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Samenvatting 0 
De Ninoofsepoort is een complexe kru ising in Brussel. De ~ 
Ninoofsesteenweg passeert hier het kanaal en sluit daarna aan ~ 
op de kleine binnenring van Brussel. Het is een kantelpunt in de ::} 
stad waar verschillende lange lijnen een knik maken. Maar sinds a. 
het kanaal hier is verlegd in de jaren '60 is de Ninoofsepoort een g 
binnenstedelijke restruimte. De uitstraling van d e Ninoofsepoor ~ 
past niet b ij het belang van de kruising, en de vacante ruimte U1 

word t ook nauwelijks gebruikt door de omringende buurten. 

De omg eving va n de Ninoofsepoort bestaat uit een aantal von 
de meest achtergeste lde buurten van België. Maar er is in de 
omgeving sinds kort een voorzich,ig p roces van gentrification 
gaande. Door de Ninoofsepoort te ontwikke len als luxe 
woonrr:iliE:u wordt geprobeerd d e komst van investeringen in dil 
deel van Brussel op ga ng te brengen. 

Het ontwerp maakt met 6-laagse bouw blokken aan de ene ka 
een duidelijke wegenstructuur en creëert tegelijkertijd a a n de 
achterkant aantrekkelijke groene ruimtes. De richting van deze 
struc tuur van straat en groen botst met de richting van het kanaal. 
De plekken waar de beide structuren nie t meer samengaan 
worden gemarkeerd met torens. en zijn te herkennen aan een 
knik in de weg . Deze torens vormen samen met de bruggen. 
bestaande bomen en enkele gebouwen een alternatief groe 
landschap dat wel de ric hting van het kanaal volgt. Dit landschap 
is a ls het ware onder d e stadsstructuur g eschoven. 

De Ninoofsepoort als knooppunt wordt vormgegeven door het 
totale scala van torens. bouwblokken en open ruimtes samen. De 
Ninoofsepoort word t gemarkeerd a ls landmark, maar behoudt 
he t karakter van open ruimte. 
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Voorwoord 0 
Al voordo t ik begon met a fstuderen wist ik do t ik een gedetailleerd 16 
ontwerp wilde m aken voor een complexe binnenstedelijke ;::_ 
restruimte. Mijn voorkeur ging doorbij uit naar een locotie in een g 
stad buiten Nederland. moor binnen acceptabele reisofstond . c.. 
Ik heb ruim een jaar geleden voor Brussel gekozen omdat hier 3 Q 
de ontmoetingen tussen infrastructuur en weefsel op meerdere 7'<" 

plekken tot fascinerende of treurige confrontaties hebben g e leid . 
De keuze voor de Ninoofsepoort was vervolgens geheel intuïtief. 

Achteraf kon ik zeggen dot die keuze heel goed heeft uitgepakt. 
De Ninoofsepoort is een locotie die complex is op zowel 
morfologisch. verkeerskundig. politiek als economisch niveau. 
En het herstructureringsotelier dwong me om al deze aspecten 
mee te nemen in een zo kroelitig mogelijk project. Door deze 
combinotie heb ik meer geleerd van het afstudeerproject don ik 
vooraf voor mogelijk had gehouden. 

Wouter van Boekel 
21 augustus 2008 
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Inleiding 0 
Dit verslag presenteert een herstructureringsantwerp voor de ~ 
Ninoofsepoort in Brussel. De Ninoofsepoort is een complexe ;:_ 
kruising en een vacante plek b ij de binnenstad van Brussel. Er § 
zijn een aantal evidente tekorrkomingen op d eze locatie. maar o.. 
er wordt eerst gezocht naar d e c ontext van de Ninoofsepoor . 3 Q 
Deze analyse is noodzakelijk om te bepalen wat de doelstelling A 

wordt van het ontwerp, op welk niveau het wenst in te g rijpen. 
Het ontwerp is al tijd de kern van het verslag. Analyses worden zo 
beknop t mogelijk b eschreven en zijn gericht op de uitein elijke 
interventie. 

Het verslag begint met een analyse van de locatie. en zoomt 
daarna uit naar de omgeving , en de stad. Gebaseerd op d eze 
gegevens wordt er een strategische interventie gepresenteerd. 
plus de opgave voor het ontwerp die daar uit voortkomt. 

Het verslag sluit a f met de concrete presentatie van het 
ontwerp. 
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De Ninoofsepoort 
De Ninoofsepoort is een complexe knoop aan de westrond var 
de binnenstad van Brusse l. De steenweg van Brussel naar Ninove 
passeert hier het konaal va n Charleroi naar de Schelde om iet~ 

verderop aan te sluiten op de kleine binnenring van Brussel. 

Doormee is het een belangrijk kruispunt in de stodsstructuu1 
van Brusse l. Het is een schakel tussen de kleine b innenring , de 
uitvalsweg naar Ninove en de kooien langs het ka naal. 
De ontmoe ting van kanaa l, kades. ringweg en uitvalsweg nee ml 
momenteel een gebied in beslog van ruwweg 300 bij 250 meter 
Doordot he t kruispunt zo uitgestrekt is sluiten er ook diverse 
buurtwegen d irect aan op de Ninoofsepoort. 

Uitstraling 
De uitstra ling van de Ninoofsepoort post niet bij het belang van de 
kruising. Grote stu kken grond liggen braak, en w aa r er bebouwinç 
stoot is d ie loog, vervollen of heeft deze een tijdelijk karakter. Aar 
de ronden wordt de ruimte meerdere molen begrensd doo1 
ochterkonten van woningen. De wegen slingeren schijnbaal 
w illekeurig tussen die bebouwing door waardoor he t eerder eer 
onbepaald landschop is don een stedelijk knooppunt. 

Omgeving 
De Ninoofsepoort ligt tussen de dichtbebouwde immigranten
buurten Loog Molenbeek, Heyvoert en Popenvest . De ruimte er 
de onbepaaldheid zijn vanuit d ie buurten juist een positief aspect 
Moor de overdadig aanw ezige ruimte d ie d e Ninoofsepoort bied I 
wordt slechts op enkele p lekken gebruikt door d e o mringende 
buurten. Alleen in de noordwesthoek is een park gemaakt mei 
sportvelde n en een school. 

Landschap 
Wel biedt het kruispunt een moment va n ope ning , er is eer 
wijder perspectief. He t uitzicht op de skyline van Brussel is somer 
met de aanwezigheid va n de vele statige ploto nen één var 
de grootste kwaliteiten van de Ninoofsepoort. Moor behalve 
het wijdere perspectief worden de potentiële landschappelijke 
kwaliteiten van de Ninoofsepoort niet volledig benut. Mins ten~ 

even kenmerkend aan de Ninoofsepoort is de botsing var 
verschillende ric htingen in de stodsstructuur. De Ninoofsepoor1 
is een punt waar alle lange lijnen een knik maken_ De kleine 
binnenring, de Ninoofsesteenweg, he t konaal en de kleinere 
buurtwegen veronderen hier allemaal van richting. Moor de 
ontmoeting van die richt ing als potentiële landschappelijke 
kwaliteit vo lt weg tussen de loge bebouwing en de brede 
os foltvloktes_ Ook zijn er een aantal bomen die het contrast 
tussen de richtingen verhullen. 
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-<; Decor 
Ee onder potentiee l interessan t aspec t van de Ninoofsepoort is 
de sluis.ln het konooi bevind t zich een sluis met een hoog teverschil 
van 4.7 meter. Momenteel is d ie slu is slech t waar te nemen. Terv-;ij l 
de act ivitei t van de boten en het stijgende water intrigerend zijn 
om te zien , e n het hoogteverschil in het konooi verwijst naar de 
stijg ing in het onderliggende landschap en de industriële historie 
van de kanaolzone. Ook het passeren van het kanaa l is amper 
waar te nem en omdat de brug zo breed is, en omdat de straa t 
het kanaal niet haaks passeert. 
Do omoost sta an er nog enkele aan trekkelijke gebouwen aan de 

inoofsepoort zoa ls de oude brouwerij van Bel levue waar sind s 
kort atel iers gevestigd zijn. 
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Ommuurde Stad 
De Ninoofsepoort is één van de hoeken van de Vijfhoek, de 
huidige binnenring van Brussel. De binnenring is aangelegd op de 
plaats van de voormalige omwalling rond de oude stad. In die 
omwalling was de Ninoo fsepoort oorspronkelijk alleen het punt 
waar een riviertje de stad binnenkwam. Pos oon het begin van 
de negentiende eeuw is het ook een poort geworden op de weg 
van Brussel naar Ninove. 

Industriële Stad 
In de negen tiende eeuw heeft de Ninoofsepoort een duidelijke 
struc tuur. He t konooi geeft de grens oon tussen Molenbeek en 
Brussel, en de Ninoofsesteenweg loopt 200 meter hooks op de 
ringweg a lvorens af te buigen richti g Ninove. In deze structuur 
maakt het konaal een scherpe ' nik . 

Moderne Stad 
Met de aanleg van de sluis en het verleggen van het konooi in 
de jaren '60 verdwijnt de duidelijke loyout van de Ninoofsepoort. 
De stadsstructuur ter plaatse wordt opgeschort ten voordele van 
het kanaal, en slechts een deel van de oude bebouwing blijft 
staa n. Sindsdien is er nog geen overtuigende nieuwe configuratie 
ontdekt voor deze plek. 
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co Morfologie 
De reden dot op de Ninoofsepoort de stad en het kanaal niet 
samen gaan is te ver laren vanuit de morfologie van Brussel. 
Brussel is een concentrische stad, en ook de obstakels in de stad 
voege zich gro tendeels binnen d it systeem. De Ninoofsepoort 
markeert het punt waar twee morfologische systemen niet langer 
probleemloos samengaan. De concentrische opbouw van Brussel 
en de lineaire layout van de kanaalzone kiezen hier verschillende 
richtingen. Voorheen voegde het kanaal zich in de dwingende 
stodsstructuur. Nu is de richting van het kanaal dominant en is de 
stadsstructuur ter plekke opgeschort. 
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~ Ninoofsepoort als knooppunt in de stad. 
Mede hierdoor is de Ninoofsepoort tot op dit moment een 
vacante plek. Maar met het opschorten van de stadsstructuur 
na het verleggen van het kanaa l zijn ook andere ' functies' van 
de Ninoofsepoort o nzichtbaar geworden. De Ninoofsepoort is 
namelijk veel meer dan alleen een 'poort' . meer dan een punt 
om Brussel binnen te komen en te verlaten. 

Overgang in het kanaal 
* Bij de Ninoofsepoort krijgt het kanaal een andere betekenis in 
de stad. Langs de westelijke binnenring. van Sainctelle tte tot aan 
de Ninoofsepoort. markeert het kanaal een d uide lijke grens in de 
sladsstruc tuur. Dit is ook een offic ië le grens tussen d e gemeenten 
Sint Jans-Malenbeek en Stad Brussel. Na de Ninoofsepoort is het 
kanaal onderdeel van een corridor naar het zuiden richting 
Charleroi. 

Overgang in de ring 
* De Ninoofsepoort markeert ook het 'einde' van de kleine 
binnenring. Deze ring heeft langs de gehele oostzijde een 
indrukwekkend proflel met veelal meerdere lagen boven 
elkaar en grootschalige bebouwing. Tussen Sainctelette en de 

inoofsepoort heeft de ring een veel bescheidener karakter en 
een kleinere bete enis in de verkeersstruc tuur van Brussel. De 
Ninoofsepoort markeert deze overgang . 

Overgang in het weefsel 
~ Daarnaast vera ndert ook het kleinschaligere weefsel rondom 
oe Ninoofsepoort. Momenteel is de Ninoofsepoort een opening 
of een breuk in het stadsweefseL Hierdoor sluiten veel kleinere 
wegen niet op elkaar aan. en is er een m atige verb1nding tussen 
de o mringende b uurten. Maar d e woonbuurt Pape nvest in Stad 
Brussel. het gemengde weefsel van Laag Molenbeek en de 
industrie/handelswijk Heyvaert op de grens van Anderlecht en 
Molenbeek verschillen sterk van elkaar. De Ninoofsepoort is ook 
een schakel tussen deze verschillende delen van d e stad. 



1 LuchHoto van de Ninoofsepoort in de 

huidige situatie (bron: maps.google.be) 

2 Ninoofsepoort als open ruimte tussen 

de omringende buurten 

3 De Ninoofsepoort met omgeving 
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Rol van de Ninoofsepoort in Brussel 
De moeilijke aansluiting tussen weg en water maakt het mogelijk 
om opn ieuw te bekijken wat de Ninoofsepoort kon betekenen ir 
Brussel en in de directe omgeving. De Ninoofsepoort ligt cen traa 
in het meest achtergestelde gebied van Brussel (en België), er 
is een van de weinige plekken in deze omgeving waar nog de 
ruimte is om grootschalig in te grijpen. En omdat de Ninoofsepoort 
raakt aan bovenlokale structuren zoals de kleine binnenring er' 
het kanaal is het in deze omgeving ook één van de meest 
grootstedelijke plekken. 
De herstructurering va n de Ninoofsepoort staat dan ook niet 01= 
zichzelf. De strategie voor de plek kan alleen vas tgesteld worder 
ten opzichte van de stad en de omgeving. 

Overheden 
De stad Brussel bestaat uit 19 gemeenten met daarboven een 
gewestelijke regering. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ee r 
autonoom gewest naast het Vlaamse en het Waals Gewes i 
onder de federale staat België. 
De Ninoofsepoort ligt op de grens van de gemeenten Stad 
Brussel, Sint Jans-Malenbeek en Anderlecht. De kruising zelf ligt 
grotendeels op het grondgebied van de gemeente Molenbeek, 
maar de meeste wegen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Culturele verschillen *1 
Brussel is een stad met grote culturele tegenste llingen. De stad ligt 
op de overgang tussen de Latijnse en Germaanse cultuur, en 01= 
dat grensvlak heeft de stad zich tweetalig ontwikkeld. Vanui t die 
tweetaligheid zijn ook twee relatief gescheiden gemeenschapper 
ontstaan in Brussel. Na de tweede wereldoorlog is de cu lturele 
d iversiteit verder toegenomen doorda t er zich verschi llende 
groepen migranten vestigen in Brussel. Oorspronkelijk bestond 
de migratie vooral uit arbeidsmigranten uit het middellandse 
zeegebied . Met de komst van de grote interna tionale instantie' 
komen er ook veel hoogopgeleide ambtenaren en functionari sser 
naar Brussel. Deze komen ui t verschillende delen van de wereld 
Vana f ongeveer de jaren negentig neemt de diversiteit verder 
toe met de komst van diverse groepen asielzoekers. 

1 Ligging van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, Vlaams Gewest en Waals Gewest 

2 De 19 gemeenten van Brussel 

3 Groene ruimten en hoogteverschillen 

binnen het Gewest 
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Sociaal-ruimtelijke segregatie 0 
De culturele diversiteit in Brussel gaat gepaard met grote -g 
sociaal-economische verschillen. Deze versch illen hebben een ::J 

opvallende ruimtel ijke component. Er zijn duidelijk achtergestelde § 
wijken en welvarende stadsdelen te herkennen. Dit patroon vindt a. 
zijn oorsprong in de ommuurde stad die Brussel vroeger was en hel ~ 
verschil is b lijven bestaan ondanks verschillende economische en ?<
demografische ontwik elingen in Brussel. 

Sociale Historie 
Al in de 18e eeuw woont de armere bevolking in d e logere delen 
van de vijfhoek en is de meer welvarende bevolking gevestigd in 
het hoger gelegen oosten. Met de on w ikkeling van de industrie 
in de kanaalzone in de 19e eeuw vestig en de laaggeschoolde 
arbeiders zich in de laaggelegen buurten bij het kanaal. No de 
tweede w ereldoorlog trekken de meer welvarende bewone rs 
weg uit de lage delen van de binnenstad en de 19e eeuwse 
gordel naar de ronden van Brussel. De vrijkomende woningen 
worden veelal overgenomen door arbeidsmigranten. 

Met de teloorgang va n de industrie in de jaren zeventig neemt 
de armoede in de kanaalzone verder toe. De hoogopgeleide en 
meer welvarende werknemers van de internationale instanties 
vestigen zic h bovendien in de reeds welvarende buurten in het 
zuidoosten van de stad. En ook nu in de 21 e eeuw trekken de 
oude arbeidsmigranten die het zic h kunnen veroorloven weg uit 
de ochtergestelde buurten en worden de w oningen opnieuw 
overgenomen door nieuwe immigranten. Ditmooi veelal door 
asie lzoekers uit Afrika. Op deze man1er blijven de sociaal
economisc he verschillen tussen de wijken bestaan. 

Nieuwe Jonge Stedelingen 
Onafhankelijk van dit patroon is er nu een andere ontwikkeling 
gaande. In de zuidoosthoek van de eerste kroon vestigen 
zich steeds meer jonge afgestudeerde alleenstaanden. Ze 
w orden aangetrokken door de in ternationale instonties of zijn 
in Brussel gebleven na het afronden van een studie o on een 
van de universiteiten. Deze groep jonge stedelingen doorbreekt 
langzaam het oude patroon van de sociale segregatie. Behalve 
in de zuidoosthoek vestigen deze jonge stedelingen zich stee ds 
meer in de binnenstad. "In de b innenstad deint [de popula tie] 
verder uit tot aan d e westelijke rand van de vijfhoek en dringt zelfs 
binnen in de typische migrantenbuurten van Laag- Molenbeek 
en Kuregem. Ze is ook prominent aanwezig in de gemeente Sint 
Gillis. [ ... ]. " Bron: Buurtatlas van de bevolking van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bij de aanvang van de 21 ste eeuw. p 23. 
zie noot) 
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De 'Arme Halve Maan'; 

aangegeven is het interventiegebied 

voor Doelstelling 2. Dit is een 

ondersteunings-programma met 

subsidie van de Europese Unie 

voor de ontwikkeling van stedelijke 

gebieden in moeilijkheden . 

2 De administratieve functies (in 

blauw) en de industriegebieden. 

(in paars) Bron: Gewestelijk 

Bestemmingsplan 

3 Mediaan inkomen 

belastingaangifte in 

per 

2002, 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

omringende gemeenten. 

Kaart gepubliceerd in de Welzijns 

en Gezondheidsollas van Brussel

Hoofdstad 2006. 
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Arme halve maan 
Door de lange periode van sociale segregatie is in het wester 
van Brussel een 'arme halve maan ' ontstaan van wijken mei 
slec htere woonomstandigheden. armoede e n een lagere ko n ~ 

op goed werk en onderwijs. 
De socia le segrega tie heeft ook ruimtelijke gevolgen in de vorrr 
van veel braakliggende terreinen . verva llen panden en eer 
onaantrekkelijke openbare ruimte. Daarnaast is er in dit gehele 
gebied een tekort aan aantrekkelijke groene ruimten. 

Overheidsinitiatieven 
Deze problemen zijn voldoende erkend door de verschillende 
overheden. Onder meer met steun van de Europese Unie 
en de Federale Overheid worden er verschillende projeeter 
onderno men. (onder meer Doelstelling 2, Urban I en 11 en de 
wijkcontracten) Deze projecten richten zich op het verbeterer 
van de huisvesting, het investeren in de openbare ruimte er 
de groengebieden, het vergroten van de socia le cohesie er 
het versterken van ~landelswijken . Ook worden zelfs tandigen er 
kleine ondernemingen onders teund . 

Al deze projecten dragen bij aan de leefbaarheid en de kwaliteil 
van deze w ijken En waarschijnlijk slagen ze er in sommige 
gevallen ook in om de economische situatie van de bewoners te 
verbeteren . Moor het is niet de doelstell ing van deze projeeter 
om de 'a rme halve maan' een nieuw economisch programme 
te geven. Het is niet de ambitie van deze projecten om het arme 
westen aansluiting te laten vinden bij het oosten van de stad. De 
projecten zijn er ook niet op gericht om in het westelijke deel var 
Brussel een ander programma te realiseren dat het patroon var 
de sociale segregatie doorbreekt. 

Rol van de Ninoofsepoort 
De Ninoofsepoort ligt midden in dit gebied. De schaa l var 
de plek en de grote hoeveelheid vacante ruimte binnen hel 
kruispunt maken van de Ninoofsepoort een belangrijke troe f in de 
ontwikkeling va n het zuidwestelijke deel van die halve maan . 

In navolging van de huid ige projecten kan de Ninoofsepoorl 
maximaal ingezet worden voor de omringende bewoners. 
b ijvoorbeeld als groene ru imte. Op die manier zou de 
Ninoofsepoort bij kunnen dragen aan de leefbaarheid en de 
woonkwaliteit van de omgeving. Moor daarmee krijgt dit dee 
van Brussel geen nieuw economisch programma. Het zou de 
toekomst van de omgeving verbeteren, maar niet veranderen. 



Alternatieve rol van de Ninoofsepoort 0 
De Ninoofsep oort biedt meer mogelijkheden dan dat. Het is 16 
in potentie namelijk een bijzonder aantrekkel ijke woonlocatie. ;:.. 
Appartementen op de Ninoofsepoort kunnen p rofiteren van § 
het prachtige uitzicht over het kanaa l en van d e uitstekende n 
bereikbaarheid . En wanneer er voldoende groen wordt ~ 
aangelegd is het mogelijk te wonen op de grens van park. verkeer ;;ç
en water. Wonen op wandelafsta nd van de binnenstad , in een 
karakteristieke industriële omgeving. tussen diverse exo tisc he 
winkeltjes. met parkeerruimte onder he t e1gen appartement. En 
dat ook nog op een opvallende loca tie. 

Een luxe woonprogramma op de Ninoofsepoort breng t extra 
investeringen naar dit geplaagde deel van Brussel. Een apvalle 
woningbouwproject op de Ninoofsepoort kan het imago van d e 
he le omgeving verbeteren, en zo de opkomende gentri flcat ion 
versterken. Daarnaast kan d e real isatie van woningen gepaard 
gaat met investeringen in de openbare ruimte en uitbre id ing van 
de groenvoorzieningen. 

Doelstellingen voor het ontwerp 
Maar ondanks de voordelen van bereikbaarheid en uitzicht is 
luxe wonen op d e Ninoofsepoort verre van va nzelfsp rekend. 
Vanwege de ligging in het westen. aan het kanaa l. nabij de 
oude industriewijken is het op d it moment simpelweg geen 
vanzelfsprekende locatie voor een dergelijk programma. Daarom 
is de doelstelling voor het project d rieledig. Ten eerste moet de 
nieuwe woonomgeving aantrekke lijk genoeg ingeric ht worden 
om te kunnen c oncurreren met andere woonlocaties in Brussel. 
En ten tweede moet de komst van het nieuwe woonprogram ma 
een impuls kunnen geven aan d e omgeving. Dit ka n door extra 
(groen)voorzieningen te realiseren bij het ontwerp . maar ook 
door het project zo prominent te maken dat het een symbolische 
impuls geeft aan de omgeving. Ten derde moeten uiteraard 
ook de huidige landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk 
behouden blijven. De ontmoeting van d iverse ric htingen. de 
lange zichtlijnen. d e bomen en de openheid van het kanaal zijn 
van belang voor de omgeving, maar kun nen ook het nieuwe 
ontwerp versterken. 



• 

Het ontwerp is opgebouwd in drie stoppen. 

Scheiden verkeer en groene ruimtes 
De eerste stop is het scheiden van het verkeer en de groene 
ruimtes. Dit gebeurt door middel van stroken woningbouw tot 6 
logen hoog met winkels op de begane grond. Deze bebouwing is 
zodanig geplaatst dot oon de ene zijde duidelijke stroten worden 
gemaakt, en oon de andere kont rustige groene ruimtes worden 
afgeschermd. 

Groene ruimtes 
Hiermee wordt de Ninoofsepoort verdeeld in drie groene ruimtes. 
Twee groene ruimtes zijn omsloten en hebben het karakter van 
een buunpark. De groene ruimte rondom de sluis wordt doorkruist 
door de hoofdontsluiting en heeft een meer openbaar karakter. 
De buurtparken worden aan de stadskant begrensd door de 
nieuwe bebouwing. Aan de andere kant sluiten de groene 
ruimtes aan op de achterkanten en zijkanten van het bestaande 
weefsel. Door een slimme plaatsing is het mogelijk deze relatief 
grote groene ruimtes te creëren zonder bestaande woningen te 
slopen . Enkel voor de open ruimte verdwijnen enkele woningen 
en een tankstation . 

Verkeersstructuur 
Aan de andere kant van de bebouwing wordt de kl uwen 
in frastructuur gebundeld. De kleine binnenring wordt begeleid 
tot het 'einde' bij het raken aan het kanaal. De verbinding tussen 
de Ninoofsesteenweg en de kleine binnenring krijgt het karakter 
van een boulevard. Deze boulevard buigt langs de slui s. over het 
kanaal en maakt afsplitsingen naar de aangrenzende buurten . 
Ter hoogte van de oude tolhuisjes sluit deze weg aan op de kleine 
binnenring. In het profiel va n deze boulevard is het verkeer niet 
enkel iets dat overlast geeft, maar onderdeel van de openbare 
ruimte . Dit maakt het mogelijk w inkels en andere voorzieningen 
te creëren aan de verkeersroute . Door de aanwezigheid van de 
trottoirs worden de verbindingen tussen de omringende buurten 
verbeterd. 

Met deze scheiding van het verkeer en de groene ruimtes ontstaat 
zowel een prominente stadsstructuur als drie grote groene ruimtes 
voor de omgeving. En met die twee acties wordt tegelij kertijd ook 
de basis gelegd voor de aantrekke lijke woonomgeving die nodig 
is voor het slagen van de stra tegie. 
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l Luchtfoto huid ige situatie, (bron:maps.google.be) 

2 De bouwblokken die gesloopt d ienen te worden voor het ontwerp 

3 Het Zuidelijke Buurtpark bij de Heyvaertwijk 

4 Het noordelijke buurtpark bij Laag-Molenbeek 

5 Ontwerp begane grond, Groene ruimtes en Verkeersstructuur 

6 Typische doorsnede 
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1 Zicht richting kanaal kl . vanaf de 
eme binnenring 

2 Zicht richting kanaal . vanafde 

kleme binnenring 

3 Inrichting kleine b ' . mnenr1ng 

bovenaan~chl · 

4 Inrichting B . oulevard tussen d 
kletne b' e Innenring en het kanaal 
Begane Grond . 

5 Het 'sluisplein ' in vogelvlucht 

6 Bovenaanzic ht Ontwerp 
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~ Conflict Kanaal en Stad 
De structuur van de boulevard en de groene ruimtes is gebaseerd 
op de verkeersverbinding, en die is in conflict met het kanaal. In 
het ontwerp wordt het kanaal daardoor een ondergeschikt 
element. Dit is logisch vanuit de stadsvorm. Langs de westelijke 
binnenring tot aan de Ninoofsepoort markeert het kanaal een 
duidelijke grens. en na de Ninoofsepoort is het kanaal onderdeel 
van een corridor naar het zuiden. Op de Ninoofsepoort heeft het 
kanaal voor een moment geen betekenis in de stad. 
Maar ook wanneer het kanaal geen richtinggevend element is. 
kan het nog wel een interessant landschap bieden. 

De groene ruimtes. zoals het buurtpark bij Laag Molenbeek. 
kunnen het kanaal negeren. Maar waar de bebouwing het 
kanaal raakt ontstaan bijzondere momenten. Het moment dat de 
bebouwing stopt wordt gemarkeerd met torens. Hierdoor komen 
er vier torens nabij het kanaal. Deze torens vormen samen met 
twee rijen platanen, de brouwerij Bellevue, en de twee bruggen 
een alternatief landschap. De richting van dit landschap past niet 
in de stadsstructuur. maar de elementen waaruit het landschap 
bestaat spelen wel een rol in die structuur. Dit landschap is feitelijk 
onder de stadsstructuur geschoven. Het bestaat slechts tussen 
de twee knikken in het kanaal. en is alleen waar te nemen op 
het water. op een van de twee bruggen op dit stuk, of in het 
verlengde van dit stuk kanaal op de kades. Met dit alternatieve 
landschap wordt het conflict van richtingen dat zo kenmerkend 
is voor de Ninoofsepoort tot centraal kenmerk van het ontwerp 
gemaakt. 

1 De kruising van de verkeersstructuur en het kanaallandschap 

2 Het kanaal in het buurtpark bij Laag-Molenbeek 

3 Het kanaal in het sluisplein 

4 Uitzicht op het kanaallandschap vanaf de Mariemontkaai 

5 Het kanaallandschap in bovenaanzicht 

6 Uitzicht op het kanaallandschap vanuit zuidwestelijke richting 

7 Uitzicht vanaf de Barthelemylaan 

8 Het kanaallandschap in vogelvlucht 
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De Brug 
De brug over he t konaal is niet alleen 
letterlijk l1et centrale element van het 
ontwerp. Gefionkeerd door drie torens 
maakt de hoofdweg hier twee keer een 
knik om het konaal hooks te passeren. 
De brug speelt hiermee zowel een 
ro l in de stedelijke struc tuur als in he t 
konoollondschop. 
Door de bestoonde brug te vervangen 
door een smallere blijft het een lineair 
elemen t. Bovendien is er zo vanaf de 
ri jbonen een beter uitzicht op het ka naal. 
De oude tromhalte krijgt een nieuwe 
p laats mioden op d e brug. 
Het wach ten op de trom tussen de nieuwe 
woontorens wordt een happening . Met 
zicht op de sluis. uitzicht over het kanaal. 
to t aan de torens van de Noordwijk 
aan de and ere kont van de stad. Met 
d eze tro mhalte is d e brug niet a lleen 
het slu its tu van de nieuw ontworpen 
woonomgeving , moor ook een centrooi 
punt in de omring end e buurten. 
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1 Zicht richting de brug vanuit de Ninoofsesteenweg 

2 De brug vanuit het buurtpark Laag Molenbeek 

3 De brug in vogelvlucht 

4 Inrichting openbare ruimte op en rondom de brug 
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Buurtpark Loog-Molenbeek 
Het buurtpark Laag-Molenbeek loopt 'door' 
over het kanoo i en zoekt daarmee het 
controst op met he t kanaal. De ric hting 
van het park wordt a a ngegeven door de 
wandelroute. Deze rou te loopt aan een kant 
dood op he t konaa l en word t aan de andere 
kan t door een nieuwe voetgangersbrug 
verbonden met de overkant van het ka naal. 
De rij met statige p lu tanen blijft grote ndeels 
behouden, maar wordt wel u itgedund om 
de onderliggende ruim te door te laten lopen 
over het kanaal. 
Van de drie sportveldjes die nu in het parkje 
liggen aan de kant van Molenbeek komt er 
een aan de andere kant van het kanaal te 
liggen_ 

Sluisplein 
De open ruim te rondom de sluis bestaat "' 
uit verschillende delen. Bij he t einde van 
de Delaunoystraat en de Heyvaertstraat 
zijn twee rustige ruimtes gemaakt die b ij d e 
buurten horen. 
De verlengde Ninoofsesteenweg maakt 
de overgang van het straatprofiel met de 
middenberm op de brug naar het sma llere 
profiel op de Ninoofsesteenweg. De straat 
zelf word t hier al smaller, maar deze wordt 
bege leid door ruime trotto irs met twee rije n 
bomen. Vana f deze weg is er uitzicht op d e 
sluis. 
De sluis zelf wordt aan twee kanten omgeven 
door een vlakte met een houten ondergrond. 
Hiermee worden de sluis en het kanaal uit 
de diepte gehaald en onderdeel van een 
stede lijke ruimte 
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Stedelijke Knoop 
De torens die samen met het kanaal een eigen landschap 
vormen raken ook weer aan de stadsstructuur. Net als de toren in 
de zuidoosthoek van het ontwerp zijn de torens namelijk geplaatst 
op de assen va nuit de omringende buurten. Dit betekent dat 
de bewoners van de appartementen in de toren maximaal 
profiteren van het uitzicht over de lange assen in de omgeving. 

Maar hiermee word t de Ninoofsepoort ook vanuit die richtingen 
een opvallende locatie. Komende vanuit de omgeving naar de 
Ninoofsepoort dan word t de blik telkens over de ruimte getrokken 
naar de toren aan de overkant. De Ninoofsepoort zelf b iedt een 
moment van openheid , alvorens de bouwblokken weer de route 
aangeven binnen de stadsstructuur. De Ninoofsepoort is geen 
leegte meer tussen verschillende structuren maar een markant 
p unt dat een ro l speelt bij a lle wegen die ter plaatse van richting 
veranderen. 



l Zichtlijnen vanuit de woontorens 

op de omgeving 

2 Zicht op de Ninoofsepoort vanuit 

de Heyvaertstraat 

3 Vanuit de Ninoofsesteenweg 

7 4 Vanaf de Barthelemlylaan 

5 Komende vanaf het Zuidstation 

(Slachthuis laan) 
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6 Zichtlijnen vanuit de omgeving 

7 Uitzicht vanaf de woontorens 

8 De Ninoofsepoort in de verte 

vanuit de Delaunoystraat 

9 Torens markeren de entree van 

Brussel 

l 0 Zie ht op de Ninoofsepoort 

vanuit Stad Brussel 
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1 noot 

De inhoud van hoofdstuk drie is met name gebaseerd op de 
Buurta tlas van de bevol king van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest bij de aanvang van de 21 ste eeuw en de Welzijns- en 
Gezondheidsollas van Brussel-Hoofdstad 

Referenties: 

Buurtat las van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest bij de aanvang van de 2 1 ste eeuw. Ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Instituut voor 
Statistiek en Ana lyse. Oidier Willoert Pa triek Deboosere Website 
Brussels Hoofdstede lijk Gewest, www.bruxelles. irisnet.be URL 
bezocht op 10 augustus 2008 

Welzijns- en Gezondheidsollas van Brussel-Hoofdstad 2006 
uitg egeven door het observa torium voor gezondheid en welzijn 
Brussel, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
www.observatbru.be URL bezocht op 2 december 2007 

Voor sommige fo to's en kaarten is gebruikt gemaakt van 
luchtfo to's van mops.google.n l I maps.google.be 




