Een nieuw pocket park in Laken: 1 park en 4 groene ruimten als verbinding tussen het
Bockstaelplein en Tour & Taxis
Het nieuwe pocket park Tielemans (in de Tielemansstraat in Laken) is open voor de Brusselaars! Deze
2de participatieve buurtruimte is er gekomen in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael en
werd ingericht op ongebruikte, braakliggende terreinen. In het pocket park zelf is een moestuin te
vinden, het is een nieuw eiland van verademing en natuur in de stad.
In totaal komen er 4 pockets parks. Samen verbinden die het Bockstaelplein met Tour & Taxis en zorgen
ze voor niet minder dan 7.000 m2 natuur in het hart van een dichtbebouwde wijk.
In nauwe samenwerking met de wijkbewoners en Leefmilieu Brussel kwam het nieuwe pocket park in
hartje Laken tot stand. De wijkbewoners vinden er ook een collectieve moestuin van ongeveer 60
vierkante meter aan verbouwbare volle grond.
“De pockets parks zijn kleine groene nabijheidsruimten, gecreëerd in dichtbebouwde wijken en
toegankelijk voor iedereen. Er werd 1 miljoen euro geïnvesteerd in deze vier plekken van verademing en
ontmoeting. De Lakenaars gaven hun behoeften en verwachtingen voor de aanleg van de parkjes te
kennen, en namen dus actief deel aan het ontwerp ervan. Bewoners kunnen vanaf nu van deze ruimte
genieten en ze tot leven brengen: het beheer ervan werd immers aan de bewoners zelf toevertrouwd",
zegt Arnaud Pinxteren, schepen van Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing.
De vier nieuwe groene ruimten maken deel uit van het grotere project van parkheraanleg. Samen zullen
ze een promenade van het Bockstaelplein naar Tour & Taxis vormen. Twee ervan zijn al toegankelijk voor
bezoekers, de twee andere worden tussen nu en 2021 ingehuldigd.
“7.000 m2 aan verlaten, moeilijk toegankelijk en vuil terrein werd schoongemaakt om plaats te maken
voor een groene long in de wijk. Het doel is om de groene ruimten nieuw leven in te blazen voor de
omwonende Brusselaars. Ze vormen een ‘natuurlijk netwerk’ langs de promenade-assen en frissen de wijk
op“, verduidelijkt schepen van Groene Ruimten Zoubida Jellab.
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