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Jonge ontwerpers gaan debat met de 

Brusselaars aan over Anspachpark 
 

11 oktober 2013 

 
Op de dag van de Architectuur zondag 13/10 organiseert het collectief 1V4M2A 

een tentoonstelling over de toekomst van de centrale lanen in Brussel. ’s 

Avonds is er ook een filmvoorstelling op het Beursplein. Hiermee willen de 

ontwerpers eindelijk het debat over deze belangrijke as aangaan met de buurt 

en de bewoners van heel Brussel. “Volgens ons is hoog tijd om mensen te 

informeren over dit cruciale dossier” zegt Tine Vleugels van 1V4M2A. 

 

In 2012 wonnen de vijf ontwerpers van 1V4M2A de ideeënwedstrijd Parc Anspach Park 
van Bral vzw en partners. Voor hen was dat geen eindpunt maar eerder een begin van 
een engagement voor de centrale lanen in de vijfhoek. Nu zondag 13 oktober, in het 
kader van de Dag van de Architectuur, pakken ze uit met een tentoonstelling, met steun 
van Bral vzw, vol info en ideeën én met concrete ingrepen. 
 
“De heraanleg van de Anspachlaan zal een groot effect hebben op de handel in de 

binnenstad, op het leven van de buurtbewoners en – niet te vergeten - op de mobiliteit in 



heel Brussel” zegt Pieter Thibaut van het collectief. “Het doorgaand verkeer wordt 

immers doorgeknipt. Het is dan ook de hoogste tijd om het debat hierover te voeren met 

de buurt en met de stad.” “Het zou inderdaad zonde zijn om te wachten tot de plannen al 

veel verder zitten vooraleer de mensen er wat van horen”, aldus collega Pieter Maes. “Op 

dit moment loopt de studie voor de opmaak van een lussenplan voor het verkeer in de 

vijfhoek. Belangrijke beslissingen zijn dus in de maak.” 
 
Gelukkig heeft ook het schepencollege dit beseft want de ontwerpers hebben hen bereid 
gevonden om hun initiatief te steunen. Zo worden er parkeerplaatsen vrij gemaakt om 
enkele proefopstellingen te tonen en is er een filmvoorstelling op het Beursplein op 
zondagavond, met financiële steun van de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Daar zal het werk van de filmstudenten van het Rits te zien zijn vanop de 
trappen van de Beursschouwburg worden. 
 
De proefopstellingen tonen hoe een groene opbouw bovenop de bestaande verharding tot 
snel uitvoerbare en kwalitatieve resultaten kan leiden. Ook verticale 
begroeningsmogelijkheden zullen getoond worden. Bart Bols en Hans De Blauwe leggen 
uit: “Met de opstelling willen we aantonen dat groen in de Anspachlaan geen utopie is. 

Ook de fasering van de werken wordt hier duidelijk mee geillustreerd.” 
 
De tentoonstelling zelf vindt plaats in de inkomhal van de Ancienne Belgique op de 
Anspachlaan. Het publiek is welkom doorlopend van 10 tot 18 uur. De proefopstellingen 
staan op de Anspachlaan zelf net voor de AB. De kortfilmvoorstelling gaan van start om 
19u30 op het Beursplein en eindigt om 21u.  
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info@1v4m2a.eu 

Pieter Maes: 0479 27 41 39 

Pieter Thibaut: 0499 42 23 44 

 

 

 

 

 
 

(Brusselse Raad voor het Leefmilieu) is een Nederlandstalige Brusselse vereniging van 
bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met hetzelfde engagement: een leefbare stad, 
waar iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een milieuvriendelijke, 
betaalbare en aangename manier. We zetten ons hier samen met onze leden en partners voor in 

via lobbywerk en acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te verspreiden. We steunen Brusselaars in 
hun strijd en adviseren en sensibiliseren hen. Als onafhankelijke vereniging werken we hierbij altijd vanuit een 
solidaire visie en met aandacht voor participatie, gelijkheid en diversiteit. 


