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1. STUDIES EN OBSERVATIES
Het studiegebied situeert zich aan Tour en Taxi ter hoogte van de nieuwe geplande brug
over het kanaal.
Determinerend zijn de aanwezigheid van
o het Noordstation
o de massale nabijheid van kantoren
o de kanaalzone met leegstaande hangars
o totaal geen samenhang
o gebrek aan openbare ruimten in Molenbeek
De Picardbrug:
het bestaande ontwerp is een brug op 4 m hoogte
voor de tram en voetgangers.
Het gebrek aan een brug over het kanaal is een
veel gehoorde klacht, naast de overwaardering van
het autoverkeer, het gebrek aan voorzieningen en
het gebrek aan stedelijke ontmoetingsruimte op menselijke schaal.
Behalve eigen observaties is de belangrijkste informatiebron over de kanaalzone de
studie van de ADT-ATO Brussels 1
1.1 SAMENVATTENDE PROBLEEMSTELLING
Deze site heeft veel interessante elementen:
Tour en Taxis, het kanaal en de Havenlaan met
zijn grote bomen. Maar het gebied heeft veel
barrières: de Willebroekkaai (rechtse zigzaglijn)
met zijn zwaar verkeer, het kanaal en de
drukke Havenlaan (linkse zigzaglijn). Deze
barrières belemmeren de verbinding met 'Tour
en taxi's' nieuwe gebiedsontwikkeling, alsook de
buurtrelaties aan beide zijden van het kanaal.
De overheid voorziet een brug op deze plaats, voornamelijk voor de pendelaars uit de
station Brussel-Noord en het nieuwe ontwikkelingsgebied op 'Tour en Taxi'. Deze brug zal
voornamelijk een voetgangers- fiets- en tramverbinding zijn.
Nochtans:
het bouwen van een loutere verkeersverbinding is een gemiste kans omdat deze brug de
verschillende wijken zou kunnen verbinden met ontmoetingsruimten voor de lokale
bevolking en de pendelaars.
Een ander punt is gebrek aan voorzieningen en een volwaardig dienstencentrum
We zien vooral een tekort aan voorzieningen voor kinderen en ze zijn versnipperd, er is
geen overkoepelend centrum waar de mensen kunnen samenkomen.
Voor de nieuwe (dure) appartementen zoals de UP site (370 appartementen, 30.000 m²
bureaus) zien we dat de beloofde handelsruimten (2000 m²) niet zijn gerealiseerd. Hier
komt nog bij dat de nieuwe geplande gebouwen van de Tour en Taxi site de nodige
voorzieningen op loopafstand missen.
Het voornaamste gebrek is natuurlijk de aangepaste werkgelegenheid voor de bewoners
die niet meestal niet hooggeschoold zijn. 2
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2. DE UITGANGSPUNTEN
2.1 DE ACTUELE SOCIO-MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
We weten vanuit talrijke stedenbouwkundige studies o.a. van Jan Gehl 3
dat de stad tot leven komt als men de ruimte, de straten en pleinen (terug) geeft aan de
mensen. Op deze manier kan je de spontane ontmoeting herstellen en het stedelijk leven
stimuleren. De stedelijke ruimte terug geven aan de voetgangers is dus een eerste
prioriteit, maar wat als er niets te beleven valt?
Vele straten met 19e eeuwse rijwoningen in Brussel zijn autoluw te maken met zone 30,
maar daarmee heb je nog geen stedelijk leven.
Het zijn dus de buurtcentra waar de winkels en diensten zijn, die onze aandacht moet
trekken.
Het beeld dat we voor ogen hebben is doorgaans de woonwinkel met op het gelijkvloers
de uitgestalde goederen of cafés met terrassen.
Maar...
De werklozen en beginnende zelfstandigen zijn niet in staat om een winkelpand te huren.
Daarnaast zien we vele winkelpanden leeg staan. De shoppingcentra aan de rand van de
stad zuigt als het ware de stad leeg. Het nieuw geplande NEO-center aan de Heyzel en UPlace zijn ook tekenen aan de wand.
Het toenemende internetschoppen is eveneens een fenomeen dat het winkelbestand
bedreigt.
Jeremi Rifkin spreekt in zijn publicaties over de 'laterale revolutie', waarbij de
producent en de consument mekaar ontmoeten dank zij het internet. Hij spreekt over
een decentrale productie via 3D printen van 30 % binnen de 20 à 30 jaar.
Deze evoluties zijn ten nadele van de winkels en de voorzieningen in het stadscentrum.
Lege winkelpanden zijn er het gevolg van.
Het probleem van de stedelijke animatie is dus niet opgelost door louter van het voorzien
van winkelruimte op het gelijkvloers. Het is van belang dat er ook een aanbod is dat kan
concurreren met het internet en de stoppingcenters.
Specifiek in de kanaalzone stelt zich het probleem op zeer uitdrukkelijke wijze; een groot
tekort aan voorzieningen en een groot gebrek aan financiële middelen bij de bewoners
om een zaak op te starten.
Men moet de communicatieve architectuur en stedenbouw situeren in deze actuele
context van toenemende druk van stoppingcenters aan de rand van de stad en de
internetschoppen.
2.2 DE INFORMELE MARKT
Niet alleen kunnen goederen aan de man gebracht worden via de post, er zullen ook
markten ontstaan waar de producent en de consument mekaar rechtreeks kunnen
ontmoeten op een vrije, spontane, informele markt. De boerenmarkten die nu overal in
Europa de kop opsteken zijn een indicatie van deze nieuwe maatschappelijke evolutie. 4
Werklozen kunnen de huur van een winkelpand niet betalen en zijn doorgaans niet in
staat om een commerciële activiteit te starten.
Ongeschoolde mensen kunnen werken met hun handen, maar zonder winkel kunnen ze
hun producten moeilijk verkopen. De informele markt kan een oplossing bieden.
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Wat een "informele markt" bij voorkeur zou kunnen zijn:
Met informele markt wordt bedoeld dat men op een welbepaalde plaats op het openbare
domein, goederen kan verkopen zonder dat er een bepaalde vast tijdstip aan verbonden
is (vaste marktdag bijvoorbeeld) Tevens zou deze plaats voldoende beschutting moeten
geven tegen weer en wind en zou deze plaats best gratis te gebruiken zijn. Er dienen in
dit verband pilootprojecten opgezet te worden zodat men de juiste spelregels uit ervaring
kan vastleggen.
Belangrijk is ook de binnenruimte van deze markt: ze heeft een zekere privacy; los van
de omgevende bebouwing, dat geeft een zekere intimiteit waardoor er bijvoorbeeld ook
danswedstrijden in open lucht worden georganiseerd.
De nieuwe brug over het kanaal is de juiste plek voor deze informele markt.
Deze brug is meer dan een verkeersbrug tussen de oost en westkant van de kanaal en
kan functioneren als verbindende architectuur om verschillende bevolkingsgroepen
samen te brengen.
Het is een ontmoetingsplaats tussen
Aan de noordzijde
Aan de zuidzijde
de middel klasse bewoners
de lager inkomst groepen
de pendelaars
de lokale bewoners
de expats
de werklozen

2.3 HET CONCEPT
Een combinatie van klassieke oplossingen en nieuwe inzichten in het gebruik
van de stedelijke ruimte geven het antwoord aan de nieuwe socio-economische
realiteit.
Goed doordachte openbare ruimten vormen de sleutel:
Ontmoeting tussen arm en rijk is mogelijk indien we de openbare ruimte als
ontmoetingsplaats met de juiste voorzieningen inplanten op de kruising van de
looplijnen. De ontmoeting tussen pendelaars en bewoners is mogelijk langsheen de
routes van het station naar het werk.
De ontmoeting tussen toeristen en bewoners is vooral langsheen de kanaal oevers
mogelijk, het betrekken van de oevers met het kanaal is hierin van belang.
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3. DE PRAKTISCHE OPTIES: INVULLING IN DE KANAALZONE
De nieuwe brug creëert verschillende
looplijnen en verbindingen.
We onderscheiden:
Zwart:
De dagelijkse pendelstromen van het
station naar Tour en Taxi.
Groen:
De bewonersrelaties tussen de twee
kanaaloevers.
Groene stippellijn:
Nieuwe bewonersrelaties
Daarnaast zijn er ook nog de
recreatieve voetgangersrelaties
langsheen het kanaal.
Al deze routes komen samen ter
hoogte van de nieuwe brug.
De voornaamste optie: de
verschillende
voetgangersverbindingen en ook
nieuwe verbindingen samensmelten ter hoogte van de brug met een omhullende
stedelijke omgeving. Je hebt er zodoende een verzamelpunt voor de pendelaars, voor de
bewoners en voor de recreatieve voetgangers op de site.
Het is dus een unieke kans om op deze plaats een openbare ruimte te realiseren die kan
uitgroeien tot een volwaardig wijkcentrum met alle nodige diensten, zoals reeds
vermeld.
Deze looplijnen verbinden verschillende invloedzones.
We onderscheiden vier belangrijke invloedszones:
1. Ter hoogte van Tour en Taxi: een polyvalente sociaal-culturele zone met nationale en
regionale uitstraling ( o.a. Couleur café)
2. De UP-site: nieuwe kantoren en woningen, een aanlegsteiger voor boten en
voorzieningen voor de nieuwe ontwikkeling op de Tour en Taxis site.
3. De nieuwe brug met tramhalte en fietsverbinding zullen heel wat nieuwe animatie
brengen.
4. De zuidzijde van de brug is vooral afgestemd op de bewoners langs de twee zijden van
het kanaal. Deze bevolkingsgroepen zullen betrokken worden via sociale woningen met
op het gelijkvloers ateliers waar de jongeren een
stiel kunnen leren en met hun handen kunnen
leren werken. Deze activiteiten kunnen een
uitstraling hebben naar de ganse kanaalzone.
De invloedszones
Deze activiteitzones worden in het
ontwerpconcept opgenomen en aangevuld met
de woonfunctie met een goede mix van 1/3
sociale woningen; 1/3 middle class en 1/3
duurdere woningen.
Daarnaast zijn er de diensten en winkels die op
het gelijkvloers voorzien worden.
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4. HET CONCEPT VAN HET NIEUW STEDELIJK WEEFSEL
4.1 DE NIEUWE BRUG IS EIGENLIJK EEN GROOT PLATEAU:
De nieuwe brug overbrugt niet enkel het kanaal maar ook de Willebroekkaai, zodat een
grote verkeersvrije ruimte ontstaat.
We onderscheiden vertikaal twee zones:
het zuidelijke deel: geschikt voor kleine
ateliers voor de bewoners met sociale
woningbouw er bovenop.
Het noordelijke deel: geschikt voor de nieuwe
woonvoorzieningen van Tour en Taxi en UpSite.
Cruciaal is de connectie tussen deze twee
delen, de brug heeft dus naast de Oost-West
verkeersverbinding ook een potentiële sociale
Noord-Zuid verbinding.
Let wel: dit ontwerp is geen loutere
verkeersbrug, maar ook geen echte 'Ponte
Veccio'.
De echte Ponte Veccio verbindt twee
winkelstraten langs weerszijden van de rivier.
In dit geval is er echter aan de ene zijde een
grootschalige autogerichte laan zonder
voorzieningen (zeer onherbergzaam).
Aan de andere zijde (kant Tour en Taxi) is er
een 'dode' verkeersstraat zonder
voorzieningen.
Met andere woorden, we kunnen hier geen
functies te verbinden omdat er actueel niets
is.
Daarom is het noodzakelijk een stedelijk
weefsel (plus voorzieningen) rond deze brug
en langs het kanaal uit te bouwen. In dit weefsel passen de informele markt en de
nieuwe voorzieningen.
Opdat er een goede communicatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen zou
kunnen plaats vinden zijn er een aantal voorwaarden nodig,
ten eerste: een grote aanwezigheid van voetgangers en fietsers op deze plaats,
ten tweede: de ruimte moet zowel voor de midden klasse als voor de lagere klasse
aantrekkelijk zijn om er te toeven.
4.2 HERDEFINIEREN VAN DE
STEDELIJKE RUIMTE
Daarom moeten er zowel aan de noordzijde
als aan de zuidzijde ruimtes worden
voorzien waar elke bevolkingstroep zich
thuis voelt.
De tussenruimte (het plein) kan dan
automatisch gevoed worden door de
aanwezigheid van deze bevolkingsgroepen.
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4.3 DE FUNCTIES VAN DE GEBOUWEN OP DE BRUG.
Op de brug is een mix van
functies voorzien:
langs de noordzijde: kantoren
langs de zuidzijde: woningen
op het gelijkvloers: winkels en
diensten geconcentreerd rond
de informele markt
In het midden: de informele
markt en de tramhalte.
Langs de zuidzijde van de brug,
langsheen de kanaaloevers:
sociale en middel klasse
woningen met op het
gelijkvloers ateliers voor de
lokale bewoners.

4.4 HET NIEUWE STEDELIJK WEEFSEL
LANGS DE NOORDZIJDE VAN DE
PICARDBRUG
Het brug-gebouw.
De begeleidende rol van de functies op het
gelijkvloers zijn een beetje te vergelijken met het
'Ponte Veccio effect'.
De kantoren erboven langs de noordzijde hebben
een windbufferende functie dank zij een
lattenbekleding. Hierdoor wordt windhinder op de
brug voorkomen.
De voorzieningen voor de tram, de
voetgangers en de fietsers
Een tramhalte op de brug heeft een belangrijke
signaalfunctie.

De ruimte van het kanaal geherdefinieerd
Het water als integraal deel van het
stedelijk leven
Verlaging kade om meer interactie te hebben met
het kanaal.
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4.5 HET CONCEPT VAN HET INFORMELE MARKTPLEIN
Meer ingezoomd op het plein van de markt zelf merken we dat heel wat tegenstellingen
te overbruggen zijn.
privé ruimte
beschuttend microklimaat

><
><

openbare ruimte
openheid

Eerste en voornaamste principe:
de ontmoeting tussen de twee
werelden bevorderen:
consument >< producent
autochtoon >< allochtoon
pendelaars >< bewoners
Deze ontmoeting is mogelijk dankzij
enerzijds de pandgebonden functies
zoals bvb. terrassen van cafés met
een unieke ligging: zicht op het kanaal
en zuid oriëntatie in een zeer rustige
omgeving in het groen.
Anderzijds de informele markt die
beschutting biedt tegen weer en wind
en die een eigen identiteit heeft.

Groene bolletjeslijn: de voornaamste loopassen.
De rode zone: de consument.
De purperen zone: de verkoper/ producent.
De relatie tussen deze twee zones is een essentiële schakel .
Daarnaast is de tramhalte visueel goed verbonden met het plein zodat permanente
uitwisseling mogelijk is.
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De woonfunctie dient als sociale controle, een niveauverschil van één meter en een
groene zone zorgen voor voldoende privacy en rust.
Tweede principe: de eigen identiteit van het marktplein
De omsloten binnenruimte is niet
pandgebonden en heeft daardoor heel wat
potenties.
Het intieme omsloten karakter zal de
handelaars zich thuis doen voelen.
Tegelijkertijd is er ook een goede
transparantie en sociale controle mogelijk
vanwege de omgevende woningen en de
terrassen op het gelijkvloers.
Het is een subtiel evenwicht: enerzijds kan
iedereen er gewoon doorlopen want deze
omsloten ruimte ligt op belangrijke loopassen; anderzijds voelt men tijdens het passeren
door deze ruimte een zekere identiteit.
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De zuidzijde van de nieuwe brug
beklemtoont de ambachtelijke karakter
Zicht naar de brug vanuit de kleine ring met
uitzicht op de UP-site toren in de achtergrond.

Het monumentale uitzicht op het kanaal
is een uniek en waardevol vergezicht.
Zicht vanuit het plein naar het stadscentrum.
Het plein is visuele sterk verbonden met de
kanaalsfeer.

Een unieke stedelijke plek
De oriëntatie naar het zuiden met zicht op
groen en het vergezicht naar het kanaal is een
zeer waardevolle en unieke kwaliteit.

Evenwicht tussen rustige woonsfeer en
drukke marktsfeer
Zicht vanuit de groene ruimte naar de markt en
de terrassen.
De markt is in combinatie met de terrassen een
unieke communicatieplaats tussen consument
en producent.
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