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Acties in het veld 

• Bilaterale ontmoetingen met de bewoners/actoren van de wijk;
• Wandeling in de wijk;
• Presentatie van het project tijdens een collectief moment.

Ontmoeting met 

1• Move vzw (sociale cohesie)
2• ALMK (Huurdersvereniging Molenbeek en Koekelberg) 
3• Cel Stadsvernieuwing - Gemeente Molenbeek
4• Constat vzw 5• Ecole 9
6• Samen voor Morgen vzw 7• IEB
8• BRAL
9• Logement Molenbeekois
10• UP – Circus & Performing Arts (tijdelijke bezetting op het LionCity-
terrein)
11• Architectuurplatform 
12• Cultureghem

Proces buiten de opdracht

• November 2019 > Verwerving van de site door citydev.brussels
• Zomer 2020 > Stedenbouwkundig plan: biedt verschillende scenario’s 
en het afbaken van een kader
• 2020-2022 > Definitie van het programma
• Zomer 2022 > Lancering van de promotieopdracht
• 2025 > Indienen van aanvraag van bouwvergunning
• 2027 > Start van werf (schatting)
• 2030 > Inhuldiging (schatting)

1. Wat we hebben gedaan



24/06/21 : bezoek 
aan de site en 

informatiebijeenkomst over 
de stand van zaken van het 

project

31/03/22 : 
informatievergadering 
over de voortgang van 
het project met het oog 
op de lancering van het 

lastenboek

Momenten van collectieve 
uitwisseling met de bewoners 
en de actoren van de wijk



Perceptie van de buurt door actoren in het veld

De Delhaizesite is een historische plaats van productie en logistiek in de wijk. 
De broers Delhaize vestigden zich in 1871 namelijk in Sint-Jans-Molenbeek. 
Op de site waren tot voor kort het hoofdkantoor, een distributiecentrum en 
een drukkerij gevestigd. De supermarkt ‘Karreveld’ is vandaag de dag nog 
steeds aanwezig op het terrein. Het terrein bestaat uit twee zones van in 
totaal 4,4 ha. Zone 1 is erg introvert en vrijwel geheel omgeven door muren 
en hekken, waardoor elke dialoog met de openbare ruimte en de buurt 
onmogelijk is. De onbebouwde ruimtes in deze zone bestaan voornamelijk 
uit niet-doorlatende ruimtes (voornamelijk parkings en logistieke ruimtes). 
Zone 2 maakt deel uit van een eiland bestaande uit een traditioneel weefsel 
en doorkruist door de Delhaize-drukkerij en de sociale woontorens. De 
uitdaging van het project is om deze site opnieuw te verbinden met de buurt 
door doorlaatbaarheid en deze ruimtes naar de buurt te richten. Het project 
biedt een gemengde programmering waarin wonen en werken, maar vooral 
kwaliteit van leven met elkaar worden verzoend, met bijzondere aandacht 
voor natuur, gezondheid, het dichter bij elkaar brengen van generaties en 
sociale cohesie (Studie van programmering voor de LionCity-site - april 
2020).

Het voorgestelde programma voor het LionCity-project is als volgt:

- Openbare huisvesting (koopwoningen & sociale huurwoningen)
- Infrastructuur (sport, circus)
- Winkels (waaronder een nieuwe Delhaize van 3200 m2)
- Diensten aan bewoners
- Economische activiteiten (ateliers, winkels, stadslandbouw)

De participatieve raadpleging die door Citydev over het LionCity-project is 
ontwikkeld, heeft tot doel de bewoners over het project te informeren en 
het architectuurproces te voeden door de zorgen van omwonenden aan de 
orde te stellen. Het associatieve weefsel van de wijk rond Beekkant is niet 
erg ontwikkeld, maar we zijn er toch in geslaagd om een grote diversiteit aan 
actoren en bewoners te ontmoeten, in gediversifieerde formaten: bilaterale 
ontmoetingen van bepaalde actoren thuis of online ontmoetingen, spontane 
ontmoetingen tijdens het veldwerk, bezoek aan de Delhaizesite met de 
bewoners en actoren van de wijk, openbare informatiebijeenkomsten.

2. De behandelde thema’s
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Deze thema’s kunnen op drie tijdlijnen worden benaderd :

Tijdelijke bezetting Definitief project

Tijdens onze uitwisselingen kwamen verschillende thema’s naar voren

Na het project

Openbare ruimte Verhouding tot de 
begane grond

WoningenErfgoedEconomische 
activiteiten

Infrastructuur Mobiliteit



De Delhaizesite is geheel door land omgeven en omgeven door muren en poorten die zeer weinig linken met de buurt 
bieden. De meeste woningen hebben direct uitzicht op de mogelijke toekomstige openbare ruimtes van het project.



Relatie met de begane grond en porositeit van de site:  « De muren afbreken »

De Delhaizesite is momenteel erg op zichzelf gericht en ontsluit zich niet naar de buurt. De relatie met de grond is problematisch 
omdat de site omgeven is door muren en hekken. 

⮑  Het project zou een kans kunnen zijn om ‘ de muren neer te halen ‘ door meer porositeit in het blok te creëren, in verbinding met 
groene openbare ruimten (parken, pleinen, pleinen). Het project zou ook bijzondere aandacht kunnen krijgen bij de behandeling van 
de voorgevels in verbinding met de bestaande straten om daar animatie en een opening op de wijk te creëren.  

⮑  Het openstellen van de site zou kunnen plaatsvinden vóór de bouw van het definitieve project. De muur en hekken die zich op de 
hoek van het blok in zone 1 bevinden, in relatie met de tijdelijke bezetting van UP, zouden bijvoorbeeld al gedeeltelijk kunnen worden 
afgebroken om de toekomstige open ruimtes van het project uit te testen en te stimuleren. Deze afbraakwerken zouden deel kunnen 
uitmaken van een participatief project met de burgers.

Open ruimten: groene ruimten die voor iedereen toegankelijk zijn

Het westen van de wijk is vrij goed bedeeld met openbare parken: Muzenpark, Marie-Josépark. De Delhaizesite vormt echter een 
nieuwe kans om de wijk verder te vergroenen, vooral omdat de site momenteel zeer sterk gemineraliseerd is. Veel woningen 
hebben uitzicht op een grote ruimte (momenteel parkeerplaatsen) zonder daar toegang toe te hebben.

⮑ Het toekomstige project moet bijzondere aandacht besteden aan groene ruimten. Het stedenbouwkundig plan voorziet in groen 
weefsel op meer dan 25% van de site. Het is belangrijk om groene ruimten te plannen die aaneengesloten, inclusief en voor 
iedereen toegankelijk zijn. Deze groene ruimten moeten duurzaam en veerkrachtig zijn (de voorkeur geven aan open terreinen, 
de infiltratie van regenwater bevorderen, enz.). Het stedenbouwkundig plan voorziet in deze fase in een groene aansluiting op de 
metrohalte Beekkant (in samenwerking met de Société de Logements Molenbeekois).

⮑ Het RPA Weststation voorziet in de ontwikkeling van een park. Dit laatste zal de voetgangersverbindingen Oost-West vloeibaar 
maken. De start van de werken is voorzien voor 2024. 

INVARIANTS

3. Structure verte
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Productieve activiteiten en wonen: nadenken over samenwonen

Sommige actoren vermeldden dat het creëren van een gemengd project (waar men werkt en waar men leeft) positief is, maar dat 
er bijzonder belang moest worden gehecht aan de stedenbouwkundige en architecturale organisatie van deze mix. Volgens 
sommige actoren laat verticale diversiteit inderdaad geen optimaal samenwonen toe omdat het een te uitgesproken scheiding tussen 
functies creëert.

⮑ Het project moet zorgen voor een mix die synergie tussen functies bevordert. De hoogte van de gebouwen zal moeten worden 
bepaald in functie van de bestaande context.

⮑ Het project moet zorgen voor een levendige verhouding met de begane grond voor economische activiteiten om blinde muren 
over lange afstand te vermijden.

Infrastructuur: « Er is een gebrek aan alles in de wijk!  »

De wijk heeft een te kort aan infrastructuur. Als ontbrekende infrastructuur werden vermeld: een kinderdagverbijf, een jeugdhuis, 
een huiswerkschool, lokalen voor verenigingen, een sociaal restaurant, een ontmoetingsplaats voor de bewoners van de wijk, een 
feestzaal, enz. Een grote meerderheid van de geïnterviewde actoren vertelde ons ook dat er een gebrek was aan grootschalige 
gemeenschapsvoorzieningen zoals een gemeenschapscentrum naar het voorbeeld van het Gemeenschapscentrum Maritiem. 

De actoren vermeldden ook dat er een gebrek is aan recreatievoorzieningen voor jongeren. COVID heeft met name een impact 
op het dagelijks leven van deze laatste: gebrek aan sportactiviteit, schoolmoeheid, enz. De wijk mist buurtruimtes voor dit publiek 
(kinderen, tieners en jongvolwassenen). Bovendien wonen er veel grote gezinnen in de buurt, dus het is belangrijk om vrijetijdsplekken 
in de buurt te hebben (om verplaatsingen gemakkelijker te maken en de kosten te minimaliseren).

Verschillende actoren noemden ook het feit dat er een kloof was tussen jong en oud in de wijk. Deze doelgroepen zien elkaar zelden.

Tenslotte is er een probleem van samenwoning tussen School Nr. 9 en het Conservatorium. Zij delen immers hetzelfde gebouw, dat 
te klein is om beide functies te combineren.

⮑ De tijdelijke bezetting beheerd door UP (Circus & Performing Arts) is zeer positief en maakt het nu al mogelijk om dit gebrek aan 
gemeenschapsvoorzieningen in de buurt gedeeltelijk op te vullen. Daarnaast hanteert deze uitvoerder een inclusieve aanpak, gericht 
op de buurt en haar bewoners.

⮑ Het LionCity-projectprogramma is van plan om infrastructuur op de site op te nemen, waaronder een van regionale bereik. De 
uitdaging voor het project zal zijn om relevante en gemotiveerde exploitanten te vinden om het project te integreren en verbindingen 
te leggen met de actoren van de wijk. Opgemerkt moet worden dat de exploitant van de tijdelijke bezetting mogelijk aanwezig zal zijn 
in het uiteindelijke project, wat zeer positief is. UP is een gevestigde en waardevolle actor voor de wijk.
⮑ Het project zou kunnen werken aan de hypothese om lokale infrastructuur voor de bewoners op te nemen, zoals bijvoorbeeld 
een gemeenschapscentrum. Deze apparatuur zou gefinancierd kunnen worden in het kader van een stadsvernieuwingsprogramma 
zoals een Duurzaam Wijkcontract.
⮑ Het project zou een kans kunnen zijn om intergenerationele programmering (huisvesting, verenigingen, enz.) te integreren.





Huisvesting: een belangrijke vraag

De wijk is momenteel zeer residentieel. Het is ook vrij goed uitgerust met sociale huisvesting. De wijk Karreveld is immers de 11e wijk 
van het Gewest met de meeste sociale woningen (23,66% tegenover 7,22% voor het Gewest). Historisch gezien werd er tegelijk met 
Delhaize een groot aantal arbeiderswoningen en sociale huisvesting in de wijk gevestigd.
Sommige actoren noemden niettemin het feit dat de buurt in ‘groot sociaal lijden’ verkeert en dat sommige sociale woningen in zeer 
slechte staat zijn.

⮑ Het toekomstige project moet voorzien in de integratie van sociale huisvesting naast de nieuwe geconventioneerde woningen  
ontwikkeld door citydev. Brussel. 

⮑ Een groot deel van de sociale woningvoorraad in de wijk wordt gerenoveerd. Dit is het geval voor de twee woontorens nabij de 
Delhaizesite en de woontorens Machtens langs de Edmond Machtenslaan.

Patrimonium: een site met een geschiedenis 

De Delhaizesite is sinds 1871 gevestigd in de wijk. Deze laatste is dan ook rijk aan geschiedenis en maakt deel uit van de collectieve 
verbeelding.

⮑ Er wordt een tijdlijn ontwikkeld als onderdeel van het burgerraadplegingsproces. Dit laatste bestaat uit het schetsten van de 
geschiedenis van de vroegere Delhaizesite. Het idee is om de tijdlijn aan te vullen met zowel archieven als met de persoonlijke 
documenten van de bewoners van de wijk. Tijdens het jaar zal een tentoonstelling worden georganiseerd om het resultaat voor te 
stellen. Een eerste versie van deze tijdlijn is te vinden op de website consult.citydev.brussels.

⮑ Het project moet het behoud van erfgoedelementen bevorderen zoals bijvoorbeeld het gebouw van de directie. Een opmerkelijke 
boom bij de ingang van de site kan ook worden behouden of opgewaardeerd worden. Bovendien moet, zoals hierboven beschreven, 
de oude spoorlijn die tussen de twee sociale woningsblokken loopt, worden herontwikkeld tot een voetpad en de economische 
ruggengraat van het project.

Mobiliteit: bevorderen van active modi

De Delhaizesite ligt vlakbij het metrostation Beekkant, wat een grote troef is. Het gebied is echter niet echt ingericht voor fietsers. 
Verschillende actoren noemden inderdaad het feit dat de straten rond de site geen fietspaden hadden.

⮑ Het project moet het voetgangers- en fietsverkeer bevorderen en de aanwezigheid van auto’s zoveel mogelijk beperken.

⮑ Er is momenteel geen LMC (Lokaal mobiliteitscontract) gepland voor het netwerk ‘Karreveld’: https://mobilite-mobiliteit.brussels/
nl/good-move/good-neighbourhood#clm



consult.citydev.brussels

LionCity


