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Explore ZUID-MIDI: het verslag 

 
Op 1 juni 2019 hakten een 50-tal mensen zich een weg door de wildgroei aan plannen 
voor de omgeving van het Zuidstation. BRAL organiseerde een wandeling door de 
Zuidwijk en liet de betrokken spelers aan het woord. Met dit verslag (her)beleef je de 
hoogtepunten vanuit je luie zetel.  

EEN VALLEI 

 

1  .Explore Zuid – de route 

In dit stuk van de Zennevallei geen krokodillen maar een groot station met daarrond 
huizen en veel kantoren. Kantoren die dankzij het station uitzonderlijk goed bereikbaar 
zijn. Sinds de golf van kantoorbouw in de jaren negentig staan veel projecten echter op 
standby. De grootschalige vastgoeddromen van de ontwikkelaars en de NMBS volgden 
elkaar op. Net zoals de ontwikkelingsplannen van het Gewest om dit alles te kaderen. 
(Het laatste was het richtschema Zuid.) 

En de bewoners in de Zuidwijk? Zij wachten. Op groene ruimten, betaalbare woningen, 
gemeenschapsvoorzieningen, economische activiteiten etc. De oude gebouwen worden 
ouder en nieuwere gebouwen zien er al oud uit. En blinde muren verbergen nog steeds 
de gigantische hallen (14.000 vierkante meter) onder de sporen. Tijd voor een update!  

  

https://bral.brussels/nl/artikel/wat-met-de-zuidwijk
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EERSTE STOP - van NMBS-kantoren naar grote vastgoedprojecten   

 

2. De NMBS l icht haar plannen toe. (foto N. Cheval ier) 

We krijgen een update van de plannen op onze eerste stop in de Frankrijkstraat. Anno 
juni 2019 lijkt er schot in de zaak te komen voor de Zuidwijk. Het Gewest is bezig aan 
een Richtplan van Aanleg (RPA) dat de toekomst voor de Zuidwijk moet uittekenen. 
Het wordt ons voorgesteld door Maarten Lenaerts van Perspective. Je vindt zijn 
presentatie hier. Het richtplan bouwt verder op het masterplan uit 2015, maar wordt 
aangepast op basis van o.a.de nieuwe projecten van de NMBS. Check de slides!  

Mevrouw Paryski van de NMBS licht toe dat de NMBS een groot deel van de perimeter 
in eigendom heeft en drie van zijn vier grote kantoorlocaties te koop stelt. Honderd tot 
honderdvijftigduizend vierkante meter ‘publieke gebouwen’ van de NMBS worden dus 
verkocht. Om wat te worden? Woningen, kantoren, winkels....? Dat bepalen het Gewest, 
de gemeenten en de vermogende koper die in 2019-2020 wordt geselecteerd. De koper 
zal instaan voor zowel het ontwerp, de bouw als het onderhoud van de drie grote kavels. 
De vrees bestaat dat de minder rendabele activiteiten het onderspit zullen delven.  

De NMBS blijft in de wijk en verzamelt haar kantoren in hun gebouw aan de 
Fonsnylaan. Een deel daarvan (de Tri Postal)  zal binnenkort tijdelijk gebruikt worden  
door verenigingen en collectieven gegroepeerd door Communa vzw. Het gebouw zelf 
wordt verhoogd met een extra verdieping om de gevraagde 75.000 m² kantoorruimte te 
kunnen omvatten.  

https://bral.brussels/sites/default/files/bijlagen/190601_MIDI_BRAL.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/poles/bxl_midi_lauc_modifs_sd_v1_janvier_2016_-_nl.pdf
http://www.irismonument.be/nl.Sint-Gillis.Fonsnylaan.47.html
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Onze eerste halte aan de NMBS-kantoren in de Frankrijklei is natuurlijk niet toevallig. 
Ze paalt aan de site "Frankrijk-Bara", een van de drie bouwblokken die de NMBS 
verkoopt. Er zouden vooral woningen komen (80%). Dit hoge percentage woningen valt 
deels te verklaren als tegengewicht voor het te hoge aandeel kantoren in het Victor-
project (zie verderop). Het Brussels Gewest streeft namelijk naar een 50/50 verdeling 
kantoren/woningen in de wijk. Vanop de 12e verdieping hebben we alvast een mooi 
zicht op het projectgebied.  

Ulric Schollaert van Mobiel Brussel vult aan dat ze van plan zijn om van de Frankrijklei 
een éénrichtingsstraat te maken voor de auto’s. De bussen zouden dan via de andere 
richting de stad uit rijden.  

TWEEDE STOP – De Zenne 

 

3. Zicht op de Zenne vanop de zesde verdieping van het Phil ips-gebouw (foto C Mercenier)  

De Zenne meandert achter de Veeartsenstraat in de open lucht. Ze is helaas niet 
toegankelijk. De rechteroever (links op de foto) wordt beheerd door Leefmilieu Brussel 
en de verwaarloosde overkant, bezaaid met parkings en kantoren, is in handen van 
projectontwikkelaar Virix. Het vastgoedproject dat ze ons voorstellen omvat 
kantoorgebouwen, nieuwe woningen en wat winkels. Het gebied mag dan wel een 
Ondernemingsgebied in Stedelijke Omgeving (OGSO*i) zijn, voorlopig is er in het plan 
nog weinig plaats voor productieactiviteiten. Nochtans is de werkloosheid hoog en de 
scholingsgraad laag in deze buurt. Maar de plannen liggen nog lang niet vast. 

Er is alvast het goede voornemen de groene waterkant voor iedereen toegankelijk te 
maken. 
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Het uitzicht doet mijmeren over wat er mogelijk is. Stel je voor: een wandeling tot Wiels 
tussen de Zenne en de sporen. Een wandeling die via de autoluwe Frankrijkstraat kan 
doorgetrokken worden naar het station. Zo kan iedereen, niet alleen de toekomstige 
bewoners, genieten van de enige échte groene ruimte in de omgeving. Het gewest 
maakt er werk van, maar … wandel- en fietsplezier gaan niet zo makkelijk samen met 
de complexe spooromgeving van Infrabel. Binnenkort hopelijk meer nieuws! En wie 
weet, misschien ook een rondleiding. 

Daarna vertelt Ulric Schollaert van Mobiel Brussel over de toekomstige testen in het 
eerste gedeelte van de Tweestationsstraat. Ook die zal een éénrichtingsstraat worden. 
In totaal worden er de komende maanden testen uitgevoerd op zes à zeven plaatsen 
rond het station. Na de testfase worden de testen waarschijnlijk definitief.  

DERDE STOP – Heldenplein in Sint-Gillis en comité Zuidwijk 

 

4. Bewoners aan het woord in de Zuidwijk  

De bewoners van comité Zuidwijk aan het woord!  Zij willen vooral op de hoogte zijn 
van de toekomstige plannen voor de wijk. Het is duidelijk dat er heel wat ontbreekt om 
de wijk bewoonbaar te maken: er is weinig kwaliteitsvolle openbare ruimte zoals stille, 
groene plaatsen en de verbinding tussen het oosten en het westen wordt bemoeilijkt 
door de sporen, het station en het oude postsorteercentrum. Ook Agatha Voisin deelt 
haar ongerustheid. Er komen heel wat vragen aan bod, maar de antwoorden blijven 
voorlopig uit. 

https://www.facebook.com/comitequartierMIDI/
https://www.facebook.com/comitequartierMIDI/
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VIERDE STOP – Directe omgeving van het station 

 

5. De overdekte straat en het begin van de bl inde muur in één oogopslag.  Achter de muur bevindt 
zich 14.000 m² overdekte ruimte. (foto C Mercenier) 

Het contrast met het centrum van Sint-Gillis is groot: de stationsomgeving aan de 
Fonsnylaan is luidruchtig en niet bijster verwelkomend. Ook als we onder de sporen 
door naar de Europa-esplanade lopen, betert het er niet op. In de toekomst is het de 
bedoeling dat er geen bussen meer rijden door deze overdekte straat. Zo kan deze 
passage aangenamer worden gemaakt.  

Aan de andere kant van het station legt Ulric Schollaert uit hoe de doorgang tussen de 
Blérotstraat en de Europa-esplanade zal worden afgesloten om het transitverkeer aan 
deze kant van het station te beperken. 

Een van de grote uitdagingen hier is de toekomst van de ‘quadrilatère’. Vanop de 
Europa-esplanade zie je er niets van, maar achter de blinde muur bevindt zich 14.000 
m2  overdekte ruimte.  Er een gezellige omgeving maken wordt voor Infrabel moeilijker 
en duurder dan in de tijd van Recyclart. De aanslagen uit 2016 gooiden roet in het eten 
en er kwamen nieuwe, strengere veiligheidsregels. Het zou nochtans voor wat 
welgekomen levendigheid zorgen onder en rond het station. Geduldig afwachten dus … 

Dan op naar het enige stuk grond in de omgeving dat nog eigendom is van het Gewest: 
de Jamarlaan met de uitgang van de tramtunnel. Citydev zou hier op termijn woningen 
bouwen. 
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VIJFDE STOP – de omgeving van de Kleine Ring 

 

6. De wirwar van verkeersassen aan het Zuidstat ion en de Kleine Ring. Foto Google 

De Kleine Ring zelf wordt ook het voorwerp van een mobiliteitstest. Aan de kant van de 
Stalinggraadlaan krijgt deze boulevard/autogoot namelijk een breed trottoir. Hierdoor 
krijgen auto’s minder plaats aan de kruising met de spoorbrug. De impact op de 
doorstroming van deze ingreep zou beperkt zijn door een betere organisatie van de 
kruispunten. Dit artikel van BRUZZ vertelt je er meer over.  

Bara zou nog meer de rol van ‘stadsas’ spelen (lees: meer auto’s slikken), zodat de de 
Fonsnylaan terug een interwijkweg (2 maal éen rijvak) kan worden waar doorgaand 
verkeer niets te zoeken heeft. 

Maar de bewoners willen vooral minder en trager rijdend verkeer! Gelukkig wil het 
gewest, met het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan Goodmove, de verkeersdrukte op 
de Industrielaan doen dalen. Het openbare onderzoek over Goodmove gaat begin de 
zomer van start! Hopelijk wordt een mogelijke uitbreiding van de Ring, die nu op tafel 
ligt, zo gecompenseerd. 

  

https://www.bruzz.be/mobiliteit/kruispuntkluwen-zuid-op-kleine-ring-wordt-overzichtelijker-2019-04-17
https://bral.brussels/nl/artikel/good-move-un-beau-catalogue-d-intentions-et-d-actions
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LAATSTE STOP – ‘Park Grisar’ en Cel Interculturele Betrekkingen 
en Nieuwkomers (CIBN) 

 

7. Het ‘ ’park Grisar’ , een verloederd stukje groen achter hekken. (foto  N. Cheval ier) 

Vital Marage van de Cel Interculturele Betrekkingen en Nieuwkomers (CIBN) opent voor 
ons de poorten van dit voormalige parkje. Vandaag is het gesloten voor publiek, maar 
het RPA wil het park opnieuw openstellen om Kuregem en het station weer te 
verbinden. Eenmaal het RPA is goedgekeurd, moet ook het Victor-project daar mee voor 
zorgen. De toren van 100.000 m2 aan kantoren en 30% woningen zal op termijn het 
aangrenzende braakland opvullen. Voor wie dit dossier volgt: men spreekt dus niet 
meer van een boeket van (drie) torens maar van één hoge toren.  

Vital rondt de wandeling af met een schets van het leven van nieuwkomers in de wijk. 
In Anderlecht voelen zij zich thuis dankzij de vele kleine winkels, waar alles 
goedkoper is. Welke toekomst hebben zij? 

De bouwpromotoren lijken in ieder geval klaar om van start te gaan. De buurtbewoners 
kijken dan weer uit naar de vernieuwingen voor een bewoonbare buurt. Het gewest 
heeft er oren naar, maar is het ook in staat om het tegen o.a. de NMBS op te nemen om 
zijn ambities waar te maken? Het openbaar onderzoek naar het RPA zou in de komende 
maanden plaatsvinden. Zet je schrap om te reageren! 

 

https://www.anderlecht.be/nl/onthaal-nieuwkomers
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BRAL bedankt de volgende sprekers voor hun bijdrage: Maarten Lenaerts van 
Perspective Brussels, Mati Paryski van NMBS, Dimitri Haenen van Virix 
Projectontwikkeling, Agathe Voisin van Comité de Quartier Midi, Ulric Schollaert van 
Mobiel Brussel et Vital Marage van de Cel Interculturele Betrekkingen en Nieuwkomers. 

 

Marie Couteaux, Steyn Van Assche, Nolwen Chevalier en Maya Maes werkten voor 
BRAL aan dit verslag. 

BRAL – stadsbeweging voor Brussel 

BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. Van mobiliteit tot 
stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal. Hoe doen we dat? We (onder)steunen 
hen met onze kennis en helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we 
onze belangen bij de overheid. Aan tafel als het kan, op de barricaden als het moet. We 
zijn kritisch maar constructief, dwars maar genuanceerd. 

www.bral .brussels 

 

i De ondernemingsgebieden in stedelijke omgeving (OGSO) zijn in 2013 goedgekeurd in het 
demografisch bestemmingsplan. Zeker in de Kanaalzone hoopt de overheid dat industrie en 
wonen kunnen samengaan. Maar bij gebrek aan duidelijke omkadering zorgt de aankondiging 
van het hoge aantal woningen voor een verdringing van de stedelijke industrie. De reflectie over 
het samengaan van industrie en wonen lijkt sinds 2013 nog geen concrete resultaten te hebben 
opgeleverd. Terwijl de speculatie op de potentiële woonzones wel reëel is. Als we de stedelijke 
industrie willen behouden, moet het aantal woningen in sommige OGSO’s allicht 
teruggeschroefd worden. Zie ook hier. 

                                                           

http://www.bral.brussels/
https://bral.brussels/nl/artikel/gpdo-minder-duurzaam-dan-verwacht

