
  

CONCEPTNOTA 

In mijn masterproef onderzoek ik door middel van een ontwerp de ruimtelijk-maatschappelijke rol 

van erfgoed op een concrete historische site die dreigt te verdwijnen; de voormalige fabrieksite van 

sociaal-utopist Jean-Baptiste Godin in de Brusselse kanaalzone.  

Via een lezing van de bestaande structuren op de zogeheten Godin site ga ik op zoek naar de 

mogelijke actieve inzet van die site voor een toekomstige maatschappelijke ontwikkeling. Enerzijds 

moet het ontwerp de actieve inzet van de site mogelijk maken door haar karakteristieken zichtbaar 

en leesbaar te maken en de potenties ervan te tonen. Anderzijds moet het ontwerp anderen de kans 

geven om zelf de site te lezen, te ontdekken, te gebruiken en verder te activeren; en zo de bestaande 

structuren zinvol en hedendaags relevant in te zetten voor de toekomst van de kanaalzone. 

Deze fabriekssite, gelegen in het noorden van Brussel, wordt beschreven als één van de oudste en 

belangrijkste industriële sites van het Brusselse Gewest. Het is de enige Belgische site opgericht 

vanuit een sociaal utopisch model, waarin ook nog grote delen van een nog oudere textielfabriek zijn 

geïntegreerd, één van de vroegste getuigenissen van de industriële revolutie in Brussel. De site, een 

oude kachelfabriek waar o.a. een familistère werd aan toegevoegd, is niet overal in goede staat maar 

het is zeker geen ruïne. Toch zal tegen 2013 het grootste deel moeten plaatsmaken voor het nieuwe 

shoppingcentrum ‘Just Under the Sky’.  

 

 



Dit toekomstplan, het bouwen van een nieuw shoppingcentrum met gespecialiseerde handelszaken, 

biedt, mijn inziens, onvoldoende antwoord aan de noden van de Brusselse kanaalzone en de 

uitzonderlijke karakteristieken van de site. In de kanaalzone is er nood aan opleiding en 

werkgelegenheid voor laaggeschoolden. De oude magazijnen en ateliers van Godin kunnen veel 

beter beantwoorden aan die noden dan een shoppingcentrum dat kan. 

Niet alleen fysiek, als materieel erfgoed, kunnen de structuren van Godin inhaken op de 

problematiek van armoede en dualisering in de Brusselse kanaalzone, ook de oorspronkelijke functie, 

het gedachtegoed waaruit de site is ontwikkeld,  Godin’s sociale economie, het immateriële erfgoed, 

kan dit.  

Door een actieve inzet van het immateriële erfgoed, Godin’s sociaaleconomische visie, kan de 

waarde van de site de niche van erfgoedkenners overstijgen en betekenis krijgen voor de gehele 

stad. Met een actualisatie van Godin’s utopie, die voorziet in de noden van de mensen die vandaag in 

de kanaalzone leven kunnen we de site opnieuw activeren op een sociaal relevante manier. Een 

herbestemming gebaseerd op een hedendaags programma en een architectuurontwerp moeten de 

mogelijkheden van deze site tonen, i.p.v. louter de erfgoedwaarde van het fysieke te benadrukken. 

Een groter publiek moet de kans krijgen om kennis te maken met de waarde van het erfgoed, door 

het immateriële erfgoed actief te laten beleven via een doordacht gebruik en een ontwerp dat het 

beoogde gebruik ondersteunt door een aangepaste herstructurering van de materiële structuur.  

Het uitdenken van die actualisatie kan best gebeuren in een bredere context van ontwikkelingen op 

een langere termijn. Het richtschema voor Schaarbeek Vorming, waar ook de site van Godin werd in 

opgenomen, en de ambities van de Brusselse regering  om van Brussel een modelgewest te maken 

inzake duurzame ontwikkeling, zijn in dat opzicht interessante visies die als leidraad kunnen dienen 

om de site te actualiseren.  

Door haar strategische ligging (aan een stadspoort van Brussel, op een kruispunt van het kanaal en 

de spoorwegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer), en de bestaande infrastructuren, kan 

de site van Godin een interessante rol spelen bij de realisatie van de ambities van de Brusselse 

regering.  

Door sociale economieën en een opleidingcentrum binnen de sector duurzaam bouwen in de 

fabriekshallen een plaats te geven, sluit de activiteit aan op de ambities van Brussel als modelgewest 

inzake duurzame ontwikkeling. De Brusselse kanaalzone kan een hedendaagse vertaling van Godin’s 

utopie goed gebruiken, door een actualisatie van Godin’s oorspronkelijke activiteiten en ambities 

voor de ontwikkeling van de stad van vandaag. 

Waar vroeger de productie van kachels (Godin’s sociale economie) en de verschillende 

ondersteunende  sociale voorzieningen op de fabriekssite ( zoals huisvesting , onderwijs, 

kinderopvang, winkel, …),  voor het welzijn en de emancipatie van de arbeiders moesten zorgen, kan 

vandaag een nieuwe sociale economie met opleidingscentrum in de sector van het duurzaam 

bouwen groeien voor het welzijn en de emancipatie van kansarmen in de kanaalzone.  

In de Familistère, die als sociaal paleis een letterlijke vertaling is van Godin’s sociale utopie, is dat 

immateriële gedachtegoed vertaald in o.a. de overdekte centrale binnenplaats met passerelles naar 

de woningen. Een plaats waar de gemeenschap kon samenkomen, een collecterende ruimte.  



De collecterende ruimte en de collectieve voorzieningen in en aan de familistère kunnen worden 

ingezet voor de actualisatie van de fabrieksgebouwen. De introductie van een nieuwe collecterende 

ruimte die doorheen de bestaande structuren loopt moet het nieuwe versterkende element op de 

site worden. De collecterende ruimte moet werken als een nieuw parcours door de site als “Urban 

Landscape”. Ze wordt geactiveerd door haar eigen ruimtelijke kwaliteit en de ondersteunende 

collectieve functies die aan dat parcours verbonden zijn zoals een terras, crèche, tcafé, sociaal 

restaurant, … gekoppeld aan de atelierruimte/ werkplaatsen. Ook deze collectieve functies zijn 

geïnspireerd op Godin’s sociale utopie. 

Door het parcours deels de oude structuren van de textielfabriek te laten volgen, door o.a. oude 

dichtgemaakte gevelopeningen in kaart te brengen en te heropenen, wordt het verband met de 

oudste nog tastbare laag op de site blootgelegd. Maar nog belangrijker is dat het parcours, met de 

daaraan gekoppelde collectieve functies, zo de in onbruik geraakte delen aan de achterzijde van de 

site op de oevers van de Zenne naar voren brengt en terug vitaal maakt door ze te betrekken bij de 

nog functionele ateliers. Het parcours speelt tegelijkertijd in op de etalage functie, die de ambities 

van Brussel een gezicht wil geven door het publiek domein letterlijk tot in de site te brengen. 

Zoals de passerelles en de overdekte binnenplaats in de familistère als collecterende ruimte een 

fysieke vertaling zijn van de utopie van Godin, zo kan de introductie van een collecterende ruimte 

onder de vorm van een parcours met collectieve voorzieningen dat zijn op de hedendaagse 

fabrieksite. 

 

Het parcours zelf is meer dan een circulatieruimte als loutere doorgangsruimte. Het is ook een 

ruimte waar mensen moeten kunnen verblijven, ontmoeten, enz. Het is een ruimte waar het 

collectieve zich kan manifesteren, waar de verschillende gebruikers worden samengebracht. Daarom 

worden langs het parcours ‘tafelvormige’ stalen constructies voorzien die naast hun structurerende 



functie, voor de leesbaarheid van het parcours, ook als ‘meubel’ in de collecterende ruimte 

functioneren. Afhankelijk van hun plaats, binnen of buiten, dienen ze ook als toegangsluifel of 

hulpstructuur voor het bevestigen van scheidingswanden en het ophangen van technische 

voorzieningen, zodat de oorspronkelijke houtstructuren van de hallen zelf van zware ingrepen 

worden gevrijwaard. Ze worden gemaakt uit het te herbruiken materiaal van een later gebouwde 

industriehal.  

Deze industriehal wordt gedemonteerd om de groenstructuren aan de familistère terug te geven. Zo 

krijgen de nieuwe sociale woningen een kwalitatieve buitenruimte die ook de verbinding vormt 

tussen de Godinsite en de mogelijke woonzone uit het richtschema Schaarbeek Vorming. De verdere 

aankleding van de structuren in de hallen met schrijnwerk kan gebeuren als praktijkoefening voor het 

opleidingscentrum.  

Ook voor de materialisatie van de verharding van het parcours buiten, de afwerking van ruimten als 

een wintertuin en de buitenruimte van de crèche, worden materialen van de gedemonteerde 

industriehal gebruikt. De stalen structuren zijn demontabel om toekomstige evoluties toe te laten 

voor een blijvende actualisatie van de site. De in- en aanvullingen van bestaande structuren moeten 

zorgen voor een betere beleving van de site en het verhaal dat doorheen de gelaagdheid is ontstaan 

blootleggen. Met een architectuur die toont wat er is, moet het huidige gebruik van de site worden 

geoptimaliseerd. Zoals eerder gezegd is dat niet enkel het materiële, fysieke erfgoed tonen, maar ook 

het immateriële erfgoed laten beleven en heropleven.  

 


