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Zicht over een deel van het plangebied
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1. VOORWOORD

De voormalige industriezone langs het kanaal in Vilvoorde en
Machelen is een van de meest kansrijke gebieden van België:
op een boogscheut van de luchthaven en de hoofdstad, op het
snijpunt van verschillende internationale spoor- en snelwegen, in
een demografisch heel dynamisch gebied. Desondanks verloopt
de ontwikkeling van deze zone bijzonder moeilijk.
Naar aanleiding van de delegatie van de planningsbevoegdheid
door Vlaanderen, gaf de gemeente Machelen, halfweg 2018, aan
ORG de opdracht op zoek te gaan naar een nieuw concept en
een coalitie voor de ontwikkeling van het gebied. Deze nota is het
resultaat deze opdracht.
Deze ambitienota is de geïllustreerde uitwerking van de principes
die beschreven staan in het ‘Charter voor de Broeksite Machelen’.
Hij reikt elementen van een masterplan aan, die in een vervolgfase
verder zullen moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden. De
bijlagen bij deze nota geven nog meer verdieping en achtergrond
bij aspecten van mobiliteit, programmatie, economie, cultuur en
circulariteit. Het charter, de ambitienota en de bijlagen vormen
samen een geheel.
De ontwikkeling van de ‘Broeksite’ bleek in het verleden het
meest gecontesteerde onderdeel van de transformatie van de
reconversiezone. Daarom focust het tweede deel van deze nota
specifiek op deze site.
Deze nota is het resultaat van een cocreatief proces met vele
betrokkenen: ondernemers, eigenaars, gemeentebesturen,
Vlaanderen, de provincie, administraties, overheidsagentschappen
en middenveldsorganisaties. We willen iedereen heel erg danken
voor de constructieve medewerking en het vertrouwen.
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2. DE VLAAMSE KANAALZONE ALS
VERSTEDELIJKEND GEBIED
2.1 GEBIEDSAFBAKENING
Vilvoorde

Van Leeuwen

4 Fonteinen
Salylam

3 Fonteinen

Site Makro

Voormalige Renault

Site Iret

Buda
Broeksite

Brussel

Studiegebied Reconversiezone in Machelen en Vilvoorde
8 - De Broeksite

De reconversiezone van Vilvoorde en
Machelen vormt een coherent gebied. Hier
komt alles samen. Het Kanaal, SchaarbeekVorming, de Luchthaven, met ertussen de
fragiele kernen van Vilvoorde en Machelen,
begrenzen de zone.
Andere grote nationale infrastructuur
doorsnijdt het gebied, zoals de Ring rond
Brussel en, de spoorlijn Brussel-Antwerpen.
Dit nationaal infrastructureel knooppunt is
ontstaan rond een rijk industrieel verleden, met
de Renaultsite als bekendste marker.

CAT site

Vandaag is dit deel van de Vlaamse rand bij
uitstek geconfronteerd met grootstedelijke
uitdagingen: werkloosheid, segregatie,
vervuiling, grote investeringskansen, grote
mobiliteitsproblemen. Het is de facto een
stedelijk gebied.
Maar vandaag is het nog niet stedelijk in
zijn morfologie, infrastructuur, dichtheden,
voorzieningenniveau, mobiliteitsaanbod...

Machelen

Een logische opwaardering van dit stedelijk
gebied zou betekenen: meer groen, meer
verdichting, meer multimodaliteit, meer
menging van functies, meer bestuurlijke
integratie. Binnen deze kaders kan een
ontwikkelingsdynamiek snel losbreken, en
baten geven voor alle spelers.
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2.2 VLAAMSE KANAALSTAD

Mechelen
85.665

projectgebied Reconversiezone

Vilvoorde-Machelen-Zaventem
92.170

Leuven
100.290

Brussel

Relatie tot omliggende steden in de regio
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Vilvoorde, Machelen-Diegem en
Zaventem vormen samen een
middelgrote Vlaamse stad. Deze
stad is even groot als Leuven
of Mechelen qua inwoners en
voetafdruk.

luchthaven, onze Europese
hoofdstad.

“Cruciale socioeconomische indicatoren
tonen systematisch een
achterstand ten opzichte
van de rest van Vlaanderen”

Maar het gebied staat al jaren stil:
grote percelen staan bijna leeg,
of krijgen parkings, platte dozen,
industriële residu, en illegale
activiteiten.

Cruciale socio-economische
indicatoren voor Vilvoorde en
Machelen tonen systematisch
een achterstand ten opzichte van
de rest van Vlaanderen. In het
stadsgebied ‘Vilvoorde-Machelen-

Nochtans ligt het in het midden
van de grootste welvaartszone
van het land: Vlaanderen, de

Zaventem’ is de werkloosheid
en schooluitval groter, het aantal
personen met een uitkering hoger,
en het aanbod recreatie, sport
en cultuur kleiner dan in andere
centrumsteden in Vlaanderen.
De reconversiezone als Vlaamse
Kanaalstad is een gedeeld project
van Machelen en Vilvoorde,
hun roeping, hun enige en
onvermijdelijke toekomst. Deze
ambitienota schetst de ruimtelijke
principes voor deze stedelijke
omslag.

Vilvoorde en Machelen vs Vlaamse gemiddelden
Werkloosheidsgraad

Leerlingen Technisch onderwijs
10.1%

51.8%
49.1%

9.7%
7.4%

37.7%

Werkloosheidsgraad bij jongeren <25jaar

Leerlingen met 2 of meer jaar schoolse vertraging
9%

10.7%
11%

8.6%
5.2%

7.5%

Vroegtijdige schoolverlaters

0-24 jarigen met verhoogde tegemoetkoming
17.5%

19%
16.6%

12.7%
10.7%

Vilvoorde
Machelen

13.4%

Cultuuraanbod / events per 1000 inwoners
17%

Vlaanderen
[bron: http://provincies.incijfers.be]

11%
25%
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2.3 STEDELIJKE KWALITEIT

Het reconversiegebied in
Machelen is onmogelijk los te
zien van de grotere context.
Hoewel doorsneden door
gemeente- en gewestgrenzen,
betreft het hier de facto de kern
van een middelgrote Vlaamse
stad, gevormd door VilvoordeMachelen-Diegem-Zaventem.
Samen vormen zij het equivalent
van Leuven of Mechelen in aantal
inwoners en oppervlakte. Alleen
bevindt zij zich op wandelafstand
van het Brusselse gewest en
de internationale luchthaven
Brussels Aiport. Met alle
bijhorende kansen en uitdagingen.

Analyse: Onderbenut
potentieel
Talrijke studies en rapporten
leggen uitgebreid de kwaliteiten

en pijnpunten van het gebied
bloot.
We volstaan hier door heel
beknopt te stellen dat het
gebied een ontzettend groot
ontwikkelingspotentieel heeft:
multimodaal ontsloten, centraal
gelegen, een jonge bevolking...
etc.

zelfs meer dan 22 procent
(Gemeente in Cijfers, editie
2018) Daarmee doet de regio
het minder goed dan het Vlaams
gemiddelde. Bovendien bestaat
er in de regio een ernstige
wanverhouding tussen het
jobaanbod en het profiel van de
beroepsactieve bevolking.

“Het betreft hier de kern van
een middelgrote Vlaamse
stad, maar die haar potentie
vandaag onvoldoende kan
waarmaken door mobiliteitsen leefbaarheidsproblemen
- De sleutel ligt in de stap
naar stedelijkheid”

Kortom, de regio kan het enorme
stedelijke en economische
potentieel momenteel
onvoldoende waarmaken, in
grote mate door mobiliteits- en
leefkwaliteitsproblemen. Een
coherente strategie dringt zich
dan ook op.

Tegelijk kampt het echter met
werkgelegenheidsproblemen.
De werkloosheid bedraagt meer
dan 10 procent, en bij jongeren

Transformatie: van industrie, over suburbane brownfield naar stedelijke omgeving
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De Broeksite maakt deel uit
van dit reconversiegebied
langsheen het kanaal, ook op
grondgebied van Vilvoorde. Dit is
een historisch industriegebied.

Er zijn verschillende grote
geïsoleerde percelen aanwezig.
Elk van deze percelen verdient
een betere inpassing in relatie
tot de bestaande dorps- en
stadskernen. Zo kunnen de
geïsoleerde percelen doorgroeien
tot een kwalitatief geheel.

Strategie: stad maken
Deze zone heeft wel de
problemen van de grootstad,
maar niet de baten ervan. In
plaats van industrie en leegstand
willen we op sommige plaatsen
een kwalitatief stedelijk weefsel
met stedelijke dichtheid,
gecomplementeerd met parken
en ecologische corridors, en
multimodale ontsluiting. (zie
verderop).
De Broeksite, De Kerklaan, en

de CAT-site in Vilvoorde komen
hiervoor al in aanmerking. Ook
andere sites bieden kansen,
maar dienen steeds gekoppeld
te worden aan multimodale
passages of straten die
verbonden met het station van
Vilvoorde of andere mobi-punten.
Het voormalige industriegebied
is vandaag een mozaïek van
brownfields en geïsoleerde
ontwikkelingen, met een
suburbane logica: enkel gericht
op autoverkeer, met cul-desacs, grote parkeerterreinen,
laagwaardige en onveilige
publieke ruimte, etc.
De sleutel van een toekomstige
ontwikkelstrategie, ligt in de
stap naar stedelijkheid, een
stedelijke omslag. Dat betekent:
meer groen, meer verdichting,

meer multimodaliteit, meer
menging van functies, meer
bestuurlijke integratie Op de
volgende pagina’s gaan we hier
dieper op in.

“Het gebied wordt
doorsneden door
gemeente- en
gewestgrenzen. Een deel
van de oplossing zit in meer
bestuurlijke integratie”
Het werk en de tekeningen
in deze nota focussen op de
terreinen van de spelers die klaar
staan om de investeren, en zo op
korte termijn de kwaliteitsomslag
kunnen initiëren. De principes van
stedelijke kwaliteit zullen evenwel
ook gelden voor de andere sites
in het gebied.
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1. CAT-Site
2. Station Vilvoorde
3. Centrum Vilvoorde
4. Site Van Leeuwen
5. Site Saylam
6. Voormalige Renault Fabriek
7. 4 Fonteinen
8. Site Iret
9. Broeksite
10. Centrum Machelen

Ambitiekaart framework reconversiezone
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2.4 PRINCIPES VOOR DE STEDELIJKE OMSLAG
Vilvoorde

CAT
4 fonteinen
Renault

Machelen
Broeksite

Diegem

I. Ontwikkelen met grotere dichtheden

II. Gebied doorwaadbaar maken - Nerven

Tussen de historische kernen van Vilvoorde,
Machelen en Diegem, tekent zich een nieuwe
stedelijke cluster af. Dit is de kern van de nieuwe
Kanaalstad, waarbinnen het wenselijk is te
ontwikkelen met hogere stedelijke dichtheden.

De regio kampt met mobiliteitsproblemen, die
succesvolle gebiedsontwikkeling in de weg staan.
We stellen een nieuwe infrastructurele laag voor,
die het gebied doorwaadbaar maakt met nieuwe
lichte technologieën en deelsystemen die kunnen
vertrekken vanaf nationale knooppunten die
vandaag reeds performant zijn. Dat zijn vandaag:
1. Station Vilvoorde
2. Luchthaven Zaventem (inclusief Trambus)

We stellen voor de verdere verdichting en
verstedelijking te concentreren op aan aantal
multimodale assen en nerven: doorheen de CATsite, de Kerklaan, de Nieuwbrugstraat en langs
het kanaal (4 fonteinen). Zo ontstaat een goed
ontsloten en aaneengesloten stedelijk gebied.
Hier komen stedelijke functies zoals winkelen,
wonen, recreatie, werken, lichte productie.

“De verdichting en verstedelijking
wordt geconcentreerd op een aantal
multimodale assen”

16 - De Broeksite

Daar kunnen secundaire ‘mobipunten’ aan
toegevoegd worden, bijvoorbeeld aan strategische
gelegen haltes van de ringtrambus en de geplande
P+R’s in Vilvoorde. Een mogelijk station Kerklaan
past in dit systeem.
Dat betekent een veilige, conflictvrije serie
doorstromingen voor (e)fietsers, voetgangers,
pedelecs, en lichte tech.

Vilvoorde

Machelen

Diegem
Doorgaand en vrachtverkeer
Lokaal en zacht verkeer

III. Groennetwerken

IV. Mobiliteit: stedelijkheid + logistiek

De verdichtingsstrategie moet gepaard
gaan met een vergroeningsstrategie, waarbij
grote groenruimtes worden opengelaten en
aaneengeregen. Dit groennetwerk verbindt
bestaande groenruimtes in of langs de
Zennevallei. Het groene framework is logischerwijs
ook de basis voor een watersysteem, waarbij
de natuurlijke beekstructuur van de vallei wordt
hersteld.

Het aandeel vrachtverkeer doorheen het gebied
zal substantieel blijven. De logistieke en industriële
activiteit is zelfs een van de troeven. De ruimtelijke
strategie van het grid laat toe een ‘tartan-grid’
in te voeren, waardoor het vrachtverkeer en het
zachtverkeer gescheiden blijven. In combinatie
met een performante ring die het doorgaand en
zwaar verkeer omheen het centrum van Vilvoorde
en Machelen leidt. (zie ook verder)

Deze groenstrategie sluit aan bij het recent (maart
2019) gepubliceerde BKP voor de Brusselse
Kanaalzone.

Daarnaast zullen overheden, grote bedrijven
en publiekstrekkers in het gebied moeten
samenwerken om deelsystemen aan te bieden
vanaf centrale OV-knopen. Deze kunnen gaan van
gedeelde shuttles, gedeelde parkings, tot levering
van aankopen in opvangparkings, tot andere
concepten. Partijen engageren zich om zowel
werknemers als bezoekers te stimuleren het
gebied te bereiken op deze manier.

“We introduceren het concept van
‘nerven’; strategische dwarsverbindingen
als sequenties van de stedelijke ruimtes”
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2.5 MOBILITEITSPRINCIPES
Er is al heel wat gebeurd om de mobiliteit in het
gebied te verbeteren. Zo is de aanleg van de
Ringtrambus gestart. Bij de omslag naar stad, zal
de reconversiezone belangrijke mobiliteitsfuncties
opnemen die vandaag ontbreken. We zetten daarbij in
op hoogwaardige, multimodale oplossingen.
De voorstellen in deze nota zijn op hoofdlijnen
doorgerekend, zie daarvoor bijlage 1.

+

+

Vilvoorde

Vilvoorde

centrum

B

B

CAT

Renault
centrum

+

Machelen

+

Machelen

Broeksite

Buda

+

+

I. Station Vilvoorde als performante HUB

II. Gebiedsshuttle

Het station van Vilvoorde ligt centraal in het
verstedelijkend gebied. In combinatie met een
performante trambuslijn wordt het gebied
degelijk ontsloten. Het probleem van de ‘last
mile’ blijft evenwel.

Het gebied wordt verder ontsloten door een
hoogwaardige shuttle (HOV) vanaf station
Vilvoorde. De shuttle bedient verschillende
grote ontwikkelingen en bestemmingen in het
gebied: centrum Vilvoorde, stationsomgeving
Vilvoorde, Kerklaan Machelen, Broeksite,
bedrijventerrein Buda, Renaultfabriek... De
shuttle sluit aan op de OV-knopen in het
gebied. Verschillende private investeerders
werken samen om de shuttle te realiseren.

Diegem

Het bereik van het station kan fors worden
uitgebreid door een netwerk van Mobipunten
op strategische locaties, verbonden door een
gebiedsshuttle en een kwalitatief netwerk voor
zachte modi. Een mogelijk station Kerklaan
past in dit systeem.

18 - De Broeksite

Diegem

Het exacte tracé, aantal haltes, frequentie en
te gebruiken technologie is in een vervolgfase
verder te bepalen.

tram
taxi

e-bike
shared car pick up

e-scooter

e-step

Mobipunt combineert verschillende modi en
deelsystemen

Vilvoorde

+

F1

+

Vilvoorde

De Vuist

F
214

F
23

Keerlus

Machelen

+

+

Machelen

F

217

Budasteenweg

F

III. Fiets en lichte modi

+

R20

Diegem

Het voorzien van een fijnmazig en veilig
F
netwerk voor lichte (elektrische)
tweewielers
en lokale deelsystemen is een prioriteit.
- Het gebied moet hoogwaardige oost-west
passages voorzien om de grote barrières vlot
en veilig te overbruggen, zowel op lokale als
regionale schaal.
3

- Het gebied zal een hoogwaardige noordzuid passage voorzien om vanuit het station
van Vilvoorde vlot en veilig alle grote percelen,
zoals de Broeksite, te bereiken (van/naar
Vilvoorde-centrum), in lijn met het lopende
werk van de Provincie op de FR0/F215.

+

IV. Verbeterde doorstroming en scheiden
Diegem

van stromen
Als het gebied zich op langere termijn volledig
ontwikkelt, zijn bijkomende aanpassingen
aan infrastructuur nodig. Doorgaand en
vrachtverkeer moet om de kernen heen
geleid worden, en de doorstroming ter hoogte
van de Budasteenweg en kruispunt De Vuist
moet geoptimaliseerd worden. De eerste reeks
van stadsprojecten is hier echter niet van
afhankelijk.
Een keerlus voor vrachtverkeer op de
Schaarbeeklei ontlast verder de kernen. Dit
is verder te onderzoeken. (zie ook verder bij
deelgebied Alcopa)
De Broeksite - 19

2.6 LOPENDE PLANNEN EN PROJECTEN

6’

6
5
9

8
5
7

3

4

2

1

1. Broeksite
2. Site IRET
3. Alcovil - Renault fabriek
4. Grammyco
5. Matexi - Vier Fonteinen
6. MG real Estate - CAT site
6’.Oostelijke stationsomgeving
7. Makro
8. Saylam
9. Van Leeuwen

Belangrijke private grondposities en projectinitatieven

Private initiatieven
Enkele grote, strategische
percelen in het gebied
worden ingenomen door
een relatief beperkt aantal
projectontwikkelaars,
investeerders of eigenaars. De
kaart hierboven toont de meest
voorname of urgente daarvan.
De meeste van deze initiatieven
staan momenteel on hold, of

20 - De Broeksite

zijn helemaal geblokkeerd. Een
integrale visie voor het gebied
zal deze initiatieven moeten
kaliberen en samenbrengen in
een gezamelijk stadsproject.
Deze nota richt zich vooral op
het perceel dat we De Broeksite
noemen, en enkele aanpalende
percelen, en hun onderlinge
relaties. De stedelijke strategieën
en concepten gelden evenwel
voor het hele gebied.

Publieke Partners
De visie integreert
lopende planprocessen en
infrastructuurprojecten. Bij de
opmaak van de visie is meermaals
overlegd met alle betrokken
diensten en agentschappen:
- De heraanleg van de
Woluwelaan, de invoering
van het Brabantnet met de
ringtrambus en het doortrekken

7. Renovatie Station Vilvoorde

10. Mobiliteit Vilvoorde

1. Verlenging Rittwegerlaan

9. Kruispunt De Vuist
2. Fietsbrug Kanaal
11. Provinciaal fietsnetwerk

3. Heraanleg Woluwelaan

7. Verbinding Woluwe-Zenne

4. Werken aan de ring - R0
6. BKP kanaalzone

5. Brabantnet - ringtrambus

8. POM & Buda+

Lopende infrastructuurprojecten en planprocessen

van de Rittwegerlaan tot aan
de Luchthavenlaan zijn cruciale
onderdelen van de voorliggende
visie.
- We stellen voor een bijkomende
fietsbrug over het kanaal te
voozien, naast de geplande brug
aan 4 fonteinen. Dit is nog verder
uit te werken met de bevoegde
diensten en aadministraties.
- Elementen uit het

Beeldkwaliteitsplan voor
de Brusselse Kanaalzone
(in opmaak) zijn opgenomen
in de visie. Zo ontstaat een
doorlopend stedelijk geheel
langs het kanaal, over gewest- en
gemeentegrenzen heen.
- De voorstellen hebben geen
invloed op de lopende werken
aan de R0.

het kader van deze studie
is uitgevoerd (Bijlage 1),
houdt rekening met de
noodzakelijke randvoorwaarden
inrichtingsvoorstellen die in
opmaak zijn voor de ring R0.
- De provinciale fietsroutes die
in studie- of planningsfase zijn,
zijn opgenomen in de ruimtelijke
visie, en zijn essentieel in de
mobiliteitsvisie.

De mobiliteitsstudie die in
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3.
VANUIT MACHELEN
- ONDER DE BRUG

3. VANUIT MACHELEN
3.1 OOST-WEST NERVEN
Nerven als dragers voor
stedelijkheid
De verdere verstedelijking van het
gebied wordt in de eerste plaats
geconcentreerd op strategische
‘nerven’: cruciale oost-west
verbindingen.
Vanuit Machelen zijn er twee
essentiële nerven:
- De Kerklaan:
De Kerklaan - Broekstraat wordt
uitgebouwd tot hoogwaardige
stedelijke boulevard, zoals ook
bepaald in de ontwikkelingsvisie
van de gemeente en de provincie.
Ze verbindt het centrum van
Machelen met de nieuwe wijken
aan het kanaal en het park 3
Fonteinen.
Indien er een station Kerklaan
komt, zullen de perrons
bereikbaar zijn vanaf de
boulevard.
- De Broeklijn (Nieuwbrugstraat):
Langsheen de Nieuwbrugstraat
komt een kwalitatieve multimodale nerf. Deze verbindt de
dorpskern van Machelen, over
de Broeksite, tot aan het kanaal.
Daar bepleiten we fietsbrug die
past in het regionale netwerk
van fietssnelwegen en andere
fietsnetwerken. Deze brug kan
functioneler en comfortabeler
uitgevoerd worden dan de met
liften toegankelijke brug aan de

24 - De Broeksite

Broekstraat.
Ook vanaf deze nerf zal een
mogelijk station Kerklaan
bereikbaar zijn.
De lijn schakelt zich in een
het regionale fietsnetwerk, en
omvat segmenten in Vilvoorde,
Machelen en Zaventem, en is
complementair aan Brabantnet.
Brabantnet zet in op hoogwaardig
OV, de nieuwe nerf faciliteert
alle vormen van individueel
transport door middel van lichte
(e-)technologieën: e-fietsen,
e-scooters, cargofietsen, e-steps
etc...
Beide nerven, Kerklaan en
Nieuwbrugstraat, kunnen naast
elkaar wederzijds versterkend
werken.

Voor de Broeksite
- De Broeksite speelt een
belangrijk rol in het netwerk
van zachte modi, omdat de
passages van en naar de kernen
van Machelen en Vilvoorde er
samenkomen.
- Zo kan de Broeksite, die in het
nog steeds geldende brownfieldcovenant een trekkersfunctie
gekregen heeft voor de omgeving,
haar wervende en stimulerende
rol ook opnemen: ze verbindt de
verschillende fragmenten met
elkaar, en maakt zelf deel uit van
een bredere herontwikkeling van
de kanaalzone.

- De sites van Alcovil en Iret
grenzen aan de Broeksite, en
spelen een belangrijke rol in de
realisatie van de multimodale
nerven. Ook deze sites kunnen
deelnemen in de dynamiek van
stedelijke kwaliteit. Daarom
worden ook hiervoor concepten
samen uitgewerkt die in het
bovenstaande kader passen.
Deze drie sites onder de brug
vormen samen een stadsproject
voor dit deel van Machelen.
In wat volgt bespreken we eerst
deze twee aanpalende sites.
Vervolgens gaan we uitgebreid in
op de visie voor de Broeksite zelf.

“De verdere verstedelijking
wordt geconcentreerd
op strategische nerven:
cruciale oost-west
verbindingen”
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9.
7.

8.

Een stadsproject voor Machelen - Onder de brug

a. Broeksite
b. Site IRET
c. Renaultfabriek (Alcovil)
d. Alcovil

d

c
b
a

1. Halte Ringtrambus Woluwelaan/Nieuwbrugstraat
2. Plein/Mobipunt
3. Park met Woluwe
4. Evenementenplein
5. Theaterplein
6. Nieuwbrugstraat als nerf
7. Potentieel Station Kerklaan
8. Doorsteek Renaultfabriek
9. Mogelijk nieuwe Fietsbrug
10. Site IRET
11. Project voormalige Renaultfabriek
12. Kerklaan
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versterking Kerklaan als Boulevard

3.
3.
kop aan de Rittwegerlaan

2.

kop aan de Woluwelaan

gedeeld plein/Mobipunt

gezamelijke shuttle

4.

halte ringtrambus
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1.

3.2 AANPALENDE SITES
3.2.1 site IRET
1. Stedelijk plein aan de Woluwelaan, met frontgebouwen,
ingangen en adressen voor zowel de sites van IRET als de
voormalige NV Uplace.
Op en aan dit plein komt een Mobipunt met ontsluiting voor
lichte e-modi, gekoppeld aan de halte van de ringtrambus, en de
vrije bedding voor deelsystemen.
2. Woluwelaan uitbouwen langsheen de publieke ruimtes, met
heldere hoogte-accenten en adressen verderop langsheen de
Woluwelaan. Alle ontwikkelingen volgen de morfologische logica
van het gebied. De specificaties voor de ontwikkeling staan
beschreven in het Charter.
3. Versterken van de stedelijke kwaliteit langs de Kerklaan:
verdichting, maar ook plekken met voortuinen of verbreding van
het openbaar domein.
4. Ontsluiting via de Nieuwbrugstraat: A) over het plein of via B)
een nieuwe doorsteek

A. Ontsluiting over het plein

B. Doorsteek

Plein met mobipunt en halte voor Shuttlebus

Gedeeld plein met Mobipunt onder het viaduct
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versterking Kerklaan als Boulevard

ontwikkeling fabriek

fietsbrug
keren voor vrachtwagens

ontwikkeling Gilekenstraat

doorsteek nerf Nieuwbrugstraat
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3.2.2 site Alcovil
Doorsteek
1. Doorsteek naar het kanaal op termijn, herstellen
historische straat tussen Gillikenstraat en
Nieuwbrugstraat. Integratie van de Woluwe.
2. Deze doorsteek geeft toegang tot het mogelijke
station Kerklaan zonder zware liftstructuren.

A

3. Verbinding met fietsbrug die zowel naar
deelgebied 4 Fonteinen als naar de nieuwe
doorsteek vlotte toegang moet verlenen. De
ontwikkeling van de nerf in dit deelgebied hangt
niet af van de nieuwe fietsbrug. Eventueel kan
een (tijdelijke) omweg gemaakt worden via de
voorziene brug aan 4 Fonteinen.

B
30

m

1. AWV verzoekt het vrijmaken van de zone nonaedificandi onder en naast het viaduct bij de
heronwtikkeling van de fabriek.
2. Door de zone non-aedificandi en de doorsteek
van de Nieuwbrugstraat, wordt het gebouw
opgedeeld in 4 delen. Deze kunnen elk apart
ontwikkeld worden. In het Charter wordt verder
ingegaan op de specifcaties hiervoor.
-> A. Het meest noordelijke deel: gemengd
gebouw met baanwinkels, sport en recreatie
voorzieningen en werkruimtes. Het project krijgt
een adres aan de Kerklaan en versterkt deze
stedelijke as.

0

30

m

4. De nieuwe doorsteek maakt een
herontwikkeling van de voormalige fabriek
mogeljjk. Langs de opengelegde Woluwe is plaats
voor woningen en opslagruimtes.

Ontwikkeling Renaultfabriek
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Ontwikkeling van de Renaultfabriek in 4 delen

bestaand gebouw - herbestemd
bestaand gebouw - behoud huidge functie
nieuwe toevoeging

-> B. Het deel tussen de Broekstraat en
het viaduct: klein deel retail (baanwinkels),
eventruimtes en opslagruimtes.
-> C. Het deel tussen het viaduct en de nieuwe
doorsteek: gestapelde opslagruimtes en
woningen aan de kant van de doorsteek.
-> D. Behoud van de huidige economische
activiteiten.
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Mobiliteit
1. De zone non-aedificandi onder het viaduct kan
gebruikt worden als opstelplaats en keerruimte
voor vrachtwagens. Hierdoor kunnen vrachtwagens
terugdraaien zonder het centrum van Vilvoorde in
te moeten rijden. Dit is in een vervolgfase verder te
bespreken met alle betrokken partners.
2. Fietsroute: De fietsroute doorheen de voormalige
fabriek is van een bovenlokale orde. De geplande
brug aan 4 fonteinen dient lokaal om de nieuwe wijk
en de rest van Vilvoorde te verbinden met het park 3
fonteinen.
Zolang de tweede brug niet gerealiseerd is, kan de brug
aan 4 fonteinen de functie van bovenlokale verbinding
opnemen.
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Brug voor lokaal en doorgaand fietsverkeer
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Keerruimte voor vrachtwagens
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1 brug voor alle fietsverkeer

4.
DE BROEKSITE

4. DE BROEKSITE
4.1 NIEUW PLAN

De Broeksite is het deel van de het
reconversiegebied dat eigendom is
van de voormalige NV Uplace.
Het voorliggende ontwerp op
de Broeksite van de voormalige
NV Uplace lijdt aan een aantal
onoplosbare problemen. Deze zijn
onder meer (1) het geïsoleerde
karakter van de ontwikkeling; (2)
de invulling die te consumptiedriven was, (3) de overmatige
afhankelijkheid van autoverkeer
34 - De Broeksite

voor de ontsluiting.
Deze site heeft een ander
concept nodig, om haar rol als
trekker, drager, en aanjager van
de vooruitgang in een bredere
omgeving op te kunnen nemen.
Dat concept ligt hier voor. Het doel
is niet een compromis, maar een
ambitieus nieuw project waarrond
onmiddellijk ook een coalitie klaar
staat.

De site krijgt een voorbeeldfunctie
voor vergroening, verdichting,
multimodaliteit, en functiemenging.
Het wordt een werkwinkelwijk
rond ‘expertise-productieconsumptie’.
De essentiële elementen van het
nieuw concept zetten we uiteen op
de volgende pagina’s.
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4.2 WERKWINKELWIJK MET, STRATEN, HUIZEN
EN EEN PARK
Geen gesloten lussen, maar
open straten en pleinen
Het nieuw project is geen in
zich zelf gesloten omgeving,
maar krijgt vorm als wijk met
verschillende pleinen en
doorlopende straten. Er komen
een 4-tal pleinen, en evenveel
straten, die de site doorkruisen en
doorwaadbaar maken. Sommige
pleinen liggen aan de rand van het
terrein om ook voor de omgeving
een onmiddellijke opwaardering
aan te bieden. Al de straten
sluiten aan op het bestaande
openbaar domein.

Een nieuwe typologie
Op de Broeksite is plaats voor
10 tot 15 ‘huizen’. Elk huis heeft
een eigen invulling en schaal.
De voorgestelde maten en
types vormen wel een nieuw
concept in stadsontwikkeling,
maar is tegelijk een eeuwenoud
concept van stedelijkheid in de
lage landen. De kern van onze
Vlaamse kunststeden is gevormd
door een aan elkaar geschakelde

thematische gildehuizen.
Om de nodige diversiteit aan te
bieden gaan we voor 7 of meer
huizen. De huizen oscilleren
tussen minimum 1.000 en
maximum 30.000m² BVO in
schaal. Ze staan geschakeld langs
de straten, en omheen pleinen
en het park. Huizen hebben ook
adressen in de omliggende
straten, waardoor ook deze
geactiveerd worden.

De huizen bestaan uit twee
delen: een stedelijke plint en een
bovenbouw. In de plint bevinden
zich commerciële ruimtes,
waar onder meer de in het huis
geproduceerde producten,
goederen of beschikbare
diensten aan het publiek worden
aangeboden. Hier kunnen
bezoekers testen, proeven, kijken
en kopen. Dit zijn de maakwinkels
die in het Charter beschreven
worden.

“De huizen staan
geschakeld in straten
en omheen pleinen en
parken”

In de bovenbouw bevinden
zich gestapelde bedrijfs- en
werkruimtes, ruimtes voor
opleiding, etc... Werken en
winkelen in één gebouw
verweven, die samen een
stadswijk vormen. Dit nieuwe
concept laat de bezoeker een
product op een unieke manier
beleven.

Deze huizen hebben
thematische ordes. Zo worden
onder meer volgende huizen
overwogen: Huis van het
Ondernemerschap, Huis van de
Voeding (incl. Stadsboerderij),
Huis van de Gezondheid,
Huis van het onderwijs, Huis
van de Circulariteit, het Huis
van Podiumkunsten, etc. Ook
hier komt het beeld van onze
historische markten met de
gildehuizen in beeld.

De huizen zijn modulair
opgebouwd, waardoor ze flexibel
en aanpasbaar zijn. Zo kunnen ze
snel en eenvoudig andere functies
en activiteiten huisvesten,
bijvoorbeeld ruimte voor KMO’s.

1

1

Historische gildehuizen aan een plein
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2

3

2

Huizen zijn modulair en flexibel

Huis van de Mobiliteit

Huis van de circulariteit

Huis van de Podiumkunsten

Huis van het onderwijs

Huis van de voeding

Huis van de wellness

Huis van de Ondernemers

Huis van de gezondheid

Huis van de Ondernemers

Huis van de recreatie

Voorbeeld: programma van de huizen

dakruimte
huis: werk en productieruimtes

5
6

commerciële plint

4

7
8

straten

3

9
1

2

gedeelde logistiek en
distributie

gedeelde parking

Schakeling van huizen rond een plein

Typologie van de Huizen
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Een stedelijke wijk met straten, parken en huizen.
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4.3 PRODUCTIE, CONSUMPTIE EN OPLEIDING
De huizen zijn multifunctioneel,
met ruimte voor productie,
ervaringsruimtes (proeven,
proberen), en winkels. De nadruk
ligt op lichte productie, innovatie in
productlijnen (mass customization),
training van ondernemers rond
het betreffende thema, en op het
creëren van een boeiende ervaring
voor consumenten.
Bovendien speelt ze in op
een nieuwsoortige vorm
van retail: nieuwe (digitale)
productiemethodes, laten
consumenten toe om heel
gepersonaliseerde artikelen te
bestellen en in real time te laten
vervaardigen (zie ook bijlage 5).
Door hier ook opleiding en
onderwijs aan te koppelen,
ontstaat een uniek economisch
ecosysteem, dat een brede
waaier aan jobkansen biedt voor
zowel hoog- als laaggeschoolde
werknemers. We mikken op een het
combineren van hogere opleidingen
en vakopleidingen.
De nabijheid van verschillende
functies, creëert niet enkel
kruisbestuivingen tussen
programma’s, maar bied ook kansen
om kringlopen van grondstoffen en
materialen te sluiten (zie verder bij
Circulaire economie)

Start
Up’s
cultuur

consumenten

universiteit

winkel

vakschool
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KMO’s

Opleiding & Onderwijs

SHOW

Productie & Consumptie

Kunst & Cultuur
De combinatie en nabijheid van productie, consumptie, opleiding en cultuur genereert
een specifieke economische dynamiek
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4.4 GROENE LONG VOOR DE WIJK
In plaats van een kantoortoren
komt er ruimte voor een groot
park, dat ongeveer 20-25% van
de Broeksite inneemt. Deze zone
loopt richting kanaal. Daardoor
kan hier een waterloop ingebracht
worden die de Woluwe en Zenne
met elkaar verbindt. Het park
wordt ingericht als ecologisch
hoogwaardige zone, met
ruimte voor wilde en natuurlijke
begroeiing.
Maar het park is niet alleen
ecologisch. Het biedt
ontspanningskansen voor de
lokale bevolking, en vormt een
decompressiezone voor de
nieuwe wijk.

“Er komt een groot park,
met ruimte voor wilde
natuur en recreatie”

Zicht op het park, afgeboord met huizen, gezien vanaf het mobipunt aan
de Woluwelaan
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BEELD IN
PRODUCTIE
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4.5 CIRCULAIRE ECONOMIE
Ambitie
Omdat het gebied aan de
start van de transformatie en
ontwikkeling staat, ligt er een
unieke kans om de ontwikkeling
te stoelen op principes van
circulariteit. We zetten de
circulaire logica door op alle
niveau’s: de gebiedsplanning,
architectuur en programmatische
invulling.
De Broeksite heeft daarbij de
potentie om uit te groeien tot
hotspot voor circulaire economie
in de lage landen, omwille van
de schaal, de ligging en de
programmatische invulling
(productie+consumptie).

Masterplanning
De planning van infrastructuur
en functies in het hele
reconversiegebied zal rekening
houden met reeds bestaande
stromen en aanwezige bronnen
van materialen en grondstoffen.
De nog actieve bedrijven en
industriële activiteiten in de
zone zien we als potentiële
bronnen voor grondstof- en
energiestromen. Hierdoor
kunnen (delen van) de bestaande
activiteiten opgenomen worden
in de ontwikkeldynamiek

van het gebied. Circulaire
stadsonwtikkeling biedt zo een
alternatief voor gewoonljike
gentrificatie van dergelijke postindustriële gebieden.

“Het concept van de
Broeksite - productie en
consumptie in thematische
huizen, past perfect in een
circulaire logica”
Op basis van een stromenanalyse
in het hele reconversiegebied
zoeken we naar convergenties
en complementaire functies die
kringlopen kunnen sluiten.
Een voldoende gevarieerde
functionele mix met bedrijvigheid,
wonen, werken, winkelen en
ontspannen is essentieel om
vraag- en aanbodzijde van
grondstoffen in evenwicht te
brengen. Op basis van de analyse
zullen de juiste fucties op de juiste
plekken moeten ingepast worden
in het systeem.

In de huizen op de Broeksite
Het concept van de Broeksite,
productie+consumptie in
thematische huizen, past
perfect in een circulaire logica.
De ontwikkeling op de site is
ook voldoende substantieel

om haalbare circulaire
businessmodellen op toe te
passen. Bij het invullen van de
huizen streven we zoveel mogelijk
naar synergieën, waarbij elke
functie een mogelijke bouwsteen
van een grondstofketen is.
Vooral de combinatie van
voeding-textiel (mode) - en vezels
biedt kansen. Voedselafval kan
de input zijn voor cosmetica
of textielproducten in de
modesector.
Minstens één van de huizen op
de Broeksite wordt bij aanvang
ingevuld met activiteiten die
circulair zijn. We streven ernaar dit
in de toekomst op te trekken.
Twee precedenten in Nederland
kunnen als voorbeeld dienen voor
de circulaire gebiedsontwikkeling
en businesmodellen; Circular
Valley in de Haarlemmermeer,
en de nieuwe stadswijk
Buiksloterham in Amsterdam.
Beide voorbeelden tonen
aan dat financieel gezonde
gebiedsontwikkeling compatibel
is met circulaire principes.

Ontwerpen voor demontage
Ook in het ontwerp van (een
aantal van) de nieuwe gebouwen

Circulaire principes op verschillende schaalniveau’s: de reconversiezone, de Broeksite en de individuele huizen
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zetten we circulariteit voorop. Nieuwe
gebouwen zijn flexibel en aanpasbaar,
en opgebouwd uit herbruikbare
materialen en onderdelen. Ze kunnen
(gedeeltelijk) ontmanteld worden zodat
verschillende onderdelen anders of
elders hergebruikt kunnen worden.
Op basis van financiële haalbaarheid
zullen één of meerdere huizen
ontworpen worden voor demontage.

Samenvattend:
We definiëren vier hoofdprincipes voor
de Broeksite (en omgeving):
- Circulariteit van in de conceptfase
(masterplan, gebouwconcepten)
- Productie van voedsel
- Cascaderend gebruik van grondstoffen
(water en energie)
- Een huis van de Circulariteit
(grondstoffen)

Uitwerking
Een begeleidingsgroep met experten
van BBL, TU Delft en de VUB zal de
projectpartners ondersteunen bij
het ontwikkelen van de plannen en
businessmodellen, en waken over de
circulariteitsambities.
Zie ook bijlage 4²

Opleiding & Onderwijs

Slimme schakeling van Productie
programma’s laat&toe
kringlopen te sluiten
Consumptie
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4.6 MULTIMODALE TRANSITIE

Het nieuwe project op de
Broeksite neemt deel aan de
Vlaamse mobiliteitstransitie.

Concreet
- 20-25% van de parkeerbehoefte
kan ondergebracht worden in een
structuur die ontworpen wordt
om een andere bestemming te
krijgen. Dit is de transitieparking
met ongeveer 1.000 plaatsen. Het
gebouw wordt zo ontworpen dat
latere transformatie mogelijk is.

- De onderste laag van de
ondergrondse parkeergarage
kan bij verminderde vraag naar
parkeerplaatsen gebruikt worden
als waterbuffer.

A - Transformeerbaar parkeergebouw
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- Er komt een service op de
Broeksite die de leveringen
voor bezoekers bundelt, en ze
de noodzaak voor individueel
transport verminderd.
De Broeksite draagt ook bij aan
bredere mobiliteitstransitie voor
het hele gebied:
- Bij de achterkant van het
station van Vilvoorde komt
een mobiliteitspunt waar op
deelsystemen, lichte vervoer
technologieën, fietsen, etc.
ingezet wordt.
- Naast de vergunde en
gebudgetteerde trambushalte
aan de Broeksite komt eveneens
een mobiliteitspunt met dezelfde

functies.
- We proberen ook om een korte
hoge-frequentie shuttle lijn
vanaf Vilvoorde station richting
de Broeksite en andere grote
percelen in de conversiezone te
realiseren. De investeerders in dit
gebied werken samen om de kost
hiervan te dragen.

“Door de noodzakelijke
modal shift en de verbreding
van het mobiliteitsaanbod
zal de parkeerbehoefte
dalen. Parkeergebouwen
worden best voorzien als
aanpasbare structuren”

B - Ondergrondse garages kunnen
gebruikt worden als waterbuffers

BROEKL

Mobipunt aan de Woluwelaan
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4.7 ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE
ECONOMIE IN NABIJGELEGEN KERNEN
De ontwikkeling van de Broeksite
stimuleert op verschillende
manieren de lokale economie:

1. Ondersteuning lokale
handelaars
Het ondernemershuis en
de opleidingshub brengen
succesvolle ondernemers als
mentoren samen met jongeren
in de omgeving, nieuwe start-ups
of scale-ups, en zelfstandige
ondernemers in de omgevende
handelskernen. Hiervoor is een
samenwerking met de VDAB,
Unizo, VOKA, Vlaio, A Seat at the
Table, en anderen, zeer zinvol.
De inclusieve werkvloer is ook
een voorwaarde voor succes. De
beste integratie is op het werk, en
dit is een enorme werkplaats.

2. Complementair aanbod
De programmatische
invulling van de Broeksite is
complementair aan de economie

van de omliggende regionale
handelskernen.
De maakwinkels hebben
specifieke eigenschappen die
ze onderscheidt van andere
handelskernen (zie Charter)
Voor het gedeelte lichte productie
voorzien we een zeer grote
gestapelde KMO-zone. Deze
bedrijven kunnen direct hun
producten bij consumenten
testen. Zij krijgen voordeuren
nabij de (maak-)winkels, en maken
samen het economisch weefsel
van de werkwinkelwijk.
De Broeksite komt hiermee niet in
concurrentie met de omliggende
kernen en de handelsfuncties die
zich daar traditioneel bevinden,
maar betekent in tegendeel een
versterking van deze functies.

3. Werkgelegenheid en spinoff effecten
Op de Broeksite zullen ca. 3.200

De organisatie ‘A seat at the table’ (ASATT) wil kansarme jongeren laten doorgroeien
naar de bedrijfswereld. Daarvoor organiseert ze ontmoetingen tussen topmensen uit de
bedrijfswereld of de politiek én jongeren. Oprichter en bezieler Youssef Kobo zet mee
zijn schouders onder de invulling van het huis van het ondernemersschap. Hierboven een
collage van recente events van ASATT
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arbeidsplaatsen zijn. Dat zijn
evenveel gezinnen uit de regio die
hun dagelijkse bestedingen in de
kernen van Vilvoorde of Machelen
zullen doen. Dit is een stimulans
voor de lokale midenstand en
handelskernen in Vilvoorde en
Machelen.

4. Stadsontwikkeling
De Broeksite wordt ontwikkeld
in sterke ruimtelijke en
programmatische samenhang met
het hele reconversiegebied en de
hele noordrand. Het project moet
deel uitmaken van een brede
ontwikkelingsdynamiek, waar
naast de ontwikkeling van enkele
grote strategische projecten, ook
ingezet wordt op hoogwaardige
woonomgevingen in de kernen,
leefbaarheid en culturele
ontwikkeling.
Het Charter en de bijlagen gaan
verder in op de concrete condities
en randvoorwaarden voor
economische complementariteit.
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Sterke kernen aangevuld met een complementair aanbod daarbuiten als deel van
gedeelde stadsmarketing

2.7 Bakkers
5.5 Buurtsupers
2.3 Apothekers
3.200
jobs

3.200
gezinnen

6.900

4 huisartsen

personen
1.7 slagers
2.7 tandartsen
10 cafés
4.6 bankkantoren

Tewerkstelling op de Broeksite genereert kansen voor detailhandel in de omliggende kernen
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4.8 GEMEENSCHAPSVORMING DOOR CULTUUR
Sommige huizen zijn
georganiseerd rond cultuur
en gemeenschapsvorming.
Een belangrijk voorbeeld is
het Cultuurhuis voor muziek
en podiumkunsten. Dit huis
biedt een grote theater- en
tentoonstellingsfunctie, dat
voor de hele Vlaamse rand een
aantrekkingspool kan vormen.
(3000+ zitplaatsen).

SHOW

Dit geeft de regionale gemeenschap
in de Vlaamse rand een
ontmoetingsplaats.
De zintuigelijke ervaring die
‘maakwinkels’ bieden, wordt hier
aangevuld met horen, zien en
voelen.
Het aanbod cultuur en
podiumkunsten draagt ook bij aan
de rond-de-klok levendigheid van
het gebied.
In bijlage 3 wordt het concept voor
het cultuurgebouw verder toegelicht
en uitgewerkt.

“De Broeksite biedt
een groot centrum voor
podiumkunsten en muziek
dat kan functioneren als
regionale ontmoetingsplaats
voor de Vlaamse rand”

ductie & Consumptie
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5.
VERVOLGSTAPPEN

5.1 CATALOOG VAN INVESTERINGEN VOOR
KWALITEITSOMSLAG
De Kanaalzone MachelenVilvoorde in de Noordrand
moet als een geheel gezien
worden, los van gewest- en
gemeentegrenzen. Bewuste
omgang met verstedelijking van
de Kanaalzone is nodig:
a. Ruimtelijke, mobiliteits- en
economische strategieën worden
best afgestemd op elkaar, omdat
de stromen doorheen het gebied
lopen, en niet stoppen aan
administratieve grenzen.
b. Maar een brede visie dient
zich tegelijk met een serie
onafhankelijk fragmenten te

kunnen realiseren.
Dus de noodzakelijke afstemming
op hoofdlijnen moet samengaan
met onafhankelijkheid in
uitwerking van onderdelen. Dit
is cruciaal om vooruitgang te
boeken.

Eerste vervolgstap
De partners in het Strategisch
project zullen samen een lijst
van prioritaire investeringen,
zowel door overheden als private
investeerders, moeten opstellen,
die de stedelijke omslag initieert.

We doen op de kaart hieronder
een eerste voorstel voor
essentiële investeringen in
publiek domein, infrastructuur
en mobiliteit. Sommige van deze
projecten lopen al en moeten
zeker, eventuel versneld, tot
uitvoering komen. Anderen zijn
nieuwe voorstellen.
Samen vormt dit pakket de
essentiële ruggengraat voor de
transformatie van het gebied.
De bevoegde lokale besturen
zullen bovendien RUP’s moeten
(laten) opmaken om de visie te
vertalen in afdwingbaar ruimtelijk
beleid.
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