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Noordwijk moet toekomstgerichte
stadswijk worden
De Brusselse regering wil van de Noordwijk een nieuwe,
toekomstgerichte stadswijk maken. Er werd daarom een
stuurgroep opgericht.

Amaury Michaux
Woensdag 4 november 2020 om 3.25 uur

De Noordwijk is met al haar hoge kantoorgebouwen en weinig
gezellige openbare ruimte niet echt uitnodigend voor toeristen en
bewoners. In totaal gaat het om een miljoen vierkante meter aan
kantoorruimte, voor 30.000 mensen die in de kantoren komen
werken, of 5.000 Brusselaars die in de Noordwijk wonen.

De Brusselse regering heeft onder leiding van minister-president
Rudi Vervoort (PS) en staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels) nu
een stuurgroep opgericht om de wijk om te vormen tot een nieuwe
toekomstgerichte stadswijk. In een eerste fase worden wijkbewoners,
gebruikers, handelaars en voorbijgangers uitgenodigd om via een
online enquête op www.perspective.brussels hun mening te geven
over de toekomstige inrichting van de buurt. Dat kan nog tot 7
december.

‘De dynamiek, de partners en de politieke wil zijn er nu om van de
Noordwijk een symbool te maken van de nieuwe weg die Brussel wil
inslaan: een levende en bloeiende metropool met een menselijke
dimensie’, vertellen Vervoort en Smet.

Bij Bral, een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel,
zijn ze tevreden over het participatieve project dat het Brussels
Gewest wil voeren. ‘In de Noordwijk mogen er niet dezelfde fouten
gebeuren als vijftig jaar geleden’, vertelt Marie Couteaux van Bral.
‘De kantoortorens die toen zijn neergepoot, zorgen nu voor een
desolaat aanzicht. We moeten ons ook afvragen of die woontorens
nog wel van deze tijd zijn. Telewerken is de norm en werknemers
blijven meer en meer thuis. Zelfs Proximus overweegt om zijn
werknemers uit Brussel te halen.’

Duurzamer beleid
Daarnaast werd met de wijkcomités Jourdan, Leopoldswijk en
Brussel Noord-Oost en de stadsverenigingen Arau, Bral en IEB ook
de Coördinatie Brussels Europa opgericht. Daarin roepen de
verenigingen Smet en Vervoort op om een einde te maken aan de
kantoorbouwwoede in de Europese Wijk en een duurzamer beleid te
ontwikkelen.

https://www.standaard.be/


‘De hoge kantoortorens moeten overal ter discussie worden gesteld.
Stroken die stadsontwikkelingsplannen nog wel met het huidige
klimaat? Bovendien zijn de sloop en heropbouw nefast voor het
milieu. De verouderde plannen in verschillende Brusselse wijken
moeten we opnieuw bekijken.’
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