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Toen we de drukproeven van onze Contour herfst 
doorbladerden viel het ons op dat dit blad opnieuw een 
zeer verscheiden en rijke inhoud kan voorleggen. En 
bovendien leest u ons al sinds 2017. Tijd voor een kleine 
rondvraag? Het zou ons enorm helpen mocht u een 
momentje nemen voor onze enquête. Meer hierover op 
de laatste pagina van dit blad.

De artikels van Contour zijn even divers als onze 
wijken. We willen u graag vertellen over al onze nieuwe 
verwezenlijkingen: de architecturale hoogstandjes, de 
uitbreiding van ons kunstpatrimonium, ons gevecht 
tegen de wachtlijsten door prefab-technieken en 
snellere toewijzing, zonder het sociale uit het oog te 
verliezen.

Dat laatste kan u ook lezen in ons dossier over Peterbos. 
We legden ons oor te luister bij enkele veldwerkers, en zij 
schetsten ons een beeld van de positieve, maar ook de 
minder fraaie kanten van het leven in de Anderlechtse 
wijk.

Een erg hoopgevend initiatief van integratie vind je 
bij Sorocité. In samenwerking met Everecity startte 
Communa een programma om dakloze vrouwen een 
thuis te bezorgen. Met succes! U leest er alles over.

De BGHM rent en fietst, en werkt heel hard om van 
Brussel een nog mooiere en leefbare stad te maken. Wij 
ambiëren gezellige wijken met veel groen en aangepaste 
infrastructuren, waar burgers elkaar kunnen ontmoeten 
en een dialoog aangaan in alle rust en sereniteit.

Als laatste willen wij onze collega’s van de SWL het hart 
onder de riem steken. Het werk dat zij verrichten sinds 
de overstromingen van enkele maanden geleden is 
fenomenaal en getuigt van een groot engagement en 
betrokkenheid. Wij wensen hen veel moed.

Interessante lectuur,
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Beste lezer(es),

Yves Lemmens,
Directeur-generaal
-
Dorien Robben,
Adjunct-directrice-generaal

VOORWOORD

Yves Lemmens,
Directeur-generaal

Dorien Robben,
Adjunct-directrice-generaal
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WITTE VROUWEN: EEN ECO-WIJK

Na een zoektocht van tientallen jaren naar een 
consensus, hebben Staatssecretaris voor Huisvesting 
Nawal Ben Hamou en Burgemeester Benoit Cerexhe 
met het College van Sint-Pieters-Woluwe gekozen voor 
een constructieve samenwerking. De gemeente en het 
gewest hebben een protocolakkoord gesloten waarin 
de contouren worden vastgelegd van de toekomstige 
eco-wijk ‘Witte vrouwen’ op het 9,3 hectare grote terrein 
van de BGHM. Het wordt een gemengd project dat 
passiefwoningen, collectieve voorzieningen en groene 
ruimten combineert. 
Op vlak van milieu-, klimaat- en gezondheidscrisissen 
zal het project in alle opzichten een voorbeeldfunctie 
vervullen voor duurzame plaatselijke aanleg wat betreft 
water- en energiebeheer, materiaalkeuze, circulariteit 
enz. Het wordt een eco-modelwijk voor de 21e eeuw 
gebaseerd op het «referentiekader van duurzame wijk» 
- be-sustainable.be.
Een eerste zone van 5 hectare wordt bestemd voor 
huisvesting: 200 woningen, waarvan 120 beheerd door 
Aan de Rand van het Zoniënwoud. Tachtig koopwoningen 
voor middeninkomens worden door citydev.brussels 
ontwikkeld. De nieuwe wijk wordt uitgerust met een 
crèche en een buurthuis.
Het project is een eigentijdse interpretatie van het 
tuinwijkconcept, met eengezinswoningen en drie 
appartementsgebouwen met een groene omgeving 
en groendaken. Drie zones van in totaal 4,31 hectare 
- bijna de helft van de site - worden groene ruimten 
en collectieve voorzieningen. Een zone voorziet in 
de ontwikkeling van een sector die gewijd is aan het 
gemeenschapsleven, voor activiteiten die uitwisseling 
en ontmoetingen bevorderen.
Een ander deel van de site mag niet bebouwd worden. 
De ontwikkeling zal worden bepaald in aanvulling op de 
andere zones. De gezins- en moestuinen op de helling 

langs de site, blijven behouden. De gemeente zorgt voor 
overleg met de beheerders ervan. Een wateroppervlak op 
het laagste punt van de site, langs de Witte Vrouwenlaan, 
zal zorgen voor de waterhuishouding in geval van hevige 
regens.
Het burgeroverleg met de omwonenden blijft gedurende 
het gehele proces gegarandeerd, nog voor de BGHM 
haar aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft 
ingediend. Er wordt veel aandacht besteed aan het 
informeren van de omwonenden en aan hun deelname 
aan het openbaar onderzoek.
De Voorzitster van de BGHM, Bieke Comer, merkt op: 
«Na vele jaren van stilstand vormt deze belangrijke stap 
voorwaarts een zeer positief signaal.”
Verwacht wordt dat het ontwerpers- en 
effectbeoordelingsteam van het project tegen maart 
2022 zal zijn aangesteld en dat de vergunningen in 
december 2023 zullen worden afgeleverd.

SNELLE TOEWIJZING IN WIJK OUDE 
LANDBOUW 

Midden april leverde De Molenbeekse Woningen 
72  volledig gerenoveerde sociale woningen op in 
de wijk Oude Landbouw. De BGHM stond in voor de 
renovatiewerken. 
Deze mooie wijk bestaat uit kleine gebouwen van 
maximum twee verdiepingen en voelt aan als een dorp 
in de stad. De huurders wonen er in een rustige en veilige 
omgeving. 
Aangezien De Molenbeekse Woningen in haar 
patrimonium af te rekenen heeft met een sterke 
overbevolking, zijn deze nieuwe woningen heel belangrijk 
om het dagelijkse leven van veel gezinnen aangenamer 
te maken. Van de 72 vernieuwde woningen hebben er 
immers 48 drie of meer slaapkamers en beschikt het 
merendeel over een privétuintje. 

Het technisch, verhuur- en sociaal team hebben naar 
aanloop van de voorlopige oplevering de handen in 
elkaar geslagen om een strategie uit te werken voor 
snelle toewijzing. Zodoende konden deze nieuwe 
woningen nog vóór de zomervakantie verhuurd worden. 
Het was de bedoeling van de OVM om gezinnen die het 
tijdens de lockdown heel moeilijk hadden in hun veel te 
kleine woonst, onder te brengen in deze nieuwe, grotere 
woningen met tuin. Heel wat kinderen kregen op die 
manier ook uitzicht op een leuke vakantie.  
Het was best wel een hele uitdaging om tussen 1 mei en 
1 juli meer dan 70 woningen te huur te stellen, maar het 
is de OVM gelukt.
Daarvoor hadden zij niets aan het toeval overgelaten, 
door: 
1. de huurders die via mutatie eventueel in aanmerking 

konden komen voor een woning, ver op voorhand in 

te lichten,
2. een student maatschappelijk werk in dienst te nemen 

om alle verhuurbezoeken af te leggen na opleiding 
met een technicus, 

3. de toewijzingen en de ondertekening van de 
huurovereenkomsten tot in de puntjes te regelen. Dit 
alles zonder de gezondheidsregels daarbij uit het oog 
te verliezen!

Een mooie samenwerkingservaring tussen de 
verschillende diensten die 275 huurders van alle 
leeftijden gelukkig heeft gemaakt, want zij hebben 
nu eindelijk een woning die aan hun behoeften is 
aangepast.
Op 17 september werd een buurtfeest georganiseerd om 
het ontstaan van deze nieuwe bewonersgemeenschap 
te vieren. Het werd een groot succes. 

IN DE KIJKER
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VAN DROOGENBROECK :  
NIEUW LEVEN IN DE HELMETWIJK 

De Schaarbeekse Haard huldigde begin juli 2021 
een gebouw met achttien passiefwoningen en een 
gemeenschappelijke ruimte in, in het hart van de 
Helmetwijk. De inhuldiging was virtueel omwille van de 
gezondheidscrisis. 
Het project is goed geïntegreerd in de buurt en trouwens 
niet voor niets laureaat be.exemplary 2016. 
Het ontwerp is het resultaat van een lang proces. Drie 
oude gebouwen die werden afgebroken, hadden eind 
2003 te kampen met een verzakking van de achtergevels. 
De heropbouw van het grote wooncomplex is 
emblematisch voor de vernieuwing van de Helmetwijk. 
Momenteel worden er 38 gebouwen door de 
Schaarbeekse Haard gerenoveerd!

Het nieuwe gebouw is resoluut modern en past in de 
wijk door zijn profiel en het gebruik van materialen zoals 
rode baksteen, typisch voor de gebouwen in de Van 
Droogenbroeckstraat.
De toekomstige huurders trokken er begin juli 2021 
in. Ze zullen gebruik kunnen maken van achttien 
gecertificeerde passiefwoningen van hoge kwaliteit, met 
gegarandeerde energiebesparing. 
In het gebouw werd veel ruimte voorzien voor 
appartementen geschikt voor grote gezinnen en 
voor personen met beperkte mobiliteit. Huurders, 
omwonenden en verenigingspartners zullen gebruik 
kunnen maken van een gemeenschapszaal op het 
gelijkvloers van de Helmetsesteenweg. Het personeel 
van de Schaarbeekse Haard zal er ook permanenties en 
buurtdiensten organiseren.

RAAF: ZAGERIJ WORDT SOCIALE 
NIEUWBOUW 

De huurderscoöperatie Comensia stelt met trots haar 
nieuwe sleutel-op-de-deur-aankoop voor: Raafstraat 
17, een voormalige zagerij. Zij maakt plaats voor achttien 
kwaliteitsvolle sociale woningen in het hart van de 
Schaarbeekse Helmetwijk.
De nieuwbouw beslaat veertien appartementen en 
vier achterhuizen met privétuinen. Een tuin staat 
ter beschikking van de huurders en zal, naast een 
ontmoetingsplaats, de aanleg van een collectieve 
moestuin mogelijk maken. Er zijn parkeerplaatsen voor 
auto’s, motoren en fietsen voorzien.
Het project werd ontwikkeld voor verkoop door Real Invest 
Project en Laurilan. Immo Références reageerde op de 
oproep voor sleutel-op-de-deurprojecten van de BGHM. 
De constructie werd aangepast voor sociale huisvesting, 
met behoud van een hoogwaardige afwerking.
De uitbreiding van het woningenpark van Comensia 
maakt het mogelijk huurders te huisvesten, aangepast 
aan hun gezinssamenstelling. 

De appartementen zijn uitgerust met individuele 
condensatieketels, een variabel ventilatiesysteem en 
zeer goede isolatie van de buitenmuren. Er zijn ook 
groene daken geïnstalleerd wat het gebouw een zeer 
goede energiebalans geeft.

«SOIS 100, T’ES UN»: DE ZIEL VAN DE 
OLEANDERGAARD 

De inhuldiging van de muurschildering «Sois 100, t’es un» 
op 12 juni 2021 betekende het eindpunt van een project 
dat bijna een jaar lang samen met de bewoners van de 
wijk werd uitgevoerd. 
Het gemeenschapslokaal 61 in de Oleandergaard geeft 
onderdak aan verschillende burgerinitiatieven, zoals 
IZHobby met de «Club 61-21» en de solidaire boetieken 
«Au Chat Bleu» (naar Laag Evere verhuisd) en «3 Zen 
Age», waar leuke kleren te koop zijn voor een beperkt 
budget. Verder is er de Participatieve Duurzame 
Wijk CityZen, die zorgt voor de verfraaiing van de 
buitenruimten en voor groenten uit de moestuin.
De Oleandergaard is rustig gelegen en voorbehouden 
voor zestigplussers. Groepjes jongeren op zoek naar 
een eigen plekje strijken er vaak neer, wat soms tot 
gespannen situaties leidt. Lawaai en veel afval zorgen bij 
de senioren voor onbegrip, angst en boosheid. 
De tuin van nummer 61, voor iedereen toegankelijk, werd 
prachtig verfraaid door de Participatieve Duurzame 
Wijk CityZen, die er een bank installeerde en veel groen 
aanplantte. 
De jongeren werden welkom geheten en een uitwisseling 
van berichtjes op de bank had tot gevolg dat zij vandaag 
de ruimte en de rust ervan respecteren. Die ervaring 
leerde dat de intergenerationele link werkt wanneer een 
openbare ruimte wordt gedeeld, en dat het noodzakelijk 
is om projecten te creëren die ontmoetingen tussen 
senioren en jongeren mogelijk maken. In
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Dankzij een projectoproep van het fonds Errera 
Blosch kon «Sois 100, t’es un» worden opgestart in 
samenwerking met l’Entrela, het PSC «De Là Haut», 
Fouad Hachmi en Everecity.
Het frescoproject was erop gericht samen met de be-
woners na te denken over de nieuwe en meervoudige 
identiteit van nummer 61, en de aanzet te geven tot een 
interculturele en intergenerationele benadering, on-
ontbeerlijk in het gemeenschappelijk-collectief maat-
schappelijk werk. Het was ook de bedoeling om voor de 
projecten «3 Zen Age» en «Club 61-21» de nodige com-
municatietools te ontwikkelen.

In de praktijk vond er tussen de bewoners en de pro-
jectbeheerders gedurende verschillende maanden een 
echte gedeelde analyse plaats: uitwisselingen, gezellige 
momenten, ideeën voor toekomstige intergenerationele 
projecten enz.
Deze muurschildering vat de identiteit van het lokaal en 
zijn projecten, maar ook de ziel van de hele wijk samen. 
Al bij de uitvoering werd het een ontmoetingsplaats waar 
de bewoners trots op zijn, want het is samen met hen dat 
het werk tot stand kwam. Het fresco weerspiegelt hun 
visie op de wijk.

In de Everse Oleandergaard werden zestien leegstaande 
appartementen in de Variels-gebouwen (eigendom van 
Everecity) ter beschikking gesteld van dakloze vrouwen, 
in afwachting van de werken binnen vier jaar. De vrouwen 
gaan door een zeer moeilijke levensfase, waarbij alle 
hulp welkom is. Zij kregen elk hun eigen wooneenheid en 
de vzw Communa personaliseerde deze met meubels 
van Les Meubles du Cœur. Deze vzw geeft kansarmen 
comfort, en een thuisgevoel in hun nieuwe stek.
Ana is 47 jaar en van Roemeense afkomst. Iets voor haar 
veertigste verloor ze haar werk en haar huis en kreeg ze 
ernstige gezondheidsproblemen. Het ging van kwaad 
naar erger en ze belandde op straat. Pas na een tijd kwam 
ze onder de hoede van Samusocial en kreeg ze zorgen 

van Infirmiers de la Rue. Ze spreekt over hen in lovende 
bewoordingen. 
Sinds enkele maanden woont ze in haar eigen woning en 
komt ze op adem: “Alles is nieuw voor mij, het is het begin 
van een nieuw leven. Mijn hoofd zit eindelijk niet meer vol 
zorgen en donkere gedachten. Er is nu plaats voor fijne 
ideeën en nieuwe projecten.” 
De zestien vrouwen zijn zeer goed begeleid: zij krijgen 
steun van de verenigingen Samusocial, Diogènes, 
Infirmiers de Rue en SMES, naar de werkmethode van 
Housing First. Dit prachtige project heeft de steun van 
Housing First, Bruss’Help, de GGC en de BGHM. In het 
verleden liep al een gelijkaardig project in Elsene, bij de 
OVM Binhôme.

SAMEN STERK

“Communa is een vzw die ijvert voor een leefbaarder, 
democratischer stad via initiatieven zoals Sorocité. Zij 
betrachten dit onder andere door tijdelijke huisvesting 
in (tijdelijk) leegstaande gebouwen,” vertelt ons Nola 
Kerstenne, Coördinatrice van het Sorocitéproject 
bij Communa. “Toen Communa contact nam met 
de Cel Verhuur van Everecity waren wij onmiddellijk 
enthousiast”, zegt Daisy Auquier, Directrice van de 
verhuurcel van de OVM. “Er is een grote wil om te slagen 
en zelfs tijdens de Coronacrisis werd er verder gewerkt. 

GESPREK : SOROCITÉ, EEN THUIS VOOR DAKLOZE 
VROUWEN

SOROCITÉ IS EEN PRACHTIG NIEUW SOCIAAL INITIATIEF VAN EVERECITY EN DE VZW COMMUNA. ZIJ HIELPEN 
ZESTIEN DAKLOZE VROUWEN AAN EEN TIJDELIJKE WONING, EN AAN AANGEPASTE BEGELEIDING TE MIDDEN 
VAN DE CORONACRISIS. DE VROUWEN KRIJGEN NU DE KANS OM TOT RUST TE KOMEN IN EEN EIGEN WONING. 
HET PROJECT MAAKT DEEL UIT VAN HET HERSTELPLAN VAN HET GEWEST OM HET HOOFD TE BIEDEN AAN DE 
COVID19-CRISIS. CONTOUR POLSTE BIJ ENKELE VELDWERKERS HOE HET DAAR LUKT EN SPRAK MET ANA, EEN VAN 
DE INWOONSTERS.

« Mensen met elkaar in 
contact brengen en hen 
de tijd en ruimte geven om 
mekaar te leren kennen 
werpt zijn vruchten af. »
Daisy Auquier
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EN BINNENKORT…

Want nog meer goed nieuws! In november 2021 
(ongeveer) opent deze gemeenschappelijk ruimte waar 
iedereen uit de buurt welkom is voor een drankje en een 
babbeltje in het café. Er zal een mediatheek, bibliotheek, 
koffiebar, gezelschapsspelen en een solidariteitskoelkast 
aan verbonden zijn. Er zullen diverse activiteiten plaats 
hebben.
Vincent Leroy, Gemeenschapscoördinator van Sorocité, 
is positief: «Communa beleefde met de zestien nieuwe 
bewoningen bij Sorocité bijzonder mooie momenten 
en alles is goed verlopen. In de eerste maanden waren 
er wel een aantal spanningen in de buurt die te maken 
hadden met de moeilijkheden van de bewoonsters om 
zich aan te passen aan hun nieuwe woonsituatie, maar 
na bemiddelingsinterventies ebden de spanningen 
tijdens de zomer weg en keerde de rust vrijwel geheel 

terug. Zodoende konden we ons concentreren op 
activiteiten en partnerschappen voor de betere 
integratie van de Housing First-bewoners in de buurt 
en de gemeenschapsdynamiek ervan.» Daisy Auquier 
ondervindt dat: “Mensen met elkaar in contact brengen 
en hen de tijd en ruimte geven om mekaar te leren 
kennen werpt zijn vruchten af. Gerichte inspanningen 
en constructieve samenwerkingsverbanden kunnen 
duidelijk mooie veranderingen genereren, bij individuen, 
en bij hele gemeenschappen…”
Voor Ana verloopt het traject alleszins erg goed: “Ik word 
zeer goed begeleid. Ik heb al verschillende projecten in 
gedachten. Momenteel volgt ik kooklessen en een cursus 
‘Traiteur’. Wie weet…” 

 https://communa.be/ 
https://www.everecity.be/nl/

GESPREK

Aangezien het project financieel veel vergt van Everecity, 
kregen we de welwillende steun van de kabinetten van 
Staatssecretaris Nawal Ben Hamou en Minister Alain 
Maron.” 
Communa volgt haar project nauw op. Zo hebben zij 
een permanentielokaal in de Variels-gebouwen waar 
zowel de dakloze vrouwen als hun buren terecht kunnen. 
Communa heeft als missie een sociale dynamiek te 
creëren om de integratie van de vrouwen in de buurt 
te verzekeren, en daardoor ook hun eenzaamheid te 
verlichten. Ana vertelt: “Het is hier kalm. En ik heb terug 
zin om te wandelen. Ik heb hier geen moeilijkheden. Ik 
heb ook de kans om normale mensen te leren kennen. 
Nieuwe mensen zonder miserie.”
“De stap naar een dergelijke woning is niet evident 
voor daklozen maar er wordt alles aan gedaan om 
het te bewoonsters te helpen zich aan te passen. 
Voor het instappen werden de appartementen flink 
onder handen genomen door Everecity en de vzw: de 
elektriciteits- en verwarmingsinstallaties werden in orde 
gemaakt, geverfd, gemeubleerd, de woningen werden 
volledig gepoetst, de voorwaarden overlopen etc,” legt 
Nola Kerstenne uit. 

Communa’s gemeenschapsbegeleiding slaat bruggen 
naar andere opgevangen personen, de buurtbewoners 
en bestaande wijkinitiatieven zoals PSC De Là Haut, het 
cultureel centrum en de cel sociale ontwikkeling van 
Everecity. 

DE COMPLEXITEIT VAN 
DAKLOZENOPVANG

Daklozenopvang behelst verschillende facetten – er is 
zowel een individuele als een communautaire aanpak. 
Men streeft naar herintegratie via psycho-medisch-
sociale begeleiding, met de ambitie de personen te 
brengen tot een duurzame woonoplossing, en om op 
termijn sterker in het leven te staan. Wat ook betekent 
dat zij in gemeenschap moeten kunnen functioneren, 
zoals bijvoorbeeld met hun buren. En daar wringt het 
schoentje soms. 
“Ook omwille van de COVID19-periode is de 
informatiecampagne over de nieuwe buurtbewoonsters 
niet altijd even doeltreffend geweest,” vertelt Nola 
Kerstenne. “En dat zorgde bij de buren op sommige 
momenten voor wrijvingen en onbegrip. De overlast 
die de vrouwen soms veroorzaakten werd onterecht 
geassocieerd met andere incidenten in de buurt. 
Deze problemen werden deels verholpen door sociale 
initiatieven, waaronder een ambulante wasserette. De 
buurtbewoners komen er samen, slaan een praatje, 
en leren elkaar kennen op een constructieve manier. 
Dit zette de betrokken organisaties aan om aan het 
werk gaan voor een permanent wassalon (deel van een 
gemeenschappelijke ruimte), wat de contacten tussen 
de huurders nog zal bevorderen.”

11

G
es

pr
ek

G
es

pr
ek



12 13

Fo
cu

s

FOCUS : EEN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR PETERBOS

PETERBOSPARK

Peterbos is een glooiend park met hoogbouw. Het 
groene woonensemble van achttien woontorens lijkt wat 
afgezonderd ten opzichte van de buurt rondom.
De site werd opgetrokken tussen 1968 en 1981. Het 
geheel van 1.409 Woningen is momenteel betrokken bij 
werken of werken gepland tussen nu en 2031.
Er werden projecten opgestart waaronder de Beliris-
projecten voor een totaal bedrag van ongeveer 
104  Miljoen euro voor de renovatie van woningen en 
6,2  miljoen voor de heraanleg van openbare ruimte. 
De bestaande constructies worden opgewaardeerd en 
gerehabiliteerd. Naast een verbetering van het welzijn 
van de huurders binnenshuis, wil men ook het contact 
van de gebouwen met het terrein stroomlijnen.
OVM’s Anderlechtse Haard en Comensia voeren de 
renovatiewerken zo minst invasief mogelijk uit: de 
bewoners blijven waar mogelijk in hun woning. Waar 

dit niet haalbaar is, wordt het gebouw ontruimd en de 
bewoners verhuisd, zoveel mogelijk rekening houdend 
met hun wensen, en al naargelang de vrije woningen. 
Het is een grote uitdaging waarmee beide OVM’s 
geconfronteerd worden.
Aangezien de binnen- en buitenwerven ingrijpend zijn, 
en van lange duur, is de stress bij sommige inwoners 
groot. Zij klagen over lawaai, overlast en onafgewerkte 
ruimtes. De werken zouden te langzaam opschieten. 
Naast materieel comfort en praktische hulp, trachten 
de OVM’s desalniettemin het contact met de bewoners 
te onderhouden. Sociale werkers begeven zich op de 
werven en spreken de huurders individueel aan, voor en 
tijdens de werken. In de blokken met de zwaarste werken 
spelen zij kort op de bal met brieven in de brievenbussen, 
brochures, affiches, informatievergaderingen en in 
sommige gevallen SMS’en (Comensia) om de huurders 
op de hoogte te houden van de evolutie. De Anderlechtse 
Haard en Comensia stellen rustpunten ter beschikking, 
waar de bewoners overdag kunnen vertoeven. Comensia 
voorziet ook ruimte voor meerdere overnachtingen. Als 
deze appartementen volzet zijn, kan worden uitgeweken 
naar hotels. Er is een studieruimte met WIFI voorzien 
voor studenten.
Communicatie op maat is essentieel. De OVM’s 
leveren grote inspanningen, maar gezien het groot 
aantal huurders is contact niet altijd even evident. Een 
klare, transparante en gestroomlijnde communicatie 
is onontbeerlijk, rekening houdend met bijvoorbeeld 
analfabete huurders. 

DE ANDERLECHTSE PETERBOSWIJK KOMT REGELMATIG IN DE MEDIA. ZELDEN IS DE BERICHTGEVING POSITIEF. 
CONTOUR WAS BENIEUWD NAAR DE BEWONERS ACHTER DE NIEUWSBERICHTEN. EN NAAR DE BAKSTENEN, 
WAARMEE ZIJ ONLOSMAKELIJK ZIJN VERBONDEN. EN NAAR DE VELE BETROKKEN ACTOREN, ZOALS ONDER AN-
DERE DE GEMEENTE ANDERLECHT, COMENSIA, DE ANDERLECHTSE HAARD EN DE BGHM. EEN IMPRESSIE…

« Een frisse wind waait 
door de wijk met onze 
verschillende socio-
economische projecten. »
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DE ‘PETERBOSIANEN’: EEN GROTE EN 
ERG DIVERSE BEVOLKING 

Peterbos is dichtbevolkt en erg divers. Er wonen 
ongeveer 3.000 sociale huurders in 1.409 flats: 
alleenstaanden (soms ouderen), eenoudergezinnen en 
kroostrijke gezinnen.
Velen leven van een vervangingsinkomen. Minder dan 
de helft is beroepsmatig actief, wat zorgt voor een zeer 
kwetsbaar socio-economisch profiel.
Op de site leven een dertigtal nationaliteiten naast 
elkaar.
Vele bewoners kennen elkaar, en er is grote solidariteit 
onder bepaalde groepen. Er is contact onder buren, 
al was het omdat zij praktisch vaak met dezelfde 
problemen kampen. Jongeren van de verschillende 
gebouwen spelen samen voetbal. 
Op sommige plaatsen in Peterbos heerst een grimmiger 
sfeer. Iedereen kent de beelden van jonge delinquenten 
die het aan de stok krijgen met politiepatrouilles. Het 

gaat om zware feiten, maar gepleegd door een zeer 
kleine groep. Hun gedrag wordt categoriek afgekeurd 
door de andere bewoners. Het gaat hem sowieso niet 
per definitie over jongeren van Peterbos zelf die deze 
opstandjes voeren. Niet zelden zijn het bendes die van 
elders komen.
Naar aanleiding van rellen tussen een groepje jongeren 
en de ordediensten in 2018 schreven bewoners een 
open brief, beu dat het wangedrag van enkelingen 
afstraalde op de hele buurt: “Moest je ons even de kans 
geven om na te denken, echt te antwoorden, dan zouden 
we kunnen uitleggen dat deze buurt zoveel meer is dan 
de optelsom van incidenten. Dan zouden we misschien 
opnieuw naar onze buren kunnen kijken. Opnieuw 
beseffen dat we elkaar kennen, elkaar zagen opgroeien. 
We zullen ons herinneren dat we niet verschillen van 
elkaar en dat we best goed met elkaar opschieten”.
Jeanne Mosseray is doctoranda van het 
onderzoekcentrum Cosmopolis (VUB). Zij woonde in 
2017 acht maanden in Blok 16. Ze legt de gemengde 
gevoelens die Peterbos oproept uit: «Om vooroordelen 
over een wijk of over mensen de wereld uit te helpen, 
moet je in contact treden en je tijd nemen. Dat is de 
beste of misschien zelfs de enige manier. Een wijk zoals 
Peterbos heeft zo vele gezichten dat er van één enkele 
realiteit geen sprake is!». 

BEWONERSINITIATIEVEN EN SOCIALE 
COHESIE

Het Duurzaam Wijkcontract ‘Peterbos’ van de 
gemeente Anderlecht, dat van start ging in 2019 en loopt 
tot 2024, biedt een antwoord op een aantal vragen en 
noden. 
Het is het eerste DWC dat in een volledig modernistische 
sociale woonwijk van dit type wordt gerealiseerd. Een 
DWC is een doeltreffende manier om wijken op te 



waarderen (materieel en sociaal-economisch) door 
het betrekken van de bewoners. Het contract behelst 
17 miljoen euro voor ongeveer twintig projecten.
De reacties waren wat ambivalent, maar overwegend 
positief. Een frisse wind waait door de wijk, met elf 
verschillende socio-economische projecten.
Nu al zijn talrijke en zeer diverse verenigingen en 
initiatieven actief op de site. In de komende jaren 
staan Peterbos nog vele veranderingen te wachten: 
nieuwe faciliteiten, zoals een sportcomplex, een 
gemeenschapscentrum en een kinderdagverblijf. De 
openbare ruimte wordt gedeeltelijk herzien.

Samenlevingsopbouw Brussel (SO Brussel) werkt 
in Peterbos samen met D’Broej, een vereniging voor 
emancipatie van kinderen en jongeren in de wijken. Zij 
beheren het jeugdhuis in een gebouw van Comensia. Het 
PSC Peterbos heeft meerdere ruimten ter beschikking 
van De Anderlechtse Haard en Comensia.
Zij trachten de kwetsbare bewoners te ruggensteunen 
door hulp bij administratie, vormingen (zoals 
studiebegeleiding en taallessen) en via multiculturele 
ontmoetingsmomenten. Zij ijveren voor de collectieve 
belangen van de bewoners, met hen en voor hen.
Rachida kookt graag en buren brengen haar groenten 
die zij verwerkt tot tajine. Lange tijd had zij moeite om 
haar appartement te verlaten, tot zij de activiteiten van 
SO Brussel ontdekte. Nu ontmoet zij met veel plezier 
nieuwe mensen.

Het PSC ‘Peterbos’ (SO Brussel) wordt gesubsidieerd 
door de BGHM. Het PSC werkt met verschillende 
groepen, die erg divers zijn: mannen en vrouwen van 
verschillende leeftijden en nationaliteiten ontmoeten 
er elkaar. Sociaal contact is belangrijk voor velen, maar 
sommige bewoners zijn erg geïsoleerd en zeer moeilijk 
te bereiken.

“De sfeer is zeer duaal,” meent Natalie De Camps van 
PSC Peterbos. Een aantal inwoners voelt zich in de 
steek gelaten en is verzuurd, terwijl je bij anderen de 
wil ziet om iets te verwezenlijken in hun buurt. Zij willen 
het imago van de Peterboswijk opkrikken. Zij is hoopvol: 
“Er ontstaat steeds meer positieve dynamiek die zaken 
in beweging trekt. We moeten wel blijven investeren, 
ook na het Duurzaam Wijkcontract”. Er is een niet te 
onderschatten sociaal weefsel in Peterbos. Tijdens een 
presentatie-avond in september waren een dertigtal 
actieve verenigingen aanwezig om zich voor te stellen 
aan de huurders. Comensia stelt hen vrijblijvend de 
Agora-ruimte ter beschikking. 

DE VERZUCHTINGEN VAN DE BEWONERS

Er zijn weinig winkels op de site: drie kruidenierszaken, 
het sociaal restaurant van de gemeente, een 
wassalon en een apotheek. Er is een enkele huisarts 
op de site. Wat verder nog een andere, en een klein 
gezondheidscentrum, maar ruim onvoldoende voor de 
hele buurt. Er is geen verpleegster of psycholoog meer. 
Nathalie De Camps pleit ervoor om te investeren in een 
wijkgezondheidscentrum. Desalniettemin is de sociale 
dienst van de gemeente Anderlecht al jaren actief op de 
site. Samen met haar partners ijvert SO Brussel voor een 
buurthuis. 
Een café/onthaal dient als ontmoetingsplaats. Een 
aantal diensten, zoals een OCMW-antenne en verschil-
lende educatieve en ontwikkelingsactiviteiten werden 
geïnstalleerd. Mensen kunnen er mekaar ontmoeten en 
worden gesteund bij het verdedigen van hun belangen. 
De meeste van deze initiatieven, die startten in oktober 
2019, werden spijtig genoeg in de kiem gesmoord door 
de Coronacrisis.
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EEN VOOR ALLEN,  
ALLEN VOOR PETERBOS

Vele huurders in Peterbos blijven zich in meer of 
mindere mate verbonden voelen met elkaar; of het nu 
gaat om een babbeltje in de gang tot zich inzetten voor 
de gemeenschap. 
Eens gerenoveerd zal het park zijn rijkdom en 
aantrekkelijkheid terugvinden. De wooneenheden 
worden aangepast aan de huidige normen en Peterbos 
zal zijn veelzijdigheid omarmen. De speelpleinen en 
sportfaciliteiten zullen allen terug in gebruik worden 
genomen. De wegen opnieuw aangelegd met verlichting 
en met aandacht voor de mobiliteit van de bewoners, 
binnen de site zowel als regionaal.
Er wordt gewerkt op veiligheid, kwaliteit van huisvesting, 
en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. De 
drughandel wordt aangepakt.
De natuur zal worden hersteld in al haar weelderigheid 
en biodiversiteit.
Elsa woont graag in Peterbos. Ze leeft er sinds 2014. Ze 
houdt van de natuur en de groene ruimtes van het park. 
Ze is overtuigd dat “met goede wil men het Peterbospark 
kan veranderen. Allen samen, rustig aan en met 
zekerheid”. 

 http://www.soholab.org/news/in-search-for-new-
narratives/ 
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VERNISSAGEFESTIVAL VAN OPENBARE 
KUNSTWERKEN 

Tussen juni en begin oktober huldigde het 101e% van 
de BGHM maar liefst vijf openbare kunstwerken in, in 
diverse sociale woonwijken.

Het beeldhouwwerk “Het kind met de Modulor” 
van kunstenaar Hervé Paraponaris werd onthuld 
in de Galaxiewijk van De Moderne Woning in 
Sint-Lambrechts-Woluwe.
Met in zijn handen een lichtgevende lijn en cirkel geeft 
het kind het evenwicht aan tussen de reisweg en het 
grondgebied, de verplaatsing en de oorsprong, maar 
ook tussen de familielijn en de vriendenkring. Het is de 

IN KLEUR
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voorstelling van een meervoudige en open identiteit.

De “Verzameltuin” van Nina de Angelis en Louise 
Lefebvre stelt een reeks verspreide, formele en 
bruikbare constructies voor in de grote gedeelde tuin 
van Lennik-Klaver (Anderlechtse Haard).  

Voor tuinwijk Kapelleveld in Sint-Lambrechts-Woluwe 
(ABC) werd het sociale landschapssculptuur “De 
Opening” ontworpen door Alive Architecture en 
Taktyk. Het kunstwerk neemt de vorm aan van een 
‘groene opening’ die doorheen een verlaten tennisbaan 
is aangebracht. De verschillende composities erin 
vervaardigden de bewoners met gerecycleerde 
materialen.

“The Open Cube” van Patricia Sonville, Thierry 
Wieleman en Luc Tillé bevindt zich in de sociale woonwijk 
Lavoisier in Molenbeek. Dit fotografisch beeldhouwwerk 
bestaat uit een gesloten en open kubus in cortenstaal 

en tegelwerk. Op basis van dit project werd er een 
fotoboek gepubliceerd met persoonlijke verhalen van 
de bewoners.



ZESTIG HOUTEN PREFAB-WONINGEN OP 
HET SHAKESPEARETERREIN

Na het akkoord van de Brusselse regering kocht de BGHM 
het Shakespeareterrein in Anderlecht aan, waarop zestig 
houten prefab-bwoningen van hoge kwaliteit zullen worden 
opgetrokken.
Het Brussels Gewest voerde een eerste experiment uit 
met de installatie van twintig houten prefab-modules in de 
Modelwijk en dat bleek een succes: de bouw, plaatsing en 
installatie van deze modules namen nauwelijks een jaar in 
beslag. Houten prefab-woningen blijven een innovatieve en 
duurzame oplossing om het sociale woningbestand op een 
snelle en efficiënte manier uit te breiden. Het experiment 
wordt dus voortgezet op het Shakespeareterrein aan de 
rand van het gewest.
De start van de bouw en de assemblage is gepland 
voor eind 2023, begin 2024. In eerste instantie zullen 
enkele van deze woningen worden aangeboden als 
tijdelijke herhuisvestingsoplossing voor de geplande 
renovatieprojecten op de Peterbossite.

HET BEGIN VAN AMBITIEUZE 
RENOVATIES IN TERDELT

De Schaarbeekse Haard heeft de renovatie afgerond van 
21 sociale woningen op de kruising van de De Craenestraat 
en de Guffensstraat. Nu het gebouw is opgefrist, kunnen 
21 gezinnen hun intrek nemen in lage-energiewoningen 
dankzij de plaatsing van thermische binnenisolatie en 
een zeer degelijke dichting. Vier woningen zijn aangepast 
voor personen met een beperkte mobiliteit.
Het bouwwerk werd gerealiseerd door een studiebureau 
bestaande uit AAC Architecture, Matriche en MK 
Engineering, en door de algemene aannemer voor de 
renovatie, Ets. Malice.
De gebouwen bevinden zich in het hart van tuinwijk 
Terdelt. De werken zijn het begin van een ambitieus 
renovatieproject dat de Schaarbeekse Haard in de wijk 
onderneemt.
De woningen werden te huur gezet en begin oktober 
vond de inhuldiging plaats.
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Tot slot gaven kunstenaars Marie André, Nicolas Kozakis 
en Eugène Savitzkaya een vleugje poëzie aan de sociale 
woonwijk Stepman van Log’iris met hun “Tuin onder de 
sterren”.

De werken zijn het resultaat van ontmoetingen tussen 
een kunstenaar(sgroep), een plaats en de bewoners 
ervan. 

Sinds de start van het 101e% in 2002 zijn er via dit 
artistieke programma al zo’n 22 werken tot stand 
gekomen. De kunstwerken zorgen voor een sterkere 
identiteit van de sociale woonwijken en dragen bij tot 
het goede samenleven. Zij bieden een nieuwe kijk op de 
openbare ruimte in het Brussels Gewest. 
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DE GROENE VERADEMING VAN 
EVENEPOEL

Begin augustus is Evenepoel, een nieuw tijdelijk park, 
opengegaan. Het is gelegen op een deel van de site van 
het toekomstige Mediapark en geeft de huurders van 
de Schaarbeekse Haard en hun buren de kans om te 
genieten van een groene ruimte, gewoonlijk gesloten 
voor het publiek. Een welgekomen initiatief na vele 
maanden lockdown!
De site behoort toe aan de RTBF/VRT en wordt 
opgekocht door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. De verkoopakte voorziet in een geleidelijke 
eigendomsoverdracht tussen 2018 en 2025. De zone 
werd geopend voor het publiek en grenst aan de 
achterzijde van de woningen van de Schaarbeekse 
Haard.
Er zullen begeleide activiteiten voor jongeren, gezinnen 
en senioren georganiseerd worden. Het project kwam 
er in overleg met PSC Reyers, Schaarbeekse Haard 
en de gemeente Schaarbeek. Ook de buurtbewoners 
werden betrokken. Er kwamen bijeenkomsten om een 
beter zicht te krijgen op de behoeften en wensen van 
de buurt. 

DE BIJZONDERE WONINGEN VAN DE VAN 
MEULECOMWIJK

OVM Molenbeekse Woningen heeft de renovatie 
voltooid van zeven sociale eengezinswoningen in de Van 
Meulecomwijk, in de gelijknamige straat in Molenbeek. 
De woningen zijn bijzonder in het bouwblok. Het Van 
Meulecomproject, waarvan de BGHM de bouwheer is, 
werd bekroond met de be.exemplary 2016.
Deze ingrijpende renovatie van de gebouwen biedt 
woongelegenheid voor zeven gezinnen. Zij kunnen 
rekenen op een woning met drie slaapkamers, een 
kantoor en een eigen tuin. De woningen zijn geschikt 
voor gezinnen met vier tot zes personen en hebben 
uitstekende energieprestaties dankzij hoogwaardige 
thermische isolatie en luchtdichtheid. 
De energieaanpak verschilt van de standaardrenovatie 
van sociale woningen in het Brusselse Gewest, dankzij 
de conservatievere aanpak van de bouwelementen, het 
gebruik van ecologische of recuperatiematerialen en de 
installatie van een natuurlijk ventilatiesysteem. Er werd 
ook bijzondere aandacht besteed aan de omgeving, 
met gemeenschappelijke tuinen, moestuinen en een 
rationeel waterbeheer op het perceel.
Het ontwerpteam bestaat uit Karbon’ voor de 
architectuur, A+ Concept voor de EPB en BESP voor 
de stabiliteit. OVM De Molenbeekse Woningen zal de 
woningen beheren.
Met zijn unieke typologie zorgt dit project voor een 
verademing in deze veranderende wijk.

DE KUNSTCOLLECTIE 101E%

Onlangs werd een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten tussen Urban.brussels en de BGHM over de 
inventaris van het Brussels cultureel erfgoed.
De kunstwerkencollectie van het 101e%-programma van 
de BGHM is voortaan opgenomen in de inventaris van 
de erfgoedcollecties van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Meer info vindt u op: https://collecties.erfgoed.
brussels
Een opsteker voor het 101e% van de BGHM dat binnenkort 
zijn 20e verjaardag viert!

FILMPJE: HOE KUNT U UW 
ENERGIEVERBRUIK VERLAGEN?

Om huurders en kandidaat-huurders relevante en 
begrijpelijke informatie aan te reiken, en in het kader van 
de digitalisering van de sector, werkt de BGHM nauw 
samen met de OVM’s om videoclips over verschillende 
onderwerpen te maken. Zes video’s hebben de doelgroep 
al bereikt: Inschrijven voor een sociale woning, Vocht in je 
woning vermijden, Brand vermijden, Hoe dien je klacht in bij 
een OVM? en Hoe ga je om met een lage-energiewoning?
De recentste videoclip gaat over energiebesparing. De 
video geeft enkele tips en trucs over elektriciteit, water 
en verwarming. Deze tips zijn goed voor de planeet, maar 
ook voor de portemonnee!
De reeks is beschikbaar op het YouTube-kanaal van de 
BGHM.

https://bit.ly/anim-slrb
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100 JAAR SOLIDARITEIT EN 
SAMENWERKING IN MOORTEBEEK

Op 10 september vierden ABC en de Fondation 
Lombaerts het honderdjarig bestaan van de tuinwijk 
Moortebeek in Anderlecht. De 331 charmante huizen en 
110 appartementen van deze wijk werden na de eerste 
wereldoorlog gebouwd door de huurderscoöperatieve 
Les Foyers Collectifs, een van de voorlopers van ABC. 
De bedoeling was om een haven van rust te creëren aan 
de rand van de dichtbevolkte stad, en waar principes 
van solidariteit en gelijkheid overheersen – en daar zijn 
de architecten glansrijk in geslaagd. Tot op vandaag is 
het aangenaam toeven in deze rustige wijk. En dankzij 
de verschillende renovatieprojecten die momenteel 
in goede banen worden geleid door ABC en de BGHM, 
kunnen de bewoners van alle moderne comfort genieten.

DE BGHM OP DE BBC

De serie Building Communities, geproduceerd voor 
Housing Europe door BBC StoryWorks, toont de verhalen 
achter projecten van sociale, openbare en coöperatieve 
woningen doorheen Europa.
Ontdek nu hoe de duurzame, gemengde wijken Tivoli 
GreenCity en Klein Eiland/Citygate II kansen bieden aan 
de (toekomstige) bewoners!
Beide projecten komen voort uit een samenwerking 
tussen de BGHM en citydev.brussels en worden 
geïntegreerd in de reeds bestaande buurt. Klein Eiland/
Citygate II wordt een geheel van 256 sociale woningen, 
108 geconventioneerde woningen, een school en 38 
ruimtes voor economische activiteiten.

http://www.bbc.com/storyworks/
building-communities/the-growing-city-within-brussels

(AL) BUURTLEVEN IN KLEIN EILAND/
CITYGATE II

Na de lockdown pikt het openbare leven langzaam de 
draad weer op. Over heel Brussel vinden tal van nieuwe 
activiteiten plaats, onder andere op de site van het 
project Klein Eiland/CityGate II. De tijdelijke bezetting 
Circle Park is voor een periode van drie jaar opgezet op 
het terrein van de BGHM. Dit ecosysteem met een mix 
van circulaire economie, sportvelden en evenementen 
werd - in een snel veranderende wijk - ingehuldigd door 
de coöperatieve vereniging Entrakt. Het aanpalende 
terrein en gebouw van citydev.brussels zorgt al sinds 
enkele jaren voor een levendige dynamiek met de 
tijdelijke bezetting Studio Citygate.

Circle Park werd aangelegd om plaats te bieden aan 
verschillende tijdelijke evenementen, zowel sportief 
(padelvelden, beachvolleybalterreinen, pingpongtafels 
en petanquebanen), als feestelijk (een groot terras, 
bars en een taverne met streekbieren en andere lokale 
lekkernijen) als cultureel (een podium voor stand-ups, 
dj-sets, concerten, shows enz). Daarnaast organiseerde 
de vzw «Fais le toi-même» er de hele zomer door een 
ambachtsmarkt en workshops voor duurzame creatie. 
De allerkleinsten konden zich vermaken met een aantal 
gratis kinderspelletjes.
Circle Park zorgt voor leven in de buurt, nog voor de 
komst van de eerste huurders in Klein Eiland/Citygate II 
over enkele jaren.
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PAPENVEST: DE TRANSFORMATIE IN 
BEELDEN

Amy Cissé is sociaal collectief werkster bij De Brusselse 
Woning. Hoewel zij er al werkt sinds 2013 evolueerde 
haar dienst en is de functie redelijk nieuw. 
Wonen wordt opgevat in de brede betekenis omdat het 
ook de gemeenschappelijkheid, zowel van de site als bij 
uitbreiding van de stad in rekening neemt. Bewoners/
inwoners worden betrokken bij hun omgeving. 
De projecten van een sociaal collectief werker zijn lokaal 
en beperkt in de tijd. Het meest bekende voorbeeld van 
ondersteuning zijn de bewonersvergaderingen, maar 
er zijn ook projecten met verschillende partners, de 
ondersteuning van het plaatsen van fietsstallingen of 
meehelpen aan het upgraden van de openbare ruimte.
Amy heeft al een gevarieerd parcours afgelegd, met 
verschillende studies in de kunstensector, gaande van 
plastische tot videokunst en fotografie. Hoewel haar 
werk haar grote passie is, ligt haar hart toch ook bij de 
hedendaagse kunst.
De Papenvest is een site die vele sterke emoties 
oproept, niet alleen bij de bewoners. De meesten zijn 
zeer gehecht aan hun huis en hun buurt. De site heeft 
een zeer specifieke, krachtige uitstraling, ook voor Amy. 
De extreme transformatie die de plaats nu zal ondergaan 
kon zij niet ongedocumenteerd laten.
Foto’s roepen gevoelens op, zij vertellen verhalen en 
leggen herinneringen vast. Daarom dacht de OVM aan dit 
medium om de Papenvest voor, tijdens en na de afbraak 
vast te leggen. En de bewoners de kans te geven zich uit 
te drukken.
Het project ontwikkelde zich op een natuurlijk manier. 
Er werd geen oproep gedaan aan de huurders. Amy 
baseerde haar foto’s op beelden van plaatsen die haar 
aanspraken en op toevallige ontmoetingen, waarbij haar 
‘modellen’ gewoon toezegden om voor de camera te 
komen en zich op een spontane manier uitdrukten.

De Brusselse Woning wou niet te lang wachten om te 
exposeren, en een eerste reeks foto’s over de buurt was 
dus al gereed voor bezichtiging in september en vond 
plaats in de Hageltoren. De beelden spraken boekdelen. 
De sterke emotionele verbondenheid van de bewoners 
met hun buurt is indrukwekkend.
De tentoonstelling over de transformatie van de 
Papenvest, een van de meest iconische sites van de 
Brusselse stadscentrum, was een succes!
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ALLEMAAL OP DE FIETS! 

Een twintigtal sportieve collega’s hebben in juni twee 
weken lang een fiets uitgetest voor hun privé- en 
professionele verplaatsingen. Medewerkers van de 
organisatie Pro Vélo hebben hen eerst een theoretische 
opleiding en praktische gids gegeven zodat zij in alle 
veiligheid kunnen fietsen. 

Daarnaast kunnen fietsende collega’s gebruik maken 
van een nieuwe beveiligde fietsenstalling en krijgen zij 
een kilometervergoeding voor hun verplaatsingen. 
En ze blijven in topconditie! Tal van goede redenen dus 
om Brussel te doorkruisen op twee wielen. 

DE BGHM OP AVONTUUR
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INVENTIVITEIT MET RESPECT VOOR 
HET GEBOUW: LUTTRE EN 11.000 M² 
RENOVATIE

Het voormalige gebouw van “Diamant Boart”, gelegen op 
de hoek van de Luttrebruglaan en de Gerijstraat, maakt 
deel uit van het Brusselse industriële erfgoed van jaren 
1950. Het werd in 2016 aangekocht door de Zuiderhaard.
De OVM wil er al haar administratieve en technische 
diensten vestigen en een zestigtal sociale woningen in 
onder te brengen. In totaal zal bijna 11.000 m² oppervlakte 
worden gerenoveerd!
In juni 2018 werd een wedstrijd georganiseerd door de 
BGHM. Het ontwerp van de tijdelijke architectenvereniging 
Matador-CLN werd geselecteerd. Volgens de planning 
zullen de werken starten in maart 2022 en het einde is 
voorzien voor de tweede helft van 2024.

De architecten gaan voor een gedurfde aanpak: het 
gebouw zal zijn oorspronkelijke vorm en indeling 
behouden. Zij zullen geen overhaaste uitbreidingen 
uitvoeren en een aantal bouwelementen hergebruiken. 
Deze radicale benadering van hergebruik betekent dat het 
gebouw zich niet aanpast aan archetypische woningen, 
maar dat het juist deze zijn die dit behoud aangrijpen om 
zichzelf uit te vinden in relatie tot het gebouw.
Hieruit volgen een compositie van woningtypologieën die 
elkaar kruisen, waarbij zowel de openheid van de openbare 
ruimte als het intieme ‘samenhuizigheidsgevoel’ van de 
twee bestaande binnenplaatsen wordt gezocht. Voor de 
kantoren is een compositie van twee patio’s op de begane 
grond voorzien.
De afbraakwerken worden tot het strikt noodzakelijke 
beperkt. De gevels aan de straatkant worden behouden, 
met een dubbele huid achterin om een doorlopende 
loggia te creëren die de woningen royale buitenruimten en 
een beschermende laag biedt, voor privacy en zonlicht.
Naast het feit dat men binnen de bestaande volumes 
blijft, de structuur niet wordt aangetast en een maximum 
aan elementen op zijn plaats blijft, is de benadering 
van het project duidelijk duurzaam. Dit bestendigt het 
gebouw in zijn oorspronkelijke materialiteit, immanente 
duurzaamheid, en maakt nieuwe herontwikkelingen 
mogelijk tegen geringe kosten. 
De bouw van loggia’s maakt het mogelijk de thermische 
problemen aan te pakken. De isolatie wordt op een zeer 
efficiënte manier aangebracht zonder de architectuur 
van het bestaande gebouw aan te tasten.
Ten slotte kan - door alleen aan de afwerking te werken - 
een bijzondere inspanning worden geleverd bij de keuze 
van de materialen om een optimale duurzaamheid te 
garanderen.
(artikel van Marc Mawet, Matador)

VANDEURENSITE FASE III EN IV: EEN KNAP VOORBEELD VAN CIRCULAIRE ECONOMIE

De Vandeurensite fase III en IV van Binhôme werd in 
2019 niet voor niets laureaat van de be.exemplary-prijs. 
In de zomer werd het zeer ambitieuze project, een 
voorbeeld van integratie van circulaire economie in 
overheidsopdrachten, voorgesteld door Binhôme op 
het Seminarie Duurzame Bouw 2021 van Leefmilieu.
brussels. Het gaat om de rehabilitatie van 160 woningen, 
een gemeenschapsvoorziening en de binnenruimte van 
het huizenblok door 132 woningen, en vier voorzieningen 
waarvan een polyvalente zaal en een huiswerkschool. 
Circulaire economie draait om de gecontroleerde 
ruimtelijke herorganisatie van bestaande gebouwen, 

met maximaal behoud van de aanwezige structuur en 
het hergebruik van bestaande middelen en materialen. 
Er wordt eveneens getracht de energiebehoeften in te 
perken.
Het sociale luik is ontwikkeld door samenwerking met 
organisaties met aangepast werk en met flexibele 
sociale clausules.
Ook de omgeving van de site wordt aangepakt. 
Biodiversiteit en circulaire economie gaan hand in hand. 
Dit alles komt het sociale en de levenskwaliteit van de 
bewoners ten goede.
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EEN OVERHEIDSAGENTSCHAP VOOR 
WONEN: WONEN IN VLAANDEREN 

Tegen 1 januari 2023 moeten de overheidsorganisaties 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 
en het agentschap Wonen-Vlaanderen één agentschap 
vormen. Door deze fusie komt er zo één Vlaams 
aanspreekpunt voor het beleidsveld Wonen. Dit nieuwe 
agentschap kreeg, na een poll bij alle personeelsleden, 
de naam Wonen in Vlaanderen. 
Wonen in Vlaanderen wil samen met zijn partners 
kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar 
wonen mogelijk maken voor alle inwoners in Vlaanderen. 
Zo wil de nieuwe organisatie de dienstverlening aan 
de burger, de lokale besturen en de woonactoren 
kwaliteitsvol en laagdrempelig houden. Met lokale 
besturen en woonactoren bouwt het agentschap een 
sterk partnerschap met duurzame verbindingen uit. Het 
agentschap zal ook instaan voor het woonbeleid, wat ze 
met een brede blik wil waarmaken. 
De slogan van de nieuwe organisatie wordt ‘een thuis 
voor iedereen’. Het nieuwe agentschap wil immers 
een thuis zijn voor burgers, professionele klanten en 
stakeholders én voor al haar personeelsleden.
De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en 
sociale verhuurkantoren (SVK’s) moeten tegen diezelfde 
datum woonmaatschappijen vormen (zie het vorige 
nummer). Tegen 1 januari 2023 zal dus het lokale en 
Vlaamse woonlandschap een hertekening kennen. 

DE SCHOK VAN DE VERWOESTING 
MAAKT PLAATS VOOR SOLIDARITEIT EN 
EXPERTISE 

De dodelijke overstromingen die in Wallonië enorme 
schade hebben aangericht, leidden tot een ongeziene 
crisis. Gezien de menselijke drama’s en de vele mensen 
van wie het leven compleet overhoop werd gehaald 
en van wie de toekomst onzeker is, hebben de talrijke 
inspanningen die vandaag worden geleverd in eerste 
instantie en vooral tot doel om het grondwettelijk recht 
op behoorlijke huisvesting te herstellen.
Er bestaat uiteraard niet één enkele oplossing om de 
getroffen gezinnen te herhuisvesten: geen enkele Waalse 
instantie voor (tijdelijke) huisvesting, of die nu openbaar 
of privé is, kan hier en nu voldoende woningen ter 
beschikking stellen van de duizenden dakloze gezinnen. 
Het komt er dus op aan de krachten te bundelen, en 
complementair en transversaal maar ook creatief te 
werk te gaan om voorlopige oplossingen te bedenken en 
tegelijk te werken aan een duurzame heropbouw.  
De Waalse Regering maakte een budget vrij van 2 miljard 
euro en richtte een bijzonder Commissariaat voor de 
heropbouw op dat instaat voor de coördinatie van alle 
gewestelijke instanties die bij de heropbouw betrokken 
zijn en dat zorgt voor een transversale aanpak van de 
gevolgen van de overstromingen.
Ook het Waalse openbare huurwoningenbestand werd 
getroffen: tien openbare woonmaatschappijen (SLSP’s) 
krijgen dringende specifieke hulp van de Waalse Regering 
om de sociale huurders te herhuisvesten. 
De Gewestregering keurde een besluit goed dat afwijkt 
van het gebruikelijke mechanisme om openbare 
woningen toe te wijzen en dat stipuleert dat elke 
leegstaande woning prioritair zou worden toegewezen 
aan:  
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DE BIJZONDERE BEDRIJVIGHEID VAN 
CRAETBOS

Malika woont sinds 2009 in het groene Craetbos 
(Versailles) in Neder-over-Heembeek. Haar leven is sterk 
verweven met de buurt. Zij was een van de eersten om er 
neer te strijken. 
Er zijn 36 woningen in deze rustige wijk. Haar 
appartement met balkon kijkt uit over de tuinen van haar 
buren. Ze vindt het heerlijk daar te wonen, hoewel ze 
haar appartement wat te klein vindt. Malika fotografeert 
en het is moeilijk om haar apparatuur op te bergen. 

Ook ergert ze zich soms aan de betonnen constructie 
op de begane grond, die het auto’s moeilijk maakt te 
manoeuvreren.
Ze is echter vol lof over de buurt en haar bewoners. “De 
sfeer en gezelligheid in de buurt is ongelooflijk,” vertelt ze. 
“Als er activiteiten zijn, zoals het jaarlijkse buurtfeest dat 
wordt georganiseerd door de jongeren, doet iedereen 
mee. We hangen echt samen”. Eenmaal per week vindt 
een gezamenlijk ontbijt plaats.
Over haar jonge buren is Malika bijzonder enthousiast. Ze 
vindt het wel spijtig dat de jongeren weinig mogelijkheden 
hebben en pleit voor een sportzaal. 
Erg geëngageerd als ze is, wist ze samen met twee 
buren en de kinderen uit de wijk een hele organisatie 
op te zetten voor het opruimen van afval. Op geregelde 
tijdstippen werken jong en oud mee. “Ik kan niets slecht 
zeggen over de jongeren van Neder-over-Heembeek!” 
zegt Malika vol vuur, “Ze zijn gedreven als het over hun 
buurt gaat en ze nemen positieve initiatieven.”
Naast de zes composthopen in de wijk, waaraan Malika 
meewerkt, organiseert zij samen met de buren ook 
rondhalingen bij verscheidene winkels. De oneetbaar 
geworden voeding wordt gecomposteerd, terwijl de 
goede levensmiddelen worden verdeeld onder de buren 
die het moeilijk hebben. 
Zij heeft nog grootse plannen voor haar wijk. En voor de 
wereld in het algemeen! Ze wil mensen motiveren nog 
meer te gaan recycleren, minder te verspillen en heeft 
een hekel aan plastic.
Wij weten zeker dat ze haar doel zal bereiken, samen met 
de jonge mensen uit de buurt.

MIJN WIJK
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1. de getroffen sociale huurders die een nieuwe woning 
moesten krijgen; 

2. de gezinnen in een precaire situatie die niet in een 
openbare woning wonen maar waarvan de woning 
moest worden geëvacueerd (overeenkomst voor 
precaire bewoning).

Er ontstond snel solidariteit tussen de SLSP’s onderling 
en de Waalse huisvestingsmaatschappij (SWL) 
ontwikkelde informaticatools om vraag en aanbod zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen: een FAQ, de 
aanpassing van de tool « enige kandidatuur » voor de 
twee hierboven vermelde gezinscategorieën..., een 
webpagina voor het grote publiek die regelmatig wordt 
bijgewerkt. 
Op verzoek van de Regering lanceerde de SWL ook een 
raamovereenkomst voor de verhuur met aankoopoptie 
van modulaire tijdelijke woningen en voor de 
terbeschikkingstelling van meubelopslagruimten voor 
de getroffen gezinnen. Deze woningen zullen worden 

gevestigd op bouwrijpe terreinen die toegang hebben 
tot water, elektriciteit en verwarming.  De prioriteit gaat 
daarbij uit naar terreinen vlakbij de getroffen zones 
zodat de gezinnen in de buurt kunnen blijven wonen. 
Alles wordt in het werk gesteld opdat de gemeenten, 
OCMW’s en SLSP’s in september de eerste bestellingen 
zouden kunnen plaatsen.
We stellen eens te meer vast hoezeer de werknemers in 
de sociale huisvestingssector zich betrokken voelen bij 
de opdrachten van algemeen belang van hun respectieve 
organisaties, en dit ongeacht hun gewest of land. Zo 
stelden de werknemers van de SWL zich spontaan ter 
beschikking om onder meer administratieve en sociale 
hulp te verlenen aan de zwaar getroffen SLSP’s. De 
Algemene directie stemde in met dit solidaire initiatief 
zodat de werknemers zich hier één dag per week konden 
aan wijden.

https://www.swl.be/index.php/accueil/inondation

31

#
 B

G
H

M

# BGHM 



DE BGHM-HELDEN VAN DE IMMORUN

Dat er veel sportievelingen tussen de BGHM-mede-
werkers zaten, dat wisten we al. En dat ze zelf na een 
vermoeiende race blijven lachen, werd bewezen op de 
twaalfde editie van de Immorun!
Zonder veel voorbereiding en zonder samen geoefend te 
hebben, hebben onze twee teams het er geweldig vanaf 
gebracht: ze eindigden op de 95e en 111e plaats op een to-
taal van 201 teams in de categorie gemengd.
Proficiat aan onze zes dappere lopers!

Indien u Contour niet wenst te ontvangen, of u zich integendeel wil abonneren, neem dan contact op met comm@bghm.brussels

DE BGHM BEWEEGT

EN, WAT VINDT U VAN CONTOUR?

Sinds 2017 al informeert de Contour zijn zeer diverse 
lezerspubliek over de meest recente ontwikkelin-
gen van de Brusselse sociale huisvesting. U leest nu 
de dertiende Contour. Tijd om u even een vraagje 
te stellen. Gezien wij ons steeds willen verbeteren 
nemen we de gelegenheid te baat voor een korte 
rondvraag. U zou ons bijzonder helpen door enkele 
minuten te nemen om onderstaande enquête in te 
vullen. Wij danken u hartelijk bij voorbaat!

https://bit.ly/enquete-contour


