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Verstedelijking van de 
site Het algemene gevoel dat lijkt te overheersen, is dat de huidige “deal” een evenwicht is tussen verstedelijking 
en behoud van de natuur. En dat het beter is om op die basis actief bij te dragen tot de denkoefening dan 
het risico te lopen op een minder uitgebalanceerd project. Sommige partijen vragen duidelijkere garanties 
van de gemeente dat zone 2.1 op termijn niet zal worden verstedelijkt. 

Een geïntegreerde denkoefening 

Een project dat in contact moet staan met 
de wijk Het project moet het mogelijk maken om de site te ontsluiten en verbindingen te maken met de 
bestaande wijken in de omgeving, zowel op het vlak van de wegen als de woningen, of het 
mobiliteitsaanbod. De impact op het uitzicht zoveel mogelijk beperken en vermijden dat de nieuwe wijk 
zich terugplooit op zichzelf.   

Een ambitieuze duurzame wijk 
De deelnemers hebben een aantal principes naar voren gebracht voor de nieuwe inrichting: sociale mix, bij 
voorkeur verdeeld over de site, een uitrusting die van nut is voor de wijk zonder meer overlast te 
veroorzaken. Velen dringen aan op een sfeer van « platteland in de stad », waarmee ze aansturen op 
bescheiden bouwhoogten die aansluiten op de bestaande typologieën in de omgeving en een 
zeer milieubewuste aanpak (waterbeheer, groene verbindingen, enz.).

Een zone 2.1 ten bate van de bewoners 
Het programma voor zone 2.1 zou kunnen kaderen in een dynamiek van toe-eigening en snelle ontsluiting: 
duurzame voeding, kinderboerderij, sportactiviteiten en contact met de natuur. Voor die activiteiten zijn 
inrichtingen nodig (toegangen, overdekte ruimten, aansluitingen op netwerken). 

Mobiliteit
In afwachting van de resultaten van de mobiliteitsstudie dringen velen erop aan om de impact van de toename 
van het verkeer in de Witte Vrouwenlaan goed te meten, door na te denken over de eventuele heraanleg
ervan, over de noodzaak om een studie te maken van een tweede toegang naar de Laurierlaan, over de 
heraansluiting op het openbaar vervoernetwerk, in het bijzonder de verbinding naar de trams in de 
Tervurenlaan. 

Er wordt gevraagd om de verschillende zones van de site (bouwzones en te vrijwaren zones) als één 
geheel te beschouwen bij de denkoefening. Dat heeft een impact op de inrichtingsprincipes van beide 
zones (samenhang en verbindingen).   
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BEZOEK AAN DE SITE: SAMENVATTENDE 
KAART 
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Er moet een speelruimte worden toegevoegd aan de 
uitrustingen 

Het buurthuis moet voor
een wijkdynamiek
zorgen

Idee voor programma:
- Platteland in de stad 
- Stadsboerderij (lange 

termijn)
- Kerkhofpark- Boomgaard
- Waterpartij 

Geen garantie op lange termijn voor Zone 2.1

De bestaande moestuinen moeten 
behouden blijven 

De aanleg van een voetgangersweg in de moestuinen wordt in vraag 
gesteld 

Éviter l’accès pompier à travers la zone Natura 2000

Het onderhoud van het talud moet worden 
opgenomen in het project 

Het openbaar vervoer verbeteren 

De heraanleg van de Witte 
Vrouwenlaan moet worden 
gepland

Het is belangrijk om de site te 
ontsluiten met een tweede 
toegang

Doorgang enkel voor voetgangers! 
+ erfdienstbaarheid voor 2 
garages 

De voetgangersweg die toegang geeft tot de tram, 
verbeteren 

De overstromingsproblemen en het regenwaterbeheer 
moeten worden aangepakt + een stormbekken plaatsen

Het BBP bijwerken

Een oplossing vinden voor de inkijk
Sociale mix tot stand brengen 

Het aantal verdiepingen voor 
de appartementen beperken  
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GROEP 1: COLLECTIEVE UITRUSTINGEN 

- Het memorandum voorziet in een kinderdagverblijf en een buuthuis, maar over die functies 
kan nog gesproken worden en ze kunnen desgevallend nog worden gewijzigd. 
- Op het niet bebouwde deel zal binnenkort een activeringsproject worden opgestart 
- Het type buitenactiviteiten voor Zone 2.1 moet worden bepaald in de burgerparticipatie
- Het participatieverloop is erop gericht input te leveren voor de denkoefening 
« De collectieve functies moeten beantwoorden aan de verwachtingen van de wijk, met het oog op interactie tussen de huidige en de nieuwe 
bewoners »
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Als de scholen verzadigd zijn, waar zullen de 
kinderen dan naar school gaan? De schepen 
voor huisvesting merkt op dat de scholen van 
de wijk eigenlijk niet verzadigd zijn, maar 
eerder onderbemand door de daling van het 
geboortecijfer. 

De collectieve functies moeten
beantwoorden aan de verwachtingen
van de wijk, met het oog op interactie
tussen de huidige en de nieuwe
bewoners

Voor de bepaling van deze functies moet 
zowel rekening worden gehouden met de 
bestaande bevolking als met de nieuwe 
bewoners.

Er was indertijd sprake van 
een boomgaard, wat positief
zou zijn. 

De bestaande uitrustingen worden 
goed gebruikt. Er zijn veel 
verenigingen enz., met name in 
Sinte-Aleidis, die baat zouden 
kunnen hebben bij een nieuwe 
infrastructuur om de huidige te 
ontlasten. 

De aanwezige activiteiten op het terrein 
en in het lokaal zijn globaal gezien 
positief, ondanks enkele minpunten 
(parking, nachtlawaai, spontane 
feestjes of bijeenkomsten, …)  

Het speelplein is zeer populair. Een 
nieuwe zone zou welgekomen zijn. 

Een pleintje met 
tuintje/park en banken
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Voor de werken van zone 1 zal er enorm veel 
vrachtwagenvervoer nodig zijn. De activiteiten 
die ontwikkeld zullen worden in zone 2.1, 
zouden erop gericht moeten zijn om de CO2-
uitstoot in het kader van het bouwwerk zoveel 
mogelijk te compenseren   



GROEP 1: DE MOESTUINEN EN DE NATURA 2000-ZONE

- Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden die belangrijk zijn voor zowel de aanwezige
fauna als flora. Die gebieden worden ook « Speciale beschermingszones » (SBZ) genoemd. In Brussel zijn er 3. 
-De Sinte-Aleidismoestuin bevindt zich ter hoogte van het pleintje in de Jean-Baptiste Dumoulinstraat tussen huis 12 en 14. Het is een
collectieve moestuin die een financiering heeft gekregen van Leefmilieu Brussel in het kader van de projectoproep « Vooruit met de 
wijk »

-est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels importants tant pour la faune que pour la flore qui y vivent. Ces sites sont
également appelés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). Il en existe 3 à Bruxelles.
-Le Potager Sainte-Alix se situe au niveau de placette dans la Rue Jean-Baptiste Dumoulin entre la maison 12 et 14. Le potager est 
collectif et à reçu une financement de Bruxelles Environnement dans le cadre de l’appel à projets « Inspirons le quartier »

« Le talus n’est pas suffisamment entretenu à l’heure actuelle. »
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De huidige collectieve moestuinen worden 
zeer goed gebruikt en beheerd. Er zijn twee 
soorten. De moestuinen die zelfstandig door 
de buurtbewoners worden gebruikt en de 
collectieve tuin met “bakken”.

Zone 2.2 kan in geen geval dienen als toegang 
voor de voertuigen (bescherming van de 
NATURA 2000-zone en vermijden van files in de 
Alphonse Balisstraat)   

Bescherm de NATURA 
2000-zone: de flora en de 
fauna

Het talud wordt momenteel niet voldoende 
onderhouden. Daar zou onmiddellijk en met 
het oog op de toekomst een oplossing voor 
moeten worden gevonden. 

Probleem met de weg van het 
water 

Om veiligheidsredenen (diefstal, enz.) lijkt 
de aanleg van een bestaande 
voetgangersweg, aan de achterkant van de 
nieuwe tuinen, niet aangewezen 

OpenStreetMap



GROEP 1: MOBILITEIT 

- Er werd een nieuwe mobiliteitsstudie besteld voor het project witte Vrouwen. 
- Wanneer de resultaten van die studies binnen zijn, zal er een bewonersatelier worden georganiseerd over de 

mobiliteit en de hydrologie. 
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Het profiel van de Witte 
Vrouwenlaan moet worden 
herzien in lijn met de nieuwe 
ontwikkelingen 

De in- en uitgang via dezelfde weg 
wordt in vraag gesteld 

Deze weg wordt met name zeer veel 
gebruikt door mensen die het bos 
doorsteken om naar tram 44 te gaan 

De tramhalte is totaal niet beveiligd (geen 
oversteekplaats voor voetgangers in de 
Tervurenlaan).  Een loopbrug over de 
Tervurenlaan zou ideaal zijn om over te steken.   .

Het zou ideaal zijn als bus 36 een 
omweg maakt via de Witte 
Vrouwenlaan

We herinneren eraan dat een weg 
doorheen het Zoniënwoud om allerlei 
reglementaire en beschermingsredenen 
volledig uitgesloten is 

Het kruispunt ter hoogte van de 
Baron d’Huartlaan is ook zeer 
problematisch 

Het is moeilijk en soms zelfs onmogelijk 
om elkaar te kruisen ter hoogte van de 
Witte Vrouwenlaan 

Een “haakse” voetgangersweg die de site met de oude 
wijk verbindt, zou positief zijn voor de creatie van 
“wandellussen” en voor de interactie tussen de wijken + 
erfdienstbaarheid van toegang naar de garages achteraan 
de tuin  

Het is niet aangewezen om een 
brandweerweg doorheen de Natura 2000-
zone aan te leggen. Dat zal hevige 
tegenkanting oproepen. 

Het is moeilijk om te parkeren in 
de oude wijk 
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« Het zou ideaal zijn als bus 36 een omweg maakt via de Witte Vrouwenlaan »
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GROEP 1: HYDROLOGIE

- Het veld bevindt zich in de Woluwevallei en het vertoont een groot hoogteverschil. 
- Wanneer de resultaten van de studies binnen zijn, zal er een bewonersatelier worden georganiseerd over de 

mobiliteit en de hydrologie.
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Vroeger (+/-15 jaar geleden) waren er 
“natuurlijke”  moerassen die een deel van het
afvloeiende water absorbeerden, maar die zitten 
nu dicht. Het is van essentieel belang om 
rekening te houden met het waterbeheer. 

De knotwilgen ter hoogte van de 
grens van het terrein zijn van zeer 
goede kwaliteit. 

Als het project in 
aanplantingen voorziet 
(wat het geval is), is het 
mogelijk om die voor een 
deel vóór de werken uit 
te voeren? 

Als er watervlakken gepland worden 
voor het regenwaterbeheer, welke 
maatregelen komen er dan om de 
verspreiding van muggen tegen te 
gaan? Stilstaand water te 
vermijden? Kikkers? 

De buurtbewoners wijzen met 
aandrang op de 
overstromingsproblemen waarmeeze reeds werden geconfronteerd 
(ondergelopen kelders, permanente 
vochtigheid in de ondergrond en de 
tuin). 

«De buurtbewoners wijzen met aandrang op de overstromingsproblemen waarmee ze reeds werden geconfronteerd (ondergelopen kelders, permanente vochtigheid in 
de ondergrond en de tuin). 
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GROEP 1: BOUWZONE

- Het terrein is eigendom van het gewest (BGHM) en zal het voorwerp uitmaken van een inrichtingsproject.
- Dit project wordt omkaderd door een memorandum van overeenstemming tussen de gemeente en het gewest
- Dat memorandum voorziet erin dat een deel van de site zal worden verstedelijkt en het andere deel niet 
- Het memorandum voorziet in een programma van 200 woningen (120 sociale + 80 middenklasse), een

uitrusting van 950 m² (kinderdagverblijf of buurthuis) en openbare ruimten

“ Er zouden aanplantingen moeten worden voorzien om de inkijk op de bestaande, lager gelegen tuinen te beperken”
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Wat de volumetrieën betreft, bevinden de hoogste 
collectieve gebouwen zich aan de ingang van de site. Dat 
was zo uitgedacht in het BBP om in overeenstemming te 
zijn met de bestaande gebouwen. De wens wordt geuit om 
zo weinig mogelijk “in de hoogte te gaan” om het zicht op 
het terrein vanuit de Witte Vrouwenlaan niet te veel te 
verstoren.   

Er moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar de 
beperking van de 
graafwerken op de site 
(voor de funderingen, 
enz.) Welk type 
funderingen moet er 
worden gepland? 

200 woningen is gelijk aan min. +/- 150 wagens. Het verkeer verloopt 
nu al moeilijk tijdens de week. Als er ½ parkeerplaats per sociale 
woning wordt voorzien, zet dat de deur open naar wildparkeren.

Er moet op worden toegezien dat de 
overlast tijdens de werken wordt 
beperkt (bouwplaatsinrichting, 
toegangen, enz.) 

Er zouden aanplantingen moeten worden voorzien om 
de inkijk op de bestaande, lager gelegen tuinen te 
beperken. Er moet wel op worden toegezien dat de 
lichtinval in die tuinen niet wordt geblokkeerd. Er zou 
een bezonningsstudie moeten worden uitgevoerd. 

Bouwhoogte: de gebouwen aan het talud 
afscheiden met hagen/bomen, want dat 
deel is hoger gelegen en zeer zichtbaar 
vanuit de oude wijk 
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GROEP 2: COLLECTIEVE UITRUSTINGEN 

- Het memorandum voorziet in een kinderdagverblijf en een buurthuis, maar over die functies
kan nog gesproken worden en ze kunnen desgevallend nog worden gewijzigd. 
- Op het niet bebouwde deel zal binnenkort een activeringsproject worden opgestart. 
- Het type buitenactiviteiten voor Zone 2.1 moet in de burgerparticipatie worden bepaald. 
- Het participatieverloop is erop gericht input te leveren voor de denkoefening 
« Een stadsboerderij in de stijl van Nos Pilifs zou welkom zijn (kippen, schapen, geiten, konijnen, pony’s, …) »
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In de gemeente lijkt de ervaring met de 
Drevekens niet positief: wordt er nagedacht 
over een betere integratie van de toekomstige 
bewoners van de site? 

Er moet ook rekening worden 
gehouden met de algemene tendens in 
het Brussels Gewest om de zeldzame 
nog beschikbare groene ruimten te 
beschermen.  

Zijn er elementen die al een voorbereiding 
vormen op de tweede fase met meer 
bouwwerken (zone 2.1 met toegang langs de 
kant van de Laurierlaan)? 

Zou er een (gemeentelijk) 
tennisterrein kunnen worden 
aangelegd?

Het idee van een kinderdagverblijf 
wordt goed onthaald, maar na 
analyse van de grote hoeveelheid 
extra verkeer waarmee rekening 
moet worden gehouden (twee keer 
in- en uitrijdende wagens, ‘s 
morgens en ‘s avonds). 

Bezetting van het speelplein bereikt 
verzadigingspunt, dus een nieuwe 
sport- en speelstructuur voorzien 
op de site.  
.

Gunstig akkoord over het idee om, op een 
deel van het veld, een stadsboerderij te 
vestigen waar misschien kinderen kunnen 
worden opgevangen en die een bron van 
lokale voeding zou kunnen vormen. Iets waar 
het Brussels Gewest al maanden op 
aanstuurt. Voorwaarde is wel dat dit project 
langer dan 15 jaar kan blijven duren. 
.

Een stadsboerderij in de stijl van Nos Pilifs zou 
welkom zijn (kippen, schapen, geiten, konijnen, 
pony’s, …) .

Er is totaal geen zekerheid over de 
bebouwing van de tweede zone 
van het veld binnen een termijn van 
15 jaar. Dat is het grootste en 
belangrijkste zwakke punt van het 
project. 

We zijn tijdens ons bezoek langs 
twee speelpleinen gelopen. Die lijken 
al verzadigd. Wat voorziet het project 
in dat verband?  

8

Varia : zone 2.1 een speel- en sportplein  
voorzien voor de kinderen en 
jongeren. 

Een speelplein plannen in de 
wijk, want te snel vol.

Hoe garanderen dat er op Zone 2.1 
nooit wordt gebouwd? 
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GROEP 2: DE MOESTUINEN EN DE NATURA 2000-ZONE

- Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden die belangrijk zijn voor zowel de aanwezige 
fauna als flora. Die gebieden worden ook « Speciale beschermingszones » (SBZ) genoemd. In Brussel zijn er 3.
-De Sinte-Aleidismoestuin bevindt zich ter hoogte van het pleintje in de Jean-Baptiste Dumoulinstraat tussen huis 12 en 14. Het is 
een collectieve moestuin die een financiering heeft gekregen van Leefmilieu Brussel in het kader van de projectoproep « Vooruit 
met de wijk »
« Zouden ze voorbehouden worden voor de nieuwe bewoners of toegankelijk zijn voor iedereen? »
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Ze koste wat het kost 
behouden. Ze delen met 
de nieuwe bewoners?  

Rekening houden met het niveauverschil 
van het veld voor de hoogte van de 
nieuwe bouwwerken in vergelijking met de 
lager gelegen woningen, dus eventueel 
het talud verbreden om wat meer afstand 
te nemen ten opzichte van die woningen 

De Natura 2000-zone inrichten om de 
in het bos en op de site aanwezige 
fauna te bevorderen   

Zouden ze voorbehouden worden voor de 
nieuwe bewoners of toegankelijk zijn voor 
iedereen? 

Zorgen voor een toegang naar de tram in de Tervurenlaan en voor een 
stormbekken 

Behoud van het gebruik van de 
moestuinen door de buurtbewoners 

Een moestuin en boomgaard 
aanleggen ten bate van de 
gemeenschap 

OpenStreetMap



GROEP 2: MOBILITEIT

- Er werd een nieuwe mobiliteitsstudie besteld voor het project Witte Vrouwen 
- Wanneer de resultaten van de studies binnen zijn, zal er een bewonersatelier worden georganiseerd over de 

mobiliteit en hydrologie
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Is dit de hoofdingang? Indien ja, 
dan lijkt ons dat onvoldoende, 
gelet op het vele vrachtverkeer dat 
er nodig zal zijn (voor de werken). 
Het lijkt ons wenselijk dat 
verschillende straten vanuit de 
nieuwe wijk uitkomen op de Witte 
Vrouwenlaan

Eén enkele ingang, die uitkomt 
op een straat die op bepaalde 
uren verzadigd is: dat zal een 
impact hebben op de 
verplaatsingen van de mensen 
uit de wijk. Een tweede uitgang 
voorzien (onteigend huis).  

Wat zal de impact zijn op het verkeer, dat al 
zwaar belast is en zelfs gevaarlijk omdat de 
wegen smal zijn, zowel naar Brussel als naar 
Kraainem toe. Wordt Kraainem geraadpleegd 
over dit project? Wordt er een specifieke 
denkoefening gemaakt, rekening houdend met 
de manier waarop het verkeer van de Ring 
waarschijnlijk zal evolueren (beperking van de 
grote toegangen naar Brussel, wat zorgt voor 
meer  wagens in de straten)?     

Hoe zullen de mogelijkheden inzake 
openbaar vervoer worden aangepakt:  
wordt het aanbod uitgebreid? 

Hoe deze site integreren in de twee andere 
omgevingen: de wijk Zwarte 
Dennenlaan/Laurierlaan en de oude wijk? Wat 
zullen de toegangswegen zijn naar de site 
vanuit die twee zones? 

Wij wonen in de Jean-Baptiste Dumoulinstraat, op het 
kruispunt met het Dewandreplein. Aangezien onze garage zich 
achteraan onze tuin bevindt, beschikken wij over een 
erfdienstbaarheid om er met onze wagen naartoe te kunnen 
rijden. 

Belangrijk! Geen doorgang wagens naar 
het veld, maar enkel voetgangers! 

Een rotonde met de Witte 
Vrouwenlaan aanleggen om het 
doorgaand verkeer te vertragen en het 
in- en uitrijden uit de site te 
vergemakkelijken 

« Een rotonde met de Witte Vrouwenlaan aanleggen om het doorgaand verkeer te vertragen en het in- en uitrijden uit de site te 
vergemakkelijken »
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GROEP 2: HYDROLOGIE

- Het veld bevindt zich in de Woluwevallei en vertoont een groot hoogteverschil. 
- Wanneer de resultaten van de studies binnen zijn, zal er een bewonersatelier worden georganiseerd over de 

mobiliteit en de hydrologie. 
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Groot hoogteverschil tussen een groot 
deel van de Jean-Baptiste Dumoulinstraat
en de               « heuvel » van het veld. 

Waterafvoer zonder gevolgen voor de 
omliggende wijken. In de jaren ‘70 
liepen de garages in de 
Duivenschietinglaan regelmatig 
onder. Het is niet de bedoeling dat het 
weer zover komt. 

Vrees voor de impact van de 
betonnering van het terrein op de 
frequent vastgestelde overstromingen 
aan de kant van de Witte Vrouwenlaan. 

« Groot hoogteverschil tussen een groot deel van de Jean-Baptiste Dumoulinstraat en de “heuvel” van het veld. 
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GROEP 2: BOUWZONE 
- Het terrein is eigendom van het gewest (BGHM) en zal het voorwerp uitmaken van een inrichtingsproject
- Dit project wordt omkaderd door een memorandum van overeenstemming tussen de gemeente en het 

gewest
- Dat memorandum voorziet erin dat een deel van de site zal worden verstedelijkt en het andere deel niet 
- Het memorandum voorziet in een programma van 200 woningen (120 sociale + 80 middenklasse), een

uitrusting van 950 m² (kinderdagverblijf of buurthuis) en openbare ruimten

« Het zou goed zijn om de sociale woningen te verdelen over alle bouwwerken »
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Verrassing van de deelnemers over de wens om 
alle gebouwen tegen de oude wijk aan te 
“kleven”  

Niet-naleving van het BBP: 
meer woningen, schrapping 
van één van de 
toegangswegen, wat meer 
verkeer zal veroorzaken in de 
Witte Vrouwenlaan. 

Loopt de oude Mooi-Boswijk niet het risico 
aan waarde in te boeten ten opzichte van de 
nieuwe?   

Zijn de materialen en de 
investeringen voor de sociale 
woningen dezelfde als voor de 
privéwoningen? Ik hoop van wel!  

Mooie huisjes, geen blokken die slecht verouderen 
zoals in het Doorndal

De huizen die parallel met de Jean-
Baptiste Dumoulinstraat worden
gebouwd, zullen neerkijken op de 
bestaande huizen en bomen zouden
voor schaduw zorgen.  

Wat is het geraamde totale aantal bewoners voor dit 
project van 200 woningen?  

Om een goede sociale mix tot stand te 
brengen en getto’s te vermijden, zou het goed 
zijn om de sociale woningen te verdelen over 
alle bouwwerken, en niet in een soort van 
“voorbehouden wijk” die uit een ander 
tijdperk dateert.  

We hadden graag het aantal in 
het project geplande bewoners 
gekend 

Wat is een realistische timing voor het opstellen van 
het ontwerp (vóór aanbesteding)? En vervolgens 
voor de uitvoering ervan? Over welke tijdsbestekken 
spreken we? 
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GROEP 3: COLLECTIEVE UITRUSTINGEN 

- Het memorandum voorziet in een kinderdagverblijf en een buurthuis, maar over die functies 
kan nog gesproken worden en ze kunnen desgevallend nog worden gewijzigd

- Op het niet bebouwde deel zal binnenkort een activeringsproject worden opgestart. 
- Het type buitenactiviteiten voor Zone 2.1 moet in de burgerparticipatie worden bepaald. 
- Het participatieverloop is erop gericht input te leveren voor de denkoefening. 

« Het buurthuis moet zorgen voor een buurtsfeer en openstaan naar de wijk »
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Een mogelijkheid: bovenaan zone 1 aan de 
rand van het bos een collectieve uitrusting 
plannen die bijvoorbeeld zou kunnen dienen 
als scoutslokaal (makkelijke toegang naar het 
bos) of als lokaal voor oa het uitlenen van 
gereedschap voor de moestuin, …  

Een toegang plannen voor voetgangers , fietsers en 
gemeentelijke voertuigen (dus met een slagboom) via 
het huis in de Laurierlaan dat eigendom is van de 
gemeente. Nadenken over de rol die dat huis zou 
kunnen spelen. 

Programma dat kan zorgen 
voor platteland in de stad 

De collectieve uitrustingen 
voor PBM’s moeten in die 
zin worden uitgedacht 

Het is belangrijk dat het buurthuis zich 
niet terugplooit op zichzelf. Het kan niet 
enkel sociaal of voor de jongeren zijn. 
We moeten getto’s vermijden. 

Het idee van een park dat de overgang 
kan maken naar het bos. Een park 
brengt de bewoners samen. Er zou 
ook een waterpartij kunnen worden 
aangelegd. 

Zone 2.1 mag niet bedekt worden met synthetische 
terreinen voor sportbeoefening (zeer slecht idee), maar 
moet dienen als spons (en eventueel als waterreserve). 
Ik stel voor om er een bocagelandschap met heggen 
van te maken die de verschillende terreinpercelen voor 
akkerbouw, weiden, dieren, … zouden scheiden (te 
bespreken). 

Een activiteit in samenhang met de 
site is bijvoorbeeld een boerderij 
zoals Nos Pilifs, met een boomgaard 
errond die toegankelijk is voor het 
grote publiek. 

Het buurthuis moet zorgen voor 
een buurtsfeer en openstaan naar 
de wijk 

Met een kerkhofpark kan er een activiteit 
worden voorgesteld die duurzaam is in 
de tijd en die elke constructie in de 
toekomst verhindert. 

Bakenantenne voor de overvliegende 
vliegtuigen (helaas …) 
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GROEP 3: DE MOESTUINEN EN DE NATURA 200-ZONE

-Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden die belangrijk zijn voor zowel de aanwezige 
fauna als flora. Die gebieden worden ook « Speciale beschermingszones » (SBZ) genoemd. In Brussel zijn er 3. 
-De Sinte-Aleidismoestuin bevindt zich ter hoogte van het pleintje in de Jean-Baptiste Dumoulinstraat tussen huis 12 en 14. Het is een 
collectieve moestuin die een financiering heeft gekregen van Leefmilieu Brussel in het kader van de projectoproep « Vooruit met de 
wijk »
« Worden de moestuinen uitgebreid over de volledige zone 2.3?»
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De huidige gebruikers van 
de bestaande percelen 
krijgen voorrang, op 
voorwaarde dat ze de 
percelen cultiveren 

In Brussel is er een grote vraag naar 
stadsmoestuinen. Hoe kunnen die 
terreinen aan andere bewoners van 
Sint-Pieters-Woluwe worden 
gegeven? 

Aan het uiteinde van deze zone zouden er picknicktafels of 
fitnesstoestellen kunnen worden geplaatst. 

Wie ontfermt zich over de 
tijdelijke huurcontracten? Moet 
er geen overeenkomst worden 
opgesteld?  

De moestuinzone wordt 
afgeboord met een (niet 
geasfalteerd) pad. 

Worden de moestuinen uitgebreid 
over de volledige zone 2.3? 
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GROEP 3: MOBILITEIT

- Er werd een nieuwe mobiliteitsstudie besteld voor het project Witte Vrouwen 
- Wanneer de resultaten van de studies binnen zijn, zal er een bewonersatelier worden georganiseerd over de 

mobiliteit en hydrologie 
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Het lijkt wel een privéverkaveling. Er 
ontbreekt enkel nog een hek aan de ingang 
om er een gated community van te maken 

2 Komt er een secundaire toegang 
op de site? De tweede toegang is 
mogelijk via de Laurierlaan! 

Bus 36 rijdt niet vaak genoeg. Je 
moet in de wijk kilometers 
stappen naar een halte. 

Voor de ontwikkeling van de site zijn 
er op het vlak van mobiliteit echte 
uitdagingen waarmee rekening moet 
worden gehouden.  

Er zullen andere toegangen nodig zijn om te 
vermijden dat de nieuwe bouwwerken ingesloten 
en geïsoleerd raken. 

Op de huidige weg een kwaliteitsvol fietspad 
aanleggen dat loopt vanaf de Witte Vrouwenlaan tot 
aan het bos (eventueel de weg tussen de twee villa’s 
verbreden (op vraag, via overkoop of onteigening)). Dat 
pad verlichten met intelligente lampen die enkel 
aangaan bij menselijke aanwezigheid, ook om door het 
bos te gaan. Om zo tot bij halte 44 te komen waar er een 
oversteekplaats voor voetgangers en fietsers wordt 
aangelegd en er tegen diefstal beveiligde containers 
worden geplaatst. 

De gemeente moet de heraanleg
plannen van het straatprofiel 
voor de Witte Vrouwenlaan. 

De laan is te smal voor 200 nieuwe 
gezinnen en daarbovenop nog 
eens de bus.

« Het lijkt wel een privéverkaveling. Er ontbreekt enkel nog een hek aan de ingang om er een “gated community” 
van te maken »

Waarom niet overwegen om een weg 
doorheen het Zoniënwoud aan te leggen om 
de wijk te ontlasten op het vlak van 
verkeer? 

De Natura 2000-zones zijn de best 
beschermde zones op het vlak van 
biodiversiteit in Europa. Het 
Zoniënwoud staat op de 
werelderfgoedlijst van Unesco. 

Als we onze denkpatronen willen 
veranderen, moeten we ook het dogma 
van de wagen ter discussie stellen! 

Er moet absoluut een akkoord komen van de 
MIVB om in een voldoende grote bediening 
te voorzien 

Voor zone 1 zouden er onderaan 
deelwagens met elektrische 
laadpalen en beveiligde 
fietsstallingen kunnen worden 
gepland 

Er moet een strook komen voor fietsers en 
voetgangers. Er moet aandacht uitgaan naar de 
hellingen om die stroken toegankelijk te maken 
voor PBM’s. 
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GROEP 3: HYDROLOGIE

- Het veld bevindt zich in de Woluwevallei en vertoont een groot hoogteverschil
- Wanneer de resultaten van de studies binnen zijn, zal er een bewonersatelier worden georganiseerd over de 

mobiliteit en de hydrologie
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Via sintel- of grindpaden (niet
geasfalteerd) zouden de buurtbewoners
zich door dit landschap kunnen
bewegen.

In de toekomst moet er een 
echte studie worden gemaakt 
van de mobiliteit en de 
hydrologie 

« Een stormbekken (met pomp) zou het water vasthouden bij onweders en een reserve vormen bij perioden van droogte »
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Een stormbekken (met pomp) 
zou het water vasthouden bij 
onweders en een reserve 
vormen bij perioden van 
droogte 



GROEP 3: BOUWZONE 

- Het terrein is eigendom van het gewest (BGHM) en zal het voorwerp uitmaken van een inrichtingsproject
- Dit project wordt omkaderd door een memorandum van overeenstemming tussen de gemeente en het gewest
- Dat memorandum voorziet erin dat een deel van de site zal worden verstedelijkt, en het andere deel niet 
- Het memorandum voorziet in een programma met 200 woningen (120 sociale + 80 middenklasse), een uitrusting van 950m²

(kinderdagverblijf of buurthuis), en openbare ruimten 
« Gelet op de geplande bouwhoogten zullen de nieuwe woningen rechtstreeks uitkijken op de tuinen in de J-B Dumoulinstraat, met alle nadelen van dien voor de 
bewoners.»
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We moeten niet dezelfde fouten maken uit het verleden 
door appartementsblokken tegenover de andere 
appartementsblokken te bouwen. Visueel zal dat het 
zicht van de Witte Vrouwenlaan belemmeren.  Waarom de bouwzone niet 

omwisselen met zone 2.1? 

Dan is er ook nog de vraag waarom 
het BBP niet wordt nageleefd in dit 
dossier. 

Op dit moment zijn er 5 % woningen voor PBM’s gepland 
(kan dat niet opgetrokken worden naar minstens 10%?). 
Hoe kan er hen echt een plaats worden gegeven? Hoe kan 
er een intergenerationele omgeving worden gecreëerd? 
(om te vermijden dat de volledige steeds verouderende 
bevolking in rusthuizen worden gestopt).   

(

Het is vreemd dat in het huidige ontwerp alle sociale 
woningen op dezelfde plaats worden geconcentreerd, 
zonder sociale mix binnen de 200 woningen. 

Gelet op de geplande bouwhoogten zullen de 
nieuwe woningen rechtstreeks uitkijken op de 
tuinen en de huizen van de Jean-Baptiste 
Dumoulinstraat, met alle nadelen van dien voor 
de bewoners.  

Wat de overkoop binnen 15 jaar 
betreft,  is het een zwak punt dat 
niemand vandaag kan 
garanderen dat er geen tweede 
fase zal komen in de 
verstedelijking van de site.  
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