijn uitzetten en 
een jaarlijks evenement voor socioprofessionele integratie organiseren 

4. De synergie tussen de opleidingscentra versterken en bestaande kanalen 
ondersteunen

 
V I I .  A N D E R L E C H T  O N D E R N E M E N D 

De commerciële dynamiek onderhouden en ontwikkelen 

De voorwaarden scheppen om opnieuw aan de slag te 
kunnen 

Innoverende en ambitieuze projecten aangrijpen en 
ondersteunen 
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Tussentijdse conclusie: Er werden een aantal acties gestart en de concrete uitrol ervan op het terrein zal helpen om deze doelstelling te bereiken. Andere acties zijn 
mogelijk zoals de renovatie van handelslinten waarvoor nog geen programma is voorzien, de oprichting van een horecacel, samenwerking met Atrium, ... 

 

7.1. De handelslinten tot hun recht laten komen 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om te steunen op de bestaande reglementaire middelen, de werken van Atrium voort te zetten en de omstandigheden te creëren om de handelslinten en 
polariteiten nieuw leven in te blazen. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 

De handelslinten tot hun recht laten komen 

 Voor een aantal openbare ruimten in de handelslinten is de heraanleg al voorzien (Wayez, Dapperheidsplein, 
Sint-Guido, Zuid…), maar andere ruimten moeten nog worden heraangelegd (bv: Barawijk, Rospy chaudron, 
Bergensesteenweg, Ninoofsesteenweg). 
 

In 2016 werd het ontwikkelingsschema van de economie en de handel uitgewerkt om een coherent en 
prospectief beleid te bepalen voor de inplanting van handelszaken. 
 
De vergaderingen met de handelsverenigingen worden voortgezet. Een eerste denkoefening werd gehouden 
om de vertegenwoordiging van de handelaars in deze verenigingen te verbeteren en de samenwerking zo 
dynamisch mogelijk te maken. Er zouden themaworkshops moeten worden georganiseerd om de handelaars 
te helpen. 
 
De Horecacel zou de handelaars beter moeten informeren, onder meer door extern te communiceren over 
de procedures voor de ontwikkeling van een horecazaak. 
 

Een kadaster van de handelszaken werd opgericht om (nieuwe) handelaars te helpen hun activiteit beter te 
oriënteren en de activiteiten in de handelsstraten te diversifiëren. Een nieuwe samenwerking met Atrium, 
Unizo en UCM werd gestart om de herwaardering van de handelszaken te verbeteren (etalages, uitstalramen, 
uithangborden, ...). 
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Tussentijdse conclusie: Er werden een aantal acties gestart maar er is nog niets concreet gerealiseerd in het kader van deze doelstelling. 

 

7.2. De maatregelen ten gunste van de vestiging van handels- en ambachtsactiviteiten uitbreiden en versterken 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een mix van activiteiten te creëren, te steunen op bestaande instrumenten (reglementaire en structurele elementen) en de  
stichting van ZKO’s en KMO’s te promoten en te helpen alsook de ondernemingsgeest te versterken. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 

De maatregelen ten gunste van de 
vestiging van handels- en 
ambachtsactiviteiten uitbreiden en 
versterken, in het bijzonder in de 
handelslinten en de polen die versterkt en 
ontwikkeld moeten worden 

 
In 2016 werd het ontwikkelingsschema van de economie en de handel uitgewerkt om een coherent en 
prospectief beleid te bepalen voor de inplanting van handelszaken. 
 
Voor de Zuidwijk waarop deze doelstelling van het GemOP specifiek gericht is, moet het RPA Zuid deze kwestie 
integreren. 
 

Er loopt momenteel geen samenwerking, dat blijft dus een doelstelling voor de komende jaren. 
 
Ook het leegstandskadaster kan voor dit doeleind worden gebruikt. 
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Tussentijdse conclusie: Wat de coördinatie betreft, zijn de doelstellingen van het GemOP bereikt. Op het vlak van communicatie resten er nog een aantal uitdagingen. 

7.3. Een sterkere coördinatie tussen de diensten werk- en opleidingzoekenden, een gemeenschappelijke strategische lijn uitzetten en 
een jaarlijks evenement voor socioprofessionele integratie organiseren 

 

Doelstellingen: Bedoeling is om de coördinatie tussen de diensten te versterken (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap,Mission Locale, ACT IRIS…) en een netwerk van 
professionals te leiden, de informatiekanalen voor degenen die werk of een opleiding zoeken te versterken en te verbeteren, een gemeenschappelijke ambitie te promoten 
en de bedrijven erbij te betrekken. 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 

 
Coördinatie inzake het zoeken naar werk of 
een opleiding 

  
De oprichting van het Jobhuis dat alle partners verenigt op eenzelfde site is voltooid. Alle spelers werken samen 
in een stuurcomité om gezamenlijke projecten te realiseren. Zoals:de werktabel voor de werkzoekenden of de 
organisatie van een avond voor ondernemers. 
Er wordt geanimeerd zonaal overleg gepleegd onder de impuls van Mission Locale en Tracé Brussel. Dit 
overleg verenigt tal van vzw's die zich bezighouden met tewerkstelling, maar in het domein opleiding zijn niet 
alle spelers erbij betrokken. 

 
Communicatie 

 
In het Jobhuis is een gemeenschappelijk loket gepland, maar dat is nog niet actief voor de 
informatieverstrekking. 

 

Evenementen met de bedrijven 
  

Het Jobhuis organiseert een avond voor ondernemers. 
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Tussentijdse conclusie: Er wordt werk verricht in dit domein, maar voor de ontwikkeling van deze programma's moeten fondsen worden vrijgemaakt. 

7.4. De synergie tussen de opleidingscentra versterken en bestaande kanalen ondersteunen 
  
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een kritische massa opleidingen vormen om meer leesbaarheid en geloofwaardigheid te vormen, in te spelen op de groeiende  
vraag naar bijscholing en mensen die niet of weinig geschoold zijn de kans te geven om zich te specialiseren en opnieuw een baan te vinden. 

 
 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
De synergie tussen de opleidingscentra 
versterken en bestaande kanalen 
ondersteunen 

  
Er wordt werk verricht in dit domein, maar voor de ontwikkeling van deze programma's moeten fondsen 
worden vrijgemaakt. 
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Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor het thema Ondernemend Anderlecht: Voor de handelslinten werden recent een aantal programma's en plannen goedgekeurd die 
momenteel in uitvoering zijn (herdynamisering van het Centrum, heraanleg van de 
Wayezstraat, ontwikkelingsschema van de economie en de handel, RPA Zuid, ...). De 
komende jaren moeten deze plannen en programma's worden uitgevoerd. 

 
De voltooiing van het Jobhuis en de activiteiten die er worden uitgevoerd kon de 
coördinatie op het vlak van zoeken naar werk worden versterkt. Op het vlak van 
communicatie zijn nog inspanningen nodig. 

 

De maatregelen voor de versterking van de activiteiten, de synergieën tussen  
opleidingscentra en de ondersteuning van de bestaande kanalen werden nog niet 
vertaald in concrete acties. 

VII. ONDERNEMEND ANDERLECHT: Evaluatie van de uitvoering van het GemOP 

Strategieën Evolutie 

De handelslinten tot hun recht laten komen 
 

 
De maatregelen ten gunste van de vestiging van handels- en 
ambachtsactiviteiten uitbreiden en versterken, in het 
bijzonder in de handelslinten en de polen die versterkt en 
ontwikkeld moeten worden 

 

 

Een sterkere coördinatie tussen de diensten werk- en 
opleidingzoekenden, een gemeenschappelijke strategische 
lijn uitzetten en een jaarlijks evenement voor 
socioprofessionele integratie organiseren 

 

 

De synergie tussen de opleidingscentra versterken en bestaande 
kanalen ondersteunen 

 

 



Deel 2 / p 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het GemOP vertaalt deze strategie in 8 maatregelen: 
 

1. Een beleid van stadsmarketing invoeren 
2. Genieten van de uitstraling van het Zuidstation 
3. Anderlecht in het GEN integreren 
4. De aanwezigheid van een universitaire campus bevestigen, de R&D-afdeling 

van Erasmus bekrachtigen en de voedingsroeping van COOVI/CERIA 
versterken. 

5. Het beleid van groen toerisme, alsook van opvang van en informatie aan het publiek 
versterken 

6. De aanleg van openbaar vervoer tussen de Prins van Luiklaan en de 
Paapsemlaan aanmoedigen en mogelijk maken 

7. De aanleg van de tramlijn tussen het Weststation en het Westland Shopping 
Center begeleiden  

8. De "groene tram" tussen Montgomery en Neerpede, drager van de 
territoriale kennis 

 
VIII. ANDERLECHT GROOTSTEDELIJK EN STRALEND 

Een stadsmarketing ontwikkelen 

De voorwaarden voor een gewestelijke 
aantrekkelijkheid scheppen 

De facetten van een gemeente met ruim 100.000 inwoners  

bevestigen of ontwikkelen 

 



Deel 2 / p 77 
 

Tussentijdse conclusie: In dit domein werden acties ondernomen (Participatiehuis, Infopunt...) maar er werd nog geen merkimago ontwikkeld. 

 

8.1. Een beleid van stadsmarketing invoeren 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de charmes van de gemeente te promoten, een positief en dynamisch imago aan zowel de Anderlechtenaren als aan Brusselaars voor te houden, nieuwe  
bevolkingsgroepen en bezoekers aan te trekken en publiekswerking geloofwaardig te maken bij hogere instanties. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

Een 'merkimago' creëren op schaal van de 
gemeente en daarover communiceren 

 
De dienst Toerisme promoot de cultuur en het toerisme in Anderlecht en organiseert regelmatig rondleidingen. 
Een echt merkimago werd echter niet ontwikkeld. 

 
 

 
De dienst Informatie-Participatie van de 
gemeente versterken die belast is  

met de interne en externe communicatie 

 
De dienst Communicatie is belast met de interne communicatie (Intranet, gemeenteblad, pers). Het INFO-
punt in de Wayezstraat, informeert de burgers en helpt hen bij de administratieve stappen die ze moeten 
ondernemen. Het is een plaats waar alle informatie wordt verzameld. De cel Participatie is de schakel 
tussen de administratie en de burgers om de dialoog in stand te houden en de informatie te laten 
circuleren in de beide richtingen. Ze ondersteunt burgerinitiatieven en stelt debatmomenten voor en het 
uitwisselen van goede praktijken over verschillende thema's . 
De website van het Participatiehuis (opgericht in 2008) houdt zich bezig met verschillende projecten met een 
participatief luik zoals projecten voor de ruimtelijke ordening, het project Biestebroek, het ontwerp van GemOP 
(zie website van het Participatiehuis. 
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Tussentijdse conclusie: Het RPA Zuid wordt momenteel gerealiseerd. Een van de belangrijkste uitdagingen is de capaciteit van de gemeente om haar belangen voor deze 
wijk te doen  
gelden. 

 

8.2. Genieten van de uitstraling van het Zuidstation 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de voorwaarden te bieden voor een gezellige en veilige omgeving, om huisvesting te creëren in zijn omgeving, bedrijven en kantoren  
te installeren die van de internationale economische invloedsfeer afhangen en een hotelaanbod samen te stellen. 

 
Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

De toekomstige uitstraling van het 
Zuidstation omkaderen 

  

Het RPA Zuid wordt momenteel gerealiseerd. Een van de belangrijkste uitdagingen is de capaciteit van de 
gemeente om haar belangen voor deze wijk te doen gelden. 
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Tussentijdse conclusie: Van de 4 stations die in het GemOP werden genoemd, zijn er nog slechts twee actueel. Het COOVI-station is klaar maar de kwestie van het station 
Kuregem is (op korte termijn) nog niet aan de orde. Deze maatregel blijft actueel. 

 

8.3. Anderlecht in het GEN integreren 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de wil te bevestigen om een GEN-station aan de brug van Kuregem te zien bouwen, om de ordening van de omgeving te organiseren om een 
voorbeeldige stadsintegratie te waarborgen en om het Emile Vanderveldeplein een volwaardig grootstedelijk statuut te geven. 

 
Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Anderlecht in het GEN integreren 

  
COOVI: het station is voltooid maar werd nog niet in gebruik genomen. 
Kuregem Dit is geen prioritaire actie voor Infrabel. De lijn wordt vooral gebruikt voor goederentransport en niet 
voor reizigerstransport (de kaaien verlengen zou duur zijn, er moet dus eerst worden geopend wat al klaar is 
voordat er nieuwe werken worden gestart). Vanuit stedelijk opzicht is dit voor de gemeente echter een 
prioritaire doelstelling. 
Ketel en Klein Eiland: deze projecten werden opgegeven ten voordele van de GEN-stations Kuregem en COOVI. 
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Tussentijdse conclusie: de projecten op deze beide campussen stroken met de doelstellingen van het GemOP waarvan de uitvoering moet worden voortgezet. 

 

8.4. De aanwezigheid van een universitaire campus bevestigen, de R&D-afdeling van Erasmus bekrachtigen en de voedingsroeping 
van COOVI/CERIA versterken. 

 

Doelstellingen: Bedoeling is om de voorwaarden te bieden voor de uitstraling van universitaire en para-universitaire activiteiten, op te sporen welke diensten en 
activiteiten in verband met de Erasmuscampus kunnen worden aangeboden en dat aanbod mogelijk te maken, de vestiging van bedrijven en structuren in verband met de 
pool Research & Development te beheren en de kenniseconomie te behouden en om hetzelfde te doen met de instellingen van COOVI/CERIA. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Erasmus 

  

 
De gezondheidsfaculteiten zijn verenigd op de site en ook het Instituut Bordet is er gevestigd. 

 

 
COOVI/CERIA 

  
Het project CityCampus voorziet activiteiten voor de bedrijven van de voedingssector op de  
benedenverdieping, zodat ze kunnen worden verbonden met COOVI. De nieuwe middelbare school op de site 
zal ook opleidingen bieden rond voeding. 
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Tussentijdse conclusie: Op gemeentelijk niveau werd deze maatregel nog niet uitgevoerd, maar ze blijft actueel. 

 

8.5. Het beleid van groen toerisme, alsook van opvang van en informatie aan het publiek versterken 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de kennis van het gebied te verbeteren, gezien door de bril van toerisme voor bezoekers en voor inwoners, om de deskundigheid en de 
kennis te versterken die de gemeentelijke diensten en de structuren die actief aan het Anderlechtse toerisme deelnemen, verworven hebben en om te steunen op het 
groene toerisme dat een van de pijlers van de Anderlechtse identiteit is. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

Het beleid van groen toerisme, alsook van 
opvang van en informatie aan het publiek 
versterken 

  

 
In dit domein werden geen specifieke acties ondernomen (met uitzondering van de acties van het Groen en 
Blauw Huis). 
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Tussentijdse conclusie: Brussel Mobiliteit en de MIVB zijn in dit stadium bezig met de studie van de tramificatie van bus 49. In afwachting zal lijn 49 vanaf 2021 worden 
versterkt met gelede bussen. 

 

8.6. De aanleg van openbaar vervoer tussen de Prins van Luiklaan en de Paapsemlaan aanmoedigen en mogelijk maken 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om een transversale link tot stand te brengen tussen de eerste stadskronen van de gemeenten in het westen en het zuiden van de Vijfhoek, 
een alternatief te bieden voor de gebruikers van openbaar vervoer voor noord/zuidtrajecten, de gemeente te structureren en haar leesbaarheid te verbeteren en om de 
grootstedelijke banden tussen de westelijke gemeenten van het Gewest te versterken. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

De aanleg van openbaar vervoer tussen de 
Prins van Luiklaan en de Paapsemlaan 
aanmoedigen en mogelijk maken 

 
Gelede bus op lijn 49 vanaf 2021. Het nieuwe regeringsakkoord (07/2019) voorziet in de tramificatie van 
structurerende buslijnen, waaronder lijn 49 om het spoornetwerk uit te breiden van Albert naar het westen 
van Brussel. Het idee vloeit voort uit het Structurerend Richtplan dat recent werd uitgewerkt door de MIVB in 
samenwerking met Brussel Mobiliteit en dat als dusdanig is opgenomen in het nieuw Gewestelijk 
Mobiliteitsplan ("Good Move"). De MIVB en Brussel Mobiliteit zullen de technische studies en opportuniteiten 
in die zin starten. 
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Tussentijdse conclusie: Deze maatregel werd niet uitgevoerd en werd opgegeven.  

 

8.7. De aanleg van de tramlijn tussen het Weststation en het Westland Shopping Center begeleiden 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de studies ter zake voort te zetten, de ontvangstvoorwaarden voor een dergelijke infrastructuur te bieden, het grondgebied te structureren en de 
mogelijkheden te bieden om aan te sluiten bij de uitbreiding van tram 81 zoals het GemOP dat voorstelt. 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
De aanleg van de tramlijn tussen het 
Weststation en het Westland Shopping 
Center begeleiden 

  

Dit is al een oud project dat nooit werd gerealiseerd en werd opgegeven. Het was opgenomen in de 
Beheersovereenkomst 2007- 2011 van de MIVB maar kwam in de volgende Beheersovereenkomsten (2013-
2017 en 2019-2023) niet meer aan bod, net zomin als in het Meerjareninvesteringsplan 2015-2025 van de 
Regering of in het ontwerp van het nieuw Gewestelijk Mobiliteitsplan (GoodMove). 
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Tussentijdse conclusie: Deze maatregel werd niet uitgevoerd en werd opgegeven.  

 

8.8. De "groene tram" tussen Montgomery en Neerpede, drager van de territoriale kennis 
 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om te steunen op een bekende tramlijn die over het hele grondgebied van Andelecht en de wijken van de eerste Brusselse stadskroon loopt, om deze 
transportdrager te verbinden met de belangrijkste plaatselijke identiteiten en om de kwalitatieve aspecten van zijn traject en zijn haltes te bewerken. 

 
 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
De "groene tram' tussen Montgomery  
en Neerpede, drager van territoriale kennis 

  

 
Deze maatregel werd opgegeven. 
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Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor het thema Grootstedelijk en 
Stralend: 

 

Heel wat projecten rond dit thema zijn in handen van andere Brusselse instanties 
(perspective.brussels, Brussel Mobiliteit, MIVB, Infrabel/NMBS…), maar de gemeente 
tracht haar belangen te doen gelden. Het is belangrijk dat ze haar inspanningen in die zin 
voortzet. 

 
De gemeente zet zich in voor de ontwikkeling van het toerisme maar zou dit thema nog 
verder kunnen uitbouwen. Ze zou onder meer een merkimago kunnen ontwikkelen, 
evenals het 'groene' toerisme.  

VIII. ANDERLECHT GROOTSTEDELIJK EN STRALEND: Evaluatie van de uitvoering van het 
GemOP 

Strategieën Evolutie 

Een beleid van stadsmarketing invoeren  

Genieten van de uitstraling van het Zuidstation  

Anderlecht in het GEN integreren  

De aanwezigheid van een universitaire campus bevestigen, de 
R&D-afdeling van Erasmus bekrachtigen en de 
voedingsroeping van COOVI/CERIA versterken. 

 

Het beleid van groen toerisme, alsook van opvang van en 
informatie aan het publiek versterken 

 

De aanleg van openbaar vervoer tussen de Prins van Luiklaan en 
de Paapsemlaan aanmoedigen en mogelijk maken 

 

De aanleg van de tramlijn tussen het Weststation en het 
Westland Shopping Center begeleiden 

 

De "groene tram" tussen Montgomery en Neerpede, drager van de  
territoriale kennis 
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Het GemOP vertaalt deze strategie in 8 maatregelen: 

 
1. Voortzetting van de acties van de Agenda 21 en installatie van een follow-

upcommissie van het GemOP 
2. Beter communiceren over de gemeentelijke maatregelen die tot goede 

milieupraktijken aanzetten 

3. De acties van het plan Netheid voortzetten en de projecten om afvalstoffen te herwaarderen  
ondersteunen 

4. Burgerinitiatieven ondersteunen via gemeentelijke projectoproepen 
5. Efficiënte gemeentelijke participatieve processen waarborgen 
6. Het gemeentelijke gebouwenpark ontwikkelen en renoveren met het oog op 

ecologische voorbeeldigheid 
7. Gedifferentieerd beheer van de gemeentelijke openbare ruimten om de biodiversiteit 

en de ecologische waarde te verhogen. 
8. Het groene en blauwe netwerk tot zijn recht laten komen en versterken in 

samenwerking met de andere overheidsspelers

 
IX. ANDERLECHT DUURZAAM MILIEU 

De impact van menselijke activiteit op het milieu verminderen  

Milieuwaarden die iedereen zich eigen maakt 
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Tussentijdse conclusie: Deze opdracht maakt het voorwerp uit van deze maatregel. 

 

9.1. Voortzetting van de acties van de Agenda 21 en installatie van een follow-upcommissie van het GemOP 
 
 

Doelstellingen: In de herfst van 2010 is de gemeente van start gegaan met de uitwerking van een actieplan "Lokale Agenda 21" dat bedoeld is om de concrete toepassing te 
versterken van de principes van duurzame ontwikkeling, niet enkel voor haar eigen werking maar ook voor de ontwikkeling van haar grondgebied. Op 20 september 2012 
heeft de gemeenteraad een geldig actieplan voor de periode 2012- 2014 goedgekeurd. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

Voortzetting van de acties van de Agenda 21 
en installatie van een follow-upcommissie 
van het GemOP 

 GemOP: Voorwerp van deze opdracht 
De acties van de Agenda 21 worden stap voor stap uitgevoerd. In 2014 bedroeg de verhouding projecten 
waarvan de uitvoering door de dienst zeer bevredigend werd geacht bijna 13% tegenover 25% in 2019. 
Logischerwijs daalde de verhouding bevredigende projecten van 67 naar 57% en de verhouding projecten met 
'geen vooruitgang' van 8 naar 5%. De 'weinig bevredigende' projecten stagneerden op bijna 13% 
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Tussentijdse conclusie: De maatregel werd niet uitgevoerd, de gemeentelijke website is het enige communicatiekanaal. De maatregel blijft echter actueel. 

 

9.2. Beter communiceren over de gemeentelijke maatregelen die tot goede milieupraktijken aanzetten 
 

Doelstellingen: het gebruik van groene premies bij de burgers promoten, de toepassing van de principes van duurzame ontwikkeling voor de burgers vergemakkelijken en de  
acties van de gemeentelijke overheid opvoeren. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Beter communiceren over de gemeentelijke 
maatregelen die tot goede  
milieupraktijken aanzetten 

  
De gemeente biedt geen stedenbouwkundige premies aan, maar vermeldt een aantal acties op de website 
(Homegrade, verkoop van voordelige compostvaten, inzameling van kurkstoppen…). Bovendien organiseerde 
het Participatiehuis in samenwerking met expert-partners een aantal infoavonden over hoe de burgers hun 
energiefactuur kunnen verlagen. 
Het Participatiehuis zou hierrond ook evenementen kunnen organiseren. 
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Tussentijdse conclusie:  

Tussentijdse conclusie: De gemeente heeft veel acties ondernomen voor de openbare netheid. De kwestie van de herwaardering van afvalstoffen moet verder worden 
uitgewerkt. 

 

9.3. De acties van het Plan Netheid voortzetten en de projecten om afvalstoffen te herwaarderen ondersteunen 
 

Doelstellingen: het gebruik van groene premies bij de burgers promoten, de toepassing van de principes van duurzame ontwikkeling voor de burgers vergemakkelijken en de 
acties van de gemeentelijke overheid opvoeren. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acties van het plan Netheid 
voortzetten en de projecten om 
afvalstoffen te herwaarderen 
ondersteunen 

  

Er werden verschillende maatregelen uitgevoerd: 
Een nieuwe sensibiliseringscampagne inzake netheid ging van start in juni 2019: "1070 respect" Voor 2020 is 
een informatiebrochure gepland over netheid op evenementen. 

Sinds 2018 werden er webtools voor de opvolging van de uitgevoerde werkzaamheden ontwikkeld. 
Sinds 2016 beheert de gemeente een hotline (080091070). Sinds 2016 organiseert ze ook het platform  
"Allopro". 

Sinds 2018 controleert ze bij de handelaars of ze beschikken over een handelscontract voor de inzameling  
van afval met een erkende inzamelaar en sinds 2019 voert ze interne controles uit (per aangeduide persoon). 
Vanaf 2019 moet het afval ook beter worden gesorteerd voordat het in het sorteercentrum terechtkomt. 

Sinds 2014 worden er 2 tot 4 keer per jaar mobiele containerparken geïnstalleerd. 
Tegen de zomer van 2019 worden alle vuilnisbakken vervangen door één zelfde model. Geval per geval zal 
worden bepaald welke vuilnisbakken worden behouden en welke er worden verwijderd. 
Sinds 2016 zijn de rondes van de vuilniswagen gereorganiseerd om in te spelen op de behoeften van de wijken. 
Sinds 2017 wordt het hele jaar door de operatie "nette straten' georganiseerd. 
Inbreuken met klein afval en hondenpoep (urine en uitwerpselen) worden voortaan bestraft met  
gemeentelijke administratieve sancties. 
In 2020 zal het ruimen van de rioleringsputten worden overgedragen aan HYDROBRU. 
Actieve burgergroepen organiseren workshops zero afval, Facebookgroepen, etentjes... In 2019 werd 
een workshop georganiseerd over het gebruik van de compostvaten. 

Het platform Recy-K van Net Brussel werd opgericht dankzij het EFRO-fonds. 
De herwaardering van afvalstoffen blijft een thema dat de gemeente nog verder kan uitwerken. 
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Tussentijdse conclusie: De gemeente biedt ieder jaar (via het Participatiehuis) budgetten aan voor burgerinitiatieven. Deze budgetten worden echter steeds kleiner. Er 
konden echter nog andere budgetten worden vrijgemaakt (DWC). 

 

9.4. Burgerinitiatieven ondersteunen via gemeentelijke projectoproepen 
 

Doelstellingen: De gemeente Anderlecht heeft twee instrumenten om dergelijke projecten om te zetten. De projectoproep “Gemeentelijke Groene Wijk” beoogt de 
financiering van materieel en de levering van planten die nodig zijn om wijken te vergroenen en de projectoproep 'Duurzame Wijkenveloppen" ondersteunt een ruimer panel 
van burgerinitiatieven. Een reglement voor de aanleg van moestuinen is in de maak. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 

Burgerinitiatieven ondersteunen via 
gemeentelijke projectoproepen 

  
Ieder jaar lanceert het Participatiehuis zijn projectoproep om nieuwe initiatieven en wijkdynamieken te 
ondersteunen. Voor 2019 start de projectoproep in mei. Eind juni zullen de winnaars worden geselecteerd. 
Helaas is het budget iets kleiner en wordt 'slechts' 15.000 € ter beschikking gesteld. In het kader van het 
wijkcontract Biestebroek lanceerde het Participatiehuis zijn laatste participatiebudget: 22 000 € zal worden 
besproken in juni 2019. Uitkijken voor de vermindering van de toegekende budgetten. 
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Tussentijdse conclusie: Het Participatiehuis werd in 2008 opgericht maar binnenkort zal een studie worden gestart om de participatie op de andere gemeentediensten te 
vergemakkelijken. 

 

9.5. Efficiënte gemeentelijke participatieve processen waarborgen 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de participatieprocessen te verbeteren. In dat opzicht moet het Participatiehuis een centrale rol spelen, vanaf de  
bepaling van een nieuw participatieproces. Ook het gebruik van communicatiekanalen moet worden geoptimaliseerd. Momenteel wordt gewerkt aan een vademecum. 

 

 
Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 

Efficiënte gemeentelijke participatieve 
processen waarborgen 

  
Het Participatiehuis (opgericht in 2008) lanceert een consultatieronde voor een globale denkoefening over de  
participatiepraktijken in Anderlecht. Bedoeling is niet alleen om de rol van het Participatiehuis te verduidelijken, 
maar ook om een procedure op te maken voor de gemeentediensten die een participatieluik willen opnemen in 
hun projecten. De gemeentediensten zullen worden betrokken bij de denkoefening. De consultatieronde gaat 
van start in september 2019. 
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Tussentijdse conclusie: In het kader van de renovatieprojecten streeft de gemeente naar eco-voorbeeldigheid.  

 

9.6. Het gemeentelijke gebouwenpark ontwikkelen en renoveren met het oog op ecologische voorbeeldigheid 
 

Doelstellingen: Bedoeling is om de principes van duurzame architectuur te integreren vanaf het ontwerp van nieuwbouwprojecten of zware renovaties. Projecten moeten 
bovendien de principes van eco-bouw toepassen: gebruik van ecologische en hernieuwbare bouwmaterialen, opvang en infiltratie van regenwater, integratie van 
groendaken,... 

 
Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 

 
Het gemeentelijke gebouwenpark 
ontwikkelen en renoveren met het oog op 
ecologische voorbeeldigheid 

 
De nieuwe schoolgebouwen zijn passiefgebouwen maar we zien ook nog heel wat containerscholen. 
De gemeente realiseerde 'zeer lage-energiegebouwen' in het kader van het project 'Klein Scheut" (DWC Scheut) 
en in de Vrije-Academielaan. 

In samenwerking met Sibelga plaatste de gemeente een vijftigtal fotovoltaïsche panelen op verschillende  
gemeentelijke eigendommen (gemeentehuis, scholen, ...). 
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Tussentijdse conclusie: De gemeente ontwikkelt het gedifferentieerd beheer in bepaalde openbare ruimten. Dit type beheer wordt al toegepast in bepaalde ruimten maar de 
gemeente wil hiervoor nog meer inspanningen leveren. 

 

9.7. Gedifferentieerd beheer van de gemeentelijke openbare ruimten om de biodiversiteit en de ecologische 
waarde te verhogen. 

 

Doelstellingen: Verschillende maatregelen voor gedifferentieerd beheer worden al toegepast in twee groene ruimten die worden beheerd door de gemeente: het Vijverpark en het 
Bospark. Laattijdig maaien wordt toegepast in bepaalde zones, terwijl andere ruimten de naam 'vluchtzones' kregen die inhoudt dat de interventies er zeer beperkt zijn. In het gebied 
rond sommige gemeentelijke wegen buiten de Ring wordt ook vandaag al laat gemaaid. De burgers begrijpen die maatregelen echter niet altijd en beschouwen ze als tekortkomingen in 
het gemeentelijke beheer. De communicatie in dit domein moet dus worden ontwikkeld, onder meer via infoborden op de site. 

 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
 

 
Gedifferentieerd beheer van de 
gemeentelijke openbare ruimten om de 
biodiversiteit en de ecologische waarde te 
verhogen. 

 Tijdens de zitting van 25 juni 2013 besliste het college van burgemeester en schepenen om in 2013 geen 
pesticiden meer aan te kopen en ze vanaf 2014 niet meer te gebruiken (informatie van het afdelingshoofd 
Stadsontwikkeling). 
 

In verschillende natuurgebieden van de gemeente werd al gedifferentieerd beheer ingevoerd, bijvoorbeeld  
in het Vijverpark (beheer van de bomen), het Astridpark (heuvel), de begraafplaats van Vogelzang of in het 
Rauterpark. In dit laatste park werd het project echter opgegeven omdat de toegang tot een deel van het park 
werd bemoeilijkt voor de bezoekers die hun ongenoegen lieten blijken. De gemeente wenst andere ruimten te 
vinden voor dit type beheer, bijvoorbeeld de lanen. 
 
Ook enkele wegbermen werden heraangelegd met winterharde planten en grassen, bijvoorbeeld op het 
kruispunt van de Félicien Ropsstraat en de Claude Debussystraat en op de Edige Rombeauxsquare. 
 
Het rietveld van het Lemairepark werd eveneens heraangelegd met winterharde planten aan de voet van de 
bomen. 
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Tussentijdse conclusie: Heel wat projecten tonen aan dat de gemeente aandacht heeft voor de herwaardering en versterking van het groene en blauwe netwerk in 
Anderlecht. De kwestie van de vergroening van bepaalde wijken blijft actueel en de inspanningen voor de versterking van het ecologisch netwerk moeten worden 
voortgezet.   

 

9.8. Het groene en blauwe netwerk tot zijn recht laten komen en versterken in samenwerking met de andere overheidsspelers 
 
 

Doelstellingen: Deze maatregel, al gedeeltelijk geïllustreerd voor het 'park system' onder het thema 'Bebouwing en landschap' wordt aangevuld door het blauwe netwerk. Typisch voor het 
gemeentelijke grondgebied is immers het waterwegennet met zijn vijvers en rivieren (Broekbeek, Neerpedebeek, Vogelzangbeek), maar ook het Kanaal. 

 

Submaatregelen Evolutie Uitvoering (welke instrumenten, welke realisaties, ...) 

 
 
 
 
 
 

 
Het blauwe netwerk 

 De gemeente heeft Leefmilieu Brussel verschillende percelen ter beschikking gesteld om de buffering van het 
water in te richten in de buurt van de Industrielaan en de Erasmussite. 
 
Bij de heraanleg van de Neerpedestraat werd de rivier in de kijker geplaatst. 
 
Leefmilieu Brussel heeft ook een nieuw deel van de Groene Wandeling aangelegd in de buurt van de overlaat 
van de sluis Het Rad. 
 
In 2018 creëerde Leefmilieu Brussel een tijdelijk overstromingsgebied en een vochtige zone langs de Zenne 
(Industrielaan). Het herstel van de bermen in hun natuurlijke toestand en de aanleg van een wandeling langs 
de Paapsemlaan wordt onderzocht om dit jaar te worden gerealiseerd. 
 

Aanleg van de riolering van de zone Pede zodat er geen rioolwater meer wordt geloosd in de Neerpedebeek. 
Tijdens deze werken werd ook gezorgd voor een scheiding tussen regenwater en afvalwater (bij de 
buurtbewoners maar ook bij de heraanleg van de weg). 

 
 
 
 
 
 
 

Het groene netwerk 

 In Anderlecht werden verschillende nieuwe groene ruimten aangelegd: het Vogelzangpark (geopend in 2019),  
het park van de Ninoofsepoort (werken in uitvoering) en het park van de Kleine Zenne (voorzien in het RPA 
Heyvaert). Bovendien voorzien de DWC's en SVC's in de opknapping van de groene ruimte van het huizenblok 
Albert. Daarnaast voert Leefmilieu Brussel een studie voor de continuïteit van het Vogelzangpark met het 
Kanaal, doorheen de Zuunsite. 
 
Leefmilieu Brussel voert ook een studie uit over de herontwikkeling van het ecologisch netwerk in Brussel. 
Twee Anderlechtse wijken (Kuregem-Bara en Scheutveld) zijn daarbij betrokken. 
 

Er werden nieuwe moestuinen aangelegd (2 sites beheerd door de gemeente en 5 gemeentelijke gronden 
werden ter beschikking gesteld), maar andere moestuinen zijn verdwenen. In totaal zijn er evenveel 
moestuinen als in 2013. In Het Rad werd een collectieve boomgaard aangelegd. 
Met LB werd ook gesproken over de verbetering van de landschappelijke integratie en de structurering van 
de moestuinen in de Duivenmelkersstraat en over de aanleg van het park. 
 
Op de Kanaaloevers (Biestebroekkaai) doet de Haven van Brussel aan laattijdig maaien (geen verandering sinds 
2013). 
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Evaluatie van de uitvoering van de strategieën voor het thema Duurzaam milieu: 

 

Deze studie is zelf een maatregel die werd aanbevolen door het GemOP. 
 

De gemeente is niet de enige die werkt rond de milieuthema's op haar grondgebied. Als 
we de acties en projecten van de verschillende betrokken spelers met elkaar kruisen, 
kunnen we stellen dat men voor dit thema op de goede weg is. 

Toch zijn er nog maatregelen die moeten worden bestendigd of uitgevoerd, bijvoorbeeld: 

 de communicatie rond de goede milieupraktijken 

 de herwaardering van afvalstoffen, de bestendiging van de budgetten voor 
burgerinitiatieven 

 de voorbeeldige renovatie van de openbare gebouwen 

 het gedifferentieerd beheer van de gemeentelijke groene ruimten. 

 

IX. ANDERLECHT DUURZAAM MILIEU: Evaluatie van de uitvoering van het 
GemOP 

Strategieën Evolutie 

Voortzetting van de acties van de Agenda 21 en installatie van een 
follow-upcommissie van het GemOP 

 

Beter communiceren over de gemeentelijke maatregelen  
die tot goede milieupraktijken leiden 

 

De acties van het Plan Netheid voortzetten en de projecten om 
afvalstoffen te herwaarderen ondersteunen 

 

 
Burgerinitiatieven ondersteunen via gemeentelijke projectoproepen 

 

 
Efficiënte gemeentelijke participatieve processen waarborgen 

 

 

Het gemeentelijke gebouwenpark ontwikkelen en renoveren met het 
oog op ecologische voorbeeldigheid 

 

 

Gedifferentieerd beheer van de gemeentelijke openbare ruimten 
om de biodiversiteit en de ecologische waarde te verhogen 

 

Het groene en blauwe netwerk tot zijn recht laten komen en 
versterken in samenwerking met de andere overheidsspelers 
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INLEIDING 
 

Herhaling van de methode 
 
In dit derde deel analyseren we de plannen en programma's die werden goedgekeurd sinds de 
inwerkingtreding van het GemOP. De doelstellingen en acties van het GemOP worden bestudeerd in 
het licht van de doelstellingen en acties van deze plannen, om na te gaan hoe de doelstellingen van 
andere programma's en plannen in aanmerking worden genomen bij de uitwerking van het 
actieprogramma, of ze verenigbaar zijn en om de eventuele tekortkomingen te identificeren ten 
aanzien van de nieuwe beleidslijnen op hoger niveau (Gewest, federaal, Europa).  
 
Alleen de nieuwe hogere plannen dan het GemOP zullen worden bestudeerd (gewestelijke, federale 
en Europese plannen). De lagere en lokale plannen die na het GemOP werden goedgekeurd moesten 
immers beantwoorden aan het GemOP (in voorkomend geval werden de eventuele verschillen met 
het GemOP gerechtvaardigd). Deze meer lokale en vaak ook meer operationele plannen werden 
bovendien al voorgesteld in het hoofdstuk over de territoriale ontwikkeling. 

De analyse neemt de vorm aan van fiches, één fiche voor elk onderzocht plan. Deze fiches bevatten 
een bondige beschrijving van het plan en zijn doelstellingen en een vergelijking met de doelstellingen 
van het GemOP en met de uitgevoerde maatregelen van het GemOP. Elke fiche eindigt met een 
conclusie over de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst die uit deze analyse naar voor komen. 

Het GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) werd iets grondiger geanalyseerd. Het 
bepaalt immers het kader van de GemOP's (één tabel per pijler). 

Voor een meer synoptische lezing van de tabellen worden de volgende kleurcodes gebruikt: 

 Doelstelling die formeel is opgenomen in het 
GemOP en werd gerealiseerd via concrete 
maatregelen van het GemOP 

 Doelstelling die minder formeel is opgenomen in 
het GemOP en/of weinig of niet werd 
gerealiseerd via concrete maatregelen van het 
GemOP. 

 Doelstelling die niet is opgenomen in het 
GemOP en niet is gerealiseerd in het GemOP. 
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Lijst van de plannen  
 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van alle plannen en programma's die in de 
hiërarchie hoger staan dan het GemOP. Ze maakt een onderscheid tussen de plannen en programma's 
die werden goedgekeurd of gewijzigd sinds de inwerkingtreding van het GemOP  (en werden 
geanalyseerd) en de plannen en programma's waarmee al rekening werd gehouden in het GemOP. 

 

Plannen en programma's Evolutie sinds de diagnose 

Internationale plannen  
Europese Strategie Duurzame Ontwikkeling (EU-SDS) - 

2005 
Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 

Europa 2020: strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei 

Geanalyseerd in het GemOP 2013 

Biodiversiteitsstrategie 2020 (2011) Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 

Europese richtlijn inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora (Richtlijn 

Natura 2000) - 1992 
Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 

Nationale plannen  

Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (voorontwerp 
FPDO) 2009-2012 

Geanalyseerd in het GemOP 2013 

Gewestelijke plannen  
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling - 2018 Nieuw goedgekeurd plan 

Demografisch gewestelijk bestemmingsplan 
(demografisch GBP) - 2013 

Geanalyseerd in het GemOP 2013 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening - 2006 
Geanalyseerd in het GemOP 2013 

(momenteel in wijziging) 
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 

Energiebeheersing (BWLKE) - 2013 
Geanalyseerd in het GemOP 2013 

Kanaalplan - 2014 Nieuw goedgekeurd plan 

Lucht-Klimaat-Energieplan - 2016 Nieuw goedgekeurd plan 

Afvalstoffenplan - 2010 Geanalyseerd in het GemOP 2013 

Natuurplan - 2016 Nieuw goedgekeurd plan 

Regenplan 2008-2011 Geanalyseerd in het GemOP 2013 

Waterbeheersplan (WBP 2) - 2016-2021 Nieuw goedgekeurd plan 

Actieplan voor Energie-Efficiëntie (APEE) - 2007 Geanalyseerd in het GemOP 2013 

Plan IRIS 2 – 2015-2018 
Geanalyseerd in het GemOP 2013  

(momenteel in wijziging – Good Move) 
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) - 2013 Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 

Fietsplan – 2010-2015 Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 

Voetgangersplan - 2012 Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 
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Goederenplan- 2013 Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 

Commercieel Ontwikkelingsschema - 2008 Goedgekeurd vóór het GemOP van 2013 
Gewestelijke Good Food-strategie: "Naar een duurzaam 

voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" - 
2015 

Nieuw goedgekeurd plan 

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) 
- 2016 

Nieuw goedgekeurd plan 

QUIET.BRUSSELS – 2019 Nieuw goedgekeurd plan  

Industrieplan - 2019 Nieuw goedgekeurd plan 
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Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling GPDO -PIJLER 1 

Schaal Gewestelijk Jaar 2018 
Pijler 1 van het GPDO wil het grondgebied mobiliseren om de basis van de territoriale ontwikkeling vast te leggen en 
nieuwe wijken te ontwikkelen. Er werden daarvoor 3 strategieën vastgelegd: 
1. Vastgoedpotentieel en vastgoedreserves mobiliseren: het GPDO bepaalt strategische gebieden waaronder het 
Kanaalgebied (met het Biestebroekdok en de Heyvaertwijk), 12 prioritaire ontwikkelingspolen (waaronder de 
Erasmuscampus en de Zuidwijk) en polen in de tweede kroon waaronder Westland 
2. Een beheerste verdichting voorstellen: voorwaarden voor verdichting, integratie van hoogbouw 
3. Toekomstige acties voor sociale huisvesting 

DOELSTELLING van het 
GemOP 

DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 
Strategie 1 

Vastgoedpotentieel en 
vastgoedreserves 

mobiliseren 

Strategie 2 
Een beheerste verdichting 

voorstellen 

Strategie 3 
Toekomstige beleidsdaden 
voor de sociale huisvesting 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

      

2. Het Centrum 
omvormen tot een pool 
met grootstedelijke 
allures 

      

3. Kuregem doen 
herleven 3.1, 3.4 3.4   

4. Kanaal-Zuid 
ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de 
OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

4.1 4.11   

5. Anderlecht bebouwing 
en landschap   5.1, 5.2, 5.7   

6. Anderlecht bewoond 
en beleefd       

7. Anderlecht 
ondernemend        

8. Anderlecht 
grootstedelijk en stralend 8.2, 8.4, 8.7     

9. Anderlecht duurzaam 
milieu       

De pijlers en strategieën van het GemOP zijn globaal gezien coherent met de doelstellingen van deze pijler van het 
GPDO en we zien geen onverenigbaarheden. De wijken die in het GPDO als strategisch zijn geïdentificeerd, zijn ook in 
het GemOP gebieden met belangrijke uitdagingen. Evenwel dient benadrukt dat het GemOP weinig 
maatregelen/doelstellingen omvat voor de beheersing van de dichtheid en de kwestie van de sociale huisvesting niet 
behandelt (omdat Anderlecht één van de hoogste percentages sociale woningen heeft van het Gewest?) 
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Grote grondreserves (GPDO, 2018):



Deel 3 / p.  9 
 

Evaluatie GemOP – Fase I / Deel 3: Plannen en programma's – september 2019 – BRAT 

 

Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling GPDO -PIJLER 2 

Schaal Gewestelijk Jaar       2018 
Pijler 2 van het GPDO wil het grondgebied mobiliseren om een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving te 
ontwikkelen Er werden daarvoor 6 strategieën vastgelegd: 
1. Voorzieningen als ondersteuning van het dagelijkse leven 
2. Openbare ruimten en groenvoorzieningen als ondersteuning van de kwaliteit en de leefomgeving 
3. Zorgen voor een beter evenwicht tussen de wijken via de versterking van het beleid voor stedelijke herwaardering in de 
wijken die daar het meest nood aan hebben (bepaling van een ZSH) 
4. Het stedelijk erfgoed beschermen en in de kijker plaatsen als drager van identiteit en aantrekkelijkheid 
5. Het natuurlijk landschap versterken (groen en blauw netwerk, biodiversiteit...)  
6. Het natuurlijk erfgoed in het Gewest beschermen en verbeteren (waterbeheer, milieuoverlast, energie, afval) 

DOELSTELLING 
van het GemOP 

DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 
Strategie 1 

voorzieningen 
als 

ondersteuning 
van het 

dagelijkse 
leven 

Strategie 2 
openbare ruimte 

en 
groenvoorzieningen 
als ondersteuning 
van de kwaliteit en 
de leefomgeving 

Strategie 3 
evenwicht 
tussen de 

wijken 

Strategie 4 
 het stedelijk 
erfgoed als 
drager van 

identiteit en 
aantrekkelijkheid 

Strategie 5 
het natuurlijke 

landschap 
versterken 

Strategie 6 
het 

natuurlijke 
erfgoed in 

het Gewest 
beschermen 

en 
verbeteren 

1. De zone 
Neerpede-
Vogelzang 
vrijwaren en 
herwaarderen 

1.3, 1.7 Alle punt 1   1.1, 1.2 Alle punt 1   

2. Het Centrum 
omvormen tot een 
pool met 
grootstedelijke 
allures 

 2.2   2.1, 2.2     

3. Kuregem doen 
herleven   3.1, 3.2, 3.6 Alle punt 3 3.2, 3.3     

4. Kanaal-Zuid 
ontwikkelen en 
meer gemengd 
maken (de OGSO's 
en de stedelijke 
industrie) 

4.7 4.4, 4.7 Alle punt 4 4.6     

5. Anderlecht 
bebouwing en 
landschap 

  5.1, 5.2, 5.3   Alle punt 5     

6. Anderlecht 
bewoond en 
beleefd 

6.8, 6.9, 6.10, 
6.11, 6.12   6.8       

7. Anderlecht 
ondernemend    7.1         

8. Anderlecht 
grootstedelijk en 
stralend 

            

9. Anderlecht 
duurzaam milieu     9.4, 9.5   9.7, 9.8 9.1, 9.2, 9.3, 

9.6 
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De pijlers en strategieën van het GemOP zijn coherent met de doelstellingen van deze pijler van het GPDO en we zien geen 
onverenigbaarheden. De strategieën van deze pijler werden ruim behandeld in het GemOP dat ze beschouwt als sterke 
elementen.  
 
Toch merken we op: 
- aangaande strategie 1: het GPDO baseert zijn strategie 1 op de lokale identiteitskernen, structurele elementen van de 
buurtstad. Het identificeert voor Anderlecht 4 LIK's (lokale identiteitskernen) die moeten worden gecreëerd (Erasmus, Pede, 
Westland en Stadion). De meeste daarvan zijn in het GemOP opgenomen als gebieden met uitdagingen of maken het 
voorwerp uit van stadsprojecten in die zin. 
- aangaande strategie 2: hoewel deze strategie ruimschoots wordt gedeeld door zowel het GemOP als het GPDO, komt de 
specifieke kwestie van de groene ruimten in het GemOP weinig aan bod. De strategie 'groene ruimte' spitst zich vooral toe op 
de zone Neerpede (hoewel er in Anderlecht een 'Park system' waarnaar in het GemOP meermaals wordt gewezen maar 
waarvoor geen specifieke maatregel is voorzien). De gebieden met een tekort aan groene ruimten die zijn geïdentificeerd in 
het GemOP, worden niet als dusdanig geïdentificeerd in het GemOP en er is geen specifieke maatregel voor voorzien. 
- aangaande strategie 3: hoewel de intenties overeenstemmen, werd de kwestie van het evenwicht tussen de wijken op 
gewestelijk en gemeentelijk niveau niet op dezelfde manier behandeld: de instrumenten voor herwaardering (DWC, SVC, ZSH) 
zijn gewestelijke instrumenten en geen gemeentelijke. Er dient opgemerkt dat in 2020 de zone voor stedelijke herwaardering 
(ZSH) werd herzien en uitgebreid waardoor ze beter aansluit bij de doelstellingen van het GemOP. De zone die het meest in 
aanmerking komt voor renovatie en voor de realisatie van wijkcontracten of stadsvernieuwingscontracten is immers groter 
geworden. 
Aangaande de strategieën 5 en 6: de kwestie van de versterking van het natuurlijke landschap is vooral toegespitst op de 
zone Neerpede en hoewel ze in aanmerking wordt genomen in punten 9.7 en9.8 zouden er meer specifieke concrete 
maatregelen moeten worden voorzien. De milieuaspecten van het GemOP zijn voor wat de concrete maatregelen betreft ook 
minder gedetailleerd dan andere ambities van het GemOP. Er dient opgemerkt dat de gemeente Anderlecht in 2007 een 
Gemeentelijk Plan voor Natuurontwikkeling heeft goedgekeurd dat deze thema's veel gedetailleerder behandelt en zo het 
zwakke punt van het GemOP in deze domeinen 'compenseert'.  

 

Openbare ruimte en stadsvernieuwing (GPDO, 2018) 
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Groen en Blauw Netwerk (GPDO, 2018) 
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Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling GPDO -PIJLER 3 

Schaal Gewestelijk Jaar 2018 
Pijler 3 van het GPDO wil het grondgebied mobiliseren voor de ontwikkeling van de stedelijke economie Er werden 
daarvoor 3 strategieën vastgelegd: 
1. De economische functies ondersteunen in hun ruimtelijke dimensie: versterking van de economische 
ontwikkelingsassen waaronder de as van het Kanaal, duidelijkheid scheppen omtrent de plaats van de economische 
activiteit in de stad (incl. de kwestie van de OGSO's en de multifunctionele gebieden), competitiviteitspolen 
(waaronder de voedingspool COOVI)  
2. De plaats van de economische sectoren herkwalificeren: het tertiaire aanbod beheersen, het commercieel aanbod 
versterken, het industrieel aanbod ondersteunen en versterken, de logistieke keten versterken, de economische 
activiteit met internationale uitstraling versterken (met name via de universiteitspolen zoals Erasmus) 
3. De buurteconomie en de lokale werkgelegenheid ondersteunen, met name via de bepaling van de zone van 
economische uitbouw in de stad (ZEUS) die deels ook Anderlecht dekt. 
DOELSTELLING van het 

GemOP 
DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 

Strategie 1 
De economische functies 

ondersteunen in hun 
ruimtelijke dimensie 

Strategie 2 
De plaats van de 

economische sectoren 
herkwalificeren 

Strategie 3 
De buurteconomie en de 
lokale werkgelegenheid 

ondersteunen 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

      

2. Het Centrum 
omvormen tot een pool 
met grootstedelijke 
allures 

  2.1, 2.6 2.6 

3. Kuregem doen 
herleven   3.3, 3.7 3.7 

4. Kanaal-Zuid 
ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de 
OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

4.1, 4.3, 4.8, 4.10, 4.11 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 4.3, 4.8, 4.9 

5. Anderlecht bebouwing 
en landschap       

6. Anderlecht bewoond 
en beleefd       

7. Anderlecht 
ondernemend  7.2 7.1, 7.2 7.2, 7.3, 7.4 

8. Anderlecht 
grootstedelijk en stralend 8.4 8.4 8.5 

9. Anderlecht duurzaam 
milieu       

De pijlers en strategieën van het GemOP zijn globaal gezien coherent met de doelstellingen van deze pijler van het 
GPDO en we zien geen onverenigbaarheden. De zones die in het GPDO als strategisch zijn geïdentificeerd, zijn ook in 
het GemOP gebieden met belangrijke uitdagingen. 
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Economische ontwikkeling : 
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Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling GPDO -PIJLER 4 

Schaal Gewestelijk Jaar 2018 
Pijler 4 van het GPDO wil het grondgebied mobiliseren om de multimodale verplaatsing te bevorderen. 3 schalen 
worden daarbij beoogd: 
1. Internationaal en nationaal, de toegangspoorten van het Gewest, dus incl. het Zuidstation, de kwestie van de 
internationale autocars en de waterweg 
2. Grootstedelijk met de evolutie van de weginfrastructuur en van de mobiliteitscorridors (fiets-GEN, structurerend 
MIVB-net, invalswegen waaronder de Industrielaan, heraanleg van de Ring, P+R parking van COOVI, bevorderen van de 
modal shift...) 
3. Lokaal: multimodale knooppunten - stad van de korte afstanden, actieve verplaatsingswijzen, MIVB-net... 

DOELSTELLING van het 
GemOP 

DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 
 internationaal en nationaal Grootstedelijk Lokaal 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

    1.5, 1.10 

2. Het Centrum omvormen 
tot een pool met 
grootstedelijke allures 

  2.1, 2.3 2.2, 2.3 

3. Kuregem doen herleven 3.1 3.2 3.2, 3.3, 3.6 

4. Kanaal-Zuid ontwikkelen 
en meer gemengd maken 
(de OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

4.5 4.1, 4.4 4.1, 4.6 

5. Anderlecht bebouwing 
en landschap     5.1 

6. Anderlecht bewoond en 
beleefd     6.1, 6.2 

7. Anderlecht 
ondernemend      7.1 

8. Anderlecht grootstedelijk 
en stralend 8.2 8.3, 8.6, 8.7   

9. Anderlecht duurzaam 
milieu       
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De pijlers en strategieën van het GemOP zijn globaal gezien coherent met de doelstellingen van deze pijler van het 
GPDO en we zien geen grote onverenigbaarheden. Het domein is de afgelopen jaren echter sterk geëvolueerd en het 
GemOP bevat dus logischerwijs niet al deze doorbraken. De gemeente Anderlecht werkt bovendien aan een nieuw 
gemeentelijk mobiliteitsplan om bij te benen in dit domein.  
Meer specifiek: 
- de kwestie van een parking voor internationale autocars wordt niet behandeld in het GemOP  
- de kwestie van de zachte verplaatsingswijzen is voor alle strategische zones van het grondgebied en in het algemeen 
goed ontwikkeld, maar het GemOP omvat weinig maatregelen voor het fiets-GEN (de gemeente werkt wel aan een 
nieuw mobiliteitsplan) 
- de principes van de "stad van korte afstanden' zijn in het GemOP niet ontwikkeld maar het benadrukt wel het belang 
van de kwaliteit van de openbare ruimten en de zachte verplaatsingswijzen 
- de kwestie van de heraanleg van de Ring wordt in het GemOP niet behandeld 
- de groene tramlijn die het GemOP voorziet tussen Montgomery en Neerpede is niet opgenomen in het GPDO 
- de tramlijn die het GemOP voorziet tussen Westland en het Weststation is niet opgenomen in het GPDO 
- de tramlijn Paapsem-Prins van Luik van het GemOP is in het GPDO voorzien tussen Prins van Luik en Klein Eiland 

 

Structurerende netwerken (GPDO, 2018) 
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Kanaalplan (2014) 

Schaal Gewestelijk Jaar 2014 
Het Kanaalplan werd voorgesteld als een operationeel antwoord op de uitdagingen waarmee het Brussels Gewest 
geconfronteerd wordt en zal worden in de komende 20 jaar: de huisvesting, de werkgelegenheid en de economie in 
het algemeen, de mobiliteit en de levenskwaliteit. Om het potentieel van het Kanaalgebied te mobiliseren heeft de 
Regering na de goedkeuring van het plan een operationele perimeter vastgelegd, een methode gekozen en een team 
samengesteld dat de projecten zal begeleiden. Het Kanaalplan voldoet aan een drievoudig doel: 

- de versterking van de woongebieden en de voorzieningen ten behoeve van allen 
- de versterking van de werkgelegenheid en de economie, door te werken aan een betere stedelijke integratie 

van de economische activiteit en het tewerkstellen van de Brusselaars, met name zij die in dit gebied leven; 
- de kwaliteit van de openbare ruimten, met name ten behoeve van de actieve verplaatsingswijzen, door er op 

toe te zien dat wijken die vandaag door het Kanaal gescheiden zijn, verbonden worden. 

Doelstellingen van het 
GemOP 

Doelstellingen van het Plan 
Versterking van de 

woonfunctie en van de 
voorzieningen langs het 

Kanaal 

Versterking van de 
economische activiteit, de 

tewerkstelling, de stedelijke 
integratie van de economische 

activiteit 

Kwaliteit van de openbare 
ruimten, verbindingsfunctie, 

vooral voor de actieve 
verplaatsingswijzen 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

   

2. Het Centrum 
omvormen tot een pool 
met grootstedelijke 
allures 

   

3. Kuregem doen 
herleven 3.4 3.3, 3.4, 3.7 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 

4. Kanaal-Zuid 
ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de 
OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

4.1, 4.7 4.1, 4.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 4.4, 4.6, 4.7 

5. Anderlecht 
bebouwing en 
landschap 

  5.2, 5.3 

6. Anderlecht bewoond 
en beleefd    

7. Anderlecht 
ondernemend     

8. Anderlecht 
grootstedelijk en 
stralend 

   

9. Anderlecht duurzaam 
milieu    
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Het GemOP werd in dezelfde periode voltooid als het Kanaalplan. Het omvat dus grotendeels de doelstellingen van dit 
plan, vooral voor de zones 'Kanaal-Zuid' en 'Kuregem' waarop het Kanaalplan zich rechtstreeks toespitst. 
Toch is de doelstelling van versterking van de woonfunctie in het GemOP beperkt tot de wijken Biestebroek en 
Heyvaert, terwijl ze in het Kanaalplan ruimer wordt bekeken, wat overigens ook blijkt uit de feiten (zie de belangrijkste 
projecten in Anderlecht). 
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BWLKE en Lucht-, Klimaat- en Energieplan (2016) 

Schaal Gewestelijk Jaar 2016 
Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beantwoordt aan verschillende Europese 
richtlijnen. 
De conformiteit van het GemOP met het BWLKE maakt het dus automatisch conform met alle voornoemde 
richtlijnen. De doelstellingen van het BWLKE zijn in het Lucht-Klimaat-Energieplan van 2016 vertaald in acties. Dit plan 
wordt vertaald in tien pijlers die niet allemaal relevant zijn ten aanzien van een GemOP en betrekking hebben op 
gewestelijke milieumaatregelen (pijlers 6, 7, 8 en 9). Wel relevant ten aanzien van een GemOP zijn de volgende 
hoofdlijnen: 
- Hoofdlijn 1: Gebouwen (Bouwen en renoveren): de Brusselse markt van het duurzaam bouwen stimuleren en de 
renovatie van bestaande gebouwen aanmoedigen; 
- Hoofdlijn 2: Vervoer: de mobiliteitsvraag beheersen en de actieve verplaatsingswijzen en alternatieven voor de 
personenwagen ontwikkelen ; 
- Hoofdlijn 3: Hernieuwbare energiebronnen: het gebruik van hernieuwbare energieën promoten; 
- Hoofdlijn 4: Economie: van Brussel de Belgische en Europese hoofdstad van ondernemingszin en innovatie maken, 
bijvoorbeeld via de circulaire economie; 
- Hoofdlijn 5: Stadsplanning: de stadsinfrastructuren aanpassen om de bevolkingsgroei op te vangen, de stad 
duurzaam verdichten; 
- Hoofdlijn 10: Sociale dimensie: de energiearmoede bestrijden en elke negatieve impact op de tewerkstelling 
vermijden. 

Doelstellingen van het 
GemOP 

Doelstellingen van het Plan 
Hoofdlijn 1 
Duurzame 
gebouwen 

Hoofdlijn 2  
Duurzame 
mobiliteit 

Hoofdlijn 3  
Hernieuwbare 

energiebronnen 

Hoofdlijn 4 
Duurzame 
economie 
(circulaire 
economie) 

Hoofdlijn 5 
Stadsplanning 

Hoofdlijn 
10 

Sociale 
dimensie 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

1.3 1.5, 1.10         

2. Het Centrum 
omvormen tot een pool 
met grootstedelijke 
allures 

 2.2, 2.3     2.1, 2.5   

3. Kuregem doen 
herleven 3.3, 3.4       3.3, 3.4   

4. Kanaal-Zuid 
ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de 
OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

4.1 4.6 4.10 4.10 4.1, 4.3, 4.4   

5. Anderlecht 
bebouwing en 
landschap 

5.6, 5.7        5.4   

6. Anderlecht bewoond 
en beleefd 6.3, 6.4, 6.6 6.1, 6.2     6.9, 6.10, 

6.12   

7. Anderlecht 
ondernemend              
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8. Anderlecht 
grootstedelijk en 
stralend 

  8.3, 8.6, 
8.7, 8.8         

9. Anderlecht duurzaam 
milieu 9.6   9.2, 9.6    9.2  

De uitwerking van het GemOP steunt op de milieudoelstellingen die vandaag worden verdedigd door het Gewest. De 
pijlers en strategieën van het GemOP zijn globaal gezien coherent met de doelstellingen van het Lucht-, Klimaat-, 
Energieplan, ook al werden de ambities sinds 2013 verhoogd. 
Meer specifiek: 
- Sommige doelstellingen van dit plan moeten worden behandeld op gewestelijk niveau en komen dus logischerwijs 
minder aan bod in het GemOP, bv. de aanmoediging tot het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.  
- De kwestie van de circulaire economie, een begrip dat sinds 2013 werd ontwikkeld, komt in het GemOP 
logischerwijs minder aan bod en zou verder moeten worden uitgewerkt. 
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Natuurplan 

Schaal Gewestelijk   Jaar 2016 
Het Natuurplan verenigt 7 doelstellingen. De volgende doelstellingen zijn relevant ten aanzien van het GemOP:  
- De toegang van de Brusselaars tot de natuur verbeteren: iedereen moet een kwaliteitsvolle groene ruimte in de buurt 
van zijn woning hebben, ook in het stadscentrum;  
- Het gewestelijke groene netwerk versterken: de groene ruimten onderling verbinden zodat de soorten en de 
biodiversiteit in de stad zich verder kunnen ontwikkelen.  
- In plannen en projecten rekening houden met de uitdagingen op gebied van natuur: bij elke beslissing de natuur in 
acht nemen, ook buiten de beschermde zones  
- Het ecologisch beheer van de groene ruimten uitbreiden en versterken: het beheer van de openbare ruimten 
verbeteren en een goede samenwerking verzekeren tussen de verschillende beheerders.  

Doelstellingen van het 
GemOP 

Doelstellingen van het Plan 
Toegang tot de 

natuur 
Groen netwerk In plannen en 

projecten rekening 
houdend met de 
uitdagingen op 

gebied van natuur 

Ecologisch beheer 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

Alle punt 1 Alle punt 1 Alle punt 1   

2. Het Centrum 
omvormen tot een pool 
met grootstedelijke 
allures 

        

3. Kuregem doen 
herleven 3.2       

4. Kanaal-Zuid 
ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de 
OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

4.7       

5. Anderlecht bebouwing 
en landschap 5.1, 5.5, 5.6 5.1, 5.5 5.1, 5.7   

6. Anderlecht bewoond 
en beleefd         

7. Anderlecht 
ondernemend          

8. Anderlecht 
grootstedelijk en stralend 8.8       

9. Anderlecht duurzaam 
milieu   9.8   9.7 
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De pijlers en strategieën van het GemOP zijn globaal gezien coherent met de doelstellingen van dit plan. Er dient 
evenwel benadrukt dat sommige doelstellingen van dit plan moeten worden behandeld op gewestelijk niveau en dus 
niet zijn opgenomen in het GemOP. 
Er zijn geen onverenigbaarheden tussen de beide plannen, maar:  
- de integratie van de uitdagingen op gebied van natuur en de toegang tot de natuur komen op verschillende plaatsen 
aan bod in het GemOP, maar zouden het voorwerp moeten uitmaken van een specifieke doelstelling en bij elk project in 
aanmerking moeten worden genomen; 
- de andere doelstellingen van het Natuurplan zijn wel een specifieke doelstelling van het GemOP, maar niet erg 
gedetailleerd voor wat de uitvoering betreft; 
- de uitvoering van de doelstellingen van het Natuurplan is vooral toegespitst op de zone Neerpede. 
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Gewestelijk Waterbeheerplan (2016-2021) 

Schaal Gewestelijk Jaar 2017 
Het waterbeheerplan is samengesteld uit 7 pijlers: De volgende pijlers zijn relevant ten aanzien van het GemOP:  
- Pijler 4: het duurzame gebruik van water promoten 
- Pijler 5: overstromingsrisico's voorkomen en beheren 
- Pijler 6: het water opnieuw integreren in de leefomgeving 

DOELSTELLING van het 
GemOP 

DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 
Pijler 4: het duurzame 

gebruik van water promoten 
Pijler 5: 

overstromingsrisico's 
voorkomen en beheren 

Pijler 6: water opnieuw 
integreren in de 

leefomgeving 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

1.3, 1.6 1.6 1.6 

2. Het Centrum 
omvormen tot een pool 
met grootstedelijke 
allures 

      

3. Kuregem doen 
herleven       

4. Kanaal-Zuid 
ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de 
OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

    4.6, 4.7 

5. Anderlecht bebouwing 
en landschap       

6. Anderlecht bewoond 
en beleefd       

7. Anderlecht 
ondernemend        

8. Anderlecht 
grootstedelijk en stralend       

9. Anderlecht duurzaam 
milieu 9.6, 9.8 9.3, 9.8 9.8 

De pijlers en strategieën van het GemOP zijn globaal gezien coherent met de doelstellingen van dit plan. Er dient 
evenwel benadrukt dat sommige doelstellingen van dit plan moeten worden behandeld op gewestelijk niveau en dus 
niet zijn opgenomen in het GemOP. 
Hoewel we geen onverenigbaarheden zien tussen de beide plannen, dient opgemerkt dat waterbeheer weinig aan 
bod komt in het GemOP en dat de doelstellingen van het WBP, hoewel ze punctueel voorkomen op verschillende 
plaatsen in het GemOP (vooral voor de zone Neerpede) ongetwijfeld het voorwerp zouden moeten uitmaken van een 
specifieke doelstelling en bij elk project in aanmerking zouden moeten worden genomen. 
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Good Food-strategie 

Schaal Gewestelijk Jaar 2015 
Het doel van de Good Food-strategie bestaat erin om de overschakeling te organiseren naar een duurzaam 
voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het komt er enerzijds op aan om beter te produceren door 
lokale producten te kweken met respect voor het milieu en anderzijds om "goed eten" te promoten.  
 
Deze grote uitdagingen zijn verenigd in de volgende vier prioritaire doelstellingen:  
- Ontwikkeling van lokale voedselproductie in het kader van een ecologische en innovatieve aanpak 
- Bewustmaking en implicatie van de burgers vanaf zeer jonge leeftijd 
- Beperking van de voedselverspilling 
- Rekening houden met de sociale en multiculturele aspecten van onze hoofdstad bij de ontwikkeling van de acties. 
 
Om aan die doelstellingen te beantwoorden, werden zeven actielijnen gedefinieerd: 
- Actielijn 1: Verhoging van de duurzame lokale voedselproductie 
- Actielijn 2: Begeleiding van de herlokalisatie en overgang naar een duurzamer aanbod voor iedereen 
- Actielijn 3 : Begeleiding van de overgang van de vraag voor iedereen 
- Actielijn 4: Ontwikkeling van een duurzame, aantrekkelijke 'Good Food'- voedselcultuur 
- Actielijn 5: Beperking van voedselverspilling 
- Actielijn 6: Nadenken over en ruimte maken voor de voedingssystemen van morgen 
- Actielijn 7: Governance inzake de toepassing van de strategie. 

DOELSTELLING van het GemOP DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 
Actielijn 1 Actielijn 2 Actielijn 3 Actielijn 4 Actielijn 

5 
Actielijn 

6 
Actielij

n 7 

1. De zone Neerpede-Vogelzang 
vrijwaren en herwaarderen 1.3, 1.4   1.3 1.3      

2. Het Centrum omvormen tot een 
pool met grootstedelijke allures        

3. Kuregem doen herleven        

4. Kanaal-Zuid ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de OGSO's en de 
stedelijke industrie) 

       

5. Anderlecht bebouwing en 
landschap        

6. Anderlecht bewoond en beleefd        

7. Anderlecht ondernemend         

8. Anderlecht grootstedelijk en 
stralend        

9. Anderlecht duurzaam milieu        
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De kwestie van duurzame voeding werd vooral behandeld voor de zone Neerpede, vooral via de stedelijke landbouw 
en het Groen en Blauw Huis. Buiten deze zone werd deze kwestie niet als een specifieke uitdaging beschouwd voor 
Anderlecht. Toch werden naast het project BoerenBruxselPaysans verschillende 'Good Food'-projecten ontwikkeld in 
Anderlecht: De Bramentuin aan de rand van het Vlaams Gewest, de Potimarrants, het Atlasproject, de Table Verte, de 
Pot’Albert en la Bonne Bouffe (zie cartografie Leefmilieu Brussel) 
Tot slot dient benadrukt dat heel wat doelstellingen van dit plein het gemeentelijke kader en het kader van een 
GemOP overstijgen. 
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Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)  

Schaal Gewestelijk Jaar 2016 
Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie heeft 3 algemene doelstellingen:  
- De milieudoelstellingen tot economische kansen omvormen  
- De economie in Brussel verankeren om lokaal te produceren wanneer dat mogelijk is, de verplaatsingen te 
verminderen, het gebruik van het grondgebied te optimaliseren en toegevoegde waarde voor de Brusselaars 
te scheppen 
- Bijdragen aan de jobcreatie 
Dit programma wordt vertaald in 111 actievoorstellen. De grote projecten van het GemOP kunnen zo worden 
uitgedacht dat ze beantwoorden aan de principes van de circulaire economie, namelijk: 
Een economisch uitwisselings- en productiesysteem dat "in alle stadia van de levenscyclus van de producten 
(goederen en diensten) ernaar streeft om de hulpbronnen efficiënter te gebruiken en de impact op het milieu 
te verminderen en daarbij ook het individueel welzijn te ontwikkelen." De circulaire economie streeft er ook 
naar om de verspilling van de hulpbronnen bij de bron drastisch te doen dalen en hierbij de milieu-impact te 
verminderen en het welzijn verder te verhogen. In de mate van het mogelijke ontwikkelt de circulaire 
economie zich op lokale schaal door moeilijk delokaliseerbare waardeketens te creëren. 
 
 

DOELSTELLING van het 
GemOP 

DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 
De milieudoelstellingen 

omvormen tot 
economische kansen 

De economie 
verankeren in Brussel 

Bijdragen tot het 
creëren van 

tewerkstelling. 

1. De zone Neerpede-
Vogelzang vrijwaren en 
herwaarderen 

   

2. Het Centrum omvormen 
tot een pool met 
grootstedelijke allures 

 2.6 2.6 

3. Kuregem doen herleven  3.3, 3.7 3.3, 3.7 

4. Kanaal-Zuid ontwikkelen en 
meer gemengd maken (de 
OGSO's en de stedelijke 
industrie) 

4.10 4.3, 4.8, 4.9, 4.11 4.3 

5. Anderlecht bebouwing en 
landschap    

6. Anderlecht bewoond en 
beleefd    

7. Anderlecht ondernemend   7.2  

8. Anderlecht grootstedelijk 
en stralend    

9. Anderlecht duurzaam 
milieu    
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Deze vrije recente kwestie komt als dusdanig niet aan bod in het GemOP. Ze zou meer algemeen en 
transversaal in acht moeten worden genomen bij de uitvoering van de verschillende projecten in Anderlecht. 
In de feiten is dat overigens al het geval met verschillende projecten rond circulaire economie in Anderlecht: 
Coop, RecyK, aquaponie aan de Slachthuizen... 
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Plan voor de preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijk 
milieu (QUIET.BRUSSELS)  

Schaal Gewestelijk Jaar 2019 
QUIET.BRUSSELS ontwikkelt een strategie die is gebaseerd op 3 visies:  

- QUIET.TRANSPORT: minder verkeersgeluid 
- QUIET.CITYLIFE: promoten van rust en kalmte bij de stadsontwikkeling 
- QUIET.TOGETHER: beheer van gemengdheid 

Deze 3 visies worden opgedeeld in 9 thema's of actiepijlers die elk 45 maatregelen omvatten. Ze identificeren 
duidelijk de betrokken partners en bestrijken alle sectoren en thema's die te maken hebben met geluid. 

1. Het gemotoriseerde vervoer matigen. 
2. Wegen aanleggen 
3. Het openbaar vervoer beheren 
4. De geluidsoverlast van vliegtuigen regelen 
5. Comfortzones scheppen 
6. Het geluidscomfort van gebouwen verzekeren  
7. De burgers bewust maken van de perceptie en de effecten van geluid op hun gezondheid/welzijn 
8. Bedrijven begeleiden 
9. Collectieve en recreatievoorzieningen integreren 

DOELSTELLING van het GemOP DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. De zone Neerpede-Vogelzang 
vrijwaren en herwaarderen 1.5  1.5       

2. Het Centrum omvormen tot een 
pool met grootstedelijke allures          

3. Kuregem doen herleven          

4. Kanaal-Zuid ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de OGSO's en de 
stedelijke industrie) 

4.6  4.6       

5. Anderlecht bebouwing en 
landschap 

         

6. Anderlecht bewoond en beleefd 6.2  6.2       

7. Anderlecht ondernemend           

8. Anderlecht grootstedelijk en 
stralend 8.3, 8.6, 8.7, 8.8  8.3, 8.6, 8.7, 8.8       

9. Anderlecht duurzaam milieu          

Het GemOP heeft slechts weinig directe banden met het plan QUIET.BRUSSELS. De twee thema's van dit plan die aan 
bod komen in het GemOP - het matigen van het gemotoriseerde verkeer en de ontwikkeling van het openbaar 
vervoer - hebben vooral te maken met mobiliteit. De andere pijlers van het nieuwe QUIET-plan worden eerder op 
gewestelijk niveau behandeld en niet zozeer op gemeentelijk niveau. Toch zou het interessant zijn om deze andere 
pijlers op te nemen in de denkoefening over bijvoorbeeld de heraanleg van de wegen of de realisatie van 
comfortzones.  
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Industrieplan 

Schaal Gewestelijk Jaar 2019 
Dit plan kadert in de lijn van een gewestelijk en Europees beleid om de productieactiviteiten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe dynamiek te geven als drager van groei en innovatie. Het plan is een visie 
en geen actieplan in de strikte betekenis van het woord.  
De 5 grote doelstellingen van dit plan zijn:  

1. Vanaf 2020 de curve van de productieve werkgelegenheid in Brussel verbeteren 
2. De horizontale en verticale waardeketens verbeteren in de Brusselse economische structuur 
3. Brussel en de Brusselaars verzoenen met de productieve activiteiten die in lijn zijn met de 

uitdagingen van de hoofdstad 
4. Overgang van een experimentele fase naar een ontwikkelings- en groeifase van de productieve 

activiteiten die deel uitmaken van de circulaire economie 
5. De Brusselse industrie reboosten met de digitale transformatie en de stedelijke logistiek 

optimaliseren in het belang van de productieve activiteiten 

DOELSTELLING van het GemOP DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 
1 2 3 4 5 

1. De zone Neerpede-Vogelzang 
vrijwaren en herwaarderen      

 

2. Het Centrum omvormen tot een 
pool met grootstedelijke allures    

 
 
 

 

3. Kuregem doen herleven 3.7 3.7   3.5 

4. Kanaal-Zuid ontwikkelen en meer 
gemengd maken (de OGSO's en de 
stedelijke industrie) 

4.8 4.8 4.3, 4.8, 4.9, 
4.10 4.9, 4.10 4.2. 

5. Anderlecht bebouwing en 
landschap      

6. Anderlecht bewoond en beleefd      

7. Anderlecht ondernemend       

8. Anderlecht grootstedelijk en 
stralend      

9. Anderlecht duurzaam milieu      

De kwestie van de versterking van de productieactiviteiten werd behandeld in de zones Kuregem en vooral 
Kanaal-Zuid, twee wijken met nog veel productie- en ambachtelijke activiteiten (Kuregem) en stedelijke 
industrie (Kanaal-Zuid). Voor deze twee wijken beantwoordt het GemOP aan bijna alle doelstellingen van het 
Industrieplan. 
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BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN VERBONDEN AAN DE NIEUWE 

PLANNEN  
 

Uit de analyse van de hogere plannen en programma's die werden goedgekeurd na de 
inwerkingtreding van het GemOP blijkt dat: 

- er sinds 2013 nieuwe gewestelijke doelstellingen zijn ontstaan en/of verder werden 
ontwikkeld; 

- doelstellingen die al bestonden in 2013 weinig of niet aan bod komen in het GemOP van 
destijds. 

 
Bestaande doelstellingen die weinig of niet aan bod komen in het GemOP 
 
 Rekening houden met de criteria voor een beheerste verdichting (GPDO, pijler 1) 
 Verder beantwoorden aan de nood aan sociale woningen (GPDO, pijler 1) 
 Lokale identiteitskernen ontwikkelen als ondersteuning van het dagelijks leven (GPDO, pijler 2)  
 Rekening houden met de groene ruimten en met de natuur bij de ontwikkeling van de 

leefomgeving in de stad (het GemOP spitst zijn acties toe op de zone Neerpede, terwijl de rest van 
het grondgebied weinig aan bod komt. Dat heeft er onmiskenbaar mee te maken dat het GPNO 
kort na het GemOP werd goedgekeurd) (GPDO, pijler 2) 
 

 De versterking van de woonfunctie en het creëren van voorzieningen uitbreiden tot het 
Kanaalgebied (en niet beperken tot de wijken Heyvaert en Biestebroek) (Kanaalplan) 
 

 Het gebruik van hernieuwbare energieën promoten (Lucht-Klimaat- Energieplan, hoofdlijn 3) 
 De circulaire economie ontwikkelen (Lucht-Klimaat-Energieplan, hoofdlijn 4) 
 Energiearmoede bestrijden en elke negatieve impact op de tewerkstelling vermijden (Lucht-

Klimaat-Energieplan, hoofdlijn 10) 
 

 De meeste doelstellingen van het Natuurplan (toegang tot de natuur, ecologisch beheer, 
biodiversiteit): de doelstellingen van dit plan komen globaal gezien weinig aan bod in het GemOP 
en zijn vooral toegespitst op de zone Neerpede, onmiskenbaar omdat het GPNO pas was 
goedgekeurd (Natuurplan) 
 

 De doelstellingen van het Waterbeheerplan komen globaal gezien weinig aan bod in het GemOP. 
Dat is een opportuniteit voor Anderlecht aangezien zich in de gemeente interessante elementen 
van het Brusselse blauwe netwerk bevinden (Waterbeheerplan) 

 
 De Good Food-strategie die de laatste jaren werd ontwikkeld en zich opwerkt als een gewestelijke 

doelstelling. Vanwege de verschillende territoriale typologieën van Anderlecht is dit thema 
bijzonder interessant voor het grondgebied (verschillende projecttypes naargelang de zones). 

 
 De doelstellingen op het vlak van circulaire economie (GPCE) 
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 De kwestie van de mobiliteit is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd met de toepassing van 
verschillende principes (STOP, Good Move). Het GemOP is in die zin dus niet meer actueel, al 
blijven de voorgestelde maatregelen verenigbaar met de huidige beleidslijnen in het domein. De 
gemeente is zich bewust van deze evolutie en werkt momenteel haar Gemeentelijk Mobiliteitsplan 
bij volgens de principes die het Gewest vandaag verdedigt. 
 

 De meeste doelstellingen op het vlak van de vermindering van geluid en trillingen 
(QUIET.BRUSSELS) 

 


