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1 Inleiding  

1.1 Regelgevende context  
Voorliggend document bestaat uit de niet-technische samenvatting van het milieueffectenrapport 
(MER) van het geselecteerde programma van het duurzaam wijkcontract (DWC) "Helihaven-
Antwerpen" dat door de Stad Brussel wordt gedragen. 

De opstelling van deze beoordeling wordt gerechtvaardigd door het feit dat het DWC een programma 
is in de zin van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 
(artikelen 2 en 3).  

De Europese richtlijn 2001/42/EG, die in Brusselse wetgeving is doorgevoerd via de Ordonnantie van 
18 maart 2004 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's, vereist dat een milieueffectenrapportage wordt uitgevoerd voor plannen en 
programma's die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, teneinde een hoog niveau van 
milieubescherming te waarborgen en bij te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de 
voorbereiding en vaststelling van plannen en programma's.  

Wanneer een milieueffectenrapport vereist is, moet deze worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding 
van het plan of programma en voordat het wordt vastgesteld of aan de wetgevings- of 
regelgevingsprocedure wordt onderworpen (artikel 8). De inhoud van het MER moet de in bijlage C 
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) opgesomde informatie bevatten, 
namelijk: 

• Een samenvatting van de inhoud, de belangrijkste doelstellingen van het plan of programma en de 
verbanden met andere relevante plannen en programma's;  

• Pertinente aspecten van de milieutoestand en zijn waarschijnlijke ontwikkeling indien het 
plan/programma niet wordt uitgevoerd;  

• Milieukenmerken van gebieden die aanzienlijke gevolgen kunnen ondervinden; 
• Milieuproblemen in verband met het plan/programma, met name die welke betrekking hebben op 

gebieden die bijzonder belangrijk zijn voor het milieu (natuurreservaten, Natura 2000-gebieden, 
Seveso-gebieden);  

• De relevante milieubeschermingsdoelstellingen en de manier waarop met deze doelstellingen en 
milieuoverwegingen rekening is gehouden bij de ontwikkeling van het plan/programma;  

• De waarschijnlijke aanzienlijke effecten van het plan/programma op het milieu en de interacties 
tussen verschillende milieufactoren;  

• De voorgenomen maatregelen om aanzienlijke nadelige gevolgen van de uitvoering van het plan of 
programma voor het milieu te vermijden, te beperken en, voor zover mogelijk, ongedaan te maken;  

• Een presentatie van de mogelijke alternatieven, hun motivering en de redenen voor de gemaakte 
keuzes;  

• Een beschrijving van de gekozen evaluatiemethode, met inbegrip van eventuele moeilijkheden die 
zich hebben voorgedaan (technische tekortkomingen of gebrek aan deskundigheid) bij het 
verzamelen van de vereiste informatie;  

• Een beschrijving van de geplande follow-up-maatregelen;  
• Een niet-technische samenvatting van de informatie waarnaar in de bovenstaande punten wordt 

verwezen. 
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1.2 Ligging van de perimeter van de Antwerpse 
helihaven DWC  

 

Het studiegebied bevindt zich in de Noordwijk van de stad Brussel. De wijk is gelegen ten noorden van 
de vijfhoek, tussen belangrijke infrastructuren die het gebied sterk markeren: 

• Het kanaal (Vergote- en Becodok); 
• De spoorweg; 
• Verschillende wegen. 

 
De perimeter (Figuur 1-1) is als volgt afgebakend: 

• In het westen loopt de perimeter langs de groendreef en het kanaal (Vergote- en Becodok); 
• In het zuiden liggen de verschillende delen van het Maximiliaanpark en Simon Bolivarlaan, 

waarvan de herontwikkelingsprojecten momenteel worden bestudeerd; 
• In het oosten loopt de perimeter langs de grens met de gemeente Schaarbeek, eerst langs de 

Antwerpsesteenweg en vervolgens langs het Gaucheretpark en de eerste twee delen van het 
Zennepark;  

• In het noorden loopt de perimeter niet door tot de koninginnelaan, maar eindigt bij de Sluismeester 
Coggestraat en de Regattastraat. 

 

 

 Figuur 1-1: Perimeter van het DWC Helihaven-Antwerpen 

 

In het kader van dit MER wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee realiteiten die in het gebied 
aanwezig zijn:  

• Ten noorden van de Helihavenlaan (Figuur 1-2) ligt een dicht bebouwd, zeer ondoordringbaar 
gebied met een gemengd weefsel.  

• Ten zuiden van de Helihavenlaan (Figuur 1-3) is er een meer open gebied met veel groen en een 
hogere bouwhoogte.  
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Figuur 1-2: Deel van de perimeter gelegen ten noorden van de Helihavenlaan  

 

Figuur 1-3: Deel van de perimeter gelegen ten zuiden van de Helihavenlaan  
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2 Algemene context van het DWC Helihaven-
Antwerpen  

2.1 Inleiding  
Om het nul-alternatief (waarschijnlijke ontwikkeling zonder uitvoering van het duurzaam) van de te 
bestuderen wijk vast te stellen, moeten de huidige en toekomstige plannen, programma's en projecten 
die van invloed zullen zijn op het betrokken gebied, worden beoordeeld. 

Daartoe worden de volgende gegevens in aanmerking genomen:    

• Programma's, plannen en strategische documenten op regionaal en gemeentelijk niveau (PRDD, 
PCD,...); 

• Bevolkings- en economische tendensen die gevolgen kunnen hebben voor de ruimere regio; 
• Bestaande projecten in het gebied, in uitvoering of reeds gepland. 

 

Onderstaande tabel bevat de gegevens die werden geanalyseerd. 

De interacties met de perimeter van de DWC Helihaven-Antwerpen worden in hoofdstuk 3 gegeven in 
het kader van de analyse van de ontwikkeling van de perimeter.  

2.2 Regelgevingscontext: plannen en programma's  

Omvang van het 
plan of 
programma 

Naam van het plan of programma 
Relevantie voor het DWC 
Helihaven-Antwerpen 

Internationaal 
Europese richtlijn inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Natura 
2000-richtlijn) - 1992 

Neen, de perimeter van het 
DWC Helihaven-
Antwerpen bevindt zich 
niet in de nabijheid van 
een Natura 2000-gebied 
(>2.5 km) 

Regionaal 

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 
(GPDO) - 2018 

Ja 

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) Ja 

Het Richtplan Van Aanleg Maximiliaan-Vergote (RPA 
Max) - In bespreking    

Ja, het westelijke deel van 
het DWC Helihaven-
Antwerpen valt onder de 
RPA Max 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) 
- 2006 

ja 

Regionaal 
sectoraal 

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 "Good Move” Ja  

Het Brussels Wetboek Van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing (BWLKE) - 2013 

Ja 

Het Brussels Plan Lucht-Klimaat-Energie - 2016 Ja 
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Omvang van het 
plan of 
programma 

Naam van het plan of programma 
Relevantie voor het DWC 
Helihaven-Antwerpen 

Energie-Klimaatplan 2030 (NEKP) - 2019 Ja 

De strategie Good Food - 2015 Ja 

QUIET.BRUSSELS plan: Actie van het gewest - 2019 Ja 

Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan 2018-2023 - 2018 Ja 

Waterbeheerplan 2016-2021 - 2017 Ja 

Be Circular - Gewestelijk programma voor circulaire 
economie - 2016 (bijgewerkt in februari 2019) 

Ja 

Natuurplan - 2016 Ja 

Het Gewestelijk Programma voor pesticidenreductie 
2018-2022  

Ja 

Good Soil-strategie Ja 

Het kanaalplan - 2014 

Ja, het noordwestelijke 
deel van de perimeter van 
de DWC Helihaven-
Antwerpen valt onder het 
kanaalplan  

Gemeentelijk (De 
Stad Brussel)  

Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) - 
in ontwikkeling 

Ja 

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen 
(GemSV) 

Neen, de specifieke 
GemSV's voor de stad 
Brussel zijn niet van 
toepassing op het DWC-
project Helihaven-
Antwerpen 

Het bijzondere bestemmingsplan (BBP): BBP Noord, 
helihaven - 2005  

Ja, de BBP "Noord: 70-20b 
/ Helihaven" is actief in de 
perimeter.  

Gemeentelijk mobiliteitsplan - 2011 

De stad Brussel heeft een 
gemeentelijk 
mobiliteitsplan uit 2011, dat 
nu is opgenomen in de 
gewestelijke doelstellingen.   

Aanbevelingen van het College van Burgemeester en 
Schepenen 

Nee, niet van toepassing in 
de context van DWC 
Helihaven-Antwerpen 

Woningenplan 2019 - 2024  Ja 

Fietsactieplan van de stad Brussel Ja 
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Omvang van het 
plan of 
programma 

Naam van het plan of programma 
Relevantie voor het DWC 
Helihaven-Antwerpen 

Het Bomenplan 2020-2030 Ja 

Lokaal 

Territorium Noord - Verslag in ontwikkeling Ja 

Stadsvernieuwingscontracten (SVC) 

Ja, het westelijk deel van 
het DWC Helihaven-
Antwerpen wordt gedekt 
door het SVC1: Citroën-
Vergote 

Beeldkwaliteitsplan (BKP) 

Ja, het westelijk deel van 
de DWC Helihaven-
Antwerpen valt onder het 
beeldkwaliteitsplan 

Schoolcontract Klavertje Vier 

Ja, de school “Klavertje 
Vier” ligt binnen de 
perimeter van het DWC 
Helihaven-Antwerpen.  

Het ZIN-project (privé project) 
Ja, het project grenst aan 
de perimeter van het DWC 
Helihaven-Antwerpen 

 

2.3 Demografische prognoses  
De regio heeft sinds het einde van de jaren negentig een aanzienlijke demografische expansie 
doorgemaakt. In 22 jaar tijd is de bevolking met 27,13% toegenomen (950.597 inwoners in 1997 en 
1.208.542 inwoners in 2019). Tijdens de periode 2014-2019 heeft de Stad Brussel een vrij aanzienlijke 
evolutie van het aantal inwoners gekend, met een gemiddelde stijging van 1,29% per jaar. Deze 
evolutie is duidelijk meer uitgesproken in bepaalde delen van het grondgebied van de Stad (Neder, 
Haren), maar ook merkbaar rond het Becodok en Tour et Taxis, een wijk die geleidelijk verstedelijkt in 
de onmiddellijke nabijheid van de perimeter. 

De cijfers betreffende de evolutie van het aantal inwoners (gemiddeld jaarlijks groeipercentage van de 
inwoners) tonen een contrasterende realiteit in het wijk. De sector "Antwerpsesteenweg (noord)" 
vertoont bijna geen evolutie, en "Parvis" vertoont een zeer lichte positieve evolutie die net onder het 
regionale gemiddelde ligt. De evolutie is meer uitgesproken binnen de sector van de 
"Antwerpsesteenweg (zuid)" met cijfers (1,91%) die duidelijk boven het gemeentelijk en regionaal 
gemiddelde liggen. 

Tussen 2020 en 2025 wijzen de BISA-prognoses op een constante en afgemeten toename van de 
bevolking. Zo wordt tussen 2020 en 2025 een toename van 1.404 inwoners verwacht voor de stad 
Brussel. 

De belangrijkste trend die zich voor de toekomst van de stad Brussel lijkt af te tekenen, is de 
vergrijzing van de bevolking. De leeftijdsgroepen die tegen 2025 de sterkste groei zullen kennen, zijn 
de 45-64-jarigen (+4,5%) en de 65-79-jarigen (+8,5%). In de jongere leeftijdsgroepen is er weliswaar 
een lichte stijging van het aantal tieners (+8% van de 15-19-jarigen), maar een daling van het aantal 
kinderen onder 14 jaar (-4% van de 0-14-jarigen), evenals een daling van het aantal jonge 
volwassenen (-1,8% van de 20-44-jarigen). 
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Gezien het relatief oudere profiel van de bevolking blijft de omvang van de huishoudens op 
gemeentelijk niveau over het algemeen stabiel (2,11 personen per huishouden), hetgeen een lager 
aandeel van eenpersoonshuishoudens en een hoger aandeel van driepersoonshuishoudens 
impliceert. Uit de diagnose bleek dat het aantal personen per huishouden in het wijk over het 
algemeen hoger is dan het regionale gemiddelde (2,17). Er is een klein verschil tussen de sector 
"Antwerpsesteenweg" (noord) met 2,41 en de "parvis"-sector met 2,11. 

Deze prognoses leiden tot het ontstaan van belangrijke vraagstukken op het gebied van ontwikkeling, 
uitrusting en woningbouwprojecten: 

• Groeiende behoefte aan huisvesting die is aangepast aan personen met beperkte mobiliteit (PBM) 
en aan de vergrijzing;  

• Gelijkwaardige behoefte aan huisvesting voor gezinnen (2-3 personen) ; 
• Een grotere vraag naar plaatselijke gezondheids- en sociale voorzieningen als gevolg van de 

toename van het aantal bejaarden; 
• Grotere vraag naar gemeenschapsvoorzieningen om de ontwikkeling van adolescenten te 

ondersteunen. 

2.4 Economische en werkgelegenheidsprognoses  
Het is moeilijk om economische of werkgelegenheidsprognoses te maken. Zoals vermeld in hoofdstuk 
3, is de bevolking van het wijk zeer kwetsbaar. Deze bevolkingsgroep, die toegang heeft tot sociale 
huisvesting, staat verder van de arbeidsmarkt af (geïsoleerde bejaarden, eenoudergezinnen, enz.) 
dan de gemiddelde bevolking. In het algemeen is het zo dat wanneer de sociaaleconomische 
indicatoren stijgen, de bevolking de neiging heeft sociale huisvesting op natuurlijke wijze te verlaten 
voor eigen woningbezit. 

Een algemeen economisch herstel en aanzienlijke groei zouden dus niet noodzakelijk een direct effect 
hebben op het werkloosheidspercentage in het gebied. Het zijn veeleer de lokale initiatieven op het 
gebied van opleiding of terugkeer naar het werk die zinvol zullen zijn en een impact zullen hebben.  

De komst van nieuwe bewoners - in het kader van de ontwikkeling van woonprojecten - zou echter 
een verschijnsel van gentrificatie kunnen accentueren waardoor de levensstijl en - op lange termijn - 
de behoeften van de consumenten worden gewijzigd. Het zuidelijke deel van de perimeter zou het 
meest door deze veranderingen kunnen worden getroffen, maar de aanwezigheid van sociale 
woningen zal ervoor zorgen dat een zekere mix behouden blijft. Aan de andere kant zou het Masui 
wijk kunnen worden omgevormd. 

2.5 Lopende projecten in het gebied  
In het gebied zijn verschillende projecten aan de gang. Deze worden nader toegelicht in punt 2.3. 

• Sportaccommodatie "Vergote" - Stadsvernieuwingscontract (SVC 1); 
• Herinrichting van het voorplein van de school “Klavertje Vier”; 
• Herinrichting van de Simon Bolivarlaan; 
• Herontwikkeling van de boerderij van het Maximiliaanpark - Stadsvernieuwingscontract (SVC 1); 
• Gedeelde visie op het ‘Territorium Noord’. 

 

Wat het creëren van woningen betreft, is er in de wijk sinds enkele jaren sprake van een vrij duidelijke 
toename van de verdichting. Er zijn inderdaad veel woningbouwprojecten gebouwd. In dit stadium 
gaat het hoofdzakelijk om grote privé woningbouwprojecten. Terzelfder tijd plant de overheid ook de 
bouw van nieuwe openbare huisvestingsprojecten. Het evenwicht tussen de woningtypes zal daarom 
in de toekomst waarschijnlijk veranderen. 
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De privé huisvestingsprojecten zijn als volgt: 

• 250 woningen in de toren van de Up site ; 
• 140 woningen in het Riva project; 
• 250 woningen in het Canal Wharf project; 
• 150 woningen in het ZIN-project (projectie op de 14.000 m² woonoppervlakte die in het project zijn 

gepland); 
• 200 studentenkamers in het Studeopolis gebouw; 
• 86 woningen in het Mercator Garden gebouw. 

 

Dit resulteert in een aanbod van ongeveer 1100 extra gebouwde en bewoonde, of in aanbouw zijnde 
privé woningen. 

Wat de publieke huisvesting betreft, is de berekening van de projecten complexer omdat deze minder 
ver gevorderd zijn. Het gaat echter om een totale woonoppervlakte van 130.000 m², verdeeld over de 
volgende locaties 

• Gebouw hoek bolivar; 
• Gebouw hoek Saint Roch; 
• Gebouw hoek Simons/Engie; 
• President's hotel blok; 
• Politieacademie blok; 
• Slib boerderij. 

 

Op basis van deze prognoses worden dus 1.100 nieuwe publieke huisvestingseenheden gepland. 
Zonder in dit stadium een precieze telling te kunnen maken, kunnen we voorzichtig stellen dat 
110.000 m² bestemd zal zijn voor huisvesting (de rest zal in beslag worden genomen door 
voorzieningen of winkels). Als we uitgaan van een gemiddelde ratio van één woning per 100 m², geeft 
dit 1.100 nieuwe publieke huisvestingseenheden in het wijk (enkel rekening houdend met de 
hierboven vermelde projecten, exclusief het DWC of andere recente projecten). Met deze snelle 
berekening komen we uit op een aanzienlijke toevoeging van meer dan 2.200 nieuwe woningen in de 
wijk. De geplande overheidsprojecten zullen deze "sociale" voorziening in de wijk dus nog versterken. 
Opgemerkt moet worden dat, terwijl de privé woningen bijna volledig zijn gebouwd, de openbare 
woningen zich slechts in het projectstadium bevinden.  

Hoewel aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van de woningen en de energieprestaties 
ervan, gaat het er ook om een evenwicht te vinden tussen het aanbod van toegankelijke woningen die 
voldoen aan de behoeften van kleine gezinnen en bejaarden. 
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3 Fase 1: Definitie van de referentiesituatie, 
het nul-alternatief en de belangrijkste 
milieu-uitdagingen 

3.1 Inleiding en analysemethode  
Als onderdeel van fase 1 van het milieueffectenrapport is een samenvatting gemaakt van de 
referentiesituatie, het nul-alternatief en de belangrijkste milieu-uitdagingen. 

Dit overzicht wordt gegeven in tabelvorm volgens de volgende structuur:  

• Een samenvatting van de diagnose (referentiesituatie of bestaande toestand) die door Citytools en 
Plusoffice werd uitgevoerd; 

• Een samenvatting van de beoordeling van het nul-alternatief; 
• Een referentiebalans met de nadruk op milieu-uitdagingen en -kansen waar in het kader van het 

DWC Hélihaven-Antwerpen rekening mee moet worden gehouden. 
 

Deze tabel is gestructureerd per thema onderverdeeld per criterium, waarbij voor elk de 3 
bovengenoemde punten worden besproken. 

Ter herinnering: in het kader van het MER wordt een onderscheid gemaakt tussen twee realiteiten die 
in de perimeter aanwezig zijn:  

• Ten noorden van de Helihavenlaan: een dicht bebouwd, zeer ondoordringbaar gebied met een 
gemengd weefsel.  

• Ten zuiden van de Helihavenlaan: een meer open gebied met veel groene ruimten en hogere 
bouwnhoogte.  

 

De referentiesituatie wordt beoordeeld en beschreven aan de hand van de volgende indicatoren voor 
elk criterium: 

Negatief  

Aandacht nodig   

Neutraal  

Positief  

 

Het nul-alternatief wordt beoordeeld aan de hand van de volgende indicatoren voor elk criterium: 

Verslechtering - 

Status quo 0 

Verbetering + 
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De referentiebalans wordt beoordeeld aan de hand van de volgende indicatoren voor elk criterium 

Negatief  

Neutraal  

Positief  

 

3.2 Lijsten van bestudeerde thema's en criteria  
De lijst van thema's en criteria die in het milieueffectrapport van DWC zijn onderzocht zijn de 
volgende: 

• Bevolking en huisvesting: 
• Toereikendheid van het aanbod en de vraag naar huisvesting 
• Houdsbaarheidgraad van de bevolkingsdichtheid  
• Sociale cohesie 
• Gezondheid/verlaten panden 

 

• Werkgelegenheid/economische activiteit: 
• Toereikendheid van het aanbod en de vraag naar werk 
• Handelszaken 
• Gemengdheid van functies 

 

• Leefomgeving: 
• Duurzame voeding 
• Groene ruimten (kwantitatief) 
• Groene ruimten (kwalitatief) 
• Welzijn 
• Creëren van symbolische bakens 
• Stedelijk landschap 

 

• Voorzieningen: 
• Adequatie vraag/aanbod van opvangplaatsen voor jonge kinderen 
• Adequatie vraag/aanbod van scholen 
• Adequatie vraag/aanbod in de gezondheids- en de sociale zorg  
• Adequatie vraag/aanbod op het gebied van cultuur en vrijetijdsbesteding 

 

• Milieu: 
• Luchtverontreiniging 
• Watercyclus 
• Groen en blauw netwerk 
• Fauna en flora 
• Geluids-en trillingscomfort 
• Energie 
• Bodem en ondergrond 
• Hulpbronnen 

 

• Mobiliteit: 
• Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
• Gemotoriseerd verkeer 
• Fiets 
• Voetgangers/PBM 
• Alternatieven voor de auto 
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3.3 Overzichtstabel  
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

B
e

v
o

lk
in

g
 e

n
 h

u
is

v
e

s
ti
n

g
 

Toereikendheid van 
het aanbod en de 
vraag naar 
huisvesting 

Noord 

 • In de periode 2014-2019 zal 
het aantal inwoners van de 
sector "Antwerpsesteenweg 
(Noord)" vrijwel gelijk blijven  

• 6,5 sociale huisvestings-
eenheden/100 huishoudens 

+ 

• Vergelijkbare 
huisvestingsprojecten in en 
rond het wijk: ongeveer 
2.200 woningen, met een 
gelijk aandeel aan openbare 
en privé huisvesting, met 
een duidelijke opmars in 
privé projecten; 

• Potentieel effect van de vele 
nieuwe privé 
woningbouwprojecten en de 
komst van nieuwe - meer 
welvarende - inwoners op de 
sociaaleconomische 
indexcijfers (verbetering). 

 

De vraag naar sociale 
huisvesting is groot, maar de 
buurt heeft ook een relatief groot 
aanbod. Er moet aandacht 
worden besteed aan de 
diversificatie van de geplande 
sociale huisvesting, zowel wat 
betreft de grootte van de 
woning, de locatie als het soort 
woning.  
Gezien de dichtheid van het 
bebouwde gebied wordt de 
voorkeur gegeven aan renovatie 
boven de bouw van nieuwe 
woningen. 

Zuid 

 • Over de periode 2014-2019 
vertoont de sector "Parvis" 
een positieve evolutie - in 
termen van het aantal 
inwoners - die net iets onder 
het regionale gemiddelde 
ligt. De sector 
"Antwerpsesteenweg (zuid)" 
met waarden (1,91%) die 
duidelijk boven het 
gemeentelijk en regionaal 
gemiddelde liggen (let op de 
omvang van deze sector). 

• 84 sociale 
huisvestingseenheden/100 
huishoudens, rond de 6 
woonwoonblokken van de 
Foyer 

+  

Houdsbaarheidgraa
d van de 
bevolkingsdichtheid 

Noord 

 Dichtheid: 20.808 inwoners/km².  
In het noorden zijn de bebouwde 
gebieden impermeabel, met 
weinig beplanting (met 
uitzondering van het Zennepark) 
en weinig toegankelijke 
openbare ruimten. Het aanbod 
van voorzieningen beantwoordt 
aan verschillende thematische 
behoeften, maar zal moeten 
worden versterkt in functie van 
de nieuwe 
huisvestingsprojecten. Ondanks 
de zeer goede verbindingen met 
het openbaar vervoer zal de 

- 

• Ontwikkeling van woningen, 
maar weinig geplande 
ontwikkeling van 
voorzieningen; 

• Risico van toenemende 
bevolkingsdichtheid als 
gevolg van nieuwe 
woonprojecten. 

 

 

Gezien de kenmerken is het niet 
wenselijk de wijk te verdichten. 
De nadruk moet worden gelegd 
op het verhogen van de 
levenskwaliteit van de bewoners 
van deze dichtbevolkte wijk: 
aanleg van groene ruimten in 
het noorden, kwaliteit en 
veiligheid voor alle burgers 
binnen de openbare ruimten, 
enz. 



 

 

 

  

 MILIEU-EFFECTENRAPPORT - DWC HELIHAVEN-ANVERS - STAD 
BRUSSEL 

23 

Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

verdichting niet duurzaam zijn 
als de projecten voor nieuwe 
voorzieningen niet volgen. 

Zuid 

 Dichtheid: 11.586 inwoners/km².  
De gevolgen van de 
toenemende 
bevolkingsdichtheid worden en 
zullen in het zuiden gedeeltelijk 
worden gecompenseerd door de 
aanwezigheid van open 
eilanden met beplante en 
doorlaatbare openbare ruimten 
en groenvoorzieningen en veel 
toegankelijke openbare ruimten.  

0  

Sociale cohesie 

Noord 

 • Vanuit sociaaleconomisch 
oogpunt is het één van de 
armste wijken van de regio. 
De bevolking is bijzonder 
gevoelig en kwetsbaar. 

• De wijk is multicultureel, met 
een grote mix en een 
aanzienlijk aantal 
nieuwkomers; 

• Er zijn veel 
ontmoetingsruimten en 
ruimten voor sociale mixiteit 
beschikbaar; 

• Verschillende 
ontmoetingsplaatsen worden 
door de bevolking 
gewaardeerd: Zennepark, 
Gaucheretpark, enz; 

• Het samenleven van de 
verschillende 
bevolkingsgroepen in de wijk 
is soms moeilijk in 
overbevolkte, slecht 
uitgeruste of ontoegankelijke 
openbare ruimten; 

- 

• Talrijke grootschalige 
projecten zullen de sociaal-
culturele dynamiek van de 
wijk wijzigen, waardoor het 
evenwicht dreigt te worden 
verstoord. 

• In de overheidsstrategieën 
wordt geen rekening 
gehouden met de plaats van 
de transmigranten die 
momenteel in de wijk wonen. 
Zo zullen de 
werkzaamheden aan het 
Maximiliaanpark leiden tot de 
verplaatsing van migranten 
(van de Lakense Haard of 
het Gaucheretpark) binnen 
of buiten het gebied; 

• Een fenomeen van 
gentrificatie van de perimeter 
van het DWC is mogelijk. Dit 
verschijnsel zal minder 
gevolgen hebben voor het 
zuidelijke gedeelte (behoud 
van de sociale mix), maar 

 

• Stimulering van 
werkgelegenheid en 
opleidingen; 

• Zorgen voor een sociale 
coördinatie. 

Zuid 

 

-  
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

• De aanwezigheid van 
transmigranten in het 
Maximiliaanpark leidt tot 
spanningen met de 
omwonenden, en het park 
wordt door de bewoners 
minder gebruikt. 

meer voor de Masui-wijk. Dit 
zal ook gevolgen hebben 
voor de economische 
activiteiten die met de 
inwoners verband houden. 

Gezondheid/verlate
n panden 

Noord 

 • Veel percelen zijn 
gedegradeerd, zowel aan de 
hoofdwegen als aan de 
zijwegen. Er zijn vervallen 
gebouwen in slechte staat. 
De insalubriteit van de 
behuizing is bevestigd. Geen 
enkel gebouw is verlaten. 

• Stadsvernieuwingsprojecten 
langs het Zennepark. 

+ 
Stadsvernieuwingsprojecten 
langs het Zennepark. 

 

Het is wenselijk dat projecten 
voor het creëren van nieuwe 
woningen gericht zijn op 
renovatie of verbetering van de 
kwaliteit van de bestaande 
gebouwen. 

Zuid 

 • Het verloederde karakter is 
merkbaar vanuit de wijk, 
langs de Helihavenlaan, 
voornamelijk in de openbare 
voorzieningen (school en 
crèche), of de twee 
woonwoonblokken van de 
Lakense Haard 
(renovatieproject); 

• Aanwezigheid van talrijke 
grote nieuwe gebouwen: 
Helihavenlaan (aan de kant 
van het Maximiliaanpark of 
het Zennepark), de 
woonwoonblokken van de 
Koning Albert II Laan 

+ 
Renovatie van het omhulsel van 
de twee woonwoonblokken van 
de Lakense Haards 

 

W
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Toereikendheid van 
het aanbod en de 
vraag naar werk 

Noord en 
Zuid 

 Het werkloosheidscijfer, het 
percentage werkzoekenden en 
de langdurige werkloosheid 
liggen boven hun 
respectievelijke regionale 

0 

De evolutie van de werkloosheid 
zal waarschijnlijk worden 
beïnvloed door: 

• De verhoging van de 
levensstandaard van de 

 

De belangrijkste uitdaging met 
betrekking tot dit criterium is de 
invoering van mechanismen ter 
bevordering van de 
werkgelegenheid onder 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

gemiddelden. De 
jeugdwerkloosheid vertoont een 
vrij gunstige situatie in 
vergelijking met andere centrale 
wijken. 

inwoners. Dit zou tot gevolg 
kunnen hebben dat sommige 
bewoners huiseigenaar 
worden en de wijk verlaten. 
Geen vertrek van deze 
inwoners en de zeer geringe 
impact 

jongeren van 18 tot 25 jaar, de 
sociale economie en 
opleiding/loopbaanheroriënterin
g voor alle leeftijden. 

Handelszaken 

Noord 

 • een zeer aanzienlijk verschil 
tussen het commerciële 
aanbod in het noordelijke en 
zuidelijke deel van de 
perimeter, met een sterke 
concentratie van het 
commerciële weefsel in het 
noordelijke deel van de 
perimeter; 

• een grote verscheidenheid 
aan winkels; 

• een groot aantal lege 
commerciële panden; 

• een groot aantal winkels 
omgebouwd tot woningen; 

• handelszaken met een 
slechte stedelijke integratie. 

+ 

Door de ontwikkeling van 
gemengde publieke en privé 
projecten zal de beschikbare 
commerciële ruimte toenemen. 

 

Er zal moeten worden gezorgd 
voor een evenwicht tussen 
Noord en Zuid en er zal moeten 
worden gewaakt voor de risico's 
van gentrificatie. Zuid 

 

+  

Gemengdheid van 
functies 

Noord 

 In het noorden ("oude wijk"): 
wooncomplexen, voorzieningen 
en winkels. De woonblokken zijn 
dicht, sterk bebouwd en 
impermeabel. Er is weinig 
openbare ruimte. Het weefsel is 
verwaarloosd, maar vrij rijk en 
biedt de bewoners vele 
voordelen: onzekere maar 
toegankelijke huisvesting, kleine 
banen, een laagwaardig maar 
goedkoop commercieel aanbod, 
enz. 

+ 

• gemengde wijk en een veel 
minder kwetsbare bevolking, 
wat zou kunnen leiden tot 
een verandering van 
activiteiten en economische 
aantrekkingskracht; 

• Sommige projecten zullen de 
voorkeur geven aan een 
functionele mix (ZIN-project 
bijvoorbeeld). Zo zal de 
nieuwe dynamiek "territorium 
noord" van Perspective erop 
gericht zijn de ontwikkeling 

 

Er zal moeten worden gezorgd 
voor een evenwicht tussen 
Noord en Zuid en er zal moeten 
worden gewaakt voor de risico's 
van gentrificatie. 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

Zuid 

 In het zuiden is de perimeter 
georganiseerd rond de zes 
woonblokken van Lakense 
Haard. Deze woonblokken 
bestaan uit grote kantoor- en 
wooncomplexen. 

+ 

te coördineren en projecten 
in die richting te sturen. 

 

L
e
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Groene ruimten 
(kwantitatief) 

Noord 

 In het noorden zijn bijna alle 
wooneilanden impermeabel. 
Deze laatste zijn ook 
grotendeels bebouwd en zijn 
niet erg bevorderlijk voor de 
ontwikkeling van de 
biodiversiteit. Het Zennepark 
helpt deze situatie te verzachten 
en zorgt voor groene in dit 
dichtbevolkte gebied. De 
openbare ruimte in het 
noordelijk deel van de wijk is 
zeer gemineraliseerd. 

0 

In het noorden voorziet het 
project voor het toekomstige 
Maximiliaanpark in een 
herkwalificatie van het blauwe 
netwerk in de wijk door de 
ontsluiting van de Zenne. Een 
dergelijke groene en blauwe 
doorbraak in het stedelijk 
weefsel zou zeer positieve 
gevolgen kunnen hebben voor 
de wijk en zou ze opnieuw 
kunnen verbinden met een 
regionaal netwerk. Dit project zal 
de wijk werkelijk ten goede 
komen en zal zorgen voor een 
ecologische continuïteit van de 
IJzer tot de woningen van de 
Lakense Haard.  
 
Het herontwikkelingsproject van 
het Maximiliaanpark is de ideale 
gelegenheid om deze 
positievere dynamiek op te 
bouwen. De esplanade van de 
Lakense Haard zal ook een 
antwoord kunnen bieden op de 
uitdaging van de vergroening en 
de versterking van de dynamiek 
van het burgerschap. 
 
In het zuiden zou het 
bomenplann de bevindingen van 

 

Zie nul-alternatief 

Zuid 

 In het zuiden is de 
bebouwingstypologie open, met 
een duidelijke aanwezigheid van 
toegankelijke groene ruimten 
(Maximiliaanpark) en open 
ruimten, waarvan sommige 
impermeabel zijn gemaakt (het 
perceel van de politieacademie) 
of geprivatiseerd (zoals de tuin 
van het Hotel Président). 

+  

Groene ruimten 
(kwalitatief) 

Noord 

 

De kwantiteit en kwaliteit van de 
groenvoorzieningen blijft laag. 

+  
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

Zuid 

 

De voorziening van groene 
ruimten is niet kwalitatief en zou 
moeten worden heringericht. 

+ 

de diagnose (de 
referentiesituatie) kunnen 
verhelpen: vergroening van de 
openbare ruimte (wegen, 
trottoirs, gevels) en verwijdering 
van puin, zodat er weer groene 
plekken komen. 
 
De Helihavenlaan zou hierop 
een antwoord kunnen bieden, 
temeer daar deze as is 
opgenomen in het groene 
netwerk van de PRDD. De 
herinrichting van bepaalde 
percelen langs het Zennepark 
zou ook een gelegenheid 
kunnen zijn om het park uit te 
breiden. 

 

Duurzame voeding 
Noord en 
Zuid 

 Er zijn 2 gemeenschappelijke 
moestuinen binnen de 
perimeter. 
 
Het project voor de nieuwe 
Boerderij van het 
maximiliaanpark is 
georganiseerd rond drie ruimten 
op de Lakense Haards: 
• een workshopruimte waar 

om de twee weken een 
opleiding in stadslandbouw 
wordt gegeven 

• een ruimte voor individuele 
moestuinen voor de 
buurtbewoners 

• een productieruimte die 
Groot Eiland gebruikt in het 
kader van hun verkoopcyclus 
van biologische groenten en 
fruit. 

+ 

Het toekomstige project voor de 
nieuwe Boerderij van het 
maximiliaanpark voorziet een 
groot gebied met collectieve 
moestuinen en een boomgaard 
aan de voet van de Lakense 
Haard. Coördinatie tussen de 
projecten zal van essentieel 
belang zijn om een 
samenhangend aanbod van 
moestuinen in de wijk te 
garanderen. 

 

De uitdaging zal erin bestaan de 
buurtbewoners op doeltreffender 
wijze als deelnemers aan de 
projecten te betrekken. 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

Stedelijk landschap 

Noord 

 

Het noorden is dicht bebouwd 
en zeer impermeabel, met een 
gemengd weefsel 

+ 
De wijk ondergaat een 
ingrijpende transformatie: verlies 
van het industriële karakter, 
ontwikkeling van een gemengde 
wijk met een toename van de 
bevolkingsdichtheid. 

 

De wijk heeft een gemengd 
landschapsprofiel, maar is op 
sommige plaatsen (Noord) zeer 
dicht bebouwd. De verschillende 
projecten kunnen een invloed 
hebben op de verdichting van de 
wijk. Renovatieprojecten zullen 
de voorkeur krijgen boven 
nieuwbouw. 

Zuid 

 
Het zuiden is open met veel 
groene ruimten en hogere 
gebouwen. 

+  

De herinrichting van de open 
ruimten in het zuiden is een 
kans om het stadslandschap te 
verbeteren. 

V
o
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Adequatie 
vraag/aanbod van 
opvangplaatsen 
voor jonge kinderen 

Noord en 
Zuid 

 De wijk is vrij goed bedeeld wat 
betreft het aantal 
crècheplaatsen (0,53). De wijk 
heeft momenteel een 
"overaanbod" of heeft althans 
een voldoende aantal plaatsen 
in verhouding tot het aantal 
inwoners. In de buurt zijn echter 
veel wooneenheden gepland of 
in aanbouw. Het is derhalve van 
belang rekening te houden met 
deze bevolkingstoename die 
zich op korte termijn zal 
voordoen om te kunnen 
beoordelen of het huidige aantal 
plaatsen nog toereikend zal zijn. 

0 Geen voor dit criterium.  Geen voor dit criterium. 

Adequatie 
vraag/aanbod van 
scholen 

Noord en 
Zuid 

 Binnen de perimeter is er een 
basisschool (Klavertje Vier) en 
een lagere school (école 
primaire de l’allée verte). 

0 Geen voor dit criterium.  Geen voor dit criterium. 

Adequatie 
vraag/aanbod in de 
gezondheids- en de 
sociale zorg 

Noord en 
Zuid 

 • Gebrek aan uitrusting om te 
voorzien in de behoeften van 
een bevolking die naar 
verwachting in de toekomst 
zal toenemen. Er zijn geen 
gezondheidsvoorzieningen 

+ 

In het kader van SVC 1 "Citroën-
Vergote": oprichting van een 
culturele en gezondheidsfaciliteit 
aan de Helihavenlaan. 

 

Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan het gebrek 
aan structuren voor 
gezondheidszorg, zorg en 
sociale ondersteuning met het 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

(rust- en 
verzorgingstehuizen, 
medisch centrum, enz.). Een 
samusocial is aanwezig in 
het gebied, maar het OCMW 
heeft geen eigendom. 

• In het gebied zijn centra met 
educatieve projecten: 
Maison des enfants, Pôle 
Nord (6-12 jaar) en Centre 
de jeunes Locomotive (12-18 
jaar). 

oog op de potentiële 
ontwikkeling van de wijk. 

Adequatie 
vraag/aanbod op 
het gebied van 
cultuur en 
vrijetijdsbesteding 

Noord 

 • Er is een aanzienlijk aanbod 
van openlucht 
sportfaciliteiten rond het 
Maximiliaanpark, maar deze 
faciliteiten zijn onbestaande 
in het noorden van de 
perimeter; 

• Aanwezigheid van een 
sporthal binnen de 
perimeter; 

• Gebrek aan faciliteiten die 
specifiek gericht zijn op 
culturele activiteiten. 

 
 

+ 

In het kader van SVC 1 "Citroën-
Vergote": bouw van de 
sporttoren, een regionale 
sportaccommodatie aan de 
oever van het kanaal. 

 • Het aanbod van 
toegankelijke 
buitensportvoorzieningen in 
het noordelijk deel van de 
stad vergroten; 

• Het aanbod van culturele 
activiteiten vergroten, zowel 
wat de specifieke ruimtes als 
wat de georganiseerde 
activiteiten betreft. 

Zuid 

 

+  

M
ili

e
u
 

Luchtverontreiniging 
Noord en 
Zuid 

 

Binnen de perimeter worden de 
belangrijkste wegen beïnvloed 
door aanzienlijke gemiddelde 
concentraties zwarte koolstof 
van meer dan 3,5 μg/m³. Een 
deel van de wijk ligt onder de 
minimumdrempel van 2 μg/m³.   
Het gebied lijkt tamelijk ongerept 
wat luchtvervuiling betreft. 

0 Geen voor dit criterium.  

Om te voldoen aan 
verschillende regionale 
doelstellingen in verband met de 
verbetering van de luchtkwaliteit 
en het klimaat, door de 
luchtverontreiniging te 
verminderen. Elk project dat de 
ontwikkeling mogelijk maakt van 
het gebruik van de fiets, het 
openbaar vervoer, beperkingen 
voor de auto (verkeer en 
parkeren), de productie van 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

minder vervuilende warmte, de 
aanplant van bomen, enz. moet 
worden aangemoedigd. 

Watercyclus 

Noord 

 Het noordelijke deel van de 
perimeter is dicht bebouwd, met 
een aanzienlijk ondoorlaatbaar 
oppervlak. In dit gebied bestaat 
op sommige plaatsen een 
middelgroot tot groot 
overstromingsrisico. 

0 Geen voor dit criterium.  

• Mogelijkheid om de Zenne te 
ontwikkelen; 

• Belang van fauna en flora 
voor de ontwikkeling van 
kwalitatieve openbare 
groene ruimten; 

• Kans om de leefomgeving 
van de wijk te verbeteren in 
combinatie met 
natuurontwikkeling; 

• Beheersing van 
overstromingen door 
vergroting van doorlaatbare 
oppervlakken of 
regenwaterretentie: groene 
daken, groene gevels, enz. 

• Ontwikkeling van de 
vegetatie in de openbare 
ruimte, aanleg van 
koeleilanden. 

• Mogelijkheid om de 
beginselen van 
regenwaterbeheer op het 
perceel en in de openbare 
ruimte (GIEP) te integreren 
door in te spelen op : 

• Waterverbruik in gebouwen 
(rationeel gebruik, 
vervanging door 
regenwater); 

• De hoeveelheid geloosd 
water (vertraging, retentie, 
infiltratie, uitgestelde lozing, 
recycling); 

• De kwaliteit van het 
geloosde water 

Zuid 

 

Het zuidelijke deel van de 
perimeter wordt gekenmerkt 
door een sterke aanwezigheid 
van waterdoorlaatbare open 
ruimten, waardoor de infiltratie 
van regenwater wordt 
bevorderd.  

0 Geen voor dit criterium.  
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

(alternatieven voor  "alles 
naar de riolering", kwaliteit 
van regenwater en 
afvalwater); 

• Aangezien het gebied een 
hoog tot middelhoog 
overstromingsrisico loopt, zal 
voorrang moeten worden 
gegeven aan de infiltratie 
van regenwater op het 
perceel. 

Groen en blauw 
netwerk 

Noord en 
Zuid 

•  • De perimeter van het DWC 
maakt deel uit van een 
"prioritaire 
vergroeningszone". Dit houdt 
in dat in de wijk nieuwe 
groene ruimten moeten 
worden aangelegd, met 
name door verbetering van 
restruimten, binnenkanten 
van huizenwoonblokken, 
daken, gevels, enz. en door 
de aanleg van nieuwe 
openbare parken bij de 
herverstedelijking van grote 
strategische gebieden. 

• Het noordwestelijke deel van 
de perimeter van het de 
DWC maakt deel uit van het 
gebied van "herwaardering 
en stedelijke integratie van 
de Zenne".  

• Het traject van de Zenne, 
waarover talrijke projecten 
worden opgestart om de 
blauwe continuïteit in het 
Gewest te versterken. 

+ Geen voor dit criterium.  

Aanleg van nieuwe groene 

ruimten door verbetering van 

restruimten, binnenkant van 

woonblokken, daken, gevels, 

enz. 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

Fauna en flora 

Noord 

 Een vrij lage BAF+ score (<0,4). 
De woonblokken ten westen van 
de Masuistraat en de 
Helihavenlaan hebben een 
bijzonder slechte score (tussen 
0 en 0,1). 

De faunakaart toont de 
aanwezigheid van verschillende 
soorten die verband houden met 
gebouwen. 

0 

Er zijn geen significante sporen 
van amfibieën en reptielen, 
maar het project om de Zenne 
weer open te stellen aan de 
buitenlucht zou het mogelijk 
kunnen maken dit soort fauna 
opnieuw in de streek te 
introduceren. Bovendien is het 
vergroten van de aanwezigheid 
van water in de openbare ruimte 
een van de doelstellingen van 
het waterbeheersplan. Dit zal 
ook insecten en vogels ten 
goede komen. 

 

• Rekening houden met de 
aanwezige soorten in relatie 
tot gebouwen. 

• Kans om het BAF+ van elk in 
het programma opgenomen 
perceel te verbeteren. 

• Deze percelen zullen 
verschillende mogelijkheden 
bieden om de ontwikkeling 
van de biodiversiteit te 
bevorderen. Inrichtingen die 
de hoeveelheid vegetatie op 
de grond vergroten, zoals 
open tuinen, verdienen de 
voorkeur. Andere 
kenmerken, zoals 
doorlaatbare minerale zones 
en groene daken, kunnen 
ook in aanmerking worden 
genomen. 

• Aandacht voor de meest 
gunstige maatregelen voor 
biodiversiteit bij 
renovatieprojecten en 
nieuwbouw (tuinen in de 
open lucht, groene daken, 
habitats voor fauna en flora, 
beplante collectieve ruimtes. 

• De voorzieningen zullen des 
te meer effect hebben als zij 
zorgen voor de continuïteit 
van ecologische corridors 
(voor fauna en flora 
doorlatende voorzieningen 
voor de afbakening van 
percelen). Ten slotte moet 
rekening worden gehouden 
met de verbindingen met 
andere stepstones in het 

Zuid 

 

Een deel van het 
Maximiliaanpark wordt in het 
groen weergegeven met een 
BAF+-score tussen 0,6-0,7. De 
basis van de Lakense Haard en 
het perceel van het Hotel 
Président zijn in het geel 
aangegeven met een BAF + 
score tussen 0,4 en 0,5. 
De faunakaart toont de 
aanwezigheid van verschillende 
soorten die verband houden met 
gebouwen. 

0  
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

groene netwerk. Om dierlijke 
soorten van buiten naar 
binnen in de steden te laten 
bewegen. 

Geluids-en 
trillingscomfort 

Noord en 
Zuid 

 De buurt heeft bijzonder veel 
last van lawaai: het gemiddelde 
jaarniveau is nooit lager dan 50-
55 dB(A). Het lawaai wordt 
veroorzaakt door het 
autoverkeer en het doorgaand 
verkeer op deze wegen. Het 
probleem is groter in het 
"zuidelijke" deel van de wijk, die 
meer open is naar de 
hoofdwegen. 
 
Binnen de perimeter zijn geen 
comfortzones aanwezig (in 
termen van geluid). Potentieel 
stille gebieden die toegankelijk 
zijn voor het publiek (gebieden 
waar het akoestisch comfort 
moet worden verbeterd) 
bevinden zich in het zuiden van 
de perimeter en worden 
aangemerkt als prioritaire 
gebieden. 

0 

Quiet.brussels vermeld 

bepaalde maatregelen binnen 

de perimeter van de wijk, zoals: 

te creëren comfortzones en 

mogelijk stille zones in de 

openbare toegang. 

 

De vermindering van het 

verkeerslawaai op de 

hoofdwegen is een uitdaging 

voor de wijk: vermindering van 

de autodruk op bepaalde 

wegen. 

De projecten moeten voldoen 

aan de doelstellingen van het 

Quiet.brussels Plan. 

Energie 

Noord 

 De thermografische 
luchtgegevens (2008) illustreren 
duidelijk de precaire toestand 
van de gebouwen die in het 
noordelijke deel van de wijk (de 
"oude wijk") zijn geïdentificeerd. 
Er is een groot aantal gebouwen 
waar het warmteverlies hoog tot  
zeer hoog is. 

0 

De stad Brussel is geselecteerd 
om twee Europese projecten te 
ontwikkelen: 
- Het “Response” Project; 
- Het “Cities of PED“project. 
 
Hun ambitie is om van de 
noordelijke wijk tegen 2030 de 
eerste Positive Energy Wijk te 
maken. Onder "positieve 
energiewijken" verstaat de Stad 
Brussel een duurzame wijk, met 

 

Mogelijke verbeteringsacties 
zijn: renovatie van gebouwen, 
straatverlichting, ontwerp van 
nieuwe projecten, 
gecentraliseerde en gedeelde 
energieproductie.  
De ontwikkeling van groene 
daken en groene gevels maakt 
het ook mogelijk te werken aan 
het waterbeheer en de 
ontwikkeling van de 
biodiversiteit, parallel met de 

Zuid 
 In het zuidelijk deel van de wijk 

is de situatie iets minder 
gedegradeerd. De woonblokken 

0  
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

van de lakense Haard vertonen 
contrasterende situaties. De 
nieuwgebouwde complexen 
hebben lagere verliezen. 

een sterke nadruk op 
hernieuwbare energie en het 
produceren van meer energie 
dan ze verbruikt. In dit kader is 
een coördinatieplatform 
opgericht, dat is ontwikkeld door 
de adviesbureaus AWB en 3E, 
en dat als doel heeft de 
instrumenten en middelen te 
creëren die nodig zijn voor de 
totstandbrenging van een 
dergelijke wijk en een 
energiegemeenschap in de 
Noordwijk. 

regulering van de 
binnentemperatuur en het 
microklimaat (creatie van 
koeleilanden). 
 

Bodem en 
ondergrond 

Noord en 
Zuid 

 

Veel percelen zijn opgenomen in 

de lijst van potentieel 

verontreinigde percelen 

(categorie 0). Als gevolg van zijn 

industriële geschiedenis heeft 

de wijk ongetwijfeld te kampen 

met een aanzienlijke 

bodemverontreiniging, die tot op 

heden slechts gedeeltelijk is 

geobjectiveerd. 

0 Geen voor dit criterium  

Er moet aandacht worden 

besteed aan 

bodemverontreiniging in het 

kader van de ontwikkeling van 

buurtprojecten (alternatieve 

saneringsprocessen). 
Ook moeten de doelstellingen 
van de Good Soil strategie in het 
programma van het DWC 
worden geïntegreerd. In plaats 
van enkel het beheer van 
verontreinigende chemische 
stoffen, wordt in deze strategie 
rekening gehouden met alle 
functies die de bodem vervult, 
zoals de verschillende 
afbraakprocessen, biodiversiteit 
en organisch materiaal in de 
bodem, regenwaterbeheer, 
stadslandbouw, ....  Het doel van 
deze strategie is de 
leefomgeving van de 
Brusselaars te verbeteren door 
het behoud van levende en 
gezonde bodems. 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

Deze processen kunnen worden 
gewaarborgd door verschillende 
interventies die het mogelijk 
zullen maken andere kwesties 
op een transversale manier aan 
te pakken: 
• Terugkeer naar open land, 

ontharding van oppervlakten 
die bevorderlijk zijn voor de 
infiltratie van regenwater en 
het voorkomen van 
overstromingen; 

• Openstelling van de 
woonblokken door de aanleg 
van nieuwe groene ruimten 
en toegankelijke groene 
openbare ruimten; 

• Heraanleg van wegbermen 
door de aanplant van bomen 
om de infiltratie van 
regenwater te bevorderen en 
de continuïteit van het 
groene netwerk en de 
ontwikkeling van de 
biodiversiteit te garanderen; 

• Behoud en ontwikkeling van 
tuinen en moestuinen. 

 

Hulpbronnen 
Noord en 
Zuid 

 

Binnen de perimeter is er 
slechts één compost lovatie, 2 
collectieve moestuinen en 3 
glasbollen. Er zijn geen donatie-, 
of reparatiecentra. Dit is niet 
bevorderlijk voor de circulaire 
economie en voor de stimulatie  
van tweedehands hergebruik. 

0 

• De Noordwijk is door de 
‘Circular Economy Chair’ 
aangemerkt als een hotspot 
voor circulaire economie en 
de strategie hiervoor wordt 
momenteel ontwikkeld.  

• De stad Brussel is 
geselecteerd om twee 
Europese projecten te 
ontwikkelen: Het 

 

De kwestie van de hulpbronnen 
is een algemene kwestie die ook 
plaatselijke implicaties heeft: 
• Afvalbeheer en openbare 

netheid ; 
• Hergebruik/recycling van 

huishoudelijke of 
professionele voorwerpen en 
stromen. 

 



 

 

 

  

 MILIEU-EFFECTENRAPPORT - DWC HELIHAVEN-ANVERS - STAD 
BRUSSEL 

36 

Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

"Response"-project en het 
"Cities of PED"-project. 

Op lokaal niveau bieden de 
verbouwing van kantoren, de 
renovatie van gebouwen en het 
herstel van wegen 
mogelijkheden voor de 
recuperatie van elementen 
(uitrusting en materialen) die via 
specifieke kanalen kunnen 
worden hergebruikt of 
gerecycleerd. 
Ook de ontwikkeling van een 
buurtcompost, boekenkasten en 
solidariteitskoelkasten is zinvol 
op lokale schaal. 
Het sorteren van bioafval 
(plantaardig en voedselafval) 
wordt verplicht tegen eind 2021 
voor huishoudens en tegen eind 
2022 voor professionelen in het 
Brussels Gewest. Er is dus een 
reële behoefte aan 
communicatie en bewustmaking 
in de buurt over deze kwestie 

M
o

b
ili

te
it
 

Bereikbaarheid met 
het openbaar 
vervoer 

Noord en 
Zuid 

 

Het openbaar vervoer is goed 
ontwikkeld in het gebied en de 
haltes zorgen voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
gebied.  

+ 

De omvorming van de noord-
zuid-as tot een metro zal leiden 
tot een aanzienlijke verbetering 
van de kwaliteit van de 
dienstverlening op de 
toekomstige lijn 3 (frequentie en 
capaciteit). Er moet een nieuwe 
tramlijn worden aangelegd van 
het Noordstation aan de 
Bolivarlaan naar Molenbeek via 
de Suzan Danielbrug. Dit project 
is geïntegreerd in de 
ontwikkeling van het 
Maximiliaanpark en de 
Bolivarlaan. 

 Geen voor dit criterium 
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Thema Criteria 
Pertinente 
perimeter 

Beoordeling van de 
referentiesituatie 

Nul-alternatief 
Referentiebalans en beschrijving 
van de belangrijkste uitdagingen 
en kansen 

Gemotoriseerd 
verkeer 

Noord en 
Zuid 

 

• Er is veel doorgaand verkeer 
op de twee hoofdwegen 
(Masuistraat & 
Antwerpsesteenweg) die de 
wijk doorkruisen. Dit verkeer 
veroorzaakt overlast (lawaai 
en vervuiling) voor de buurt. 

• De bezettingsgraad van 
parkeergelegenheid op 
straat bedroeg in 2014 
96,6%.  

- 

Ongeveer 40 plaatsen zullen 

worden opgeheven voor de 

aanleg van het voorplein van de 

Klavertje vier-school aan de 

Helihavenlaan. 

 

• Bijzondere aandacht zal 
worden besteed aan de 
grote hoeveelheid 
doorgaand verkeer; 

• Verlies van parkeerplaatsen: 
aandacht voor 
parkeervoorziening; 

• Functie van de openbare 
weg: verdeling van de ruimte 
tussen de 
vervoersmodaliteiten en 
integratie van andere 
functies (natuur, 
waterbeheer, groene ruimte, 
recreatie-elementen, enz.) 

Fiets 
Noord en 
Zuid 

 • De fietsinfrastructuur 
(aanwezig op sommige 
hoofdwegen) is niet 
comfortabel en niet veilig 
genoeg.  

• Er zijn geen 
fietsvoorzieningen in de 
Masuistraat.  

• Geen fietsenstallingen.  
• Twee villo-stations zijn 

opgenomen in of nabij de 
perimeter 

+ Geen voor dit criterium  

• Ontwikkeling van 
parkeerterreinen in de 
openbare ruimte; 

• Ontwikkeling van 
markeringen van fietszones, 
waardoor de veiligheid voor 
de gebruikers verbeterd. 

Voetgangers/PBM 
Noord en 
Zuid 

 • Stoepen (in goede staat) met 
minimaal comfort, ook voor 
mensen met beperkte 
mobiliteit;  

• gevaarlijke knooppunten;  
• de omgeving van de twee 

scholen in de buurt is 
minimaal ontwikkeld.   

+ 
GoodMove: creatie van een 
voetgngersboulevard op de 
Simon Bolivarlaan  

 

De kwaliteit, het comfort en de 

veiligheid van het verkeer van 

personen met beperkte mobiliteit 

moeten worden gehandhaafd en 

verbeterd bij geplande 

herinrichtingen van hoofdwegen. 

Alternatieven voor 
de auto 

Noord en 
Zuid 

 • Er zijn geen Cambio- of 
ZenCar-stations in de buurt. 0 Geen voor dit criterium  Geen voor dit criterium 
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4 Fase 2: Milieueffectenbeoordeling van het  
Ontwerpprogramma van het DWC en 
aanbevelingen  

4.1 Inleiding  
De milieueffectenbeoordeling van het ontwerpprogramma van het duurzame wijkcontract bestaat uit 
de volgende delen: 

• Een samenvatting van het ontwerpprogramma van het DWC “Helihaven-Antwerpen”; 
• De analyse van de overeenstemming tussen het ontwerpprogramma van het Helihaven-Antwerp 

Duurzaam Wijkcontract en de doelstellingen van plannen en programma's die relevant zijn voor de 
perimeter (§2.2); 

• De analyse van de impact van het ontwerpprogramma van het DWC “Helihaven-Antwerpen per 
thema en criterium met aanbevelingen. Dit deel bevat een samenvatting van het effect van de 
verschillende projecten van het DWC “Helihaven-Antwerpen” - onderverdeeld per criterium - op de 
referentiebalans.   

 
De volgende code wordt gebruikt voor de beoordeling van de referentiebalans en voor de beoordeling 
van de balans – ten opzichte van de referentiesituatie - van het ontwerpprogramma van het DWC 
“Helihaven-Antwerpen”:  

 

Negatief  

Niet 

gedefinieerd 
 

Neutraal  

Positief  

 
De volgende code wordt gebruikt om de impact van de projecten van het ontwerpprogramma van het 
DWC te beoordelen:  

 

Verslechtering - 

Status quo 0 

Niet 

gedefinieerd 
? 

Verbetering + 
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4.2 Presentatie van het ontwerpprogramma  
Het ontwerpprogramma van het duurzaamheidscontract Helihaven-Antwerpen bestaat uit 
"bouwprojecten en projecten in openbare ruimten” en "sociaaleconomische, milieu gerelateerd en 
participatieve projecten".  

De bouwprojecten en projecten in openbare ruimten zijn onderverdeeld in 3 strategische polen, meer 
bepaald  

• Strategische pool “zuid”; 
• Pool “Helihaven”; 
• Strategische pool “noord”. 
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4.2.1 Bouwprojecten en projecten in openbare ruimten  

4.2.1.1 Strategische pool 1: zuid  

 

Figuur 4-1: Weergave van de "bouwprojecten en projecten in openbare ruimten" in de strategische pool “zuid” 
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4.2.1.1.1 Uitbreiding van een crèche en creatie van huisvesting  

Project 1.1A: Afbraak en heropbouw van de crèche Klavertje Vier  

Het project bestaat uit de afbraak van de bestaande crèche en de heropbouw van een gebouw met 
een crèche op de eerste twee verdiepingen (voor 60-72 kinderen). Tussen de Helihavenlaan en de 
groendreef wordt een openbare doorgang gecreëerd. Dit impliceert een gemakkelijkere toegang tot 
het kanaal voor de bewoners van de Lakense Haard. 

Er zij op gewezen dat het huidige BBP aanvankelijk voorziet in een doorgang op het perceel ernaast 
(433E6). Er moet rekening worden gehouden met zowel de interventierand als de studierand om het 
project zo goed mogelijk te integreren en een langetermijnvisie op de herontwikkeling te hebben. 

Er zij ook op gewezen dat het huidige project verder gaat dan de P/S die oorspronkelijk in de BBP was 
gepland. Het BBP voorziet immers in een P/S van 1,2 en het voorgestelde project 1,7. Deze 
overschrijding wordt gerechtvaardigd door het feit dat : 

• Het project voorziet in een behoefte van de buurt; 
• Het project voorziet in een behoefte van de buurt; het hogere volume biedt een spel van uitzichten 

en meters langs Masui Street en het kanaal; 
• Het project ligt tegenover een open plek, tegenover het het Vergotedok; 
• Het project ligt in de buurt van de woningen van de Lakense Haard, een dichtbevolkte wijk. 

In het voorstel wordt rekening gehouden met het bestaan van verschillende klassen van de 
Klavertjevier-school op de benedenverdieping aan de kant van de Allée verte. Deze zullen in het 
programma worden gehandhaafd of verplaatst, in overleg met de betrokken dienst. 

Naast de uitbreiding van het aantal plaatsen in de crèche en de totstandbrenging van de 
bovenvermelde verbinding heeft het project ook tot doel om een multifunctionele hub van 
voorzieningen te bouwen en de zichtbaarheid van de wijk te versterken vanuit de grote stedelijke 
figuur van het Vergotedok. 

Project 1.1B: Bouw van 13 nieuwe woningen 

Het project bestaat uit de bouw van 13 nieuwe woningen boven de nieuwe crèche van project 1.1A. 

Het doel van het project is het aantal kwaliteitswoningen voor bepaalde doelgroepen te verhogen.  

4.2.1.1.2 Herkwalificatie en activering van de woningesplanade van de Lakense 
Haard  

Project 1.2A: Participatieve programmeringsstudie voor de ontwikkeling van de esplanade en 
het wijkcentrum 

Het project bestaat uit - voorafgaand aan de prijsvraag voor de aanstelling van een team van 
architecten en landschapsarchitecten voor de herontwikkeling van de esplanade en het wijkcentrum - 
de co-definitie van het programma.  

Het doel van het project is de bewoners te betrekken bij het bepalen van de uit te voeren 
ontwikkelingen om later een goede benutting van deze ontwikkelingen te kunnen garanderen.  

Project 1.2B: Verplaatsing en herindeling van het buurthuis 

Het project bestaat uit de afbraak van het buurthuis dat zich momenteel in het midden van de 
esplanade bevindt en de bouw van een nieuw buurthuis langs de Helihavenlaan, tegenover de school 
“Klavertje vier”. Dit betekent dat er ruimte op de esplanade vrijkomt voor openbare ruimten.   
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Naast een nieuw buurthuis dat functioneel en comfortabel is, met een betere toegankelijkheid en 
zichtbaarheid, en dat vanuit milieuoogpunt een voorbeeldgebouw zal zijn, heeft het project ook als 
doel om deel te nemen aan de (her)opleving van de openbare ruimte. 

Project 1.2C: Landschappelijke heraanleg van de esplanade 

Op basis van de co-definitie van het programma (project 1.2B) beoogt het project de herinrichting van 
de openbare ruimten van de esplanade gelegen aan de voet van de zes woonwoonblokken van de 
Lakense Haard. 

Het doel van het project is om met de ontwikkeling van de esplanade te zorgen voor een betere 
benutting door de bewoners van de openbare ruimte aan de voet van hun woningen en de versterking 
van de identiteit van de wijk. De verbetering van de leefomgeving, de milieukwaliteiten van de ruimte 
en het vermogen om de verschillende bewoners en gebruikers samen te brengen rond een lokale 
collectieve ruimte van kwaliteit is ook een doelstelling.  
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4.2.1.2 Strategische pool 2: Helihaven 

 

Figuur 4-2: Weergave van de "bouwprojecten en projecten in openbare ruimteproject" in de strategische pool 
“Helihavenlaan” 
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4.2.1.2.1 Project 2.1: Herinrichting van de Helihavenlaan  

Het project beoogt de heraanleg van de Helihavenlaan om de continuïteit te verzekeren en het groene 
netwerk tussen het Maximiliaanpark en het Zennegebied te versterken. 

Het doel van het project is een groene en kwalitatieve ontwikkeling te garanderen om de continuïteit 
van het groene netwerk te verzekeren en de capaciteit van de wijk in geval van hittegolven te 
verbeteren (koeleilanden). Er is ook een radicale verandering van de sfeer binnen de helihavenlaan 
gepland door de aanwezigheid van groen en de uitgebreide voetgangerszones. 
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4.2.1.3 Strategische pool 3: noord  

 

Figuur 4-3: Weergave van de "bouwprojecten en projecten en openbare ruimten" in de strategische pool “noord” 
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4.2.1.3.1 Project 3.1: Bouw van nieuwe intergenerationele woningen  

Het project bestaat uit de aankoop van het gebouw gelegen in de Masuistraat 111 met het oog op de 
afbraak ervan en de bouw van een intergenerationeel woongebouw met collectieve ruimten op de 
benedenverdieping. 

Naast de uitbreiding van het aantal wooneenheden voor kansarmen is het doel van het project de 
vergroening van de wijk te verbeteren. 

4.2.1.3.2 Project 3.2: Heraanleg van het kruispunt Masui-Antwerpen  

Het project bestaat uit de volledige heraanleg van het kruispunt tussen de Masuistraat en de 
Antwerpsesteenweg. 

De doelstellingen van het project zijn de verkeersveiligheid, de kwaliteit van het gebruik van de ruimte 
en de capaciteit van de wijk in geval van hittegolven (koeleilanden) te verhogen, met behoud van een 
goede economische toegankelijkheid voor de handelszaken in de wijk.  
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4.2.2 Sociaal-economische, milieu- en participatieprojecten  

Project Thematisch Samenvatting van het project 

Made in Helihaven 

Antwerpen Burger- en 

verenigingsinitiatieven 

Sociale cohesie - 

Buurtidentiteit 

Een project waarbij de burgers via democratische 

besluitvorming beslissen welke lokale initiatieven (ter 

versterking van de buurtidentiteit, de sociale cohesie en het 

saamhorigheidsgevoel) met een bepaald participatiebudget 

zullen worden gesteund. 

Jeugd-as van het Project 

voor Sociale Cohesie 

Noord Wijk 

Sociale cohesie - 

Jeugd 

Versterking van de jeugd-as (voor jongeren tussen 14 en 25 

jaar) in het kader van het project voor sociale cohesie van de 

Noord Wijk (fr: Projet de Cohésion Sociale Quartier Nord) door 

de aanwerving van een maatschappelijk werker ter versterking 

van het veldteam.  

Jongerenproject 
Sociale cohesie - 

Werkgelegenheid 

Jongeren doorverwijzen naar middelen voor hun persoonlijke 

ontwikkeling en sociale integratie. Meer specifiek, door hen 

banen aan te bieden op basis van artikel 60-contracten. 

Verbetering van de 

netheid en 

herbegroeiing 

Stedelijk landschap 

Een schonere/prettigere buurt tot stand brengen: 

bewustmaking van de regels inzake netheid/afval (bruggen 

bouwen tussen de buurt en de stadsdiensten), versterking van 

de middelen en het optreden van de dienst Openbare Hygiëne 

en bestraffing van ongepast gedrag. 

Radio Oh Kaai Sociale cohesie 
Radioproject voor en door de bewoners en actoren van de 

wijk. Oprichting van een forum voor "de stem van de buurt". 

Court-Circuit Nord Energie 

Twee groepen bewoners op "testplekken" in de Noordwijk 

mobiliseren en in staat stellen om samen één of meer 

bestuursmodellen van inclusieve "energiegemeenschappen" 

te conceptualiseren en te testen. Het project beoogt de 

versterking van twee bestaande projecten: Lumière Nord van 

het CLTB en de verbetering van de kwaliteit van de gebouwen 

en de sociale cohesie binnen de Lakense Haard. 

Helihaven in het groen 
Sociale cohesie - 

Buurtidentiteit 

Begeleiding en ondersteuning (financiering maar ook 

expertise) van burgers bij het vergroenen van de wijk 

Helihaven-Antwerpen.  

Farmax 
Sociale cohesie - 

Buurtidentiteit 

De voortzetting van het Hélifarm-project (groentetuin op de 

esplanade) en de oprichting van nieuwe partnerschappen met 

de boerderij van het Maximiliaanpark. 

Vrouwenproject 
Sociale cohesie - 

Vrouwen 

Het project beoogt om het zelfrespect te verhogen van 

vrouwen die het ontbreekt aan sociale interactie in de buurt. 

Bravvo Sociale cohesie 

Verbetering van de zorg voor bepaalde doelgroepen 

(kinderen, jongeren, bejaarden), versterking van hun 

uitwisselingen/banden en bevordering van de dynamiek 

tussen de generaties.  

MoBinome Sociale cohesie 
De aankoop van een motorbakfiets om burgers in hun lokale 

omgeving te bereiken. 

Inspiratie traject Sociale cohesie 

Het project - dat een langdurige samenwerking tussen ABC en 

de boerderij van het Maximiliaanpark aangaat - bestaat uit een 

inspiratieparcours waarbij ABC de boerderij van het 
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Project Thematisch Samenvatting van het project 

Maximiliaanpark begeleidt in het organiseren van onder meer, 

een gevarieerd programma van workshops op verschillende 

locaties in de wijk en een participatief ontwerpproces voor de 

nieuwe site van de boerderij van het Maximiliaanpark. 

Digitaal Huis 
Sociale cohesie - 

Werkgelegenheid 

De oprichting van een tewerkstellingskantoor" in het hart van 

het DWC Helihaven-Antwerpen voor de bewoners van de wijk.  

Een zorgzame buurt-

Buurtwerk Noordwijk 
Sociale cohesie 

Steun voor alleenstaande (bejaarde) gezinnen/mensen die 

hulp nodig hebben om hun levensomstandigheden te 

verbeteren. 

Future factory Sociale cohesie 

Het brainstormende "creativiteitslab" bestaat erin 

buurtbewoners samen te brengen op een plaats waar zij 

elkaar kunnen ontmoeten, hun ideeën kunnen bespreken en 

delen en uiteindelijk samen projecten kunnen opzetten. 

Digital Squad 
Sociale cohesie - 

Werkgelegenheid 

Digital Squad is een ruimte voor opleiding, creatie en inspiratie 

in de wereld van digitale en sociale netwerken en de 

economische en werkgelegenheidsperspectieven daarvan. 
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4.2.3 Reserve projecten  
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4.2.3.1 Project 1: Regattastraat 12  

Het project bestaat uit de bouw - op een stuk grond dat momenteel een braakliggend terrein is dat 
wordt gebruikt als betalende openbare parking - van nieuwe woningen met een voorzieningen op de 
gelijkvloers.  

4.2.3.2 Project 2: Antwerpsesteenweg 284  

Het project bestaat uit de renovatie van een huis dat sinds 2011 niet meer bewoond wordt.  

4.2.3.3 Project 3: Groene Steeg 53  

Het project bestaat uit de renovatie van een bestaand gebouw en de creatie van een uitrusting.  
 

4.2.3.4 Project 4: Antwerpenstraat 375  

Het project bestaat uit de afbraak van verschillende gebouwen die grenzen aan het Zennepark en de 
inrichting van deze vrijgekomen openbare ruimten om het Zennepark te verbreden met nieuwe 
doorgangen (gelegen op de benedenverdieping van 2 gebouwen aan de Antwerpsesteenweg). Ook 
de renovatie van een bestaand gebouw maakt deel uit van het project. 

4.2.3.5 Project 5: Heraanleg van de rand van de Lakense Haard  

Het project bestaat uit de herinrichting van de omgeving rondom de esplanade . 

4.2.3.6 Project 6: Ontharden van een bouwblok  

Het project bestaat uit de afbraak van het bestaande gebouw en de oprichting van een binnenblok.  
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4.3 Analyse van de overeenstemming van het 
ontwerpprogramma van het DWC met de 
doelstellingen van de relevante plannen en 
programma's  

Naam van het plan of 
programma 

Overeenstemming van de doelstellingen van de plannen of 
programma's met het ontwerpprogramma van het DWC 

Het Gewestelijk Plan 

voor Duurzame 

Ontwikkeling (GPDO) 

In het algemeen is het ontwerpprogramma van het DWC in overeenstemming 

met het GPDO, namelijk 

 

Hoofdlijn 1: het grondgebied mobiliseren om het kader voor territoriale 

ontwikkeling op te bouwen en nieuwe wijken te ontwikkelen. 

– Strategie 2: gecontroleerde verdichting voorstellen 

➔ De wijk Helihaven-Antwerpen is al een zeer dichtbevolkte wijk. Naast de 

bouw van nieuwe woningen - die geen gevolgen zullen hebben op de 

verdichting - voorziet het ontwerpprogramma van het DWC in de ontwikkeling 

van verscheidene openbare ruimten en voorzieningen (te zien in het geheel 

van bouwprojecten en projecten in openbare ruimten). 

 

As 2: Het grondgebied mobiliseren om een aangename, duurzame en 

aantrekkelijke leefomgeving te ontwikkelen. 

– Strategie 1: Uitrusting als ondersteuning van het dagelijkse leven 

– Strategie 2: Openbare ruimten en groene ruimten als ondersteuning van 

de kwaliteit van de leefomgeving 

– Strategie 3: Verbetering van het evenwicht tussen buurten 

– Strategie 4: Het stedelijk erfgoed verdedigen en promoten als vector 

van identiteit en aantrekkelijkheid 

– Strategie 5: Versterking van het natuurlijke landschap 

– Strategie 6: Behoud en verbetering van het regionale natuurlijke erfgoed 

➔ Verscheidene projecten in het kader van het ontwerpprogramma van het 

DWC zijn in overeenstemming as 2 van de PRDD. Meer in het bijzonder: de 

aanleg van verschillende openbare ruimten (te zien in het geheel van 

bouwprojecten en projecten in openbare ruimten).  

 

As 3: het grondgebied mobiliseren om de stedelijke economie te 

ontwikkelen. 

– Strategie 2: Herwaarderen van de plaats van de economische sectoren 

➔ Verscheidene sociaaleconomische projecten van het ontwerpprogramma 

van het DWC, zoals "Jeugdproject", "Digital Squad" of "ABC", bevorderen de 

sociaaleconomische integratie van de inwoners 

 

As 4: het grondgebied mobiliseren om multimodaal reizen te 

bevorderen. 

– De herdefinitie van de plaats van de auto in de stad van morgen 

– Verbetering van het effect van mobiliteit en openbare ruimten 

➔ Verscheidene projecten in het kader van het ontwerpprogramma van het 

DWC zijn in overeenstemming met as 4 van de PRDD. Meer bepaald de 

herinrichting van de Helihavenlaan (project 2.1) en het kruispunt Masui-

Antwerpen (project 3.2) waar zachte vervoerswijzen worden bevorderd door 

hun comfort en veiligheid te verbeteren.   
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Naam van het plan of 
programma 

Overeenstemming van de doelstellingen van de plannen of 
programma's met het ontwerpprogramma van het DWC 

Het gewestelijk 

bestemmingsplan (GBP) 

De bouwprojecten en projecten in openbare ruimten bevinden zich in de 

volgende "bestemmingen": 

• Project 1.1A en project 1.1B: Gebied van gewestelijk belang (PPAS 70-20b) 

• Project 1.2A: Gebied van gewestelijk belang (PPAS 70-20b) 

• Project 1.2B en project 1.2C: Gebied van gewestelijk belang (PPAS 70-20b) 

• Project 2.1: Gebied van gewestelijk belang (PPAS 70-20b) 

• Project 3.1: Sterk gemengd gebied 

• Project 3.2: structurerende ruimte 

De doelstellingen van het ontwerpprogramma van het DWC zijn in 

overeenstemming met de voorschriften van het GWP.   

De Gewestelijke 

Stedenbouwkundige 

Verordening (GSV) 

De normen van de GSV zullen in de projecten van het Ontwerpprogramma 

van het DWC in acht moeten worden genomen.  Het is belangrijk te 

vermelden dat moet worden nagegaan of voor bepaalde projecten 

vrijstellingen moeten worden aangevraagd en verkregen.  

Het Gewestelijk 

Mobiliteitsplan 2020-

2030 "Good Move” 

Het DWC is een zeer lokaal programma, het zal geen invloed hebben op de 

algemene mobiliteit van het Brussels Gewest. Bij de herinrichtingsprojecten 

van de Helihavenlaan en het kruispunt Masui-Antwerpen is echter een 

verhoging van het comfort en de veiligheid van voetgangers, personen met 

beperkte mobiliteit en fietsers gepland. 

 

Meer bepaald voor project 2.1 "Heraanleg van de Helihavenlaan", moeten de 

volgende punten worden gecontroleerd 

 

• Haalbaarheid van eenrichtingsverkeer in het licht van het toekomstige 

lokale mobiliteitscontract (uitvoering van het GoodMove-net); 

• Belang van dergelijke fietspaden in het licht van het toekomstige 

lokale mobiliteitscontract (uitvoering van het GoodMove-net), 

aangezien aparte fietspaden niet langer systematisch nodig zijn in 

“kalme wijken”); 

• De wens van de MIVB, deze as wordt als comfortas opgenomen in de 

GoodMove MWS. 

 

Betreffende het project 3.2 "Herinrichting van het kruispunt Masui-

Antwerpen", is de Masuistraat gepland als een comfortroute voor zowel 

fietsers als vrachtwagens. De verenigbaarheid van deze toepassingen, en 

vooral de veiligheid van fietsers, moet zorgvuldig in overweging worden 

genomen. Dit legt beperkingen op met betrekking tot de benodigde ruimte, 

waardoor de geplande uitbreiding van de voetpaden, en met name het 

voorplein van de school, zou kunnen worden beperkt. Dit voorplein zou 

wellicht meer aan de kant van de Antwerpsesteenweg kunnen worden 

geplaatst. Tenslotte zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan 

keerbewegingen, vooral met het oog op de zware vrachtwagens die op de 

Masui-as zullen blijven rijden. 

Het Brussels Wetboek 

Van Lucht, Klimaat en 

Energiebeheersing 

(BWLKE) 

De doelstellingen van het BWLKE zijn opgenomen in het ontwerpprogramma 

van de DWC. In het bijzonder in het kader van de bouw van nieuwe 

gebouwen (voor huisvesting en crèche) die een voorbeeldfunctie hebben op 

het gebied van energieprestaties (passief) en de bevordering van zachte 

vormen van vervoer door het comfort en de veiligheid te verhogen.  
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Naam van het plan of 
programma 

Overeenstemming van de doelstellingen van de plannen of 
programma's met het ontwerpprogramma van het DWC 

Het Brussels Plan Lucht-

Klimaat-Energie 

Zoals hierboven vermeld, zullen de nieuwe gebouwen een voorbeeldige 

energie-efficiëntie hebben en zullen zachte vervoerswijzen worden bevorderd 

(te zien in het geheel van bouwprojecten en projecten in openbare ruimten). 

Dit sluit aan bij de onderdelen "gebouwen" en "vervoer" van het Brussels Plan 

Lucht-Klimaat-Energie. Het sociaaleconomische project "Court-Circuit Nord", 

dat binnen de Noordwijk tegen 2030 de eerste "positieve energiewijk" wil 

maken, past in de "sociale dimensie".   

Energie-Klimaatplan 

2030 

Het project "Farmax", dat de ontwikkeling van een actieve moestuin op de 

esplanade beoogt, en de totstandbrenging van nieuwe partnerschappen met 

de boerderij van het Maximiliaanpark passen in het kader van twee van de 

ambities van het Energie-Klimaatplan. Het gaat om de vermindering van de 

indirecte emissies in verband met de invoer van voeding en de ambitie om 

een stedelijke landbouwstrategie op te zetten.  

 

In de reserveprojecten voorzien de projecten 2, 3 en 4 in de renovatie van 

bestaande gebouwen, wat een van de doelstellingen van het Energie-

Klimaatplan is voor de vermindering van de directe broeikasgasemissies.  

 

Hoewel andere acties in overeenstemming met het Energie-Klimaatplan niet 

in detail in het ontwerpprogramma van het DWC zijn beschreven, zijn er 

verscheidene mogelijkheden: 

• Ondersteuning van hernieuwbare energie door de installatie van 

warmtepompen, de integratie van zonnepanelen in het gebouw, enz.  

• De evolutie naar een circulair economisch model door projecten te steunen 

die het hergebruik en de terugwinning van grondstoffen en andere 

materialen aanmoedigen. 

De strategie Good Food 

Zoals hierboven vermeld, beoogt het Farmax-project de aanleg van een 

moestuin en maakt dit project dus eveneens deel uit van de Good Food-

strategie die tot doel heeft een duurzamer voedselsysteem te ontwikkelen.  

 

Hoewel dit niet gedetailleerd is in het ontwerpprogramma van het DWC was 

opgenomen, zijn er verschillende mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

extra moestuinen:  

• De mogelijkheid om gewassen te telen op de daken van gebouwen zou 

kunnen worden bestudeerd (het dak moet het extra gewicht kunnen 

dragen).  

• Overwogen moet worden of in de buitenruimte van de nieuwe crèche een 

moestuin kan worden aangelegd. 

• Bij de herinrichting van de esplanade moet de aanleg van 

gemeenschappelijke moestuinen worden bestudeerd.  

• Er moet aandacht worden besteed aan het behoud van de bestaande 

moestuinen in de buurt, die door de voltooiing van de DWC kunnen worden 

aangetast.  
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Naam van het plan of 
programma 

Overeenstemming van de doelstellingen van de plannen of 
programma's met het ontwerpprogramma van het DWC 

QUIET.BRUSSELS plan: 

Actie van het gewest 

De bevordering en aanmoediging van het gebruik van zachte vervoerswijzen 

door de verhoging van comfort en veiligheid, zou kunnen leiden tot een 

vermindering of matiging van het gemotoriseerde vervoer (projecten 2.1 en 

3.2). Dit sluit aan bij het eerste thema van het QUIET-plan dat gericht is op 

het matigen van gemotoriseerd vervoer.  

 

Nieuwe gebouwen zullen zo worden gebouwd dat het akoestisch comfort in 

woningen wordt verhoogd. Dit sluit aan bij het zesde thema van het QUIET-

plan dat gericht is op het akoestisch comfort in gebouwen.  

 

De beoordeling van het geluidseffect van nieuwe gemeenschaps- en 

vrijetijdsvoorzieningen (gezien in de projecten 1.2A en 1.2C) - in 

overeenstemming met het laatste thema van het QUIET-plan - is opgenomen 

in het ontwerpprogramma van het DWC. In het bijzonder de beoordeling van 

wie (en wanneer) toegang zal krijgen tot de esplanade 

Hulpbronnen- en 

Afvalbeheerplan 

Het sociaaleconomische project "Verbetering van de netheid en 

herbegroeiing" - dat tot doel heeft een schonere buurt te creëren door een 

netwerk van “verfraaiers” op te richten en het begrip van de bestaande regels 

en diensten te vergroten - maakt deel uit van dit plan. 

Waterbeheerplan 

De nieuwe gebouwen (projecten 1.1A, 1.1B, 1.2A en 3.1) zullen worden 

gebouwd met een voorbeeldig waterbeheer dat is geïntegreerd in het 

"Waterbeheersplan". Het waterbeheer - eveneens voorbeeldig - in het kader 

van de ontwikkeling van de Helihavenlaan (project 2.1), het knooppunt Masui-

Antwerpen (project 3.2) en de esplanade (1.2C), is eveneens geïntegreerd. 

 

Hoewel acties in overeenstemming met het waterbeheerplan niet 

gedetailleerd zijn beschreven in het ontwerpprogramma van het DWC, doen 

zich verscheidene mogelijkheden voor: 

• Zorg voor een regenwateropvangsysteem dat optimaal (90-100%) voorziet 

in de behoeften van het gebouw (sanitair, onderhoud, enz.). Verbind de 

overloop met een regenwater infiltratie systeem 

• Integratie van een systeem voor het recycleren van grijs water in het project 

(hergebruik van water van douches, wasmachines, enz. om de sanitaire 

voorzieningen te bevoorraden) 

• De voorkeur gaat uit naar een dak dat het mogelijk maakt regenwater op te 

vangen en/of te temporiseren 

• Installeer systemen die het waterverbruik beperken (kranen, doorspoelen, 

enz.) 

 

Alle maatregelen worden geïntegreerd in de volgende hoofdlijnen van het 

waterbeheerplan: 

• Bevordering van duurzaam watergebruik ; 

• Voorkomen en beheren van overstromingsrisico's ; 

• Regulering van de productie van hernieuwbare energie uit water en 

ondergrond ; 

In de context van de infiltratie van regenwater is het van belang te vermelden 

dat het ontwerpprogramma van het DWC voorziet in een toename van 

doorlaatbare oppervlakken. Hierdoor kan de infiltratie van regenwater 

toenemen.  
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Naam van het plan of 
programma 

Overeenstemming van de doelstellingen van de plannen of 
programma's met het ontwerpprogramma van het DWC 

Be Circular - Gewestelijk 

programma voor 

circulaire economie 

In het Ontwerpprogramma van het DWC zijn geen projecten opgenomen die 

tot doel hebben de circulaire economie te verbeteren, maar er kunnen zich 

verschillende mogelijkheden voordoen die aansluiten bij de Be circular 

doelstellingen.  

 

Voorbeelden van mogelijk te ontwikkelen projecten zijn:  

• Sorteerwerkplaats 

• Opslag en recycling van kleding 

• Herstelcafé 

• Hergebruik van sloop- en herbestemmingsmaterialen. 

• … 

Natuurplan 

Verschillende projecten van het ontwerpprogramma van het DWC (alle 

bouwprojecten en projecten in openbare ruimten, en in de sociaal-

economische projecten zoals Helihaven in het groen, ...) beogen de 

vergroting en verbetering van de oppervlakte en de kwaliteit van de groene 

ruimten. Bijgevolg zijn zij geïntegreerd in het Natuurplan.  

Het Gewestelijk 

Programma voor 

pesticidenreductie 

Het beheer van de groene ruimten (voorzien in alle bouwprojecten en 

projecten in openbare ruimten) zal op voorbeeldige wijze, en dus in 

overeenstemming met het Gewestelijk Programma voor pesticidenreductie, 

worden uitgevoerd.  

Good Soil-strategie 

Verscheidene projecten van het ontwerpprogramma van het DWC passen in 

de strategie voor een goede bodem en leiden tot een versterking of toename 

van de ecosysteemdiensten van de bodem: 

• Voorzieningsdiensten zoals drinkwaterproductie of landbouwproductie; 

➔ Het ontwerpprogramma van het DWC omvat een toename van 

doorlaatbare groene ruimte (te zien in alle bouwprojecten en projecten in 

openbare ruimten). 

 

• Regulerende diensten zoals de absorptie van koolstof uit de lucht of 

buffering bij overstromingen; 

➔ Het ontwerpprogramma van het DWC voorziet in een toename van 

doorlaatbare groene ruimten, waardoor de infiltratie van regenwater kan 

toenemen (te zien in alle bouwprojecten en projecten in openbare ruimten). 

 

• Culturele diensten, zoals het positieve effect op de mens bij het uitoefenen 

van buitenactiviteiten:   

➔ Het ontwerpprogramma van het DWC voorziet in een toename van de 

openbare ruimte (te zien in alle bouwprojecten en projecten in openbare 

ruimten). 

 

• Ondersteunende diensten, zoals leefruimte die de bodem biedt aan fauna 

en flora.  

➔  Het ontwerpprogramma van het DWC omvat een toename van groene 

ruimten (te zien in alle bouwprojecten en projecten in openbare ruimten).  

 

bouwprojecten zoals de heraanleg van de Helihavenlaan of de herinrichting 

van de Lakense Haard, maar ook sociaaleconomische projecten zoals 

Helihaven in het groen, dragen dus bij tot de versterking van al deze diensten. 

Het bijzondere 

bestemmingsplan (BBP): 

BBP "Noord: 70-20b / 

Helihaven" 

Aangezien het ontwerpprogramma van het DWC voorziet in de herinrichting 

van Helihavenlaan en de landschappelijke herinrichting van de esplanade, is 

het in overeenstemming met dit BBP. 
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Naam van het plan of 
programma 

Overeenstemming van de doelstellingen van de plannen of 
programma's met het ontwerpprogramma van het DWC 

Het BomenPlan 

Verschillende projecten in het ontwerpprogramma van het DWC omvatten de 

aanplant van bomen (te zien in alle bouwprojecten en projecten in openbare 

ruimten), hetgeen in overeenstemming is met het Bomenplan.     

Beeldkwaliteitsplan 

(BKP) 

Een van de doelstellingen van het BKP is de openbare groene ruimten van de 

Zenne met elkaar te verbinden en te versterken. Het ontwerpprogramma van 

het DWC beoogt de vergroening van de wijk te verbeteren en sluit daarmee 

aan bij het BKP, dat eveneens de aanleg van een groene lus beoogt, waarvan 

het Zennepark deel uitmaakt.  
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4.4 Analyse van de algemene impact van het 
ontwerpprogramma van het DWC en 
aanbevelingen  

4.4.1 Bevolking en huisvesting  

4.4.1.1 Toereikendheid van het aanbod van en de vraag naar huisvesting  

De diagnose bracht twee verschillende realiteiten aan het licht betreffende de demografische 
prognoses: 

In het noorden vertoont de sector "Antwerpsesteenweg (noorden)" over de periode 2014-2019 bijna 
geen verandering in het aantal inwoners. Dit deel van het grondgebied heeft een aanbod van sociale 
huisvesting van 6,5 sociale woningen/100 huishoudens. 

In het zuiden vertoont de "Parvis"-sector over de periode 2014-2019 een zeer lichte positieve 
demografische evolutie die net onder het regionale gemiddelde ligt. De sector van de 
"Antwerpsesteenweg (zuid)" vertoont cijfers (1,91%) die duidelijk boven het gemeentelijke en het 
regionale gemiddelde liggen. Dit deel van het grondgebied heeft een sociaal woningaanbod van 84 
sociale woningen/100 huishoudens, rond de 6 woonblokken van de Lakense Haard. 

De wijk zal ook globaal worden beïnvloed door de talrijke privé woningbouwprojecten en de komst van 
nieuwe, meer welvarende bewoners in termen van hun sociaaleconomische indexen (verbetering). 

De vraag naar sociale huisvesting is groot, maar de buurt heeft ook een relatief groot aanbod. Er moet 
aandacht worden besteed aan de diversificatie van de geplande sociale huisvesting, zowel wat betreft 
de grootte van de woning, de locatie, als het soort woning. 

Er moet rekening mee worden gehouden dat de vraag naar sociale huisvesting groot is, maar dat er in 
de buurt ook al een relatief groot aanbod is. Daarom moet aandacht worden besteed aan de 
diversificatie van de geplande sociale huisvesting, zowel wat betreft de grootte van de woning, de 
locatie als het soort woning.  Bovendien wordt, gezien de dichtheid van het gebouwenbestand, 
renovatie aanbevolen boven de bouw van nieuwe woningen. 

Meer specifiek zijn de volgende behoeften vastgesteld: 

• Groeiende behoefte aan huisvesting die is aangepast aan personen met beperkte mobiliteit (PBM) 
en aan de vergrijzing 

• Gelijkwaardige behoefte aan huisvesting voor gezinnen (2 tot 3 personen). 

 

Het ontwerpprogramma van het DWC moet nieuwe huisvesting omvatten, en voorziet in dit kader: 

• 13 openbare woningen van een gemiddelde grootte van 100 m² aan de Helihavenlaan; 
• 9 eengezinswoningen en 2 seniorenwoningen op de begane grond, eveneens een 

gemeenschapsruimte (ook op de begane grond) van gemiddeld 110 m² aan de Masuistraat. 

 

Bovendien voorzien de reserveprojecten ook de bouw van woningen, waarvan het aantal niet werd 
geevalueerd.  

Dit type huisvesting zal voorzien in de hierboven aangegeven behoeften: bejaarden en personen met 
beperkte mobiliteit of kleine huishoudens. 
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4.4.1.2 Houdsbaarheidgraad van de bevolkingsdichtheid 

Het ontwerpprogramma voorziet in een toename van het aantal woningen zowel in de geplande 
projecten als in de reserveprojecten. 

Hoewel de nieuwe huisvesting de bouw van nieuwe gebouwen impliceert, wordt dit uitgevoerd in het 
kader van de afbraak en de heropbouw van bestaande gebouwen (projecten 1.1.B en 3.1). 

Deze projecten zullen ook gepaard gaan met een toename van de hoeveelheid groen op de betrokken 
percelen, waardoor nieuwe openbare ruimten kunnen worden gecreëerd. De dichtheid van de 
bebouwde omgeving zal worden verminderd. 

De duurzaamheid van de verdichting wordt ook verzekerd door andere projecten zoals: 

• De heropbouw van een crèche met respect aan de normen, alsook de uitbreiding van de capaciteit 
(project 1.1.A); 

• De toename van groene ruimten door de geplande ontwikkelingen in de nieuwbouwprojecten (en 
sloop), alsook in de geplande ontwikkelingen op de esplanade, in de Helihavenlaan en in de 
Masuistraat (projecten 1.2.C & 2.1 & 3.2);  

• Zachte mobiliteit aanmoedigen via de geplande ontwikkelingen aan de Helihavenlaan en de 
Masuistraat (projecten 2.1 & 3.2). 

• Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen waarop het DWC betrekking heeft: 
crèche en buurthuis (project 1.1.A en 1.2.A). 

4.4.1.3 Sociale cohesie 

Binnen de geselecteerde projecten van het ontwerpprogramma van het DWC, wordt de bouw van 19 
publieke woningen en 2 woningen die zijn aangepast aan bejaarden en/of personen met beperkte 
mobiliteit voorzien. Deze nieuwe woningen zullen het overaanbod in het zuidelijke deel en het 
onderaanbod in het noordelijke deel van het studiegebied, aanvullen. 

Dit soort huisvesting zal aan de hierboven vermelde vraag voldoen. 

Wat de sociale samenhang betreft, zullen de bouwprojecten de sociale gemengdheid in de wijk 
bevorderen. Als voorbeeld kan worden gewezen op de intergenerationele huisvesting die in het kader 
van project 3.1 is gepland. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke ruimte zal het mogelijk 
maken banden te vormen tussen de inwoners en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen waarvan 
iedereen kan profiteren. 

Vanuit het oogpunt van de ouderen kan de aanwezigheid van jongere bewoners onder hetzelfde dak 
hen namelijk geruststellen en het isolement van sommigen van hen helpen verminderen. Het jonge 
paar zou ook verschillende diensten aan de ouderen kunnen verlenen (boodschappen, werk). 

Vanuit het oogpunt van de jongeren biedt dit soort accommodatie vaak goedkope huisvesting. De 
oudere kan ook meehelpen (oppassen op jonge kinderen, overdag postpakketten in ontvangst nemen, 
in het gebouw aanwezig zijn). 

De heropbouw van het kinderdagverblijf, de basis voor de oprichting van 13 nieuwe sociale woningen, 
zal ook de sociale en functionele diversiteit in de wijk bevorderen. Door de centrale ligging zullen ook 
de kinderen van de hele buurt kunnen worden opgevangen. 

  



 

 

 

  

 MILIEU-EFFECTENRAPPORT - DWC HELIHAVEN-ANVERS - STAD 
BRUSSEL 

60 

Ten slotte zal de verplaatsing van het buurthuis om twee redenen een positief effect hebben op dit 
criterium: 

• Het zal bijdragen tot de versterking van het gemeenschapsaanbod voor de inwoners, naast de 
boerderij, het plan voor sociale cohesie, het kindercentrum en het centrum “Noord Wijk”. De 
verplaatsing zal een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid via de Helihavenlaan mogelijk 
maken, terwijl de verbinding met de esplanade op niveau "0" behouden blijft. De huidige ligging 
van het gebouw in het midden van een niet erg toegankelijke esplanade maakt de ontwikkeling van 
de activiteiten van het buurthuis ingewikkelder. 

• De herinrichting van de esplanade die het gevolg is van deze verplaatsing wordt gepland op een 
zodanige manier dat de omwonenden erbij worden betrokken, zoals is bepaald in de participatieve 
studie over de ontwikkeling van de esplanade (project 1.2.A). Door de bewoners te betrekken bij de 
ontwikkeling van het herinrichtingsprogramma zullen de gebruikers bij het project worden 
betrokken en zal worden gezorgd voor een goede herbestemming van het terrein na de 
herinrichting. 
 

Wat de sociaaleconomische projecten betreft, zullen vele daarvan een positieve invloed hebben op de 
sociale samenhang van de wijk: 

• Projecten voor jongeren: project voor sociale cohesie in de wijk Noord, jongerenproject, Bravvo ; 
• Vrouwenproject: Vrouwenproject 
• Werkgelegenheid: Jongerenroject, Digitaal Huis, Digitale Squad ; 
• Hulp voor mensen in nood: Een zorgzame buurt - Buurtnetwerk Noordwijk 
• Activiteiten met een positieve impact op de identiteit van de wijk (boerderij, groen, ...): Made in 

Helihaven Antwerpen, Verbetering van de netheid en herbegroeiing, Helihaven in het Groen, 
Farmax ;  

• … 

4.4.1.4 Gezondheid/verlaten panden  

Met uitzondering van enkele reserveprojecten omvat het programma geen renovatie van bestaande 
gebouwen. 

Alle bouwprojecten omvatten de afbraak en de heropbouw van een nieuw gebouw op het betrokken 
perceel. Deze operaties verbeteren het verouderde en vervallen karakter van bepaalde gebouwen en 
voorzieningen, zoals : 

• De crèche; 
• Het gebouw gelegen aan te Masuistraat 111; 
• Het buurthuis dat zal worden vervangen door een nieuw gebouw op de benedenverdieping van de 

esplanade. 

4.4.1.5 Conclusies en overzichtstabel van de impacten  

De geplande projecten binnen het DWC zullen een positieve impact hebben op alle criteria die binnen 
het thema “Bevolking en huisvesting” werden beoordeeld. 

Het merendeel van de geplande interventies beantwoordt aan de uitdagingen die uit de diagnose naar 
voren kwamen. 

Het programma omvat verschillende sloopprojecten in het kader van de wederopbouw. Hoewel één 
van de naar voren geschoven uitdagingen was om bestaande gebouwen te renoveren - met name om 
een verdere verdichting van de wijk te voorkomen - wordt in de heropbouwprojecten de creatie van 
nieuwe groene ruimten op de betrokken percelen geïntegreerd. Hiermee wordt ingespeeld op de 
uitdaging die naar voor werd geschoven in het kader van de verdichting van nieuwbouw. 
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De effectbeoordeling van het programma is hieronder samengevat: 
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van het 

ontwerp-

programma 

van het 

DWC 

Toereikendheid 

van het aanbod 

van en de vraag 

naar huisvesting 

Noord  = = = = = + = = =  

Zuid  
 

= + = = = = = = =  

Houdsbaarheid-

graad van de 

bevolkings-

dichtheid 

Noord  = = = = = + = = =  

Zuid 
 

+ + + = = = = = =  

Sociale cohesie 

Noord  = = = = = + = = +  

Zuid  + + = + = = = = +  

Gezondheid / 

verlaten panden 

Noord  = = = = = + = = =  

Zuid  + + = = = = = = =  

4.4.1.6 Aanbevelingen  

Voor bouwprojecten luiden de aanbevelingen als volgt: 

• Creëren van woningen van verschillende grootte en met verschillende functionaliteiten: voor jonge 
paren met of zonder kinderen en bejaarden en/of personen met beperkte mobiliteit; 

• Voorlichting aan nieuwe bewoners over de sociaaleconomische projecten die onder dit 
ontwerpprogramma van het DWC vallen (nieuwsbrief, enz.) om de betrokkenheid en integratie van 
nieuwe bewoners te bevorderen; 

• Ontwikkelingen moeten afvalverzamelplaatsen voor het publiek omvatten. Het beheer van de 
netheid en het regelmatige onderhoud van de nieuwe voor het publiek opengestelde zones moet 
degradatie van de sites voorkomen; 

• Het is van belang te zorgen voor onderhoud en de mensen ervan bewust te maken dat afval 
(vuilniszakken of illegale stortingen) niet mag worden achtergelaten, niet alleen om een goede 
ontwikkeling van de planten te garanderen, maar ook om de infiltratie van verontreinigde 
vloeistoffen te beperken. 

4.4.2 Werkgelegenheid/economische activiteit  

4.4.2.1 Toereikendheid van het aanbod en de vraag naar werk 

Uit de diagnose van de referentiesituatie bleek dat het werkloosheidscijfer en het aantal 
werkzoekenden hoger liggen dan het regionale gemiddelde. 

Bovendien ligt de langdurige werkloosheid in de wijk boven het regionale gemiddelde (63%) in alle 
vier de statistische sectoren, en met name in de sector "parvis Saint-Roch", met 83,33%, de hoogste 
in het Brusselse gewest. 
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Ten tweede vertoont de jeugdwerkloosheid een vrij gunstige situatie in vergelijking met andere 
centrale wijken. Het gewogen gemiddelde van de vier sectoren (8,67%) is lager dan het gemeentelijke 
(9,47%) en het regionale (9,63%) gemiddelde.  

Dit zou kunnen worden beïnvloed door de komst van nieuwe bewoners, in het kader van de 
ontwikkeling van reeds geplande woonprojecten. Deze ontwikkelingen kunnen een verschijnsel van 
gentrificatie accentueren, waardoor de levensstijl van de consument en uiteindelijk ook de behoeften 
veranderen. 

De hoge aanwezigheid van sociale woningen betekent echter dat de concentratie van economisch 
achtergestelde inwoners min of meer gelijk zal blijven, ongeacht de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. 

In deze context zijn het veeleer de lokale initiatieven op het gebied van opleiding of terugkeer naar het 
werk die betekenis en effect zullen hebben.   

Het ontwerpprogramma van het DWC voorziet niet in een significante ontwikkeling van 
werkgelegenheid. 

Arbeidsplaatsen zullen ongetwijfeld voortvloeien uit de bouwprojecten en projecten in openbare 
ruimten, enerzijds in het kader van de uit te voeren werkzaamheden en anderzijds in het kader van de 
exploitatie of het beheer van deze nieuwe ruimten: nieuwe arbeidsplaatsen in de crèche als gevolg 
van de capaciteitsuitbreiding, beheer van het nieuwe buurthuis, onderhoud van de nieuwe groene 
ruimten, enz. 

In dit verband kunnen verschillende sociaaleconomische projecten een grotere impact hebben op de 
buurt, zoals 

• Sociaal Cohesieproject Noordwijk door versterking van de jongeren-as (voor jongeren tussen 14 
en 25 jaar) in het kader van het bestaande Sociaal Cohesieproject Noordwijk (PCSQN) door 
aanwerving van een maatschappelijk werker ter versterking van het veldteam. Een van de 
doelstellingen is de oprichting van een dienst voor ondersteuning, oriëntatie en begeleiding van de 
school, de sociaal-professionele integratie en het opzetten van collectieve projecten. 

 

• Jongerenproject gericht op de doorverwijzing van jongeren (van 18 tot 25 jaar) die in de 
Helihaven-Antwerpen wijk wonen naar middelen voor hun persoonlijke ontwikkeling en sociale 
integratie. Meer specifiek, door hen banen aan te bieden op basis van artikel 60-contracten. 

 

• Digitaal Huis heeft tot doel in het hart van de wijk een “tewerkstellingskantoor" te creëren voor de 
bewoners van de wijk. Het voornaamste doel van dit project is de belemmeringen voor 
werkzoekenden weg te nemen door hen in de arbeidsmarkt te integreren of hen aanzienlijk dichter 
bij de arbeidsmarkt te brengen door hen in te schrijven voor een opleiding of werkervaring. 

 

• Digital Squad wordt opgevat als een ruimte voor opleiding, creatie en inspiratie in de wereld van 
digitale en sociale netwerken en de economische en werkgelegenheidsperspectieven daarvan. De 
doelstellingen van dit project houden nauw verband met de toegang tot de arbeidsmarkt: de 
inzetbaarheid van ongeschoolden vergroten, de doelgroepen begeleiden en opleiden in nieuwe 
technologieën en toekomstige beroepen en de economische structuur van het gebied stimuleren, 
met name op het gebied van het ondernemerschap. 

4.4.2.2 Handelszaken 

Momenteel is er een zeer groot verschil tussen het commerciële aanbod in het noordelijke en 
zuidelijke deel van de perimeter: een sterke concentratie van het commerciële weefsel bevindt zich in 
het noordelijke deel. 

Buiten het DWC-kader zal de ontwikkeling van gemengde openbare en privé projecten de 
hoeveelheid beschikbare commerciële ruimte doen toenemen. 
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Het ontwerpprogramma van het DWC voorziet niet in nieuwe bedrijven. 

Het effect van het programma is voor dit criterium bijgevolg nul.  

4.4.2.3 Gemengdheid van functies  

Het programma zal de ontwikkeling van een mix van functies mogelijk maken. Met name door de 
heropbouw van de crèche met nieuwe woningen op de bovenliggende verdiepingen van het gebouw. 
Deze projecten zullen de sociale en functionele diversiteit binnen de wijk bevorderen. 

Het intergenerationele woonproject en de collectieve ruimte (project 3.1) zullen deel uitmaken van de 
sociale en functionele mix in de wijk. 

Het effect van het ontwerpprogramma van het DWC is positief voor dit criterium. 

4.4.2.4 Conclusies en overzichtstabel van de impacten  

De geplande projecten binnen het DWC zullen een positieve impact hebben op de meeste criteria die 
binnen het thema “Werkgelegenheid/economische activiteit” werden beoordeeld (met name de 
gemengdheid van functies).  

Het criterium "handelszaken" wordt niet beïnvloed door het programma. 

Het merendeel van de geplande interventies beantwoordt aan de uitdagingen die uit de diagnose naar 
voren komen. 

De effectbeoordeling van het programma is hieronder samengevat: 
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4.4.2.5 Aanbevelingen  

Voor bouwprojecten luiden de aanbevelingen als volgt:  

  



 

 

 

  

 MILIEU-EFFECTENRAPPORT - DWC HELIHAVEN-ANVERS - STAD 
BRUSSEL 

64 

Om de plaatselijke werkgelegenheid te bevorderen, zal worden gestreefd naar: 

• Aanwerving van plaatselijke bedrijven voor de bouw van de gebouwen, voor de herinrichting van 
de esplanade, de Helihavenlaan en het kruispunt Masui-Antwerpen; 

• Indien nodig, lokaal en SPI-personeel aanwerven om de nieuwe crèche en het buurthuis te runnen; 
• De inschrijving van plaatselijke kinderen in de nieuwe crèche aanmoedigen, met name kinderen 

van ouders die werk of een opleiding zoeken (kinderopvang vormt een belemmering voor jonge 
ouders om terug te keren naar of in te treden op de arbeidsmarkt); 

 

Voor "sociaaleconomische" projecten luiden de aanbevelingen als volgt: 

• Waar mogelijk en overeenkomstig de geldende wetgeving, partnerschappen met plaatselijke SPI-
structuren aangaan om synergiën op het gebied van opleiding en aanwerving te bevorderen. 

• Werkgelegenheidssteun, indien nodig, voor nieuwe bewoners in het kader van de 
sociaaleconomische projecten van de wijk (nieuwsbrief, enz.). 

4.4.3 Leefomgeving  

4.4.3.1 Duurzame voeding  

De diagnose bracht de aanwezigheid aan het licht van twee collectieve moestuinen op de esplanade, 
aangelegd in het kader van het Hélifarm-project (SVC 1). De meeste deelnemers aan dit project 
wonen niet in de buurt. De financiering van het project loopt echter ten einde. 

Naast deze collectieve moestuinen zijn er ook individuele en particuliere moestuinen op de esplanade 
(aan de voet van de esplanade). 

Om dit aanbod te versterken wordt, buiten het kader van het ontwerpprogramma van de DWC, in het 
toekomstige project van de nieuwe boerderij van het maximiliaanpark de creatie van een grote 
oppervlakte aan collectieve moestuinen en een boomgaardzone aan de voet van de esplanade 
voorzien.  

Een van de uitdagingen voor dit criterium is te zorgen voor coördinatie tussen de projecten om te 
zorgen voor samenhang in het aanbod van moestuinen in de buurt en om de buurtbewoners 
doeltreffender te betrekken als deelnemers aan toekomstige projecten. 

Het ontwerpprogramma van het DWC zou een positief effect op dit criterium kunnen hebben: 

• De bouwprojecten voorzien niet specifiek in de integratie van moestuinen als onderdeel van de 
buitenaanleg. Dit punt is opgenomen als aanbeveling. In het kader van de bouw van nieuwe 
woningen zouden de nieuwe buitenruimten de aanleg van moestuinen voor de toekomstige 
bewoners mogelijk kunnen maken. 

• Bij de exploitatie van de crèche zou ook de voorkeur kunnen worden gegeven aan maaltijden uit 
duurzame en lokale bronnen. 

• Bij de herinrichting van de esplanade zou de oppervlakte van de bestaande moestuinen kunnen 
worden verkleind door ze om te vormen tot openbare ruimte. Deze herontwikkeling zou een 
negatief effect op dit criterium kunnen hebben. De herinrichting zal ruimte moeten bieden voor de 
verplaatsing van de bestaande moestuingebieden die door de toekomstige ingrepen zullen worden 
getroffen. De studie over de co-definitie van de herinrichting van de esplanade is een belangrijke 
stap om de bewoners van de wijk te betrekken bij de definitie van de moestuinruimten en het latere 
gebruik ervan. 
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Ook de sociaaleconomische projecten en het buurthuis zouden een positieve invloed kunnen hebben: 

• Het buurthuis zou de plaats kunnen zijn om duurzaam voedsel te promoten via educatieve 
workshops (kook- of tuincursussen, conferenties, enz.). Het kan ook een plaats zijn om producten 
te verzamelen; 

• Het Farmax-project zal de voortzetting van het Hélifarm-project (actieve groentetuin op de 
esplanade) en de totstandbrenging van nieuwe partnerschappen met de boerderij van het 
Maximiliaanpark mogelijk maken. 

4.4.3.2 Groene ruimten (kwantitatief)  

Ter herinnering, de diagnose heeft twee realiteiten binnen de perimeter aan het licht gebracht: 

• In het zuiden is er een duidelijke aanwezigheid van toegankelijke groene ruimten (Maximiliaanpark) 
en open ruimten, waarvan sommige waterdicht zijn gemaakt (het terrein van de politieacademie) of 
geprivatiseerd (zoals de tuin van het hotel Président). 

• In het noorden zijn bijna alle woonblokken ondoorlaatbaar. Het Zennepark helpt deze situatie te 
verzachten en zorgt voor groene ruimte in dit dichtbevolkte gebied.  
 

In het algemeen zal het aanbod van groene ruimten op buurtniveau door de projecten worden 
vergroot. 

De afbraak- en heropbouwprojecten, het project van de heraanleg van de esplanade en, in mindere 
mate, de heraanleg van de voetpaden van de Helihavenlaan en de Masuistraat zullen allen een 
invloed hebben op de toename van de beschikbare hoeveelheid groene ruimte. 

Zonder dat de toename van deze ruimten momenteel kan worden gekwantificeerd, voorziet het 
ontwerpprogramma in een kleinere voetafdruk van gebouwen dan de bestaande situatie. Dit door 
toename van de groene ruimten op de percelen. 

Daarnaast zal het sociaaleconomische project Helihaven in het Groen steun en bijstand (financiering 
maar ook expertise) verlenen aan burgers bij het vergroenen van de wijk Helihaven-Antwerpen. 

De doelstellingen van dit project zijn: het begeleiden van de vergroening van de wijk, het stimuleren 
van de sociale cohesie door het creëren van banden tussen de generaties, het verbeteren van de 
esthetiek van de wijk, het verbeteren van het welzijn van de burgers, het tot stand brengen van een 
partnerschap tussen de Boerderij en een buurtcollectief. 

4.4.3.3 Groene ruimten (kwalitatief)  

In het ontwerpprogramma van het DWC worden geen specifieke ontwikkelingen op het gebied van 
groenvoorzieningen gespecificeerd. De analyse van de effecten op dit criterium lijkt zonder deze 
gegevens moeilijk. 

De effecten zullen echter positief worden beïnvloed door volgende reflectie: 

• De inrichting van de buitenruimten van de bouwprojecten zal zorgen voor groenvoorziening in 
continuïteit met de bestaande ruimten en in samenhang met de projecten van het huidige DWC 
(aansluiting op het Zennepark en herinrichting van de Helihavenlaan, aansluiting op het 
Maximiliaanpark of aansluiting op het Zennepark). 

• Het project voorziet in de opening van de ruimten naar de toegangswegen, met het oog op een 
betere toegankelijkheid voor de bewoners en gebruikers (ouders en kinderen). 
 

Het sociaaleconomische project Helihaven in het Groen, dat hierboven is beschreven, zal het gebied 
een echte dynamiek geven op het gebied van vergroening. 
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De projecten gepland in het kader van het ontwerpprogramma zullen ook worden geïntegreerd in de 
doelstellingen van diverse reeds lopende plannen en acties, zoals: 

De wijk is opgenomen in de prioritaire vergroeningszone van de GPDO, en de Helihavenlaan is 
opgenomen in het groene netwerk. Het project beantwoordt dus aan de doelstellingen van dit plan. 

In het noorden voorziet het toekomstige project Maximiliaanpark in een herkwalificatie van het blauwe 
netwerk in de wijk door de ontsluiting van de Zenne. Dit project zal van groot nut zijn voor de wijk en 
zal zorgen voor een ecologische continuïteit van de IJzer tot de Lakense Haard. De herinrichting van 
de esplanade zal ook een antwoord kunnen bieden aan uitdaging van de vergroening en de 
versterking van de dynamiek van de gemeenschap. 

In het zuiden zou het bomenplan ook een oplossing kunnen bieden voor de bevindingen van de 
diagnose/referentiesituatie betreffende de vergroening van de openbare ruimte (wegen, voetpaden, 
gevels) en de debitumisering. De herontwikkeling van de Masuistraat past in deze doelstellingen. 

4.4.3.4 Welzijn  

Aspecten die verband houden met het gevoel van veiligheid en de netheid van de openbare ruimte 
worden in het DWC niet behandeld. Het project "verbetering van de netheid en herbegroeiing" pakt 
echter rechtstreeks een van deze kwesties aan, die als prioritaire problemen voor het gebied zijn 
geïdentificeerd. 

De doelstellingen van dit project zijn een schonere/aangenamere buurt te creëren door de regels 
inzake netheid/afval onder de aandacht te brengen (een brug maken tussen de buurt en de 
stadsdiensten), de middelen en het optreden van de Dienst netheid te versterken en onbeschaafd 
gedrag te bestraffen. 

De bouwprojecten en projecten in openbare ruimten zullen ook een positieve invloed hebben op dit 
criterium: 

• De herinrichting van de Helihavenlaan en de Masuistraat kan bijdragen tot een gevoel van welzijn, 
met name door de aanplant van bomen, met veiliger en gastvrijer straten en openbare ruimten. 

• De renovatie van de esplanade zal het welzijn van de bewoners verbeteren door nieuwe ruimten te 
creëren voor moestuinen, tuinen, speelplaatsen, enz. 

• Het project voor een nieuw buurthuis zal bijdragen tot de (re)animatie van de openbare ruimte. 

4.4.3.5 Creëren van symbolische bakens 

Het voorgestelde ontwerpprogramma van het DWC zal op verschillende plaatsen in het studiegebied 
een positieve invloed hebben op dit criterium: 

• Het project voor de wederopbouw van de crèche zal de zichtbaarheid van de wijk vergroten vanuit 
de grote stedelijke figuur van het Vergotedok; 

• De heropbouw van het buurthuis laat toe om het nieuwe buurhtuis aan de Helihavenlaan te 
valoriseren; 

• De herinrichting van de Helihavenlaan en de Masuistraat zal het gebied langs deze wegen 
verfraaien; 

• De bouw van het intergenerationeel woonproject zal de zichtbaarheid van het Zennepark 
vergroten. 
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4.4.3.6 Stedelijk landschap  

Het voorgestelde ontwerpprogramma van het DWC zal op verschillende plaatsen in het studiegebied 
een positieve invloed hebben op dit criterium: 

• Naast de architectonische verbetering van het gebouw waarin de nieuwe crèche en de nieuwe 
woningen zijn ondergebracht, zal dit project de voorgevel van het gebouw openen naar de 
groendreef en de Helihavenlaan. Bovendien zal het nieuwe gebouw worden geïntegreerd in het 
bestaande stadslandschap; 

• De sloop van het buurthuis zal het stadsbeeld voor de bewoners van de woonwoonblokken van de 
Lakense Haard veranderen. Deze wijziging zal echter een positief effect hebben op de ontsluiting 
en vergroening van nieuw te ontwikkelen openbare ruimten; 

• De geplande herinrichting van de Helihavenlaan en de Masuistraat zal het algemene 
stadslandschap verbeteren, met name door de aanplant van bomen. De radicale verandering van 
de sfeer langs deze ontwikkelingen zal worden teweeggebracht door de aanwezigheid van groen 
en de generositeit van de voetgangersruimten; 

• Naast de architecturale verbetering van het gebouw waarin de nieuwe intergenerationele woningen 
zijn ondergebracht, zal het project de site ontsluiten naar het Zenne Park.  

4.4.3.7 Conclusies en overzichtstabel van de impacten  

De geplande projecten binnen het DWC zullen een positieve impact hebben op alle criteria die binnen 
het thema “Leefomgeving” werden beoordeeld. 

De geplande projecten beantwoorden aan de uitdagingen die uit de diagnose naar voren komen. 

De effectbeoordeling van het programma is hieronder samengevat: 
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4.4.3.8 Aanbevelingen  

Voor bouwprojecten en projecten in openbare ruimten luiden de aanbevelingen als volgt: 

• Prioriteit geven aan doorgangshuisvesting voor alle projecten die gericht zijn op het creëren van 
nieuwe huisvesting; 

• Ervoor zorgen dat groene ruimten worden aangemoedigd in het kader van buitenontwikkeling; 
• De crèche kan een plaats zijn om duurzaam voedsel te promoten. Daartoe zullen maaltijden uit 

duurzame en lokale bronnen moeten worden bevorderd. Het aanbod zou kunnen worden 
gewaarborgd door de ontwikkeling van sociaaleconomische projecten op het gebied van duurzame 
voeding; 

• De bouw van nieuwe woningen kan ook een goede hefboom zijn om duurzaam voedsel te 
bevorderen. De mogelijkheid om op het perceel van het gebouw een moestuinruimte te wijden aan 
de bewoners van het gebouw moet worden geëvalueerd. Anders zou de bevoorrading ook kunnen 
worden gewaarborgd door de ontwikkeling van sociaaleconomische projecten op het gebied van 
duurzame voeding; 

• De voor de bouw van het gebouw gekozen materialen moeten een goede integratie van het project 
in de wijk mogelijk maken; 

• De ontwikkeling van de esplanade zal ruimte moeten bieden om de door het nieuwe project 
gebruikte groene ruimtes te verplaatsen. Het buurthuis zou een plaats kunnen zijn om duurzaam 
voedsel te promoten via educatieve workshops (kook- of tuinierlessen, conferenties, enz.). Het kan 
ook een plaats zijn om lokale producten te verzamelen; 

• Zoek het juiste evenwicht tussen privéruimten (moestuinen en tuinen) en publieke ruimten; 
• Ervoor zorgen dat de esplanade kan worden gebruikt voor de beoogde functies (moestuinen, 

tuinen, speelplaats) en voor de bewoners van de woonwoonblokken van de Lakense Haard: 
openbare verlichting 's nachts met een geringe lichtimpact, sluiting van de openbare ruimten 's 
nachts, enz. 

• Nagaan of de bestaande kasseien op de Helihavenlaan een erfgoedwaarde hebben die behouden 
moet blijven. 

4.4.4 Voorzieningen  

4.4.4.1 Adequatie vraag/aanbod van opvangplaatsen voor jonge kinderen  

Zoals uit de diagnose blijkt, heeft het wijk een vrij hoog aantal crècheplaatsen (0,53). Dit is hoger dan 
het gemeentelijke (0,51) en het regionale (0,39) gemiddelde. In de wijk zijn echter veel woningen 
gepland of in aanbouw. Daarom moet rekening worden gehouden met deze bevolkingstoename die 
zich op korte termijn zal voordoen, ten einde te kunnen beoordelen of het huidige aantal plaatsen 
voldoende is. Er zij ook op gewezen dat de trend tot 2025 (BISA-prognoses) wijst op een daling in de 
leeftijdscategorie met betrekking tot kinderen (-4% van de 0-14-jarigen). 

Het ontwerpprogramma van het DWC omvat de afbraak en heropbouw van een crèche, alsook een 
capaciteitsuitbreiding (voor 60-72 kinderen). De heropbouw en modernisering van deze faciliteit zal de 
duurzaamheid van een centrale voorziening in de buurt garanderen. De aanwezigheid van kinderen 
komende van de gehele perimeter van de wijk in de crèche zal worden gegarandeerd, en de Noord-
Zuid-mix zal worden bevorderd. 

4.4.4.2 Adequatie vraag/aanbod van scholen  

Het ontwerpprogramma van het DWC voorziet niet specifiek in de oprichting van scholen (dat is ook 
niet het doel van het programma). 

De belangrijkste trend die zich voor de toekomst van de stad Brussel lijkt af te tekenen, is de 
vergrijzing van de bevolking. Er is een lichte stijging van het aantal adolescenten (+8% van de 15-19-
jarigen) en een daling in de andere leeftijdscategorieën met betrekking tot de kinderjaren (-4% van de 
0-14-jarigen). 
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Deze prognoses kunnen worden beïnvloed door nieuwe huisvestingsprojecten (in uitvoering of nog te 
voltooien). Het is van belang dat de overheid zich de komende jaren buigt over de kwestie van de 
schoolvoorzieningen. 

Vanuit een meer kwalitatief oogpunt is het programma in het algemeen gunstig voor kinderen en 
scholen, aangezien het de herinrichting van openbare ruimten mogelijk maakt. 

De aanleg van de Helihavenlaan en de Masuistraat zal de scholen in de wijk (de Klavertje Vier School 
en de Allée Verte School) veiliger en toegankelijker maken voor voetgangers en fietsers, zowel voor 
ouders als voor kinderen. Deze projecten worden gekoppeld aan de projecten voor de ontwikkeling 
van de voorpleinen van deze twee scholen. Het eerste is gepland in het kader van het Klavertje Vier-
schoolcontract en het tweede is gebaseerd op de herinrichting van het voorplein van de school Allée 
Verte, die in het kader van dit DWC is gepland. 

Bovendien zullen sommige sociaaleconomische projecten een effect hebben op een betere scholing 
van kinderen en adolescenten: 

• De versterking van de jongeren-as (voor jongeren tussen 14 en 25 jaar) in het kader van het 
project voor sociale cohesie van de Noordwijk (PCSQN), waardoor het mogelijk wordt het 
onderwijs van jongeren op participatieve wijze te ondersteunen en een dienst voor begeleiding, 
oriëntatie op school op te zetten. 

• Het Bravvo-project, dat gericht is op de verbetering van de opvang van bepaalde doelgroepen, 
waaronder kinderen en jongeren, met de volgende doelstellingen: elk kind de instrumenten 
aanreiken die het de kans geven te slagen op school, schooluitval bestrijden en bevorderen dat 
jongeren investeren in hun schoolopleiding, ... 

4.4.4.3 Adequatie vraag/aanbod in de gezondheids- en de sociale zorg 

De diagnose wijst op een gebrek aan voorzieningen om te voorzien in de behoeften van een bevolking 
die naar verwachting in de toekomst zal toenemen. Gezondheidsvoorzieningen (MRS, medisch 
centrum, enz.) ontbreken in de wijk.  

Het ontwerpprogramma van het DWC voorziet in twee soorten complementaire acties op 
gezondheids- en sociaal gebied.  

In de eerste plaats zal het buurthuis worden heropgebouwd op aan de voet van de Lakense Haard, 
waardoor de wijk beter toegankelijk en zichtbaar zal zijn via de Helihavenlaan.  

Ten tweede voorziet het project in de totstandbrenging van intergenerationele huisvesting in een 
nieuw gebouw dat na de sloop van het bestaande gebouw zal worden heropgebouwd. Het project 
voorziet in 9 appartementen voor eenoudergezinnen en 2 seniorenflats op de begane grond, alsmede 
een gemeenschapsruimte (eveneens op de begane grond). Met dit soort huisvesting kan worden 
voorzien in de behoeften die in de diagnose zijn vastgesteld, d.w.z. huisvesting die is aangepast aan 
personen met beperkte mobiliteit (en eveneens ouderen). De positieve effecten van dit project komen 
tot uiting in punt 4.4.1.3. 

Naast deze projecten zijn er sociaaleconomische projecten: 

• Versterking van het project voor sociale cohesie in de Noordwijk ; 
• Vrouwenproject gericht op de emancipatie van vrouwen die geen sociale contacten hebben in de 

buurt; 
• Een Zorgzame Buurt-Buurtwerk Noordwijk richt zich op ondersteuning van (oudere) 

gezinnen/alleenstaanden die hulp nodig hebben om hun leefomstandigheden te verbeteren. 
 

Over het geheel genomen komen deze projecten tegemoet aan de behoeften van de bevolking door 
bestaande initiatieven voort te zetten, aan een grote vraag naar gezondheidszorg te voldoen en 
initiatieven voor te stellen die gericht zijn op bevolkingsgroepen die in de diagnose als kwetsbaar 
worden aangemerkt. 
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4.4.4.4 Adequatie vraag/aanbod op het gebied van cultuur en 
vrijetijdsbesteding  

Bij de herinrichting van de esplanade zou een openbare speeltuin kunnen worden aangelegd. 

Het project zal een aanvulling vormen op het grote aanbod aan buitensportvoorzieningen rond het 
Maximiliaanpark, dat in het noordelijke deel van het gebied niet bestaat. 

In het kader van SVC 1 "Citroën-Vergote" is echter een sporttoren gepland, een regionale 
sportaccommodatie aan de rand van het kanaal. 

4.4.4.5 Conclusies en overzichtstabel van de impacten  

De geplande projecten binnen het DWC zullen een positieve impact hebben op alle criteria die binnen 
het thema “Voorzieningen” werden beoordeeld. 

Het merendeel van de geplande interventies beantwoordt aan de uitdagingen die uit de diagnose naar 
voren komen. 

Toch is er nog steeds een gebrek aan voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg (MRS, 
medisch centrum, enz.).  

De effectbeoordeling van het programma is hieronder samengevat: 
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4.4.4.6 Aanbevelingen  

Voor bouwprojecten luiden de aanbevelingen als volgt: 

• De inschrijving – in de crèche - van kinderen in de buurt aanmoedigen, met name van kinderen van 
wie de ouders werk of een opleiding zoeken (kinderopvang is een belemmering voor jonge ouders 
om terug te keren naar of in te treden op de arbeidsmarkt). 

• Ervoor zorgen dat de ingang van de crèche veilig is en geschikte mobiliteitsoplossingen bieden 
voor het afzetten van kinderen (kiss and ride, fietsenstalling voor korte duur, enz.) 

• Bij de inrichting van de esplanade moet worden gezorgd voor een veilige toegang en gebruik door 
jongeren en/of jongere kinderen.  

• Meer in het algemeen zal een gedetailleerde monitoring van de sociaal-economische acties 
noodzakelijk zijn 

• De reële impact ervan beoordelen in termen van het aantal betrokken personen. 
• Ervoor zorgen dat VZWs een breed scala aan activiteiten aanbieden om een zo breed mogelijk 

publiek te bereiken 
• Dit is een goede manier om ervoor te zorgen dat de verschillende belanghebbenden op de hoogte 

zijn van elkaars behoeften en dat zij samenwerken om de vraag op de best mogelijke manier toe te 
wijzen. 

4.4.5 Milieu  

4.4.5.1 Luchtverontreiniging  

Luchtverontreiniging is voornamelijk gelinkt aan de productie van warmte voor de verwarming van 
gebouwen, of met het verkeer. 

Wat beide aspecten betreft, zal het DWC in het kader van de bouwprojecten de huidige situatie 
verbeteren door: 

• Installatie van efficiëntere en minder vervuilende verwarmingsapparatuur; 
• Zachte vervoermiddelen (voetgangers en fietsers) die worden vergemakkelijkt door de geplande 

verbeteringen aan de Helihavenlaan en de Masuistraat. 

 
Het verkeer zal toenemen door de bouw van nieuwe woningen (Helihavenlaan en Masuistraat) en de 
uitbreiding van de capaciteit van de crèche (Helihavenlaan). Het geschatte aantal geïnduceerde 
reizen is opgenomen in het thema "mobiliteit". Op wijkniveau zal deze stijging te verwaarlozen zijn.  

Bovendien zou de omgevingslucht kunnen worden beïnvloed door stofemissies ten gevolge van de 
sloop- en grondwerkzaamheden die voor de verschillende projecten nodig zijn. 

De in de projecten geplande aanplanting van bomen zal ook een rol spelen bij de opslag van CO2. 

4.4.5.2 Watercyclus  

In het ontwerpprogramma van het DWC worden de opties voor projecten op het gebied van regen- en 
afvalwaterbeheer niet beschreven. 
 
De bouwprojecten zullen het waterverbruik en de lozing van afvalwater doen toenemen door de 
toename van de capaciteit voor huisvesting en de crèche. 
 
Bij de geplande bouwprojecten zal echter gebruik kunnen worden gemaakt van de sloop- en 
wederopbouwwerkzaamheden om de doorlaatbare oppervlakken te vergroten (verkleining van de 
voetafdruk van de nieuwe gebouwen). Dit zal een positief effect hebben op de infiltratie van 
regenwater. 
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De plannen voor de herinrichting van de Helihavenlaan en de Masui-straat voorzien ook in een herstel 
van de doorlaatbaarheid van de bodem ter hoogte van de hoge bomenrij die met de aanleg van de 
voetpaden wordt gepland. Deze maatregelen zullen een zekere mate van ontharding mogelijk maken, 
die kan worden uitgebreid tot de parkeerplaatsen. De betrokken oppervlakken werden niet in het 
ontwerpprogramma geraamd. 

4.4.5.3 Groen en blauw netwerk  

Het voorgestelde ontwerpprogramma van het DWC heeft een bijzonder positief effect op de 
continuïteit met bestaande groene ruimten zoals : 

• Verbinding en ontsluiting met het Zennepark (project 3.1); 
• De heraanleg van de Helihavenlaan (project 2.1); 
• Het project zal ook zorgen voor de continuïteit en de versterking van het groene netwerk tussen het 

Maximiliaanpark en het Zennepark (project 1.2). 

Er zal ook een positief effect zijn op het blauwe netwerk, aangezien het de bedoeling is een 
continuïteit te ontwikkelen die de infiltratie van regenwater bevordert. 
 
Ook omvatten verschillende projecten in het ontwerpprogramma van het DWC de aanplanting van 
bomen (te zien in verschillende bouwprojecten en projecten in de openbare ruimten), hetgeen in 
overeenstemming is met het bomenplan.     
 
Wat ten slotte het Beeldkwaliteitsplan betreft, is één van de doelstellingen van het BKP het verbinden 
en versterken van de openbare groene ruimten langs de Zenne. Het ontwerpprogramma van het DWC 
beoogt de vergroening van de wijk en de toegang tot het Zennepark te verbeteren en ligt dus in lijn 
met het BKP, dat eveneens de aanleg van een groene lus beoogt, waarvan het Zennepark deel 
uitmaakt. 

4.4.5.4 Fauna en flora  

Het voorgestelde ontwerpprogramma van het DWC zal in dit opzicht naar verwachting geen negatieve 
gevolgen hebben voor de buurt. 

De plannen voor de heropbouw van de crèche, de bouw van intergenerationele woningen en de 
herinrichting van de esplanade omvatten allen een toename van de groene ruimte. 

Deze nieuwe ruimten zullen de gelegenheid bieden om de kwaliteit en het biologisch belang van het 
gebied te vergroten. Het programma detailleert op dit punt geen specifieke keuzes inzake 
biodiversiteit. In punt 4.4.5.10 worden in dit verband verscheidene aanbevelingen gedaan. 

In het algemeen zullen de door de bouwprojecten geplande operaties ook een gelegenheid zijn om 
een groene dimensie aan de projecten toe te voegen (dak en/of groene gevels), dit om de 
aanwezigheid van de natuur te vergroten en de biodiversiteit te versterken. Al deze keuzes zullen de 
BAF+-score op perceel niveau verbeteren. 

Deze verbetering van de biodiversiteit zou kunnen worden behouden onder de vorm van 
ontwikkelingszones die niet toegankelijk zijn voor het publiek. 

Bovendien zal de herinrichting van de openbare ruimten die is gepland voor de Masuistraat, de 
Helihavenlaan en de esplanade het mogelijk maken de doelstellingen van het bomenplan te bereiken 
door het uitvoeren van een strategie voor de aanplanting van hoge bomen.  

4.4.5.5 Geluids- en trillingscomfort  

Sommige projecten zullen gevolgen hebben voor het akoestische en trillingscomfort in de buurt. 
De exploitatie van een nieuwe crèche, het buurthuis en de aanleg van een nieuwe openbare ruimte op 
de esplanade zouden een negatief effect kunnen hebben op het gebied van lawaai, aangezien deze 
projecten relatief dicht bij woningen zijn gesitueerd. 
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Deze projecten zijn echter wijzigingen, transformaties, of vervanging van bestaande ruimten. Het extra 
akoestische effect zal dus gering zijn. 
Afhankelijk van de geplande activiteiten zou het buurthuis, door zijn verplaatsing naar de voet van de 
esplanade, op deze plaats een akoestisch effect kunnen veroorzaken. Er moet voor worden gezorgd 
dat het buurthuis en de bewoners van de onderste verdiepingen van de nabijgelegen 
woonwoonblokken samenleven. 
 
Bovendien voorzien de projecten voor de heraanleg van wegen in een relatieve beperking van het 
wegdek. Deze projecten zullen een eerder positief effect hebben op het akoestisch en trillingscomfort 
door de vermindering van het lawaai dat verband houdt met de mobiliteit (beperking van het verkeer, 
snelheden, gebruikte materialen, ...) 

4.4.5.6 Energie  

In het kader van de bouwprojecten voorziet het ontwerpprogramma in de afbraak en heropbouw van 
verschillende gebouwen (crèche en nieuwe woningen, buurthuis en intergenerationele huisvesting). 
Op de schaal van de wijk zullen deze projecten een gering effect hebben op het gebied van energie.  
Door de sloop- en heropbouwwerkzaamheden zullen de nieuwe gebouwen kunnen profiteren van de 
installatie van materialen en apparatuur die een vermindering van het energieverbruik mogelijk maken: 
efficiëntere isolatie- en verwarmingssystemen, installatie van systemen die hernieuwbare energie 
bevorderen (warmtepompen, zonneanelen, enz.). 
 
De herinrichting van de openbare ruimte op de esplanade, de Helihavenlaan en de Masuistraat zou 
ook een goede gelegenheid kunnen zijn om efficiënte en intelligente verlichtingssystemen in te 
voeren. De positieve effecten op het gebied van energieverbruik en vermindering van lichtvervuiling 
mogen niet over het hoofd worden gezien. 
 
Het sociaaleconomische project Coort-Circuit Nord zal een positief effect hebben op dit criterium. Dit 
project wil twee groepen bewoners op 'testplekken' in de Noordwijk mobiliseren en in staat stellen om 
samen één of meer bestuursmodellen van inclusieve 'energiegemeenschappen' te conceptualiseren 
en te testen. Het project beoogt de versterking van twee bestaande projecten: Lumière du Nord van 
het CLTB en de verbetering van de kwaliteit van de gebouwen en de sociale cohesie binnen de 
Lakense Haard.  

4.4.5.7 Bodem en ondergrond  

De bouwprojecten en projecten in openbare ruimten zijn verantwoordelijk voor een zekere ontharding 
op de betrokken terreinen door de toename van doorlaatbare oppervlakken in het kader van de 
wederopbouw van nieuwe gebouwen en door de verkleining van de voetafdruk van de wegen en de 
parkeerplaatsen.  
 
De percelen voor de bouwprojecten zijn allemaal potentieel vervuild. Dit vereist bodemonderzoeken 
en een meer gedetailleerde kennis van de aanwezige verontreiniging, met een verplichte behandeling 
indien nodig. 
 
Het programma zal een positief effect op dit criterium hebben. 

4.4.5.8 Hulpbronnen  

De diagnose had de afwezigheid van een tweedehandswinkel of een repaircafé vastgesteld. 

Het ontwerpprogramma van het DWC voorziet in dit kader geen nieuwe voorzieningen. 

In dit opzicht gaat het bij bouwprojecten om afbraakprojecten, waarbij wordt afgestapt van de 
renovatie van bestaande gebouwen. Het gebruik van externe hulpbronnen zal in dit geval dus 
belangrijker zijn, indien het hergebruik van materialen ter plaatse niet in de projecten is geïntegreerd. 
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Hetzelfde geldt voor de inrichting van de openbare ruimte, zoals de herinrichting van de Helihavenlaan 
of de Masuistraat.  

In het algemeen zullen deze activiteiten bouwafval en materiaal voor de heropbouw opleveren. Er kan 
dus worden gesteld dat het effect van het project a priori negatief is. Dit effect kan tot een minimum 
worden beperkt, indien deze materialen worden hergebruikt. 

Tenslotte zal, aangezien het programma de herinrichting van de esplanade omvat, ruimte moeten 
worden gegarandeerd voor eventuele moestuinen voor de bewoners van het gebied. 

4.4.5.9 Conclusie en overzichtstabel van de impacten  

De geplande projecten binnen het DWC zullen een positieve impact hebben op de meerderheid van 
de criteria die binnen het thema “Milieu” werden beoordeeld. 

Het criterium "hulpbronnen" zal niet positief worden beïnvloed door het DWC. De nadruk zal liggen op 
het hergebruik van materialen bij sloop-/wederopbouwprojecten en bij de inrichting van de openbare 
ruimte. 

Het merendeel van de geplande projecten beantwoordt aan de uitdagingen die uit de diagnose naar 
voren komen. 

Door het ontharden van oppervlakken kunnen verschillende uitdagingen worden aangegaan, zoals de 
infiltratie van regenwater, de toename van oppervlakken voor groene ruimten en ruimten die bestemd 
zijn om het biologisch belang van het perceel te vergroten, het gebruik van de grond als hulpbron 
(voor bijvoorbeeld een moestuin), enz. 

Hetzelfde geldt voor projecten met betrekking tot de openbare ruimte die, naast de hierboven 
beschreven positieve effecten, het mogelijk zullen maken de verbindingen met de bestaande groene 
netwerken te versterken. 

De energie- en akoestische effecten van de projecten zullen sterk worden beïnvloed door de keuze 
van materialen en uitrusting tijdens de uitvoering van deze projecten. 

De balans van de effecten van het programma wordt hieronder samengevat: 
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4.4.5.10 Aanbevelingen  

Voor bouwprojecten en projecten in openbare ruimten luiden de aanbevelingen als volgt: 

Wat de luchtverontreiniging betreft : 

• Aanmoedigen van het gebruik van actieve vervoerswijzen (zie Mobiliteit); 
• zuinige en minder vervuilende technische verwarmingsapparatuur; 
• Ervoor zorgen dat bij afbraak- en heropbouwwerkzaamheden goede praktijken worden gevolgd om 

het opwaaien van stof en schade aan plaatselijke wegen (opwaaien van stof door het verkeer) te 
voorkomen. 

 

Wat de watercyclus betreft: 

• Zorgen voor regenwateropvangsystemen voor een optimale dekking (90-100%) van de behoeften 
van de gebouwen (sanitair, onderhoud, enz.), de behoeften van het terreinbeheer en de behoeften 
van de bewoners (moestuinen of huishoudelijk water). Verbind de overloop met een regenwater 
infiltratie systeem 

• Integratie van een systeem voor het recycleren van grijs water in residentiële projecten (hergebruik 
van water van douches, wasmachines, enz. voor de sanitaire voorzieningen); 

• Daken die het mogelijk maken regenwater op te vangen en/of te temporiseren, verdienen de 
voorkeur; 

• Installeer systemen die het waterverbruik beperken (kranen, toiletten doorspoelen, enz.); 
• Vergroot doorlaatbare oppervlakken door infiltratie op parkeerplaatsen aan te moedigen; 
• Voorzien in de recuperatie van regenwater op de weg en het trottoir 

 

Wat betreft het groene en blauwe netwerk: 

• De ontwikkelingen in zake groene ruimten moeten worden bestudeerd om een positieve bijdrage 
van het project aan de continuïteit met de bestaande groene ruimten mogelijk te maken en in 
samenhang met de projecten van het huidige DWC (verbinding met het Zennepark en herinrichting 
van de Helihavenlaan) 
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Wat betreft de fauna en flora: 

• De herinrichting van de buiten gelegen openbare ruimten moet een kans zijn om de biodiversiteit 
van het gebied te verbeteren, specifieker: 

• Het project een groene dimensie geven (dak en/of groene gevels) om de aanwezigheid van de 
natuur te vergroten en de biodiversiteit te bevorderen; 

• Streven naar biologische diversiteit in de ontwikkeling, vrij van invasieve soorten, alsmede 
ecologisch beheer van plantgebieden; 

• De gekozen soorten moeten aangepast zijn aan de stedelijke context (weerstand tegen een 
bepaald zoutgehalte, penwortel in plaats van tracerwortel, enz.) Idealiter is de voet van de bomen 
begroeid met gras; 

• Bij renovatieprojecten en nieuwbouw rekening houden met de meest gunstige maatregelen voor de 
biodiversiteit (tuinen in de open lucht, wetlands, groene daken, habitats voor fauna en flora, 
beplante collectieve ruimtes, enz.) Deze maatregelen zullen des te meer effect hebben als zij 
zorgen voor de continuïteit van ecologische corridors (voor fauna en flora doorlaatbare 
perceelsgrenzen).  

• Rekening houden met de verbindingen met andere stepstones van het groene netwerk, dit om 
dierlijke soorten van buiten naar binnen de steden te laten bewegen. 

 

Wat betreft het geluids- en trillingscomfort: 

Minimaliseren van de geluidsimpact van het project: 

• Geef de voorkeur aan materialen die de verspreiding van lawaai niet bevorderen; 
• Beperk de toegang tot openbare buitenruimten tot vaste tijden; 
• Rekening houden met de openings- en bedrijfstijden van de nieuwe faciliteiten in verband met 

geluidsoverlast van activiteiten. 
 

Wat energie betreft : 

• Installaties die hernieuwbare energie produceren (warmtepompen, zonnepanelen, enz;) 
• Efficiënte verwarmingssystemen; 
• Openbare verlichting moet zo worden gekozen dat het energieverbruik wordt beperkt (verlichting 

met zonne-energie) 
• Bestudering van de invoering van een gezamenlijk verwarmingssysteem tussen de crèche en de 

bovenliggende woningen; 
• Kies materialen met een hoge thermische isolatie. 
 

Met betrekking tot de bodem en de ondergrond 

• Zorgen voor verenigbaarheid van het gebruik van het perceel met de beperkingen inzake 
bodemverontreiniging; 

• Indien het project een infiltratiesysteem voor regenwater omvat, moet ervoor worden gezorgd 
worden dat de onderliggende bodem niet verontreinigd is, om infiltratie van verontreinigende 
stoffen in het grondwater te voorkomen; 

• Geef de voorkeur aan waterdoorlatende en chemisch neutrale verharding voor paden (vermijd 
bijvoorbeeld dolomiet) en parkeerplaatsen. 
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Wat de hulpbronnen betreft: 

• het hergebruik van materialen en het gebruik van duurzame materialen te bevorderen  
• Van de te vernietigen gebouwen moet een inventaris worden opgemaakt van de materialen die 

moeten worden verwijderd; 
• Materialen die niet ter plaatse kunnen worden hergebruikt, kunnen in sommige gevallen ter plaatse 

worden verwerkt voor hergebruik (gebroken materiaal of grind in funderingen); 
• Wat ter plaatse niet wordt hergebruikt of gerecycleerd, moet optimaal worden hergebruikt of 

gerecycleerd buiten de locatie; 
• De binnenkomende materialen moeten een plaatselijke afkomst hebben, er moet zoveel mogelijk 

worden hergebruikt en worden geëtiketteerd; 
• Materialen moeten zoveel mogelijk fysisch en niet chemisch worden geassembleerd (vermijd lijm 

enz.) om hun deconstructie in de toekomst te vergemakkelijken; 
• Het geproduceerde groenafval zou binnen de perimeter kunnen worden gevaloriseerd. 

4.4.6 Mobiliteit  

4.4.6.1 Beschikbaarheid met het openbaar vervoer  

Het ontwerpprogramma van het DWC heeft geen gevolgen voor dit criterium, aangezien het niet de 
bedoeling is dat duurzame wijkcontracten het openbaar-vervoervoorziening binnen hun grenzen 
kunnen veranderen. Toekomstige verbeteringen zullen daarom worden gekoppeld aan de uitvoering 
van : 

• De omvorming van de Noord-Zuid-as tot een metro, die zal leiden tot een aanzienlijke verbetering 
van de kwaliteit van de dienstverlening op de toekomstige lijn 3 (frequentie en capaciteit); 

• De nieuwe tramlijn van het Noordstation aan de Bolivarlaan naar Molenbeek via de Suzan 
Danielbrug. Dit project is geïntegreerd in de ontwikkeling die momenteel aan de gang is voor het 
Maximiliaanpark en de Bolivarlaan 
 

Uit de diagnose is gebleken dat de wijk over een belangrijke openbaarvervoersdienst beschikt. 

Voor de heraanleg van de Helihavenlaan moeten de wensen van de MIVB worden nagegaan, 
aangezien de Helihavenlaan als comfortas is opgenomen in de GoodMove MWS. 

4.4.6.2 Gemotoriseerd verkeer  

Het programma zal weinig effect hebben op de toename van het gemotoriseerde verkeer als gevolg 
van de bouwprojecten. 

Er zullen 12 parkeerplaatsen verdwijnen in het kader van de verbouwing van het buurthuis. 

Het ontwerpprogramma voorziet momenteel niet in parkeerterreinen, noch in een beschrijving van de 
wijze van toegang tot de nieuwe gebouwen. Voor deze punten worden hieronder specifieke 
aanbevelingen gedaan. 

De geplande herinrichting van de Masuistraat en de Helihavenlaan kan echter gevolgen hebben voor 
het gemotoriseerde verkeer. Deze projecten kunnen immers een indirect effect hebben op het 
afremmen van het verkeer. 

In dit opzicht is de Masuistraat gepland als een comfort as voor zowel fietsers als vrachtwagens. De 
verenigbaarheid van deze vormen van gebruik, en met name de veiligheid van fietsers, moet 
nauwkeurig worden onderzocht. Dit legt beperkingen op met betrekking tot de benodigde ruimte, 
waardoor de geplande uitbreiding van de voetpaden, en met name het voorplein van de school, zou 
kunnen worden beperkt. 
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Wat de Helihavenlaan betreft, kunnen de parkeerplaatsen als gevolg van de ontwikkelingen worden 
verminderd. Bovendien zou het eenrichtingssysteem kunnen voldoen aan het toekomstige lokale 
mobiliteitscontract. 

4.4.6.3 Fiets  

Het programma zal het verkeer van fietsers positief verbeteren. 

De herinrichting van de Masuistraat omvat: 

• Een verbreding van de voetpaden om een aanzienlijk breder en comfortabeler voetpad voor zachte 
vervoerswijzen tot stand te brengen; 

• Een ontwikkeling die de invoeging van een afzonderlijk fietspad mogelijk maakt. 
 

Deze ontwikkelingen mogen het gebruik van deze weg door vrachtwagens niet in het gedrang 
brengen. De Masui-straat is bedoeld als een comfort as voor zowel fietsers als vrachtwagens. 

Het project voor de herontwikkeling van Helihavenlaan omvat 

• Een verbreding van de trottoirs om aan de noordzijde een veel breder en comfortabeler trottoir voor 
zachte vervoerswijzen te verkrijgen; 

•  
• Een herinrichting die de aanleg mogelijk maakt van een afzonderlijk fietspad als uitbreiding van de 

aangrenzende aanleg in Schaarbeek in het noorden, en van de fietspaden in het Maximiliaanpark 
in het zuiden. 
 

De toegang per fiets tot het toekomstige buurthuis en de toekomstige crèche zal door deze nieuwe 
ontwikkeling worden vergemakkelijkt, hoewel het ontwerpprogramma geen beschrijving bevat van de 
wijze van toegang tot de nieuwe gebouwen. 

4.4.6.4 Voetgangers/PBM  

Zoals beschreven in de analyse van de effecten voor het criterium "fiets", zullen de effecten op het 
verkeer van voetgangers en personen met beperkte mobiliteit positief worden beïnvloed door de 
geplande nieuwe wegfaciliteiten en de ontwikkeling van nieuwe projecten die daarmee verband 
houden. 

De opening van de voorgevel van het gebouw in het kader van de herinrichting van de crèche zal 
zorgen voor een betere voetgangersverbinding met het Vergote-bekken. 

4.4.6.5 Alternatieven voor de auto  

Momenteel zijn er weinig alternatieven binnen de perimeter, behalve de Villo! stations die in of 
onmiddellijk naast de perimeter liggen:  

• Op de hoek van Green Lane en Roeiersstraat ; 
• Aan de achterkant van de politieacademie. 

 

Er zijn geen Cambio stations binnen de perimeter. 

In het kader van de wet omtrent de lage emissiezone (LEZ) die sinds 2019 van kracht is, zal een deel 
van de dieselvoertuigen (met uitzondering van de euro 6-norm) en voertuigen van vóór 2006 tegen 
december 2025 niet langer in het Brusselse Gewest mogen circuleren. 

Deze nieuwe bepalingen vereisen dat bijzondere aandacht wordt besteed aan alternatieven voor 
autogebruik of autodelen. 
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Vanaf deze datum zullen sommige inwoners van de wijk namelijk niet langer hun eigen voertuig 
kunnen gebruiken en zullen zij een recenter voertuig moeten aanschaffen. Gezien de onzekere 
situatie waarin de bevolking verkeert, zou dit effect aanzienlijk kunnen blijken te zijn. 

Het ontwerpprogramma voorziet echter in nieuwe voorzieningen voor zachte mobiliteit aan de 
Helihavenlaan en de Masuistraat. Door middel van deze twee interventies zal het programma de 
zachte mobiliteit in deze gebieden vergemakkelijken en bevorderen voor de gebruikers/bewoners van 
de nieuwe faciliteiten/woningen. Er zal rekening moeten worden gehouden met een aantal van de in 
4.4.6.7 gedane aanbevelingen, zoals fietsparkeervoorzieningen. 

4.4.6.6 Conclusie en overzichtstabel van de impacten  
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 Beoordeling 

van het 

ontwerp-

programma 

van het DWC 

Bereikbaarheid 

met het openbaar 

vervoer 

Noord en 

Zuid   
 = = = = = = = =  

Gemotoriseerd 

verkeer 

Noord en 

Zuid   
 = = = = = + = +  

Fiets 
Noord en 

Zuid   
 = = = = = + = +  

Voetgangers/PBM 
Noord en 

Zuid   
 + = = = + + = +  

Alternatieven voor 

de auto 

Noord en 

Zuid   
 = = = = = = = =  

 

 

4.4.6.7 Aanbevelingen  

Voor de bouwprojecten luiden de aanbevelingen als volgt: 
• Wat de toegang tot de crèche betreft, wordt de voorkeur gegeven aan een gemotoriseerde toegang 

via de Willebroekkaai en de Groendreef (K&R, leveringszone) en een actieve modus toegang via 
de Helihavenlaan.  

• Aanbevolen wordt de Helihavenlaan om te vormen tot een schoolstraat ter hoogte van de crèche; 
• Bewustmaking binnen de crèche over het gebruik van zachte modi; 
• De ruimte die voor de crèche is gepland, moet een veilige stalling voor fietsen en bakfietsen 

omvatten; 
• Voor de crèche: voldoende grote ruimtes voor kinderwagens, zodat de gebruikers hun 

kinderwagens daar de hele dag kunnen laten staan en het gebruik van zachte standen wordt 
aangemoedigd; 

• Bij de oppervlakte die voor de andere projecten is gepland, moet rekening worden gehouden met 
een beveiligde fietsenstalling; 

• De toegang en de voorzieningen moeten worden aangepast voor PBM's en voorzien in 
hellingbanen voor toegang per fiets/PBM tot de esplanade of van de esplanade tot de 
Helihavenlaan; 

• Nagaan of het wegvallen van de parkeergelegenheid op de helihavenlaan wordt gecompenseerd 
door de 175 plaatsen die beschikbaar komen op de parkeerplaats van de esplanade; 
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Wat de inrichting van de geplande openbare ruimten (Helihavenlaan en Masuistraat) betreft, zal het 
gaan om : 
• De wensen van de MIVB nagaan, aangezien de Helihavenlaan als comfort as is opgenomen in de 

GoodMove MWS; 
• Nagaan of het haalbaar is om van de Helihavenlaan een eenrichtingsweg te maken in het licht van 

het toekomstige lokale mobiliteitscontract (uitvoering van het GoodMove-netwerk); 
• Langdurige fietsenstallingen ter beschikking stellen van omwonenden; 
• Voor de Héliportlaan de haalbaarheid en de veiligheid van de oversteekplaatsen nagaan, 

aangezien het brede voetpad en het fietspad aan de noordzijde zijn gepland, terwijl de 
meerderheid van de bewoners aan de zuidzijde lijken te wonen. Het belang van dergelijke 
fietspaden nagaan in het licht van het toekomstige lokale mobiliteitscontract (uitvoering van de 
GoodMove-netwerk), aangezien afzonderlijke fietspaden niet langer systematisch nodig zijn in 
gekalmeerde buurtwegen)  

• Afhankelijk van het type woning (sociaal, privé...) kunnen normen op het gebied van fiets- en 
autoparkeren (of een eventueel noodzakelijke afwijking) worden vastgesteld; 

• De Masuistraat is gepland als een comfort as voor zowel fietsers als vrachtwagens. De 
verenigbaarheid van deze toepassingen, en vooral de veiligheid van de fietsers, moet zorgvuldig 
worden onderzocht. Dit legt beperkingen op met betrekking tot de benodigde ruimte, waardoor de 
geplande uitbreiding van de voetpaden, en met name het voorplein van de school, zou kunnen 
worden beperkt. Deze laatste zou wellicht meer aan de kant van de Antwerpsesteenweg kunnen 
worden geplaatst; 

• Tenslotte moet aandacht worden besteed aan de keerpunten, met name met het oog op de zware 
vrachtwagens die op de Masui-as zullen blijven rijden. 

• Wat de Helihavenlaan betreft, de haalbaarheid en de veiligheid van de oversteekplaatsen, het 
brede voetpad en het fietspad die aan de noordzijde zijn gepland, terwijl de meerderheid van de 
bewoners aan de zuidzijde lijken te wonen. Het belang van dergelijke fietspaden nagaan in het licht 
van het toekomstige lokale mobiliteitscontract (uitvoering van het GoodMove-netwerk), waarbij 
apparte fietspaden niet langer systematisch nodig zijn in “kalme” buurten). 

4.5 dervonden moeilijkheden 
De eerste moeilijkheid ligt in de evaluatie van de financieringsprogramma's. 

De verschillende voorgestelde projecten binnen het ontwerpprogramma van het DWC Helihaven-
Antwerpen, hebben een strategisch karakter. Dit houdt in dat er op het ogenblik van de 
milieueffectenbeoordeling weinig technische details beschikbaar zijn (dimensionering, precieze locatie, 
enz.). 

Als gevolg daarvan kan de milieueffectenbeoordeling niet even gedetailleerd zijn, als bij het project 
zelf. 

Bij het lezen van dit milieueffectenrapport voor het DWC Helihaven-Antwerpen moet dan ook rekening 
worden gehouden met deze moeilijkheden. 

De tweede moeilijkheid houdt verband met het tijdschema voor de milieueffectenbeoordeling van het 
ontwerpprogramma van het DWC. Deze moet worden uitgevoerd in een zeer kort tijdsbestek na de 
opstelling van het ontwerpprogramma, waardoor een gedetailleerde beoordeling van alle specifieke 
aspecten van het project niet mogelijk is.  

Deze moeilijkheid wordt echter gecompenseerd door het iteratieve proces van ontwikkeling van het 
ontwerpprogramma, tussen de auteur en het bureau dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 
milieueffectenrapport. 
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Colofon  
 

MILIEUEFFECTRAPPORT - NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
CONTRACT VOOR DUURZAME WIJKEN (SNC) HELIHAVEN-ANTWERPEN 
 

KLANT 
Stad Brussel 

AUTEUR 
Sylvain Charlot 

PROJECT NR. 
BE0121.000057 

DATUM 
11 Januari 2022 
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Over Arcadis 
 
Arcadis is de internationale leider in 
ontwerp en advies voor de natuurlijke en 
bebouwde omgeving. Onze diepgaande 
marktkennis, ontwerp, advies, engineering, 
projectbeheer en managementdiensten 
stellen ons in staat om als partners met 
onze klanten samen te werken en 
uitstekende en duurzame resultaten te 
leveren. Wij hebben 27.000 werknemers in 
meer dan 70 landen en genereren 3,3 
miljard euro aan inkomsten. Wij 
ondersteunen het UN-Habitat 
programma -met onze kennis en expertise 
om de kwaliteit van leven in groeiende 
steden over de hele wereld te verbeteren. 
 
www.arcadis.com 
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