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De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen 
van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij 
de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking 
verloopt binnen een samenwerking van de provincie met ook 
andere actoren, zoals het departement Ruimte Vlaanderen en het 
Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Administratie. 

Een van de aandachtsgebieden die hierbij naar voor kwam, is 
het noordelijke gebied rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Momenteel werkt de provincie reeds mee aan de opmaak van een 
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.O.P.) Noordrand waarbij 
gefocust wordt op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisies in de 
noordrand. De Noordrand wordt gekenmerkt door een groot aantal 
diverse soorten bedrijvenzones gaande van verouderde gewezen 
industriële sites tot eerder recente zones waar kantoorontwikkelingen 
en tertiaire activiteiten plaatsvinden. Tal van deze gebieden kennen 
een niet-optimale aanwending van de ruimte (door zowel verouderde, 
leegstaande bedrijfsruimten als door verouderde en niet langer 
functionele openbare infrastructuur). 

Met de voorliggende onderzoeksopdracht wil de POM - in 
samenwerking en afstemming met de vermelde administraties - een 
nieuwe visie en aanpak uitgewerkt zien om van deze verouderde 
bedrijvenzones terug actieve, wervende gebieden te maken. Via 
zowel ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van functionele 
invulling (al dan niet verweving van functies) als via onderzoek naar 
de praktische/financiële haalbaarheid van deze nieuwe gemengde 
functies moet een nieuwe ontwikkelingsvisie voor dergelijke 
gebieden duidelijk worden. 

Deze ontwikkelingsvisies kunnen vervolgens worden overgenomen 
in de verdere uitwerking van de Visienota Ruimte van de Provincie.

Er worden 3 gebieden exemplarisch naar voor geschoven: 
- Buda in de verouderde bedrijvenzone van Vilvoorde
- Keiberg in de kantoorachtige omgeving in Machelen-Zaventem
- Weiveld in Zaventem met IKEA en andere grootschalige detailhandel

In deze presentatie vindt u de resultaten van het onderzoek rond 
de Buda site. Deze resultaten zijn niet aan de deputatie voorgelegd 
en weerspiegelen dus geenszins een standpunt van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
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De korte termijn van de studie en de specifieke vraag om na te 
denken over nieuwe vormen van verwevenheid of segmentatie op 
verouderde of verouderende bedrijvenzones zet ons aan om het 
klassieke procesverloop om te draaien en ook hierin vernieuwend te 
zijn. Klassiek gezien verlopen heel veel studies volgens een lineair 
patroon, waarbij een lange analysefase gevolgd wordt door een 
visiefase, om tenslotte te eindigen met enkele concrete voorstellen 
voor de realisatie. Deze voorstellen vertrekken dan vanuit een analyse 
van WAT MAG op deze plaats gerealiseerd worden rekening houdend 
met de randvoorwaarden. In deze studie willen we vertrekken vanuit 
WAT KAN en van daaruit dan gaan kijken hoe dit gerealiseerd kan 
worden of met welke randvoorwaarden of beperkingen verder 
rekening gehouden moet worden zodat deze beide insteken stap 
voor stap dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Waar bij 
aanvang een grote discrepantie zal bestaan tussen WAT KAN aan 
de ene kant en WAT MAG aan de andere kant, willen we deze door 
het onderzoekstraject stap voor stap naar elkaar laten toegroeien. 
Dit betekent dat we zoeken hoe de ene insteek bevruchtend en 
inspirerend kan zijn voor de andere een vice versa en dat we de 
verschillen tussen beiden trachten te overbruggen. Op deze manier  
laten we op het eerste gezicht uiteenlopende ideeën naar elkaar toe 
evolueren. Om ervoor te zorgen dat er na dit convergentieproces 
toch voldoende vernieuwende ideeën overblijven, is het belangrijk 
om bij aanvang van de studie met een zo open mogelijke blik naar 
de opdracht te kijken en de mogelijkheden tot verweving en/of 
segmentatie zo breed mogelijk in te vullen.

PROCESPRINCIPES

WERKEN NAAR CONVERGENTIE
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Om de verschillende mogelijkheden af te tasten, werken we 
met ontwikkelingsscenario’s. Deze scenario’s geven telkens een 
verweving met één of meerdere verschillende activiteiten of functies 
weer. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden of een bepaalde 
zone volledig met residentiële functies gemengd kan worden of 
misschien zelfs helemaal kan omgevormd worden tot een stedelijk 
woongebied. Maar ook recreatie, (klein)handel, voorzieningen, 
andere economische activiteiten en/of ecosysteemdiensten kunnen 
in elk van de scenario’s in meerdere of mindere mate aanwezig zijn.

De bedoeling van de scenario’s is om aan de hand van een aantal 
extremere scenario’s verschillende ontwikkelingsmogelijkheden 
tegelijkertijd af te toetsen en op hun haalbaarheid te onderzoeken. 
Dit in tegenstelling tot de klassieke aanpak, waarbij vanuit één 
ontwerp wordt gewerkt en waarbij de heersende reacties dit ontwerp 
beetje bij beetje bijsturen. Het werken met verschillende scenario’s 
heeft als voordeel dat in één beweging verschillende invullingen 
gelijktijdig getoetst kunnen worden. De individuele reacties van 
alle betrokkenen worden zo op elk afzonderlijk scenario zichtbaar. 
Dit vereenvoudigt het zoeken naar een haalbaar compromis tussen 
ogenschijnlijk moeilijk verenigbare standpunten. 

Door overleg en verder onderzoek worden uit deze verschillende 
scenario’s één of meerdere voorkeursscenario’s bepaald. Het 
voorkeursscenario kan samenvallen met één van de verschillende 
scenario’s, maar meestal zal een combinatie ontstaan van elementen 
uit de verschillende scenario’s. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat 
een volledige residentiële invulling niet gewenst zou zijn, maar dat 
bijvoorbeeld gedeeltelijke woonontwikkeling, op de rand van het 
gebied, wel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Eventueel 
worden aan deze ontwikkeling ook randvoorwaarden gekoppeld. 

WERKEN MET SCENARIO’S
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ONDERZOEKSGEBIED

SCENARIO’S

SYNTHESESCENARIO
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De toekomst is onzeker. We beschikken vandaag wel over prognoses 
die ons bijvoorbeeld vertellen dat we in deze regio een groei van de 
bevolking mogen verwachten van 250.000 à 500.000 personen tegen 
2050, maar zekerheid daarover hebben we niet. Hiernaast bestaan 
er nog andere maatschappelijke ontwikkelingen die zeer bepalend 
kunnen zijn voor de gehele regio. Wij opteren voor een open en ruime 
blik om mogelijke maatschappelijke evoluties in beeld te brengen.

Hierdoor zijn we in staat om bepaalde dynamieken, in verband 
met deze ontwikkelingen, ook beter ruimtelijk te sturen. We stellen 
volgende dynamieken voorop voor deze regio:

- ‐ de regio als plek om te wonen
- ‐ de regio als plek om te werken
- ‐ de regio als centrum voor zijn omliggende regio
- ‐ de regio als een internationale magneet
- ‐ een regio die in beweging is
- ‐ de regio die ademt en zuurstof geeft

Het plannen in onzekerheid hoeven we niet als een nadeel te zien. 
Maar het vraagt wel een zekere alertheid. Dus parallel aan het 
ontwerpend onderzoek wordt ook gefocust op de dynamieken van 
de regio. Niet met het oog op exacte prognoses, maar in functie van 
het bepalen van de bandbreedte van de mogelijke ontwikkeling(en). 

PLANNEN IN ONZEKERHEID
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HARENSESTEENWEGKANAALDOMEIN
3 FONTEINEN

VIADUCT VILVOORDE

SCHAARBEEKLEI
ZENNE MET
WATERZUIVERING
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BUDA

De site Buda is gelegen in de gemeente Vilvoorde, langsheen 
het kanaal richting Brussel. Het onderzoeksgebied wordt in het 
oosten begrensd door de Schaarbeeklei en in het westen door het 
kanaal.  Het viaduct van Vilvoorde vormt de noordelijke grens van 
de site en de Budasesteenweg de zuidelijke. Zowel de Zenne als de 
Harensesteenweg doorkruisen de site van noord naar zuid. 

Aan de andere zijde van het viaduct beginnen de oude Molens van 
Drie Fonteinen plaats te maken voor een volledig nieuwe woon- en 
werkontwikkeling, toepasselijk 4 Fonteinen genoemd. Van hieruit 
wordt met een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug de connectie 
gemaakt naar de overzijde van het kanaal, waar onder meer de 
parkzone 3 Fonteinen gelegen is met het kasteel en verschillende 
sport- en recreatiemogelijkheden. 

De site zelf is een amalgaam van kleinere en grotere bedrijven met 
daartussen kleinere soms aantrekkelijke woningen en verschillende 
braakliggende terreinen. De veelal industriële activiteiten die zich 
historisch op deze plek ontwikkeld hebben, hebben voor een ernstige 
grond- en grondwatervervuiling gezorgd, die de herontwikkeling 
van verschillende percelen in de weg staan. Eén zo’n voorbeeld is 
het historische Fobrux gebouw, een oude metaalgieterij die vooral 
gericht was op de fabricatie van keuken- en verwarmingstoestellen, 
en ook nog erkend is als bouwkundig relict. Een grondige sanering 
dringt zich op, maar de vraag blijft open welke activiteit voldoende 
meerwaarde kan creëren om de extra kosten voor sanering en herstel 
op zich te nemen. 

Aan de andere kant merken we een aantal nieuwe initiatieven op 
die aantonen dat er kansen en potenties aanwezig zijn en dat er 
ondernemers zijn die geloven in de plek. Voorbeelden daarvan zijn  
o.a. Ecoworks, Firma en Vranckx. 
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Het gebied is historisch gezien een zeer moerassig gebied tussen 
de Zenne en de Woluwe. Enkel het kanaal Brussel-Willebroek, de 
spoorlijn van Brussel naar Mechelen/Antwerpen en de Budasteenweg 
waren aanwezig. 

Pas in het begin van de 20e eeuw zou de techniek ver genoeg 
staan en de economische druk hoog genoeg om de drassige 
gronden droog te leggen en er bedrijvigheid rond te ontwikkelen. 
Het was een bedrijvigheid die gebruikt maakte van de Zenne voor 
aanvoer van productiewater en van het kanaal, als drager voor 
transport, later aangevuld met vervoer over de weg (Schaarbeeklei/
Harensesteenweg).

De ontwikkeling is op zeer korte termijn gebeurd, hoofdzakelijk 
tussen 1904 en 1939. Je merkt dit vandaag nog steeds aan de 
architectuur en gebouwentypologie zowel van de bedrijfspanden 
als van de woningen. Beiden waren voor die tijd van een zeer goede 
kwaliteit, wat aangeeft dat deze zone vanuit economisch perspectief 
een goede locatie was. 

De site kende daarna een 2e bloei samen met de groei van de 
Renault fabriek die stap voor stap groeide en de gehele overzijde van 
de Schaarbeeklei in beslag nam. De Buda site profiteerde van deze 
nabijheid en was de plek waar arbeiders cafés gouden zaken deden. 
Samen met de neergang van de fabriek kwam ook de site stap voor 
stap in verval en verdween ook dit sociaal weefsel. 

Ondanks de herontwikkeling en de invulling van de Renault site met 
kleinere bedrijven, lukt het amper om dit sociale weefsel terug op 
te bouwen en blijft de omgeving van de Buda site een plek waar we 
allerlei activiteiten terugvinden die op de marge van de legaliteit 
balanceren. 

Gelukkig zien we stilaan tussen al deze negatieve signalen frisse 
vernieuwende initiatieven die de omgeving een nieuwe impuls 
kunnen geven of als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. 

HISTORISCHE ONTWIKKELING
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1873

Deze kaart toont duidelijk aan hoe het gebied 
eigenlijk deel uitmaakt van een groot drassig 
gebied waar Zenne en Woluwe samenvloeien. Het 
wordt enkel doorsneden door de Willebroekse 
Vaart, die al in 1561 werd aangelegd, en 
spoorlijn 25 Brussel-Mechelen-Antwerpen. De 
Budasteenweg loopt vanaf het kasteel Beaulieu 
naar het station Buda en verder door naar het 
kanaal. De westelijke oever van het kanaal vormde 
de verbinding tussen Brussel en Antwerpen. We 
zien er duidelijk de ontwikkeling van het kasteel 
Drie Fonteinen. Aan de oostelijke zijde herkennen 
we de kern van Machelen.
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1904

Parallel aan het kanaal wordt de Harensesteenweg 
gebouwd en vinden we de eerste bebouwing 
rond Buda station, onder meer een ‘Usine de 
d’Ecantation’. De Budasteenweg (hier aangeduid 
als ‘Rue de Dieghem’) wordt de drager van 
de eerste industriële ontwikkelingen. Voor 
het overige blijft het gebied onbebouwd. De 
waterrijke gronden horen toe tot de verschillende 
kastelen langsheen de Woluwe. Het is duidelijk 
dat dit gebied voor een rijk publiek bestemd was. 
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1939

Op korte tijd is het gehele gebied en de 
omgeving sterk ontwikkeld. Niet alleen wordt 
het spoorwegennet gevoelig uitgebreid met de 
aanleg van lijn 27 naar Meiser en Schuman, maar 
ook de aanleg van de Schaarbeeklei en het hele 
systeem van dwarse ontsluitingswegen daarop. 
De drassige Zenne-Woluwevallei wordt stilaan 
drooggelegd en wordt vooral voor industriële 
activiteiten ontwikkeld. 
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1969

Het gebied begint stilaan zijn bekende vorm te 
krijgen. De Budabrug wordt gebouwd in 1955, 
ook de Woluwelaan wordt vanaf het centrum van 
Machelen (Kerklaan) doorgetrokken in de richting 
van de nieuwe luchthaven. De drassige gronden 
worden drooggelegd, de kastelen afgebroken en 
vervangen door industriële panden. De westelijke 
oever van het kanaal wordt ook sterk ontwikkeld 
onder meer met de bouw van de ‘Forges de 
Clabecq’, een bijdivisie van de hoogovens ten 
zuiden van Brussel waar vooral cokes, gas en 
meststoffen zouden worden geproduceerd. 
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1989

In 1977 worden het Viaduct van Vilvoorde over het 
kanaal, de Schaarbeeklei, de fabriek van Renault 
en de spoorweg voltooid. Daarmee kreeg de R0 er 
een belangrijke schakel bij. Tussen Woluwelaan en 
Kanaal is de hele Zenne-Woluwe vallei ontwikkeld 
en omgevormd tot een belangrijke industriële 
site. Heel wat beken zijn ingebuisd en het gehele 
gebied tussen het Viaduct van Vilvoorde en het 
Vormingsstation van Schaarbeek is zo goed als 
volgebouwd. 
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1999

Na de sluiting van de Renault fabrieken in 1997 
werd het gebied geconfronteerd met een forse 
leegstand. Niet alleen Renault verloor de site, ook 
heel wat toeleverende bedrijven moesten hun heil 
elders zoeken. Stap voor stap werd het gebied 
herontwikkeld en werden nieuwe bedrijven in de 
voormalige industriegebouwen ondergebracht. 
In de meeste gevallen een echt succesverhaal. 
In 2006 wordt het waterzuiveringsstation Aquiris 
ten zuiden van het projectgebied gebouwd, 
waardoor het water in de Zenne ter hoogte van 
het projectgebied relatief zuiver is.
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Vooraleer uitspraken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
van het gebied te formuleren, is het belangrijk om het gebied grondig 
te analyseren. De typerende ligging tussen Brussel en Vilvoorde en 
de ligging in een voormalig moerassig gebied rond de samenvloeiing 
van Zenne en Woluwe maakt dat het gebied een aantal kwaliteiten 
maar ook een aantal specifieke knelpunten bezit. 

We stellen ten eerste vast dat er een duidelijk onderscheid is tussen 
de schaal en korrel binnen het projectgebied en er buiten. 

Buiten het projectgebied kennen we een grote tot zeer grote 
schaal van bedrijvigheid. Het betreft hier enerzijds de voormalige 
gebouwen van Renault waarin ondertussen een aantal kleinere 
bedrijven hun intrek hebben genomen. Desondanks hebben die 
nog steeds een behoorlijke schaal, niet enkel in oppervlakte maar 
ook in de hoogte. Ten zuiden van het projectgebied bevindt zich 
het waterzuiveringsstation van Brussel Noord. Aan de westelijke 
zijde, aan de overkant van het kanaal, ligt vandaag nog een braak 
perceel maar daar zijn de plannen voor de bouw van een grootschalig 
postsorteerpunt zo goed als definitief. 

Ten noorden van het projectgebied wordt de oude ruimtelijke 
morfologie stap voor stap afgebroken en vervangen door de 
grootschalige stedelijke vernieuwingsoperatie van Vilvoorde 
Watersite. De schaal van de nieuwe bouwblokken is groot in 
verhouding tot de bestaande woningen, maar klein in verhouding tot 
de bedrijfsgebouwen. Er werd duidelijk naar een nieuwe morfologie 
gezocht om het oude eerder pejoratieve imago van zich af te 
schudden.  

Het projectgebied zelf heeft een kleinere schaal en ook een ander 
materiaalgebruik. Waar in de omgeving staalconstructies met 
stalen bardageplaten het beeld bepalen, wordt in het projectgebied 
vooral gewerkt met baksteen en is de schaal van de constructies 
eerder kleinschalig, al komen er hier ook metalen loodsen voor. 
Verschillende constructies getuigen nog van de rijkelijke industriële 
geschiedenis en hebben een erfgoedwaarde die bewaard moet 
blijven. Dit betekent ook dat een andere aanpak zich zal opdringen 
om met dit gebied om te gaan.  

RUIMTELIJKE ANALYSE
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We stellen daarnaast vast dat er binnen het projectgebied duidelijk 
sprake is van een grotere menging tussen bedrijfsactiviteiten, 
voorzieningen en enkele woningen. Deze mix komt nergens anders in 
de onmiddellijke omgeving van het projectgebied meer voor. Het stelt 
ons alleszins voor de uitdaging om zeer goed na te denken hoe om te 
gaan met deze ruimtelijke structuur en goed te kijken hoe deze zich 
verhoudt tot de onmiddellijke omgeving. 

Bijzonder is ook de wijze waarop binnen de projectzone een zeer 
grote geslotenheid wordt ervaren, terwijl je zodra je langs het kanaal 
of de Zenne vertoeft, je juist een indrukwekkende grootsheid kan 
ervaren. Ook deze tegenstelling werkt fascinerend en heeft ons 
verder geïnspireerd om ideeën voor de site te formuleren. 
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PERCEELS / KORRELGROOTTE

Op deze kaart is het verschil in korrelgrootte 
tussen de korrel van de projectzone en deze van 
de omliggende gebieden zeer duidelijk af te lezen. 
Merk ook op dat de perceelsgrootte binnen de 
projectzone toeneemt in Noordelijke richting. De 
projectzone is historisch vroeger tot stand gekomen 
dan de omliggende grootschalige industrie 
waardoor dit verschil tot op de dag van vandaag 
terug te vinden is. 



49

HOOGTEMODEL

LEGENDE

Hooggelegen (53m)

Laaggelegen (13m)

Op het hoogtemodel zijn de Zenne- en Woluwevallei 
duidelijk leesbaar. Aan de westzijde is de heuvelflank 
van het domein 3 Fonteinen duidelijk herkenbaar. 
Aan de oostzijde merk je de heuvelflank rond het 
kasteel van Beaulieu (Machelen). Merk ook hoe 
de spoorlijnen in de centrale gebieden belangrijke 
reliëfelementen vormen en het gebied als het ware 
opdelen in verschillende ruimtekamers. 



50

OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID

Opmerkelijk is dat, ondanks de historische ligging 
in het moerassig deel van de samenvloeiing van 
Zenne en Woluwe, het projectgebied zelf buiten 
het overstromingsgevoelige gebied is gelegen. Ten 
zuiden van de Budasteenweg en aan de overzijde 
van het kanaal, op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, is de situatie gans anders 
en is er een duidelijk overstromingsgevaar. Ook ten 
noorden van de Kerklaan (Machelen) is er een reëel 
overstromingsrisico.  

LEGENDE

GRB: Watergang

Mogelijk overstromingsgevoelig

Effectief overstromingsgevoelig
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BIOLOGISCHE WAARDERING

In het onderzoeksgebied zelf zijn er geen biologisch 
waardevolle elementen aanwezig. De enige 
waardevolle elementen in de omgeving zijn het 
Park 3 Fonteinen aan de overzijde van het kanaal 
en de spoorwegbermen ten zuiden van de Kerklaan. 
Op iets grotere afstand zien we het groengebiedje 
tussen de Kerklaan en het Viaduct van Vilvoorde en 
de bermen van de Ring rond Brussel (R0). 

LEGENDE

Biologisch waardevol

Complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen

Brussel geen gegevens beschikbaar
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WEGENIS & SPOORWEGEN

Voor het projectgebied fungeert de Schaarbeeklei 
als de belangrijkste drager voor de ontsluiting naar 
Brussel en Vilvoorde. Op deze noord-zuid gerichte 
as sluiten verschillende kortere dwarsstraten aan. 
Op het eerste zicht lijkt er een soort rasterstructuur 
te ontstaan, maar als je beter kijkt zie je dat de oost-
west gerichte relaties op verschillende plaatsen 
doorgesneden zijn, onder meer door de verhoogde 
spoorbermen van lijnen 25 en 27 die het gebied 
opdelen in kleinere ruimtelijke kamers. 

LEGENDE

R0, Viaduct van Vilvoorde
Secundaire ontsluiting
Spoorlijn
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VERKEERSHINDER

LEGENDE

geen hinder

lichte hinder

ernstige hinder

stilstaand verkeer

De belangrijkste verkeershinder bestaat op 
het Viaduct van Vilvoorde waar dagelijks meer 
dan 100.000 wagens passeren. Het zijn vooral 
de invoegbewegingen vanaf de E19 en de oprit  
Konings-Lo die een knelpunt vormen.

Op het lagere niveau zien we dat de Schaarbeeklei 
ter hoogte van het projectgebied een knelpunt 
vormt. Maar ook meer noordelijk aan de 
aansluiting met de Kerklaan zien we duidelijk een 
verkeerscongestie ontstaan. 



54

BUSLIJNEN

LEGENDE

Militair Hospitaal - Brussel Noord
Vilvoorde Station - Brussel Ijzer
Mechelen - Zaventem (via station Vilvoorde)
Vilvoorde - Zaventem

Langsheen de zone lopen verschillende buslijnen 
van De Lijn als van de MIVB, die de verbinding 
maken tussen Brussel en het station Vilvoorde. 
Enkel de MIVB heeft een buslijn die het gebied 
passeert. Dit is lijn 58 die in de plaats is gekomen 
van de vroegere tram op de middenberm van de 
Schaarbeeklei. 

MIVB
47 : Militair Hospitaal - Brussel Noord
58 : Vilvoorde Station - Brussel Ijzer
De Lijn
282 : Mechelen - Zaventem (via station Vilvoorde) 
621 : Vilvoorde - Zaventem
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FIETSROUTES

LEGENDE

 Bestaand bovenlokaal fietstraject
 Gepland bovenlokaal fietstraject

Langs beide zijden van het kanaal zijn non-stop 
fietsroutes gepland. Deze zorgen voor een snelle 
fietsverbinding vanuit Brussel naar Vilvoorde en 
Mechelen. Ook de Schaarbeeklei is opgenomen 
als een belangrijke functionele fietsroute. Dwars 
op deze noord-zuid routes is er de route langs 
de Budasteenweg richting Woluwelaan en de 
verbinding via de Kerklaan. Deze krijgt binnenkort 
een nieuwe brug over het kanaal om zo een vlotte 
verbinding te maken met het domein 3 Fonteinen. 
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Op basis van de gegevens die de STRAVA App 
voor recreatieve lopers bijhoudt, krijgen we zicht op 
de gebieden die sterk recreatief gebruikt worden. 
Opvallend is dat de omgeving van het Park 3 
Fonteinen intens gebruikt wordt om te gaan lopen, 
maar dat we aan de oostelijke zijde van het kanaal 
zo goed als geen recreatieve lopers tegenkomen. 

SPORTIEVE LOOPROUTES

LEGENDE

Lage intensiteit
Zeer hoge intensiteit 
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Voor de sportieve fietsroutes liggen de kaarten 
geheel anders. Daar zien we dat de westelijke 
kanaaloever zeer intens gebruikt wordt, zelfs met 
de omleiding rond de gesaneerde terreinen van 
Forge De Clabeque. Anderzijds zien we de rol 
van de Harensesteenweg als alternatieve route 
voor de drukke Schaarbeeklei, maar ook voor de 
oostelijke kanaaloever. Deze wordt beduidend 
minder gebruikt. Opvallend zijn ook de duidelijke 
oost-west verbindingen van de Woluwelaan naar 
de Schaarbeeklei en Harensesteenweg. 

SPORTIEVE FIETSROUTES

LEGENDE

Lage intensiteit
Zeer hoge intensiteit 
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De projectzone kleurt bijna geheel paars, wat 
betekent dat het gebied vandaag hoofdzakelijk 
bedrijfsgerelateerd is. We merken in het project-
gebied echter verschillende plekjes lichtroze 
perceeltjes op. Tussen de bedrijvigheid is er dan 
ook nog wonen aanwezig. Verder valt op dat er een 
aantal grotere gebieden groen zijn ingekleurd. Het 
betreft hier onder meer de terreinen van het bedrijf 
Fabricom tussen Schaarbeeklei en Kanaal. De grote 
groene vlek in het oosten zijn de terreinen van 
U-Place, erboven de ruimte rond het viaduct van 
Vilvoorde.

LEGENDE

Onbebouwd/braakliggende grond 

Onbebouwd - economische functie

Bebouwd - economische functie 

Bebouwd - economische functie - 
aangeboden

Brussel - geen gegevens beschikbaar

BEDRIJVENTERREINEN
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BODEMONDERZOEK

LEGENDE

Oriënterende bodemonderzoeken

Beschrijvende bodemonderzoeken

Opvallend is het zeer grote aantal bodem-
onderzoeken dat in de zone en het omliggend 
gebied is aangevraagd. De zone wordt dan ook ge-
confronteerd met een ernstige bodemverontreiniging 
waarbij ook de grondwatertafel ernstig vervuild 
is. Hierdoor zijn er grote verontreinigingszones 
in het hele projectgebied en dringt een grondige 
bodemsanering zich op. Nadeel is dat in veel 
gevallen de vervuiler reeds lang zijn activiteiten 
stop gezet heeft waardoor veel sites de beoordeling 
krijgen ‘historische vervuiling’ waardoor de OVAM 
voor de saneringskosten moet opdraaien. 
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provincie vlaams brabant - strategisch masterplan reconversie bedrijvenzone vilvoorde - machelen  -  kaart 23

eindrapport juli 2008 - R516-122-k05

verontreinigingssituatie voor ondiep grondwater (tot 8,0 m-mv)

VERONTREINIGING ONDIEP GRONDWATER

LEGENDE

Monsterafnamepunt

Bodemsaneringsnorm

Regio-specifieke bodemsaneringsnorm

Drijflaag

Bovenstaande kaart geeft de ernst aan van de 
verontreiniging. Er zijn duidelijk een aantal bronnen  
(zie de rode spots) van waaruit de vervuiling via het 
grondwater zich over een veel grotere oppervlakte 
heeft verspreid. 

Binnen het projectgebied is het vooral de site van de 
voormalige fabriek van de ‘Fonderies Bruxelloises’ 
die de bron vormt voor een grotere vervuiling in de 
omgeving. Vergelijken we die vervuiling met die aan 
de overzijde van de Schaarbeeklei dan is deze klein 
bier met de vervuiling die over bijna gans de lengte 
van de Renault site terug te vinden is.
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GELUIDSBELASTING AUTO

Op deze kaart herkennen we zeer duidelijk 
de Woluwelaan en Schaarbeeklei als meest 
geluidshinderlijke verkeersinfrastructuren door het 
gebied. Met een geluidsbelasting hoger dan 75dB 
is de onmiddellijke omgeving van de Schaarbeeklei 
ernstig gestoord. 

Opvallend is hoe het verkeer op de R0 ter hoogte 
van de Schaarbeeklei zo goed als wegvalt. Dit komt 
door de grote hoogte en de vrij solide onderzijde van 
het viaduct waardoor deze geluidsbron minder een 
impact heeft op de omgeving dan oorspronkelijk 
aangenomen. 

LEGENDE

55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

70-74 dB

>= 75 dB
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GELUIDSBELASTING SPOOR

De geluidsbelasting van de spoorlijn concentreert 
zich hoofdzakelijk rond de spoorlijn zelf. De 
hogere gebouwen op de voormalige Renaultsite 
bufferen het geluid en zorgen dat er langsheen 
de Schaarbeeklei geen geluidshinder van de 
spoorweg meer aanwezig is. Enkel ten zuiden van 
de Budasteenweg op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we dat de 
geluidsbelasting verder doordringt. 

LEGENDE

55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

70-74 dB

>= 75 dB
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GELUIDSBELASTING VLIEGTUIG

Voor het luchtverkeer valt op dat de hinderperimeter 
relatief meevalt en het gebied hoofdzakelijk valt in 
de categorie 55-59 dB. Daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat het hier gaat over een gemiddelde over 
een ganse dag en over een gans jaar. Gezien het 
spreidingsplan van de luchthaven betekent het dat er 
op sommige dagen wel een grotere geluidsbelasting 
aanwezig is en op sommige dagen geen of weinig. 
Vergeleken echter met de geluidshinder van het 
wegverkeer is het luchtverkeer op deze plaats 
niet echt een storende factor en vergelijkbaar met 
de geluidshinder die in de verschillende stads- en 
dorpskernen rond de luchthaven voorkomt.  

LEGENDE

55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

70-74 dB

>= 75 dB
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GEWESTPLAN

LEGENDE

Gebied voor stedelijke ontwikkeling 
(Gewestplan)

Gebieden voor havenactiviteiten en 
vervoeren (gewestelijk bestemmingsplan 
Brussel)

Industriegebied

Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB. 
07.03.1977) ligt het studiegebied hoofdzakelijk in 
een gebied voor stedelijke ontwikkeling. Aan de 
overzijde van de Schaarbeeklei is de bestemming  
van de voormalige Renaultfabrieken behouden als 
industriegebied. Aan de overzijde van het kanaal 
valt de bestemming als parkzone van het domein 
Drie Fonteinen duidelijk op. 
 
Het gewestelijk bestemmingsplan van Brussel 
bestemt de aangrenzende zones als gebieden voor 
voor havenactiviteiten en logistiek. 
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RUP VSGB

Het RUP afbakening van het Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel veranderde de bestemming 
naar Gemengd Regionaal Bedrijventerrein. Die 
terreinen zijn bestemd voor: 
- productie, opslag, bewerking en verwerking van 
goederen
- productie van energie
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, 
fysieke distributie en groothandel
- stelplaatsen voor openbaar vervoer
Kleinhandel, agrarische productie en autonome 
kantoren zijn uitgesloten. 

LEGENDE

Gemengd regionaal bedrijventerrein

Zone voor gemengde activiteiten

Spoorweg
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CONCLUSIE RUIMTELIJKE ANALYSE 

Het projectgebied ligt tussen Brussel en Vilvoorde en kent een zeer 
fijnmazige en hoogwaardige ontsluitingsstructuur, niet alleen via de 
weg. De nabijheid van alternatieve vervoerswijzen zoals het kanaal en 
de spoorweg worden in het projectgebied echter nog onvoldoende 
benut. Dit is ook niet evident omdat bijvoorbeeld het kanaal van de 
projectzone wordt afgesneden door de Zenne en de spoorlijn door 
de gebouwen langsheen de Schaarbeeklei. Toch lijkt het belangrijk 
om de alternatieven die van deze infrastructuren uitgaan maximaal 
open te houden, vooral omdat het gebied heel sterk onderhevig is 
aan congesties. 

Het gebied was volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 
bestemd als gebied voor stedelijke ontwikkeling, wat inhield dat 
een gemengde stedelijke ontwikkeling werd nagestreefd. Dit is 
echter enkele jaren geleden overruled door het RUP Afbakening 
van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. In dit RUP wordt 
de bestemming van de projectzone terug beperkt tot gemengd 
regionaal bedrijventerrein. Een multifunctionele ontwikkeling van de 
zone is daarmee op dit moment moeilijk of onmogelijk. 

Een belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van de zone is de 
problematiek van de grondverontreiniging die, alhoewel niet zo ernstig 
als aan de overzijde van de Schaarbeeklei, toch de herontwikkeling 
van een aantal specifieke bedrijfsgebouwen vandaag bemoeilijkt. 

Ook de geluidshinder van het autoverkeer op de Schaarbeeklei mag 
niet onderschat worden als een beperkende factor in de ontwikkeling 
van de zone. Dit samen met de eerder negatieve visuele perceptie 
van de omgeving maakt het aantrekken van nieuwe investeringen 
voor de opwaardering van de individuele panden en/of de omgeving 
niet eenvoudig. 

De kaart met de sportieve loop - en fietsroutes is op dat punt 
vrij duidelijk en laat helder zien hoe de aantrekkelijkheid van de 
omgeving ervoor zorgt dat alle recreatieve lopers aan de westzijde 
blijven. De fietsers daarentegen zijn daar iets meer immuun voor, 
maar zoeken tegelijkertijd toch naar verkeersveilige alternatieven 
zoals de Harensesteenweg. 
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Voor de toekomstige ontwikkelingen wordt gewerkt met een aftastend 
onderzoek. Daarbij worden een aantal scenario's uitgewerkt die 
de mogelijkheden op het vlak van de ruimtelijke morfologie en het 
toekomstige programma voor de site trachten te distilleren uit vele 
varianten. Het is een iteratief en ontwerpend onderzoek waarbij de 
preliminaire voorstellen, door confrontatie met adviesverlenende 
instanties, stakeholders en opdrachtgever, tot nieuwe inzichten 
leiden en nieuwe of verder ontwikkelde scenario's opbrengen. 

Er wordt parallel gewerkt op 2 sporen. 
- Spoor 1 onderzoekt de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
- Spoor 2 onderzoekt de mogelijkheden op het vlak van programma

We trekken bewust de ruimtelijke morfologie en het mogelijke 
programma  uit elkaar omdat er niet noodzakelijk een overeenkomst 
tussen beide moet zijn. We stellen immers vast dat de ruimtelijke 
morfologie in vele gevallen langer meegaat dan de activiteiten 
waarvoor de gebouwen oorspronkelijk zijn neergezet. Denken we 
maar aan het gemak waarop in voormalige havenlocaties de oude 
loften ingericht worden als trendy woon- en kantoorlocaties. 

Voor het type gebouwen op de site zijn er vele voorbeelden van 
herbestemming gekend. De vele voorbeelden van trendy lofts 
van over de hele wereld die we in glossy magazines tegenkomen 
zijn welbekend. Die voorbeelden zonder meer toepassen op 
de voorliggende site zou echter verkeerd zijn en geen rekening 
houden met de specifieke situatie en ligging van de site en met 
de doelstellingen van voorliggend onderzoek om productieve 
bedrijvigheid in de stad te houden. 

De omvorming van de bestaande gebouwen naar lofts zou immers 
binnen de kortste keren een gentrificatie van de site met zich mee 
kunnen brengen waardoor de bestaande activiteiten moeten 
verhuizen naar meer perifere plekken buiten de stad wat een 
negatieve impact zou hebben op de mobiliteit en dus geen duurzame 
oplossing betekent. Vandaar dat we in deze studie zijn gaan zoeken 
naar andere en vernieuwende methodes om de doelstellingen te 
bereiken.  

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
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De ontwikkelingsmogelijkheden op beide sporen worden besproken 
met verschillende stakeholders en met de opdrachtgever. Dit levert 
boeiende discussies op en geeft aanleiding tot diepere inzichten in 
de mogelijkheden en potenties van de site. 

Beide sporen worden ook met elkaar geconfronteerd, waarbij 
wordt nagegaan welke ontwikkelingen op ruimtelijk vlak het beste 
de verschillende activiteiten zouden kunnen ondersteunen. Uit 
die confrontatie volgt een verdere verfijning en kan een soort 
voorkeursscenario gedistilleerd worden, dat verder in deze bundel 
gepresenteerd wordt. Het voorkeursscenario combineert het beste 
uit de verschillende scenario's en voegt daar nieuwe elementen aan 
toe, vanuit de kennis en de voeling dat het ontwerpteam stap voor 
stap met het terrein heeft opgebouwd. Het is dan ook een nieuw 
scenario. 

Ook het voorkeursscenario is geen te nemen of te laten piste maar wil 
vooral bijdragen aan de discussie over de toekomstige ontwikkeling 
van de site en wil daarvoor enkele randvoorwaarden naar voor 
schuiven. Randvoorwaarden die aangewezen of noodzakelijk zijn om 
het gebied nieuwe impulsen te geven en de huidige problemen van 
leegstand en achteruitgang het hoofd te bieden.  
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In het spoor van de ruimtelijke morfologie onderzoeken we op 
welke manier de bestaande ruimtelijke morfologie veranderingen 
kan ondergaan en wat daarvan de consequenties zouden zijn op de 
kwaliteit van de ruimte en voor de ruimtelijke organisatie. 

We zijn daarbij bewust uitgegaan van een maximaal behoud van 
de bestaande morfologie. Gezien de aanwezige kwaliteiten is een 
volledige tabula rasa methode, zoals voor het Watersite project 
ten noorden van de viaduct, voor ons geen optie. We zoeken 
naar ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden die de aanwezige 
kwaliteiten en karakteristieken bewaren en versterken en eerder als 
een soort acupunctuur ingrijpen in de site. Dit betekent ook dat de 
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden heel sterk gelinkt zijn aan 
de architecturale mogelijkheden en beperkingen en dus steeds ook 
verder met de betrokken eigenaars of ontwikkelaars onderzocht 
moeten worden. We geven in de scenario’s vooral mogelijke 
denkrichtingen aan. 

We hebben voor de Buda site vier scenario’s onderzocht, die we 
op de volgende pagina’s verder toelichten. Elk van de scenario’s 
hebben we een naam gegeven, die de wijze waarop we de 
ontwikkelingsmogelijkheden bekijken, zo dicht mogelijk benadert. 
We onderscheiden volgende scenario’s:  

- (1) zwart / wit
- (2) nevenschikking
- (3) cracks
- (4) lineair

Het zijn allemaal scenario’s die bewust de geijkte paden verlaten en 
de betrokken stakeholders en adviserende instanties uitdaagden 
om de discussie aan te gaan en een mening te verkondigen. Een 
methodiek, die gezien de soms felle reacties op sommige voorstellen, 
succesvol is gebleken.  

ONDERZOEK RUIMTELIJKE MORFOLOGIE
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1 2

43
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In het zwart en wit scenario wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de bebouwde omgeving 
en de open ruimte. Het zuidelijke deel van de site is 
reeds sterk bebouwd terwijl, door de afbraak van de 
Fabricom gebouwen, er zich een groot braakland 
situeert in het noorden. We gaan deze tegenstelling 
nog verder maximaliseren door extra bebouwing in het 
zuidelijk deel te voorzien en het noordelijk deel van de 
site bewust te vrijwaren. 

Bij het scenario van nevenschikking wordt ingespeeld 
op de typologie en bebouwingsstructuur van 
het studiegebied. Dat bestaat veralgemeend uit 
verschillende segmenten. Van Zuid naar Noord vinden 
we opeenvolgend een dens segment van woningen en 
kleinschalige industrie dat getypeerd wordt door een 
veelheid aan sheddaken. Het volgend segment heeft 
een grotere korrel en er bevinden zich vooral loodsen 
en stapelruimte. Daarna bevindt zich een groot bedrijf 
met brandstoftanks en een grootschalig gebouw dat de 
Zenne plaatselijk overkapt. Ten laatste vinden we het 
grootschalig braakliggend perceel.

ZWART & WIT

NEVENSCHIKKING
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In dit scenario wordt onderzocht op welke manier de 
toegankelijkheid en doorwaadbaarheid in de Oost-
West richting kan worden versterkt. Door de meestal 
langgerekte ontwikkelingen in het gebied is het op vele 
plaatsen moeilijk om tussen de Schaarbeeklei en het 
kanaal te bewegen. “Cracks” in het bestaande weefsel 
kunnen daar verandering in brengen. Op die manier kan 
een fijnmazig netwerk ontstaan dat de toegankelijkheid 
verhoogt en ook logistiek voordelen heeft. Zo kan deze 
structuur ervoor zorgen dat er binnen de muren geladen 
en gelost kan worden, in plaats van op de straat. 

De Fobrux site wordt getypeerd door een aantal lineaire 
infrastructuren van zuid naar noord, zoals het Kanaal, 
de Vaardijk, de Zenne, de Harensesteenweg en de 
Schaarbeeklei. Elk hebben ze uiteraard een ander 
karakter en worden ze voor verschillende doeleinden 
gebruikt. De percelen staan hier haaks op en zijn 
eerder smal en diep en lopen meestal door tot aan 
de volgende lineaire infrastructuur zodat ze eigenlijk 
2 voorzijden hebben. Een bijzonder element is het 
gebouw dat de Harensesteenweg met de vaartdijk en 
het kanaal verbindt. Dit scenario trekt deze door zodat 
elk nieuw perceel contact maakt tussen 2 parallelle 
infrastructuren. Op de grootste site wordt door het 
plaatselijk overkappen van de Zenne zelfs de relatie 
tussen de Schaarbeeklei en het kanaal gelegd.

CRACKS

LINEAIR
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ONDERZOEK PROGRAMMA

Naast de uitwerking van een aantal ruimtelijke scenario’s, worden ook 
de mogelijke scenario’s voor de samenstelling van het programma op 
de site toegelicht. Daarbij wordt gefocust op de mogelijkheden om 
via het verweven van nieuwe activiteiten de site nieuw leven in te 
blazen.
We erkennen 3 mogelijke verwevingsstrategieën.

- (1) verbreding
In dit scenario gaan we ervan uit dat we zoeken naar activiteiten die 
een rechtstreekse relatie hebben met de economische activiteiten 
op de site maar niet onmiddellijk als economische activiteit worden 
beschouwd. We denken hierbij aan een aantal voorzieningen zoals 
broodjeszaken, horeca-activiteiten, maar ook infrastructuur voor een 
verbeterde multimodale mobiliteit of energieproductie.

- (2) verstedelijking  
In dit scenario trekken we alle registers open en is in principe 
elke activiteit toegelaten inclusief recreatie, handel en wonen. De 
bedrijvenzone verwordt op die manier tot een verstedelijkt gebied 
waar wonen, werken, recreëren en zich ontspannen naast elkaar 
voorkomen en elkaar ondersteunen.

- (3) duurzame transitie
In dit scenario is de omslag naar een duurzame zone met eigen 
energieproductie, met eigen waterzuivering en recyclage, met een 
sterke relatie tussen de bebouwde en onbebouwde ruimte de trigger 
voor een vernieuwende impuls voor de bedrijvenzone.

Het zijn zeer brede onderzoekspistes die ons in de gesprekken 
met stakeholders en adviserende instanties inzicht moeten geven 
in de haalbaarheid en de wenselijkheid van bepaalde vormen van 
verweving en de mogelijke randvoorwaarden die hieraan gesteld 
worden.
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ABcdM

AZ

H***

nu

verbreding 

verstedelijking

transitie

THEA
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SYNTHESE

Het ruimtelijk onderzoek en de mogelijkheden tot verweving worden 
tegenover elkaar geplaatst. Bij elk ruimtelijk scenario werd nagegaan 
in welke mate dit een bepaalde vorm van verweving ondersteunt. Hoe 
beter het programma en het ruimtelijk scenario op elkaar inspelen en 
elkaar ondersteunen, hoe groter het bolletje. Hoe minder hoe kleiner.

In het scenario ‘zwart en wit’ zijn de mogelijkheden om bijkomende 
economische activiteiten te voorzien eerder beperk. Het is een 
scenario dat zich wel perfect leent in een proces van verstedelijking 
omdat de groene ruimte een compensatie zou kunnen vormen voor 
de hinder vanuit de bedrijvigheid en op die manier een voldoende 
woonkwaliteit zou kunnen inbrengen zonder de economische 
activiteiten te moeten beperken. Het is ook een perfect scenario 
voor een duurzame transitie, de open ruimte zou immers ingezet 
kunnen worden voor bepaalde ecosysteemdiensten (wateropvang 
en zuivering, CO2 opvang, … ). Voor stadslandbouw is de site echter 
niet of minder geschikt door het fijn stof afkomstig van het viaduct 
van Vilvoorde. 

Het scenario ‘nevenschikking’ is voor elk programma ongeveer 
even goed geschikt. Het feit dat activiteiten koudweg naast elkaar 
worden geplaatst, laat toe om zelfs eerder contrasterende activiteiten 
te voorzien. Of dit altijd zal leiden tot een kwalitatieve inrichting is 
een ander paar mouwen. Bovendien moet rekening gehouden 
worden met specifieke regelgeving uit andere sectoren zoals 
voedselveiligheid, brandveiligheid, … De nevenschikking heeft een 
extra troef in het verhaal van de verbreding. Het zou immers toelaten 
om grootschalige economische activiteiten of voorzieningen mee op 
de site te voorzien en aldus het economisch profiel te verbreden. We 
denken dan bijvoorbeeld aan meer grootschalige stadsdistributie 
(ook over het kanaal). 

Het scenario ‘cracks’ is bijzonder interessant in het kader van 
een verstedelijkingsoperatie omdat de bijkomende fijnmazige 
doorsteekjes ervoor zorgen dat er naast het hoofdwegennet, 
bestemd voor auto- en vrachtverkeer, ook een netwerk voor de 
zachte weggebruiker ontstaat met een kleinere maat dan dit van het 
verkeerswegennetwerk. Ook voor een duurzame transitieoperatie is 
het een geschikt scenario omdat de cracks kunnen fungeren als een 
soort eco-corridors of ecologische verbindingsgebiedjes en zo het 
gebied voorzien van een logisch en consistent groen-blauw netwerk. 

Het ‘lineaire’ scenario tenslotte is het minst gunstige voor de duurzame 
transitie omdat het een aantal ecologische verbindingen doorbreekt 
of moeilijker maakt, bijvoorbeeld overkapping van de Zenne, maar 
voor de andere scenario’s gunstig tot zeer gunstig scoort. Net zoals 
het scenario “nevenschikking” scoort ook dit scenario zeer goed voor 
de economische verbreding.
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CRACKSZWART & WIT NEVENSCHIKKING LINEAIR

DIFFERENTIATIE
ECONOMIE

VERSTEDELIJKING

TRANSITIE
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Uit het eerste benaderend aftasten van de ruimtelijke en 
programmatorische mogelijkheden en na terugkoppeling met de 
verschillende stakeholders is een min of meer duidelijk toekomstbeeld 
voor de Buda site naar voor gekomen. Het is een perspectief waarbij 
maximaal ingezet wordt op de productieve en creatieve economie. 
We willen hierbij ruimte en toekomstkansen geven aan mensen die 
met hun handen iets creëren. Dit kan gaan van decorelementen 
voor de volgende TV show van VIER tot gepimpte en gesteunde 
tweedehands wagens. Het zijn activiteiten waarbij standaardisatie 
helemaal wegvalt en het unieke ambacht weer tot zijn recht mag 
komen.

Het resultaat zijn stukken met een hoge graad van techniciteit en 
uniciteit waar heel wat bijzondere skills voor nodig zijn. En stilaan 
ook bijzondere apparatuur van 3D printing, lasercutting, CNC 
freezen, … tot 3D scanning. Deze apparatuur is vrij duur en vraagt 
een bijzondere scholing om er goed mee om te kunnen gaan. Het is 
bovendien apparatuur die soms wel, en dan weer niet noodzakelijk is, 
in functie van het eindproduct. 

Door deze apparatuur ter beschikking te stellen in een FAB LAB 
of een co-workplek, er een opleidingsinstelling (zoals SYNTRA) 
aan te koppelen, creëer je in het gebied een soort incubator 
voor die specifieke creatieve economie. Het is niet alleen een 
technische incubator. Door het bij elkaar zetten van verschillende 
gespecialiseerde bedrijfjes ontstaat er ook de grotere kans tot 
samenwerkingsverbanden waardoor grotere projecten opgenomen 
kunnen worden, elk bedrijf zich verder in zijn skills kan specialiseren 
en op termijn misschien doorgroeien en verhuizen naar grotere sites 
in de omgeving. 

Het betekent niet dat er in een dergelijke productieve omgeving geen 
hoofdwerk gedaan kan worden en er geen ruimte of zelfs behoefte 
zou zijn voor kantoorachtige activiteiten. Integendeel, want net in 
deze omgevingen zien we dat de klassieke indeling tussen blauwe 
en witte kragen wegvalt. Het ene moment zijn de medewerkers volop 
met wiskundige algoritmes aan het programmeren om het volgende 
moment de uitgeprinte, gefreesde of gesneden vormen aan elkaar te 
monteren. Maar evengoed komt de kantoordirecteur na de uren even 
langs om een 3D figuurtje uit te printen. 

Het betekent ook dat de klassieke verhoudingen tussen de actoren 
veranderen en de klassieke verhouding producent-consument op 
sommige momenten in vraag kan worden gesteld. Dit vertaalt zich in 
de wijze waarop gestreefd wordt naar een grotere verwevenheid van 
activiteiten op de site waar een FAB LAB en een opleidingsinstelling 
als Syntra op het ene moment zelf producent is en op het andere 
consument, waar studenten producten voor KMO’s kunnen fabriceren 
en kunstenaars beroep doen op de kennis van de nieuwe creatieve 
technici. Een experimentele aanpak kan de betrokken eigenaars 
stimuleren en inspireren.

DE ROL VAN BUDA
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KUNSTENAAR

CONSUMENT

STUDENT

KMO

SYNTRA

FABLAB / ATELIERS

CONSUMENT KMO

Vanuit deze houding hebben we ook bewust gekozen om niet te 
werken naar een klassiek masterplan voor de gehele zone maar 
in te zoomen op enkele elementen om aan te tonen hoe breed de 
marges voor de toekomstige ontwikkelingen wel niet zijn. We maken 
dus geen strak keurslijf met duidelijke regels maar willen door deze 
eerder experimentele aanpak de betrokken eigenaars stimuleren en 
inspireren. 

Binnen de grote projectsite hebben we een aantal sleutelsites 
geselecteerd. Sites waarvan we geloven dat ze in staat zijn om een 
verandering te ondergaan en daarbij niet alleen een meerwaarde 
voor de eigen plek creëren maar ook de aanpalende percelen op 
een positieve manier kunnen infecteren. Het is een meer organische 
manier van werken die sterk te vergelijken valt met een soort 
acupunctuur op het stedelijk weefsel.

De ingrepen creëren nieuwe relaties tussen de reeds bestaande 
en voegen nieuwe elementen toe. We werken hierbij verder op het 
scenario van de cracks maar gebruiken ook de inspiratie die we 
hebben opgedaan uit de andere scenario’s om scherpere voorstellen 
te kunnen formuleren. We hebben ervoor gekozen om de nieuwe 
ingrepen als heel lichte constructies in te brengen met een zeer grote 
graad van transparantie. Eén van de zaken die vandaag opvalt, is dat 
alles achter gesloten deuren plaatsvindt. Nergens kan je een blik 
naar binnen werpen om te zien hoe de mensen de dingen maken. 
We zouden hier graag de deuren volledig openzetten en het nieuwe 
ambacht haast letterlijk in de etalage willen zetten. Op die manier 
groeit er een respect voor het metier dat deze mensen verrichten, 
verhoogt ook de sociale veiligheid en ontstaat een interessante 
wandeling langs of tussen de gebouwen.

Om die reden pleiten we er ook voor om bij aanvang de Fabricom 
site, die vandaag braak ligt, nog niet meteen te ontwikkelen en deze 
te behouden als strategische locatie waar bedrijven op termijn naar 
uit kunnen wijken op het moment dat ze verder zelfstandig worden. 
Zo houden we niet alleen een strategische reserve achter de hand, 
maar is er ook de mogelijkheid om na te gaan hoe en in welke richting 
de creatieve economie zich ontwikkelt en welke randvoorwaarden 
belangrijk zijn.
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“the next big thing will be a lot of small things”
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ACUPUNCTUUR IN DE RUIMTELIJKE MORFOLOGIE

Voor de Buda site hebben we een 4-tal sites aangeduid als potentiële 
sleutelsites. We hebben de sites niet enkel gekozen omdat we 
er potenties in zien (in principe leent elke site zich voor een (her)
ontwikkeling op een meer acupuncturistische wijze), maar vooral 
omdat de ze ons toelaten aan te tonen hoe op 4 verschillende 
manieren omgegaan kan worden met de bestaande ruimtelijke 
morfologie. 

We hebben de sites genoemd naar de wijze waarop er ingegrepen 
wordt. We noemen het opportuniteiten, omdat de ingreep bepaald 
wordt door de wijze waarop de bestaande ruimtelijke morfologie 
vandaag is vormgegeven en kansen biedt om op een creatieve 
manier tussen te komen. 
  
We onderscheiden : 
- Replace
- Add on
- Cut
- Connect

Op de volgende pagina’s belichten we telkens één wijze van ingrijpen 
aan de hand van een concrete site. 



REPLACE

CUT



CONNECT

ADD ON
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OPPORTUNITEIT 1 : REPLACE

Op deze site was vroeger de metaalgieterij Fobrux gevestigd die vooral 
gericht was op de fabricatie van keuken- en verwarmingstoestellen. 
Het hoofdgebouw van het bedrijf is bestempeld als bouwkundig relict 
maar is sterk vervallen. Desondanks is het gebouw sterk verankerd in 
het geheugen van de buurt vooral omdat de voor- en achtergevel erg 
beeldbepalend zijn in de straat.

Door de beeldbepalende gevels en de strategische ligging op het 
kruispunt van de Schaarbeeklei met de Budasteenweg en een dubbele 
ontsluiting zowel aan de Schaarbeeklei als aan de Harensesteenweg 
heeft deze site veel potentieel om een soort incubator te worden in de 
opwaardering van de gehele omgeving. 

Op de site is evenwel ook een zware bodemverontreiniging 
vastgesteld. Dit betekent dat er belangrijke grondwerken noodzakelijk 
zijn om de bodem te saneren. Dit kan haast enkel door delen van het 
gebouw af te breken. 

Gezien de gevels als waardevol worden beschouwd lijkt het evident 
om deze als beeldbepalende elementen te behouden. Door het 
gebied tussen de voor- en achtergevel niet volledig vol te bouwen, 
kan er een binnenruimte ontstaan die de verbinding slaat tussen 
Schaarbeeklei en Harensesteenweg. Deze binnenruimte kan ook een 
logistieke ruimte zijn die laden en lossen in aangrenzende loodsen 
eenvoudiger maakt. Het in- en uitrijden gebeurt dan doorheen 
een open travee van de bestaande gevels. Tegelijk creëert het ook 
een meer herbergzaam binnengebied dat meer kwaliteiten als 
verblijfsruimte kan krijgen. Zo kan een deel van het gebied aansluiten 
bij de tuinen van aangrenzende woningen om te kunnen functioneren 
op schaal van de buurt.
 
De laad- en loskoer verwordt zo tot een ontmoetingsruimte, vlotte 
voetgangersdoorsteek en een functioneel alternatief voor het op 
straat laden en lossen van vracht- en bestelwagens.  

Boven : Fobrux gebouw huidige toestand
Onder : gevel Fobrux gebouw straatzijde
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Indicatief plan gelijkvloers

Indicatief plan verdieping
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Er worden 3 nieuwe volumes in het binnengebied 
geplaatst. Het gebouw aan de voorgevel van Fobrux 
zorgt voor een gemakkelijke circulatie tussen de 
naastgelegen gebouwen en biedt plaats aan een lift 
met een omvang voor logistieke doeleinden. Deze 
gebouwencluster kan opgevat worden als een centrum 
voor onderwijs (bv Syntra). Het nieuwe volume aan 
de achtergevel van Fobrux kan aansluitend bij de 
bestaande aangrenzende achterbouw atelier- en 
werkruimtes creëren. Een smal volume aan de andere 
kant van de voorgevel van Fobrux biedt plaats aan 
een cafetaria en shop. Zo wordt de Buda-site omgezet 
naar een dynamisch binnengebied waar onderwijs, 
maakindustrie en kleinschalige logistiek samenkomen.
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OPPORTUNITEIT 2 : ADD ON

Het Firma gebouw is gelegen langsheen de Schaarbeeklei op de 
hoek met de Louis Brentastraat. Het geheel dat we hier beschouwen 
voor onze ingreep is een cluster van gebouwen dat zowel aan de 
Schaarbeeklei als aan de Harensesteenweg grenst. Het kopgebouw 
op de hoek met de Louis Brentastraat was voorheen een tegeltoonzaal 
maar is recent verbouwd tot een café/evenementenruimte in 
combinatie met houtbewerkingsatelier en co-working plaatsen in het 
aanpalende gebouw.

De voorgestelde ingrepen bouwen verder op de intenties van de 
eigenaar en proberen een antwoord te bieden op de huidige noden 
voor het goed functioneren van de site. Bovendien spelen ze in op 
de ontwikkelingen die reeds gepland zijn binnen dit gebied, cfr. 4 
fonteinen ten noorden van de Buda site.

Aan de zijde van de Harensesteenweg is onder meer het laden en 
lossen een belangrijke problematiek. We stellen hier voor om een 
loskade te voorzien waar enkele vracht- of bestelwagens tegelijkertijd 
kunnen laden en lossen, los van de straat. De vrachtwagens rijden 
achterwaarts de laad- en loskoer in. Zo ontstaat een functioneel 
antwoord op een vraag die zich vandaag stelt. Tegelijkertijd zien we 
de mogelijkheden om de laad- en loskaai op andere momenten te 
gebruiken als een soort podium waar allerlei activiteiten kunnen 
plaatsvinden.  

Onder deze laad- en loskoer stellen we voor om een kleine 
ondergrondse parking aan te leggen om deels tegemoet te komen 
aan de parkeervraag van gebruikers die vandaag geen plek vinden in 
de Harensesteenweg. 

Boven : Firma gebouw huidige toestand
Onder : gevel Firma straatzijde
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Indicatief plan ondergrondse parking

Indicatief plan gelijkvloers
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Indicatief plan verdieping

Aan de rechterzijde van het binnenplein bevinden zich 
grondgebonden atelierwoningen. Deze beschikken 
over een atelier op het niveau van de loskade (+1.2m) 
en een bovenliggend leefgedeelte. Dit leefgedeelte 
geeft uit op een plat groendak van de aanpalende 
gebouwen. 

Aan deze linkerzijde bevindt zich op het gelijkvloers 
een fietsenstalling in combinatie met fietsenatelier. 
Op de verdieping bevinden zich kantoren. Ook deze 
maken de connectie met het platte groendak.

Bovenop het platte dak zijn 5 wooneenheden voorzien 
in een lichte structuur. Deze zijn enkel bereikbaar via 
de circulatie aan de linkerzijde van het binnenplein 
en zijn toegankelijk via het gemeenschappelijke 
groendak dat ook toegankelijk is voor de gebruikers 
van de kantoren in de co-workplekken. Zo ontstaan 
er ontmoetingen tussen bewoners en gebruikers, wat 
stimulerend kan werken. 
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OPPORTUNITEIT 3 : CUT

In het hart van het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied bevindt 
zich een reeks gebouwen die door eenzelfde logica bepaald zijn. Ze 
worden getypeerd door een gelijkaardige ritmering en bestaan uit 
3 vaste bouwlagen over de hele lengte. Het gelijkvloers loopt vanaf 
de Harensesteenweg door tot op een paar meter van de Zennekade 
en bestaat uit rolpoorten of laad- en loskades die zich een meter 
boven grondniveau bevinden. De eerste verdieping is 16 meter diep 
en de bovenste verdieping 11 meter. Tussen het gebouw en de Zenne 
bevindt zich een doorlopende grasstrook waarlangs via verschillende 
poorten de achterzijde van deze gebouwen bediend kan worden.

We stellen vast dat vandaag hoofdzakelijk de onderste verdieping 
gebruikt wordt en de hogere verdiepingen leeg staan. Nochtans 
nodigen de gebouwen uit om op deze hogere verdiepingen iets te 
doen en daardoor een interessant en gemengder gebruik van de site 
na te streven. 

De gebouwen bevinden zich bovendien ook in de knik van de 
Harensesteenweg op een plek waar de Zenne vlakbij loopt. Aan de 
achterzijde van deze gebouwen is bovendien ook een wandelpad 
langs de Zenne mogelijk waardoor een interessante connectie zou 
kunnen ontstaan doorheen het gebouwencomplex. 

Boven : ‘knik’ gebouw Harensesteenweg huidige toestand
Onder : gevel ‘knik’gebouw aan Harensesteenweg
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Indicatief plan gelijkvloers

Indicatief plan 1e verdieping
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Indicatief plan 2e verdieping

Indicatief plan 3e verdieping
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Die connectie krijgt vorm via een simpele ingreep die 
eruit bestaat dat er letterlijk een stukje van het gebouw 
wordt weggesneden (met behoud van de voorgevel) 
waardoor over de verschillende verdiepingen een 
doorgang vanaf de Harensesteenweg naar de Zenne 
gecreëerd wordt. 

De spie verzorgt niet enkel een functionele relatie 
tussen Harensesteenweg en de Zenne maar is meteen 
een plek waar licht en lucht de dense bebouwing van 
de Harensesteenweg even doorbreken. 

In deze spievormige ruimte wordt een nieuwe 
verticale circulatie ingebracht die ervoor zorgt dat de 
bovenliggende verdiepingen bereikbaar worden, ook 
voor zwaardere vrachten (vrachtlift). Op de verdieping 
kunnen ofwel werk- of stapelplaatsen komen maar 
evengoed andere functies zoals kantoren, woningen 
en/of recreatieve voorzieningen (vb thai kick boxing,  
yogaruimte, ...). 

Door op de achterliggende daken telkens een 
groendak en terras te voorzien krijgen die activiteiten 
ook een interessante verblijfsplek aan de zuidwestzijde 
en met zicht op de Zenne en de Budabrug in de verte.

Op het dak voorzien we kleine uitbouwen in een lichte 
constructie, die de woonunits een extra ruimte geven 
en zo een fijne woonlocatie kunnen bieden. 
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OPPORTUNITEIT 4 : CONNECT

Het connector gebouw ligt over de Zenne in het noordwesten van de 
site. Het gebouw heeft een uitzonderlijke kwaliteit door de connectie 
die het maakt tussen de Harensesteenweg en de kanaalbrug. Deze 
connectie wordt maar op enkele plaatsen gemaakt, onder meer ter 
hoogte van de Budabrug ten zuiden van de site.

De bestaande structuur is in goede staat, wat ons toelaat om deze 
te hergebruiken bij een nieuwe invulling. Bovendien overbruggen 
de spanten een behoorlijke lengte, wat veel mogelijkheden geeft. 
Momenteel is slechts een deel van het gebouw in gebruik door de 
firma ‘Vranckx’, gericht op import en export van kunststof bloemen 
en planten.

We zien hier een mogelijkheid om het gebouw in het verlengde van 
de Louis Brentastraat weg te nemen. Deze ‘crack’ onthult een glimp 
van de achterliggende Zenne en wordt benadrukt door een nieuwe 
structuur die bovenop de bestaande gebouwenstructuur geplaatst 
wordt op het gebouw ten zuiden van de connector. Een trap leidt 
naar een platform dat over de Zenne zweeft en aanhecht aan de 
kanaaldijk. Van op dit platform is het mogelijk om via een hellend vlak 
het dak van de aanliggende gebouwen te bereiken. 

Boven : connector gebouw huidige toestand
Onder : connector gebouw kanaalzijde
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Indicatief plan gelijkvloers

Indicatief plan verdieping



107

In het connector gebouw zelf zien we de 
mogelijkheid om een functie te plaatsen die een 
grote aantrekkingskracht uitoefent op zijn omgeving. 
Aangezien weldra de bouwwerken aan de nieuwe 
ontwikkeling ‘4 fonteinen’ ten noorden van de site van 
start gaan, is de kruitfabriek genoodzaakt te verhuizen. 
We zien hier de mogelijkheid om deze studio’s naar 
de Buda-site te halen. Het connector gebouw met zijn 
relatief grote oppervlakte leent zich immers tot het 
huisvesten van een studio en andere evenementen 
op het gelijkvloers, eventueel gecombineerd met 
kantoren op de verdieping. Deze kantoren kunnen dan 
ook fungeren als buffer tegen de petroleumtanks aan 
de overzijde van de Harensesteenweg.
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DUURZAAMHEID

Naast de architecturale uitwerking van de verschillende projecten 
op de Buda site, dient er ook rekening gehouden te worden met het 
duurzaamheidsaspect. In de schema’s op de rechterpagina en de 
tekening op de volgende pagina’s schetsen we een aantal principes 
waarmee men rekening kan houden bij de uitwerking. 

Zo zien we de mogelijkheid om de stroming op de Zenne te gebruiken 
om elektrische energie op te wekken. Andere vormen zijn wat 
klassieker, zoals fotovoltaïsche cellen en kleinschalige windmolens 
langsheen het kanaal. Het typerend reliëf met een brede zuidwest-
noordoost gerichte vallei maakt dat er een haast permanente 
luchtstroom aanwezig is parallel aan het Kanaal. 

Daarnaast zou regen- en afvalwater vastgehouden kunnen worden 
op de groendaken, die meteen ook de belevingswaarde tussen de 
wooneenheden kan garanderen en die via een cascadesysteem met 
verticale waterzuivering zorgen voor eigen proper (grijs) water. 

We denken daarbij ook aan een lineair rietveld op de middenberm van 
de Schaarbeeklei die het grijs water van de bedrijven en woningen 
van het projectgebied zou kunnen zuiveren en hergebruiken. 

Door het innovatieve en creatieve profiel van de bedrijven die we naar 
deze site willen aantrekken, denken we dat er hierbinnen nog nieuwe 
ideeën voor verdere duurzame ontwikkelingen mogelijk zijn. De zone 
kan daarvoor als experimenteerruimte functioneren en in geval van 
succes eveneens als proef- en presentatieruimte. 
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WINDENERGIE WATER VASTHOUDEN EN ZUIVERING OP DAKEN

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE OP DE ZENNE WATERZUIVERING OP DE SCHAARBEEKLEI



BODEMSANERING

STADSLANDBOUW

ZONNEPANELEN

GROENDAKEN



WINDTURBINES LANGS KANAAL

ELECTRICITEITSPRODUCTIE OP DE ZENNE

GROENDAKEN

WATERZUIVERING LANGSHEEN 
DE SCHAARBEEKLEI
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NAAR REALISATIE

In dit hoofdstuk focussen we op de verdere stappen die zouden kunnen 
leiden naar de realisatie van het vooropgestelde voorkeursscenario. 

We bekijken daarbij enerzijds hoe we vanuit een bedrijfsmatige 
invalshoek de voorstellen kunnen realiseren en op welke manier we 
van daaruit de betrokken eigenaars zouden kunnen motiveren om 
nieuwe investeringen te doen. Dit is een soort bottom-up benadering. 

Eén van de cases, met name Fobrux - Fablab wordt verder in 
detail vanuit een financiële invalshoek doorgelicht. Deze financiële 
doorlichting werd uitgevoerd door GHARP (Geert Haentjes) en wordt 
integraal in dit onderzoeksrapport overgenomen.  

Omgekeerd (top down) bekijken we hoe we vanuit de klassieke 
ruimtelijke instrumenten een impact kunnen hebben op de gewenste 
ontwikkeling van de site en een maximale flexibiliteit kunnen 
behouden in functie van onverwachte ontwikkelingen.
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Voor elk van de opportuniteiten hebben we een business case in grote lijnen geschetst. 
We missen immers nog heel wat concrete cijfers om een echte doorgecalculeerde 
business case voor te kunnen leggen. Dit betekent dat we vooral nagedacht hebben 
over de mechanismes die belangrijk zijn om over een financieel haalbaar concept te 
spreken. Door hierop te focussen, eerder dan op de naakte cijfers, krijgen we inzicht in 
de mogelijke drijfveren om tot actie over te gaan. 

FIRMA
Het bedrijf van de heer Van Assch herbergt vandaag al een co-workplek en verschillende 
verhuurbare ateliers. De private initiatiefnemer heeft de bestaande gebouwen van zijn 
voormalige bedrijf overgenomen en tracht er nu een zinvolle invulling aan te geven. Hij 
zoekt meerwaarde door, in tegenstelling tot de buren, op zoek te gaan naar intelligente 
combinaties en wil zo op zijn panden een waardevermeerdering realiseren.

Hij was vragende partij om bij zijn laatste bouwaanvraag een aantal woonunits te 
voorzien in functie van een soort sociale controle. Het zou de site een meerwaarde 
kunnen geven. Door de stedenbouwkundige voorschriften in het kader van het RUP 
VSGB was het oprichten van een woning in deze zone echter volledig verboden en heeft 
hij enkel de onderliggende loods/garage gebouwd. Moest hij de kans krijgen, zou hij wel 
degelijk het initiatief nemen om enkele woonunits op de verdieping te realiseren. Op dat 
punt moet de eigenaar vandaag niet meer overtuigd worden. 

Hij zal natuurlijk wel steeds de financiële rekening maken en nakijken of de uitgaven en 
de mogelijke inkomsten minimaal resulteren in een break-even, maar in tegenstelling 
tot een klassieke vastgoedmakelaar zal hij de haalbaarheid van het geheel bekijken 
vanuit de totaliteit van het bedrijf. 

KNIK / CUT
Vandaag wordt enkel de gelijkvloerse verdieping verhuurd. De bovenliggende 
verdiepingen staan zo goed als leeg. De jaarlijkse huurprijs ligt in deze omgeving 
rond de 35 euro/m2. Door de hogere verdiepingen een hogere omzet te kunnen laten 
genereren, willen we de eigenaar stimuleren om te investeren in de opwaardering van 
zijn gebouwen en het openwerken van de doorgang naar de Zenne en naar de hogere 
verdiepingen. 

Immers de huurprijs op de verdieping zou kunnen oplopen tot 70 à 100 euro per m2 op 
jaarbasis. Een meervoud dus van wat hij vandaag enkel op de gelijkvloerse verdieping 
kan krijgen. Hij moet daar natuurlijk de extra kosten van aftrekken maar over het geheel 
lijkt dit een meer dan haalbare investering. Het zal natuurlijk energie vragen de eigenaar 
te overtuigen om dit initiatief te nemen. 

Aan de andere kant willen we vermijden dat de hogere opbrengst ook doorgerekend zou 
worden naar de onderste verdieping en dat deze bijvoorbeeld omgevormd zou worden 
tot een hip handelspand of trendy restaurant. Het risico op gentrificatie is immers groot, 
waardoor de ruimte voor productie en opslag toch zou verdwijnen en de nettowinst voor 
de overheid beperkt blijft (voor de ontwikkelaar daarentegen is dit bijzonder lucratief). 
Vandaar de optie om in regelgeving op te leggen dat de onderste verdieping steeds als 
werk- of stapelplaats moet worden ingericht. 

BUSINESS CASES
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CONNECTOR
Voor de connector kan je niet anders dan zijn bijzondere positie op de grens tussen 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitspelen. Het kan een bijzondere 
eventlocatie worden op een bijzondere plek langs het kanaal, met de nog-stop fietsroute 
en aanlegsteiger voor de watertaxi naar Brussel. 

We zien deze site eveneens als een mogelijke site voor een herlocalisatie van de 
activiteiten van de Kruitfabriek een paar 100m verder naar Vilvoorde toe. De Kruitfabriek 
kon zich gedurende een aantal jaren op de site ontplooien, in afwachting van de 
definitieve herontwikkeling van het gebied. De discussie over het behoud of stopzetten 
van de activiteiten wordt  nu gevoerd. Het zal afwachten zijn hoe dit verder loopt. 

De exploitatie van een eventlocatie situeert zich duidelijk in een niche markt, met een 
hoog risico, omwille van de hoge investeringskosten en de zeer moeilijk in te schatten 
reacties van de gebruikers (ze houden ervan of net niet). De Kritische Succesfactoren 
staan echter wel gunstig, onder andere door de nabijheid van de verschillende 
entertainment bedrijven in de omgeving (Woestijnvis, Vier, VTM, .. ) en door een 
boeiende locatie, nabij een groot doelpubliek en toch genoeg verwijderd om geen 
fundamentele problemen van burenhinder te genereren. 

FOBRUX
Voor de Fobrux site zijn we vertrokken van de vaststelling dat het gebouw vandaag door 
een curator wordt beheerd en dat er een ernstige grondvervuiling werd vastgesteld. 
Anderzijds heeft de OVAM beslist de vorige eigenaar en dus ook de huidige te ontlasten 
van de saneringsplicht door hem het statuut van onschuldige eigenaar toe te kennen. 
Dat betekent dat een belangrijk deel van de saneringskost door de openbare besturen 
moet worden opgehoest. 

Door de keuze om op de site de bestaande gebouwen af te breken, enkel de buitenmuren 
te laten staan en enkele kleinere volumes in de plaats te bouwen, is het duidelijk dat de 
netto oppervlakte voor de ingreep groter is dan die erna. De meerwaarde moet dus niet 
gezocht worden in een grotere oppervlakte maar in een hogere omzet/winst per m2. Dit 
kan gerealiseerd worden door af te stappen van werkplaatsen en stapelruimtes en te 
opteren voor zaken zoals een opleidingscentrum, een ontmoetingsplek, woonunits, … 
Het is bovendien duidelijk dat deze ingrepen niet kunnen gerealiseerd worden zonder 
de aanpalende percelen/gebouwen mee in het project te betrekken. Vandaag is er op 
dat punt een opportuniteit, omdat het aanpalende pand ook te koop staat (via curator). 
Dit pand heeft geen uitweg naar de Harensesteenweg en kan dus in principe niet 
gebruikt worden als opslag- of werkplaats omdat laden en lossen aan de zijde van de 
Schaarbeeklei niet toegelaten is. Door het gebouw mee te betrekken in de ontwikkeling 
van de Fobrux kan de aanpalende nieuwbouw instaan voor ofwel de verticale circulatie, 
waardoor de bovenverdiepingen als werk- of stapelplaats in aanmerking zouden kunnen 
komen, ofwel voor een hoger renderende verhuurfunctie (kantoor, residentieel, … ). 

De meerwaarde dient hier trouwens niet enkel vanuit het loutere vastgoed bekeken te 
worden, maar ook vanuit een socio-economische invalshoek. De meerwaarde om minder 
hooggeschoolde jongeren nieuwe kennis bij te brengen en hen op die manier richting 
arbeidsmarkt te brengen, is op zich al onbetaalbaar. Hoe we deze maatschappelijke 
meerwaarde moeten valideren is vandaag echter nog niet duidelijk. 
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De site heeft de kenmerken van verschillende segmentaties. Zowel steenwegsituaties 
– met veel kleinhandel - als kenmerken van een functioneel bedrijventerrein komen 
door elkaar voor. Het is een zone in volle transitie, waarbij de stedenbouwkundige 
voorschriften nog niet duidelijk vastliggen.

‘Vastgoedladder’

De site is ‘uitgeleefd’. Er is zichtbaar veel leegstand van hele gebouwen of gebouwdelen:
soms wordt de gelijkvloerse verdieping gebruikt of net niet gebruikt. Verschillende 
problematieken komen hier samen: (historische) bodemverontreiniging, versnipperde 
eigendomsstructuur, degradatie, milieuproblematiek, mobiliteit en bereikbaarheid, … 
Tenslotte, niet onbelangrijk, is er ook onzekerheid over de bestemming van het gebied: 
stedelijk of bedrijventerrein. De huidige waarde van het FOBRUX-terrein is negatief. 
De eigendom valt onder curatele en de OVAM heeft de verontreiniging als ‘historisch’ 
aangemerkt. In grote lijnen is dit een patstelling die kenmerkend is voor vele brownfields: 
de objectieve vaststelling dat de grond een negatieve waarde heeft wordt deels teniet 
gedaan door de status van historische verontreiniging, de overheid dient de kosten van 
de sanering te dragen en dit zet de deur open voor een positieve waardering, ...

Tegelijkertijd is de vastgoeddynamiek in de omgeving groot. In het oog springende 
ontwikkelingsprojecten staan op stapel - U-Place en 4 Fonteinen/Kruitfabriek. Een heel 
beperkte analyse van de huurprijzen in de omgeving geeft aan dat deze zeker niet laag 
zijn. Zo worden aan de overzijde van de Schaarbeeklei bedrijfunits verhuurd in delen 
van de voormalige Renault-fabriek aan ca. € 86 per m2, per jaar. 

Sommige partijen spelen nu reeds in op deze dynamiek, andere wachten af. Het initiatief
onder de naam ‘FIRMA’ speelt in op de dynamiek en zet een werkende business-case 
in dit gebied neer, met huurwaarden van ca. € 250 per maand per flexplek en € 300 
per maand per ‘atelier’. Volledige informatie is niet beschikbaar maar aangenomen 
kan worden dat een bruto jaarhuur tussen € 48 per m2 en € 99 per m2 aan de orde 
is. Dit verantwoordt investeringen die FIRMA ook uitgevoerd heeft. Het helpt dat de 
initiatiefnemer ook eigenaar van de grond is en dat de bestaande gebouwen nog 
gedeeltelijk bruikbaar zijn.

FOBRUX - FabLab

Een heel ander verhaal wordt het, als de investeringen vele malen hoger liggen. Op 
de site FOBRUX wordt voorgesteld een ‘FabLab’ te voorzien. Als we vergelijken met 
een gelijkaardig project in Kortrijk, ‘Buda’, kunnen we een beeld vormen van het 
investeringsniveau of de stichtingskosten. De investeringen bedragen ca. 3 miljoen voor 
een gebouw met een nuttige oppervlakte van ca. 2200 m2 = € 1350 per m2 gebouw 
(zonder de uitrusting).

Een rudimentair rekenmodel van de ontwikkeling ziet er dan als volgt uit: 

FINANCIËLE HAALBAARHEID
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Het is duidelijk dat – zeker in de ontwikkelingsfase – een vorm van overheidsinitiatief 
noodzakelijk is. Partners dienen gevonden te worden, in de eerste plaats om de 
financiering van de projectontwikkeling op korte termijn aan te vullen. Minstens de helft 
van de investering kan niet uit de huurexploitatie worden terugverdiend. 

Kanttekening: de overheid moet toch al investeren in de vorm van bodemsanering en 
in het hoofdstuk fiscaliteit (registratierechten, BTW,…) ligt nog een mogelijkheid om het 
project te optimaliseren. Een FabLab vergt een intensief beheer en dient ook voldoende 
uitgerust te zijn om aantrekkelijk te zijn. Het zal noodzakelijk zijn om een samenwerking 
aan te gaan met actoren of bedrijven die bepaalde diensten of materialen kunnen 
leveren, zoals sponsorende bedrijven, technische scholen en naschoolse opleidingen 
(Syntra).

Ook de huurexploitatie op lange termijn is precair. Wellicht kan men zich vooral in de 
opstartperiode verwachten aan tekorten. Deze tekorten zullen gaandeweg uitvlakken 
naar gelang de buurt opgewaardeerd wordt en dus ook de huurprijzen kunnen stijgen.
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Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB.07.03.1977) was 
het gebied gelegen in een zone voor stedelijke ontwikkeling. Deze 
bestemming is echter overruled met het Gewestelijk RUP voor de 
afbakening van Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. Hier heeft 
de zone de bestemming Gebied voor Regionale Bedrijven gekregen, 
met als gevolg dat de zeer ruime bestemmingsmogelijkheden 
teruggeschroefd zijn. Dit betekent dat ontwikkelingen die meer in 
de richting lopen van verdere menging van activiteiten, inclusief wat 
residentiële mogelijkheden betreft, zijn uitgesloten. 

Het Gewestelijk RUP ligt tegelijkertijd ook onder vuur omwille van 
de plannen voor U-PLACE die in dit RUP mogelijk worden gemaakt. 
Verschillende organisaties hebben aangekondigd tegen het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in beroep te gaan bij de Raad 
van State. De kans bestaat dus dat het plan geheel of gedeeltelijk 
wordt geschrapt. 

Onafhankelijk van de uitkomst van deze beroepsprocedure willen 
we ervoor pleiten om voor de specifieke zone terug te vallen op de 
mogelijkheden die de gewestplanbestemming ‘gebied voor stedelijke 
ontwikkeling’ voorzag, met name een gebied waar diverse activiteiten 
van grootschalige regionale bedrijvigheid tot kleinschalige woon-
vormen en open ruimte mogelijk is. 

Dit kan opgenomen worden in een RUP dat op gemeentelijk of 
provinciaal niveau wordt opgemaakt. In de voorschriften van het 
RUP worden dan best ook bepalingen opgenomen om de bestaande 
opslagmogelijkheden op de gelijkvloerse verdiepingen te behouden 
en wonen enkel toe te laten op de bovenliggende verdiepingen. Op 
die manier hopen we een mogelijke gentrificatie van de zone tegen 
te gaan. Een afwijking hierop zou toegestaan kunnen worden voor de 
bestaande woningen langsheen de Schaarbeeklei. 

We pleiten er bovendien voor om een aantal typerende gebouwen 
te bewaren, ook al zijn ze niet opgenomen in de inventaris van 
het onroerend erfgoed. Dit zou kunnen door in het RUP bepaalde 
gebouwen aan te duiden als ‘te behouden’. We denken hierbij onder 
meer aan het knikgebouw en de connector. 

Tenslotte lijkt het ook aangewezen om de aspecten van 
duurzaamheid mee op te nemen in de voorschriften en onder andere 
de mogelijkheid/verplichting om te werken met groendaken in de 
voorschriften op te nemen. 

RUIMTELIJK INSTRUMENTARIUM
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CONCLUSIE

De ontwikkeling van de site Buda dateert van het begin en het 
midden van de vorige eeuw. Waar voorheen een moerassig gebied 
lag, dat enkel doorsneden werd door het kanaal Brussel-Willebroek 
en de spoorlijn Brussel-Antwerpen, ligt nu een zeer stedelijk 
ontwikkeld gebied met hoge kroonlijsthoogtes en weinig groen. Het 
meest historische gedeelte tussen het kanaal en de Schaarbeeklei, 
op de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een zeer 
eigen identiteit en biedt ons inziens mogelijkheden voor een meer 
stedelijke ontwikkeling. We blijven echter wel op onze hoede om 
processen van gentrificatie te vermijden.

Om dit realistisch te maken, stellen we een bijna acupuncturistische 
werkwijze voor, waarbij we op een delicate manier ingrijpen in de 
bestaande ruimtelijke morfologie. Dit door op een fijnkorrelige wijze 
dingen toe te voegen of weg te halen en een nieuw informeel netwerk 
van verbindingen te weven doorheen de gehele site. We hebben de 
mogelijkheden vertaald in een 4-tal ingrepen of strategieën. Het 
zijn voorbeelden met als doel te inspireren in plaats van een soort 
masterplan te schrijven met duidelijke spelregels en/of krijtlijnen. 
We willen vooral beleidsmakers en initiatiefnemers stimuleren om 
verder te denken dan de grenzen van het eigen gebouw en te zoeken 
naar mogelijkheden waarbij gemengde activiteiten een meerwaarde 
kunnen zijn voor de gebruikers, de omgeving en de ontwikkelaar. 

In plaats van een nieuw stringent ruimtelijk kader vast te leggen, 
pleiten we voor ruimte om experiment toe te laten. Dit kan zich 
bijvoorbeeld vertalen in tijdelijke activiteiten maar ook in een pleidooi 
om terug te keren naar de bepalingen van het gewestplan waar de 
zone opgenomen werd in een gebied voor stedelijke ontwikkeling. 








