Camping 58 slaat zijn tenten op aan de voet van het Atomium!
Stad Brussel, 23 mei 2022 - Het terrein ‘Leo Pétanque’ langs de Dikkelindelaan wordt volgend jaar
een ecologische camping vol activiteiten. Het staat al twee jaar leeg, en dus lanceerde de Stad
Brussel een projectoproep om dit groene plekje in Laken nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk
selecteerde de Stad Brussel het project Camping 58 om het gebouw en de omgeving ervan in gebruik
te nemen. Het wordt een milieuvriendelijk project dat niet alleen voor toeristen interessant wordt,
maar ook voor de buurt. Zij kunnen er sporten maar ook oogsten in moestuinen.
Het gebouw werd in 1963 gebouwd in de stijl van de Wereldtentoonstelling van 1958, en het werd
gebruikt door de Léo Pétanque Club. In deze club verzamelden zich uiteraard de Brusselse
petanquespelers, maar ook veel kaartspelers. Een van de beroemdste leden was Raymond Goethals.
De Léo Pétanque Club verliet het terrein twee jaar geleden, sindsdien staat het gebouw leeg.
De liefhebbers van slow travel krijgen er dus een nieuwe optie bij, of ze nu over de GR12 of de Via
Brabantica naar Santiago de Compostela wandelen, of langs de EuroVelo 5 fietsen. Brussel krijgt zo
een eerste slaapplaats in openlucht voor deze sportieve reizigers, maar ook voor wie gewoon onder
de sterren wil slapen aan de voet van het Atomium in een groene omgeving. Bovendien heeft de Stad
ook aandacht voor het milieu, want de ingebruikname van het terrein wordt dankzij een
samenwerking met Leefmilieu Brussel milieuvriendelijk.
Naast het aanbieden van de camping wil dit project ook de sportieve geest van de oorspronkelijke Léo
Pétanque Club voortzetten. De binnenruimte zal worden omgetoverd tot een strand, voor de
liefhebbers van beachvolleybal bijvoorbeeld – en waarom ook niet – voor wie houdt van ultimate
frisbee, capoeira of beach soccer. Met het oog op een optimaal gebruik van de site is het ook de
bedoeling dat de binnenruimte in de winter, wanneer de camping gesloten is, gebruikt wordt als
(rol)schaatsbaan met evenementen rond rolschaatsen voor vrouwen en laagdrempelige initiaties. Het
is ook de bedoeling dat het project zich inschrijft in het lokale weefsel: de buurtbewoners zullen
worden uitgenodigd om het project van Camping 58 mee vorm te komen geven, en aan de Brusselse
jongeren zal een sociaal tarief worden aangeboden.
"De Stad Brussel is erg trots dat dit leegstaande gebouw wordt getransformeerd in een sportief en
ecologisch project. Het project speelt in op het gebrek aan kampeerplaatsen in het Brussels Gewest,
maar ook op de vraag naar kwalitatieve sportterreinen. Slapen onder de sterrenhemel of nietalledaagse sporten beoefenen aan de voet van het Atomium, dat is wat Camping 58 zijn toekomstige
bezoekers zal bieden", zegt Benoit Hellings, Schepen van Sport en Klimaat van de Stad Brussel.
“In het kader van haar beleid ter bestrijding van leegstaande gebouwen tracht de Stad Brussel, via
haar Regie der Gebouwen, haar patrimonium op te waarderen met dit nieuwe project voor tijdelijke
bezetting in het hart van het Heizelplateau. Het gekozen project, Camping 58, zal fungeren als een

ontmoetings- en uitwisselingsruimte voor alle Brusselaars. De nadruk zal ook liggen op integratie in de
breedste zin van het woord, iets waar ik in mijn hoedanigheid van Schepen van Gelijke Kansen blij mee
ben“, aldus Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen.

"Met Camping 58 willen we het vertrouwen dat de Stad Brussel ons schenkt, om onze camping en
sportinfrastructuur op deze fantastische locatie uit te baten, terugschenken. Dit door een open
ontmoetingsplek, waar het trage reizen en respect voor elkaar en de natuur centraal staan te creëren
voor de buurtbewoners en de vele (inter)nationale bezoekers", zo vertellen Werner De Jonge en Bram
De Ridder, de initiatiefnemers van Camping 58.
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