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EXPLORE MASUI/VERGOTE: HET VERSLAG

 

Foto  1: Liévin Chemin 

RAL organiseerde op zondag 10 februari 2018 een stadswandeling in het noorden 
van Brussel. Met een zestigtal mensen trokken we op verkenning in en rond de 
Masui-wijk. Officiële plannen en instanties passeerden de revue, maar ook 

lokale handelaars en buurtbewoners kwamen aan het woord. Wat viel ons op?  

14u - Perspective Brussels - Jan Ackenhausen 

- Jan, hoe ziet het Gewest de Masui-wijk en haar omgeving? Wat heeft het voor de 
buurt in petto? 

Er bestaat een historische band tussen de industrie, de Zenne en het kanaal. Vandaag 
komen daar - in het hele gebied van het nieuwe Stadsvernieuwingscontract (SVC) - nog 
zo'n tachtig nieuwe openbare en privéprojecten bij. Het Gewest heeft sinds kort nieuwe 
planologische instrumenten waarmee het op een andere manier de stad wil plannen. 
Voor meer info: zie hieronder.1 

                                                        

1 Een Stadsvernieuwingscontract (SVC) is een soort "superwijkcontract". Het is immers van 
toepassing op een grondgebied dat de gemeentegrenzen ver overschrijdt. Het is een openbaar 
investeringsplan dat in 2017 door het Gewest is opgesteld en binnen een welbepaalde termijn 
een reeks stadsrenovatieprojecten moet programmeren en financieren. De reikwijdte van het 
SVC is bewust zo groot gemaakt om grensgebieden tussen gemeenten en wijken te overstijgen 
en de wijken uit hun onderlinge isolement te halen. 
In 2017 droeg het Gewest nog een nieuw instrument aan: het Richtplan van Aanleg (RPA). We 
kunnen een RPA omschrijven als een hybride document tussen een richtschema en een 
Bijzonder Bestemmingsplan (BBP). Het omvat een reeks principes en doelstellingen van 
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Het gros van de projecten concentreert zich rond een groene corridor die zich uitstrekt 
van de Handelskaai in het zuiden, over het Maximiliaanpark, tot het Vergotedok in het 
Noorden; van de drie woontorens op de terreinen van de Grondregie van de Stad 
Brussel tot... een sporttoren tussen de Up-site toren en de zandhopen van de 
groothandel Lommat. Ten noorden van het Vergotedok, aan de De Trooz-brug, worden 
de openbare ruimtes als één geheel heraangelegd. 
 

- Momenteel bevinden zich in de Masui-wijk naast woningen ook nog economische 
activiteiten. Welke plaats is er in de toekomstige projecten voor die 
ondernemingen weggelegd? Is hun voortbestaan in gevaar? 

Wij zijn ons ervan bewust dat de industrie het Gewest voortstuwt, maar we zijn ook niet 
blind voor de grote complexiteit van de combinatie industrie-wonen. Het Gewest wil er 
in elk geval voor zorgen dat alle huidige economische activiteiten worden behouden. 
Hoe we dat gaan doen, is nog niet helemaal uitgeklaard.  
Op regionaal niveau, op 
het niveau van het 
Gewestelijk Kanaalplan 
dus, zien we dat het 
Kanaal, met zijn 
uitgestrekte industriële 
en havenpercelen, nog 
steeds een 
scheidingslijn vormt 
tussen het oosten en het 
westen van het Gewest. 
Met het Kanaalplan wil 
het Gewest die in het 
stadsweefsel opnemen 
en het Kanaal een nieuwe, centrale rol geven.  
Op buurtniveau voert het Gewest eerst een meer verfijnde analyse van de economische 
activiteiten uit - hoe  evolueren ze? Wat zijn hun behoeften zijn? -  om pas daarna te 
handelen. We willen begrijpen waar het de bedrijven precies om gaat, welke toekomst 
ze kunnen hebben, hoe ze in de buurt kunnen passen en of er mogelijkheden zijn om 
infrastructuren en diensten onderling te delen en zo het samengaan met de andere 
functies van de wijk vlotter te laten verlopen. Die studie kan een grote informatiebron 
vormen voor projecten in de buurt, zoals het Richtplan van Aanleg (RPA).  
Het nieuwe Zennepark is trouwens de ideale gelegenheid zijn om de binnengebieden - 
waar zich vaak economische activiteiten voltrekken - een nieuwe façade te geven. 
Eentje aan het park dus.   

                                                        

ruimtelijke ordening voor een bepaald grondgebied en geeft een aantal van die principes ook 
een reglementerend karakter.  

 

Foto  2: Liévin Chemin 
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Let wel: mobiliteit, van 
centraal belang is, is geen 
bevoegdheid van Perspective. 
Maar daar komen we nog op 
terug.  
Merk ook op dat wat het 
programma betreft, de 
speelruimte van het Gewest 
vrij beperkt is. Er is nog maar 

weinig grond over en de grond van het Gewest zelf is nog beperkter. Het Gewest houdt 
in de toekomst uiteraard een aantal middelen zelf in handen. Dat gaat dan over de 
keuze van bepaalde openbare voorzieningen, de begeleiding van economische spelers, 
het opleggen via het RPA van het aantal vierkante meter dat bij toekomstige projecten 
aan bepaalde functies wordt toebedeeld en zelfs een recht van voorkoop of 
onteigeningsrecht voor specifieke aanpassingen of verbouwingen, ... Maar of het 
mogelijke excessen op het vlak van bouwspeculatie zal kunnen controleren, dat blijft 
voorlopig een vraagteken. Zal het Gewest in staat zijn een kader te bieden dat het 
behoud van de meest kwetsbare profielen kan garanderen? 
De bevolking heeft al verschillende vragen gesteld over de aard van de woningen die in 
de drie torens zullen komen: gaat het over sociale woningen, woningen voor lage of 
gemiddelde inkomens, of wordt dat vrij te bepalen? Daar zijn nog geen beslissingen 
over genomen. 
Dus ja, het gaat ook over woningen, maar hoe, hoeveel, waar, voor wie, enz... Er moet 
nog op veel vragen een antwoord worden gevonden. 

 

Foto  3: Liévin Chemin 

 

- Hoe wordt ervoor gezorgd dat al le huidige bevolkingsgroepen zich in de wijk 
welkom blijven voelen? 

Daar bestaan diverse oplossingen voor, van de keuze van de openbare voorzieningen 
tot het feit dat het RPA het aantal vierkante meter kan opleggen voor een bepaalde 
functie , ... 

Of het Gewest mogelijke 
excessen op het vlak van 
bouwspeculatie zal kunnen 
controleren, dat blijft voorlopig 
nog een vraagteken. 
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14:45 - De Haven van Brussel - Valérie Tanghe 

- Welke industrieën zijn hier gevestigd en waarom? 

De belangrijkste ondernemingen die we hier terugvinden, zijn bedrijven voor 
materiaalrecycling en betoncentrales. Die zijn essentieel voor de bevoorrading van de 
stad en om verbruikte materialen uit Brussel weg te halen. En deze ondernemingen 
maken allen gebruik van de 
waterwegen.  
Op het hele grondgebied zijn er vier 
betoncentrales en die bevinden zich 
ofwel in het centrum, ofwel aan de 
buitenrand. Dat komt doordat beton 
binnen honderd minuten op de werf 
moet worden geleverd. Als je langer 
wacht, vermindert de kwaliteit. Die 
bedrijven kunnen zich dus gewoon 
niet verder van de stad weg gaan 
vestigen. Als we daarvan uitgaan, 
kunnen we alleen nog naar oplossingen zoeken om die industrie zo harmonieus 
mogelijk in het stadsweefsel op te nemen.  
Welke instrumenten hebben we hiervoor? De dialoog, en architecturale en 
stedenbouwkundige oplossingen.  

o Ten eerste is er de voortdurende en aanhoudende dialoog. Nemen we het geval 
van Inter-Béton, die nu tegen de Up-site Toren van Aténor opkijkt: 41 
verdiepingen met woningen op de kade recht tegenover hen. Na een komen en 
gaan van belanghebbenden zijn uiteindelijk maatregelen genomen: zo werkt de 
centrale niet langer 's nachts en tijdens de weekends, en buiten de piekuren, 
wanneer de transporttijden redelijk zijn, nemen de vestigingen in Sint-Pieters-
Leeuw en Grimbergen het over. Daarnaast waarschuwt Inter-Béton Leefmilieu 
Brussel in geval van specifieke hinder. De buurtbewoners zien dat er rekening 
met hen wordt gehouden en lijken gerustgesteld. En alle betrokkenen lijken zich 
ervan bewust dat de noden en problemen met hinder voortdurend opnieuw 
zullen moeten worden geëvalueerd. 

o Na de dialoog komen structurele oplossingen. Als we bij het geval van Inter-
Béton blijven, zien we bijvoorbeeld dat de actieve aanwezigheid in de buurt en 
het vooruitzicht van de renovatie van de fabriek hebben geleid tot inventieve 
architecturale oplossingen, zoals een antistof- en antigeluidsscherm. 

Het recyclagebedrijf Stevens legt de hand op materiaal van een rist typisch Brusselse 
verwerkers, zoals bijvoorbeeld slopers, en omgekeerd willen die zelf ook allemaal van 
hun kostbare afval afraken en dus is de vestiging in de stad meer dan gerechtvaardigd. 
De firma verzamelt alle metaal dat de stad uitstoot, vervoert het over het water naar de 
vier windstreken en zorgt er zo voor dat alles wordt hergebruikt. En misschien kan dat 
materiaal in de toekomst wel rechtstreeks in de stad opnieuw een functie krijgen? 

Beton moet binnen 
honderd minuten op de 
werf geleverd worden. 
Betoncentrales kunnen 
zich dus gewoon niet 
verder van de stad weg 
gaan vestigen. 
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Verderop zien we het nieuwe "bouwmaterialendorp" dat voornamelijk wordt 
vertegenwoordigd door de firma M-Pro die van de Materialenkaai naar hier is verhuisd. 
Dit bouwmaterialendorp zal het vervoer over binnenwateren opdrijven om zijn werven 
te beleveren. 
Kortom, bij het Vergotedok wordt jaarlijks ongeveer één miljoen ton materiaal over het 
water getransporteerd. En voor de hele Haven van Brussel betekent dit elk jaar 650 000 
verplaatsingen met de vrachtwagen minder, en duizenden jobs, waaronder een pak 
voor vooral Brusselse arbeiders.  
Tot slot gelden er duidelijke en expliciete voorwaarden waaraan bedrijven moeten 
voldoen om zich in de buurt van de haven te kunnen vestigen: 

o Het minimumaantal ton dat per jaar over het water wordt vervoerd 
o Het aantal nieuwe arbeidsplaatsen 
o Het bewezen nut in de streek (bijv.: beton, schroot, ...) 
o Toegevoegde waarde voor de economie van de streek 

 

Foto  4: Florence Lepoudre 

 

- Wordt de haven door de vastgoedmarkt onder druk gezet? 

Dat valt niet te ontkennen. Voor omliggende havenfirma's was de komst van de Up-Site 
Toren een regelrechte catastrofe, want plots moesten ze zich aan de strenge eisen van 
de nieuwe buurtbewoners aanpassen. Burgers willen steeds vaker toegang tot het water 
krijgen, terwijl de veiligheidsvoorschriften de bedrijven net verplichten om een 
waterweg te gebruiken die afgesloten is voor het grote publiek.  
 



  6 

15:15 - Opslagplaats van de bouwmaterialenzaak Batimat 
op de Antwerpsesteenweg - Dhr. Khalil, eigenaar van de 
winkel en Dhr. El Mohabid van de Huurdersunie Noordwijk 

- Waarom vestigden jul l ie zich in het hart van de Masui-wijk? 

‘Brico’ Batimat is al vijfentwintig 
jaar thuis in de wijk. Een deel van 
zijn klanten woont hier maar er zijn 
er ook die in een straal van 15 
kilometer ver wonen. Hij profiteert 
ook van de aanwezigheid van het 
Vergotedok en meer bepaald van 
groothandel Lommat waar hij zijn 
zand gaat halen. Andere voordelen 
die handelaars uit de buurt 
aanhaalden zijn: de aanwezigheid 
van grote loodsen (door het 
wegtrekken van de klassieke 
industrie), de aanwezigheid van 
andere zaken die bouwmaterialen verhandelen, de bereikbaarheid en de centrale 
ligging. 

- Hoe verloopt het samenleven tussen bewoners en handelszaken/ industrie? En 
wat kan er worden gedaan om dit te verbeteren? 

Volgens de Huurdersunie verloopt het 
samenleven met de buurtbewoners niet 
altijd van een leien dakje, maar zolang de 
dialoog openblijft, lijkt het wel doenbaar. Er 
zijn vooral mobiliteitsingrepen nodig om de 
logistiek, het leveren en het parkeren te 
verbeteren. Ingrepen waar trouwens ook de 
handelaars op wachten. Maar de dialoog 
tussen bewoners en de economische activiteiten is dus essentieel.  
 

15:45 – Gebouw Utopie - Niels Jeanty van vzw Bravvo en 
voorzitter van het plaatselijke dienstencentrum Harmonie 
vzw  

- Wie zijn de bewoners van deze wijk? 

De buurt vertoont zowel ruimtelijk als sociaal bepaalde breuklijnen. Gesitueerd dicht bij 
het Noordstation was (en is) de wijk het vertrekpunt voor verschillende migratiegolven. 
Er wonen erg uiteenlopende bevolkingsgroepen zij aan zij, zonder dat ze elkaar daarom 

Er zijn vooral 
mobiliteitsingrepen nodig 
om de logistiek, het 
leveren en het parkeren 
te verbeteren. 

Foto  5: Toha De Brant 
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ook kennen. Die bewegingen van bevolkingsgroepen in de buurt dateren al van de tijd 
toen Harmonie en haar zusterorganisaties nog in de kinderschoenen stonden en de 
hele Noordwijk  onder de betonmolens van het Manhattanproject dreigde terecht te 
komen. Wat voor een groot deel ook gebeurde. 

- Hoe kunnen we voorkomen dat de 
verfraaiing van de wijk – bv het 
Zennepark - er uiteindelijk toe bijdraagt 
dat de kansarmere mensen uit de wijk 
worden verdrongen? 

De vele verhuisbewegingen van 
verschillende bevolkingsgroepen maken 
het extra moeilijk om de vaak allochtone 
buurtbewoners te betrekken bij 

ontwikkelingen op langere termijn. Volgens Harmonie kan de samenwerking met 
plaatselijke organisaties helpen om de scherpe kantjes van dit probleem af te halen. 
Wordt vervolgd… 
Bravvo bekijkt het ook 
van de positieve kant: 
hun nieuwe gebouw 
(Utopie) grenst aan een 
breder stuk van het 
Zennepark en ze willen 
er een ontmoetings-
ruimte van maken waar 
de verschillende 
bevolkingsgroepen met 
elkaar in contact 
komen. En Bravvo met 
hen. 

 
16:15 – Gebouwen gekocht door de Jeunes Schaerbeekois 
au Travail vzw (JST) en door Citydev, Masuistraat 186 en 
196 – Dhr. Herdies van JST en Dhr. Ledocte van Citydev 

- Welke projecten zijn hier gepland? Waar werden deze panden vroeger voor 
gebruikt? 

JST kocht de loods van nr. 186 van een voormalige groothandelaar in groente en fruit. 
Dit gebeurde in het kader van het Wijkcontract Koningin-Vooruitgang. JST wil het pand 
tegen 2020 ombouwen tot een opleidingscentrum dat aan het Jobhuis in Schaarbeek is 
verbonden, om er opleidingen van zes tot twaalf maanden te organiseren en 
werkzoekenden om te scholen tot tuinier, stratenmaker en schrijnwerker-assistent. 
Schaerbeek Action Emploi  is zijn partner in dit project. Helaas heeft JST geen 

Gesitueerd dicht bij het 
Noordstation was (en is) 
de wijk het vertrekpunt 
voor verschillende 
migratiegolven. 

Foto  6: Liévin Chemin 
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toestemming van Leefmilieu Brussel gekregen om in het aangrenzende Zennepark te 
tuinieren. De toegang tot het park blijft beperkt tot een doorgang voor de brandweer. 
 
Voor Citydev lopen de onderhandelingen nog over de aankoop van de oude loodsen van 
Vyzion drinks, een drankgroothandelaar die het pand moest verlaten wegens 
schending van de voorschriften van het GBP.  
12 000 m² vloeroppervlak waarvoor Citydev zal kiezen tussen twee scenario's. Het 
hangt er namelijk van af of Citydev een partnerschap sluit met een privé-ontwikkelaar, 
het naburige atheneum, of met andere spelers gaat samenwerken. Er is sprake van 
vijftig tot honderd gedeeltelijk gesubsidieerde woningen, een opleidingscentrum voor 
beroepen uit de bouwsector en moduleerbare oppervlaktes voor bedrijven/fab labs. Die 
laatste zullen dan worden verkocht of verhuurd, die beslissing ligt nog niet vast.  
Dit roept wel een aantal vragen op: als 
we weten dat woningen bouwen meer 
opbrengt dan industrieën creëren, dat 
een loods tot woningen ombouwen 
haast onomkeerbaar is, dat fab labs een 
niche-economie zijn terwijl Brussel 
altijd nood zal hebben aan bv 
bouwmaterialenhandels,  dat grote productie- en verkoopruimtes die plaats bieden aan 
ondernemingen steeds schaarser worden in Brussel... Als we dat allemaal weten, is het 
dan niet verstandiger om er een aanbod van relatief goedkope grote ruimtes te 
behouden? Die vraag is bepalend voor de toekomst van een aantal functies in de stad.  
 
De betrokkenen benadrukken trouwens hoe belangrijk het is dat de verschillende lagen 
van de opleidingssector samenwerken zodat ze uitrusting en apparatuur kunnen delen, 
want het voortdurende updaten is ongelofelijk duur.  

 

Foto  7: Toha De Brant 

Is het niet verstandiger 
om een aanbod van 
relatief goedkope grote 
ruimtes te behouden? 
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17:00 Chez Lucia – conclusies 

 
Foto  8: Steyn Van Assche 

Alle betrokken partijen beklemtonen hoe belangrijk het is dat het samengaan van 
woningen en productieruimtes in de wijk behouden blijft én hoe fragiel dit evenwicht 
is.  
Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? Uit de verschillende gesprekken komen 
enkele belangrijke punten naar voor: 

- Vanuit het oogpunt van de bewoners:  

o Nood om een dialoog met de ondernemingen te starten en te behouden 
o De logistiek verbeteren door op verschillende niveaus aan de mobiliteit te 

werken 
o Via de architectuur tot inventieve oplossingen komen. (Wat bv gebeurde met het 

antistof- en antigeluidsscherm van Inter-Béton.) 

- Vanuit het oogpunt van de bedrijven: 

o Nood aan grote ruimtes - zoals loodsen. 
o De logistiek verbeteren door aan de mobiliteit van de bedrijven te werken - 

bereikbaarheid en leveringen. 

- Hoe zal het Richtplan van Aanleg hier rekening mee houden? 

Jan: Zoals gezegd, willen we begrijpen waar het de bedrijven precies om gaat, welke 
toekomst ze kunnen hebben, hoe ze in de buurt passen en of er mogelijkheden zijn om 
infrastructuren en diensten onderling te delen en zo het samengaan met de andere 
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functies van de wijk vlotter te laten verlopen. Dat kan ook leiden tot inventieve 
oplossingen om de logistiek beter te organiseren. 
Maar: onze administratie is niet almachtig. We zijn bv. niet bevoegd voor mobiliteit en 

de overheid beheert maar weinig grond. 
Enerzijds moeten we dus verschillende 
overheidsdiensten zo goed mogelijk laten 
samenwerken en anderzijds moeten de 
vastgoedoperaties op een slimme manier 
worden omkaderd. En tot slot moet er 
rekening worden gehouden met de noden 
van de bewoners van de Masui-wijk. 

 
To be continued …  

 
BRAL is alvast van plan om op de hoogte te blijven van de verdere ontwikkelingen in de 
Masui-wijk. Hou onze website in de gaten om ook op de hoogte te blijven.  
 
We bedanken hierbij nog eens alle sprekers die op een mooie zaterdag tijd vrij maakten 
voor ons. En natuurlijk ook dank aan jullie, de talrijke aanwezigen en geïnteresseerden. 
Meer info over de evolutie van de PAD en andere projecten van perspective brussels 
vind je hier.  
 

 

Foto  9: Florence Lepoudre 

 

Perspective.Brussels is 
niet almachtig. We zijn 
bijvoorbeeld niet bevoegd 
voor mobiliteit. 

http://www.bral.brussels/
http://perspective.brussels/fr/actualites/pad-maximilien-vergote-semaine-de-reflexion

