Dinsdag 9 februari 2021

Harenberg II: Inhuldiging van 33 nieuwe middenklassewoningen in Haren

09/02/21 – Burgemeester Philippe Close huldigt samen met Schepen van Huisvesting Lydia
Mutyebele 33 nieuwe middenklassewoningen met hoge energieprestaties in die werden
gebouwd door de Grondregie van de Stad Brussel.
Dit project versterkt het openbare huuraanbod in Haren, waar de Grondregie in 2021 niet
minder dan 74 nieuwe zogenaamde ‘middenklassewoningen’ wil bouwen.

“In 2021 zullen in de hele Stad Brussel maar liefst 173 woningen worden opgeleverd,
waaronder 74 in Haren: 33 voor de site Harenberg II, die we vandaag inhuldigen, en 41 voor
Harenberg III, die in maart klaar moeten zijn. Wij zijn blij met deze projecten die het
huuraanbod hier in Haren aanzienlijk vergroten. Ze bieden een antwoord op de
huisvestingscrisis waarvan het bestaan elke dag wordt bevestigd door de talrijke aanvragen
die ik krijg van burgers”, aldus Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting.

“Meer woningen bouwen is de kern van ons project ‘De stad op 10 minuten’, waarbij we onze
wijken willen uitrusten met collectieve infrastructuur zoals woningen, kinderdagverblijven,
scholen, openbaar vervoer, groene ruimten, sport- en culturele centra, enzovoort. Het is onze
ambitie om de timing van het huisvestingsplan te respecteren en de inwoners van Haren een
kwaliteitsvolle huisvesting in een rustige omgeving te garanderen”, zegt Philippe Close,
burgemeester van Brussel.

De Grondregie beheert meer dan 3700 woningen in Brussel en streeft ernaar
kwaliteitswoningen aan te bieden tegen betaalbare prijzen, met respect voor de territoriale
diversiteit van de sites waarin ze investeert.

De site Harenberg II wordt ontwikkeld op een bouwblok langs een wandelpad en loopt uit op
een collectieve en aantrekkelijke groene ruimte met moestuinen en een ontspanningszone,

en integreert op die manier zowel het semi-landelijke karakter van de wijk als de historische
buurtwegen. Architectenbureau A2M heeft de grootte van de gebouwen zo goed mogelijk
afgestemd op de bestaande wijk. Daarom worden voornamelijk gebouwen ontwikkeld met
één verdieping (BV+1), en enkele hogere gebouwen met twee verdiepingen (BV+2).

Bovendien wordt bij het bouwen de logica van duurzame ontwikkeling gerespecteerd,
aangezien deze woningen voldoen aan de strenge normen inzake EPG (energieprestatie van
gebouwen), met name dankzij de ventilatie met dubbele stroom en warmterecuperatie, en
een systeem voor de terugwinning van regenwater. Deze technische installaties zijn niet
alleen milieuvriendelijk, maar zullen de huurders ook helpen om te besparen op hun
energiefactuur.

De Grondregie biedt dus opnieuw, als openbare vastgoedbeheerder van de Stad Brussel, een
brede waaier van woningen aan. Zo herbergt dit gebouw 33 middenklassewoningen,
waaronder negen studio’s, 19 appartementen met twee slaapkamers, en vijf
eengezinswoningen met drie en vier slaapkamers. De benedenverdiepingen zijn toegankelijk
voor personen met beperkte mobiliteit en bieden twee volledig aangepaste appartementen.
Er zijn ook 29 parkeerplaatsen en 42 overdekte fietsenstallingen.

“We zijn verheugd dat we deze nieuwe woningen mogen inhuldigen. Ze tonen de inzet
waarmee de Stad haar doelstellingen wil bereiken, aangezien ze deel uitmaakten van het
vorige huisvestingsplan 2012 - 2018. Bovendien zijn we blij dat het project een gevarieerd
woningaanbod creëert dat geschikt is voor de hele Brusselse bevolking. Deze aantrekkelijke
gebouwen bieden plaats aan grote gezinnen en koppels zonder kinderen, maar ook aan
alleenstaanden”, zo onderstreept Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting.
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