PERSBERICHT

19 september 2021

Inhuldiging van het voormalige station van Laken: een feestelijk weekend in het
teken van architectuur en cultuur
Na vier jaar van renovatiewerken kon het voormalige station van Laken eindelijk worden ingehuldigd in
aanwezigheid van minister Karine Lalieux, Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, en de
schepenen Arnaud Pinxteren, Delphine Houba en Lydia Mutyebele. Het station kreeg sinds afgelopen
november een nieuwe bestemming. Het is nu een sociaal-culturele ruimte waar verschillende Brusselse
verenigingen samenkomen.

"De renovatie van het oude station van Laken is, net als het onlangs ingehuldigde Bockstaelplein, het
resultaat van een mooi herontwikkelingsproject voor Laken dat zich vooral richt op sociale cohesie. Hier
is dus samen met onze inwoners, het Brussels Gewest en Beliris weer een nieuwe ruimte gecreëerd", zo
verklaart Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.
Ter herinnering: dit project is onderdeel van de ‘Duurzame wijkcontracten’ en past in het
ontwikkelingsproject van de omgeving rond het oude station. Het doel is om de sociale cohesie te
versterken en de wijk groener te maken, maar vooral om deze infrastructuur beter beschikbaar te
maken voor de buurtverenigingen.
"De renovatie van het oude station van Laken is een groot succes! Dankzij de wijkcontracten konden de
inzet van de burgers en overheidsmiddelen worden gemobiliseerd voor een wijkinfrastructuur met sterke
ecologische en architecturale kwaliteiten. Een voorziening die zowel de levenskwaliteit als de sociale
banden ten goede komt”, aldus Arnaud Pinxteren, schepen van Stadsvernieuwing.

"De transformatie van het station tot een ruimte voor uitwisseling en culturele creatie is een uitstekende
manier om deze historische plek terug te geven aan de bevolking. Ik ben blij dat dit project ons lokale
aanbod aan burgers versterkt! Het is essentieel dat cultuur op lokaal niveau bestaat en voor iedereen
toegankelijk is. Het station van Laken is een project dat deze ambitie echt in de praktijk brengt. Het biedt
inwoners de kans om zich deze gezellige open plek toe te eigenen en tot leven te brengen”, zo vertelt
Delphine Houba, schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.
In 2015 startte de binnen- en buitenrenovatie met het project van het winnende team 'B-architecten
& Van Hecke'.

"We zijn verheugd over het resultaat van de renovatie van het oude station. Het architectenbureau heeft
een ongelooflijke prestatie geleverd door het beschermde gebouw in zijn oorspronkelijke glans te
herstellen met behoud van de authenticiteit en een eigentijdse toets voor het interieur. Voeg daar de
dynamiek van het Maison de la Création aan toe en je krijgt een geweldig openingsweekend!", zegt Lydia
Mutyebele, schepen voor Openbaar Patrimonium.
Dankzij de zorgvuldige en goed gecoördineerde tussenkomst van het bureau kon het gebouw perfect
worden gerestaureerd: de ramen op de eerste verdieping werden gerestaureerd terwijl de overige
ramen werden vervangen op basis van de oorspronkelijke modellen. Op de zolderverdieping zijn aan
de hand van oude foto's verschillende dakkapellen gerestaureerd die tijdens een van de eerste ingrepen
in het gebouw waren verdwenen. Deze ingreep zorgde voor meer natuurlijk licht op deze verdieping,
die nu een monumentale ruimte vormt, bekroond door de dakstructuur die in het project bewust
zichtbaar werd gelaten.
"De renovatie van het voormalige station van Laken is een project dat mij zeer nauw aan het hart ligt.
Dit is een eerste grote stap om het toekomstige uitzicht te bepalen van deze levendige wijk in onze
hoofdstad. Samen met Beliris zullen we ook het gebied rond het station herontwikkelen om de sociale
cohesie verder te versterken. Collectieve serres, groenzones en een speelplein, een voetgangers- en
fietspad ... Dankzij het Maison de la Création en het onbelemmerde zicht op de kerk van Laken, waarvan
we binnenkort de nieuwe verlichting inhuldigen, wordt het project onder leiding van Beliris een bron van
gezelligheid en een stimulans voor sterkere banden tussen de inwoners", zo benadrukt Karine Lalieux,
die als minister bevoegd is voor Beliris.

Hoewel de renovatiewerkzaamheden in november 2020 waren voltooid, werd de officiële opening van
het gebouw uitgesteld wegens de huidige gezondheidscrisis. De ruimte wordt nu beheerd door het
Maison de la Création, een door burgers opgericht cultureel centrum. Het centrum organiseert
verschillende workshops en coördineert het project met meerdere partners. Verschillende
verenigingen hebben de ruimte al in gebruik genomen: L'Amorce, de Groupe d'Entraide Scolaire de
Laeken, Laeken Découverte, la Source Jaillissante, maar ook de vzw Chôm'Hier, die ‘La K-Fête de la Gare’
heeft opgericht, een sociaal restaurant waar iedereen welkom is.

Tijdens dit openingsweekend vonden talrijke activiteiten plaats die werden georganiseerd dankzij een
samenwerking tussen de Stad Brussel en het Maison de la Création: diverse schilder- en
kunstworkshops, voorstellingen, dansactiviteiten, enz. Na een moeilijk jaar voor de culturele sector viel
dit recreatieve programma in de smaak bij jong en oud.
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