
 

Vrijdag 10 februari 2023 

 

De Stad Brussel versterkt haar openbaar aanbod in Laken dankzij een nieuw 

gemengd project! 

 

Op 9 februari stelde de Grondregie van de Stad Brussel aan de buurtbewoners een nieuw 

gemengd project voor met 11 woningen en een crèche voor 28 kinderen, gelegen in de 

Reper-Vrevenstraat 117-135, in aanwezigheid van de Schepen van Huisvesting, Lydia 

Mutyebele, de Schepen van het Jonge Kind, Arnaud Pinxteren en de architectenbureaus 

vvv architectes en Alzua+.  

Met dit project zet de Grondregie de koers om kwaliteitsvolle en betaalbare openbare 

huisvesting te ontwikkelen verder door te beantwoorden aan de doelstellingen van het 

huisvestingsplan 2019-2024.  

“In Laken ontwikkelen we momenteel drie andere huisvestingsprojecten (Reine Pop, Fusain 

en HOP) om te beantwoorden aan de behoeften en vragen van de Brusselaars", aldus Lydia 

Mutyebele, Schepen van de Grondregie. "Dit gemengde project bevindt zich in het noorden 

van Brussel, op een boogscheut van het Atomium, en past perfect in de doelstelling van de 

10-minutenstad, dankzij de creatie van woningen maar ook van openbare voorzieningen in 

de buurt van de woningen. ”  

 

Het nieuwe complex zal beschikken over diverse indelingen: van de 11 geplande 

middelgrote appartementen zijn er 5 met 1 slaapkamer; 4 met 2 slaapkamers en 2 met 3 

slaapkamers.  

"We streven naar een duurzame en moderne visie op huisvesting. De architectenbureaus, 

vvv architectes en Alzua+, stellen een beschouwing van de typologie voor om te evolueren 

naar woningen die flexibel zijn en modulair ingericht kunnen worden: een meer egalitaire 

manier om woningen voor te stellen en om zo het zogenaamde "traditionele" model te 

herdenken.  

De typologie van de woningen, met name bij de appartementen met één slaapkamer, is zo 

ontworpen dat de kamers een gelijke oppervlakte hebben en ten opzichte van elkaar 



kunnen worden ingericht om in elke woning een interne flexibiliteit mogelijk te maken. Op 

die manier kan een slaapkamer gemakkelijk worden gebruikt als woonkamer naargelang de 

wensen van de bewoners. 

Dit ambitieuze en toonaangevende project beoogt de levenskwaliteit van de bewoners te 

verbeteren door de aanleg van een wijkpark binnen het blok en beantwoordt zo aan de 

behoefte aan groene ruimten in de stad.  

Naast deze groene omgeving vermijdt het project zoveel mogelijk het gebruik van fossiele 

brandstoffen door gebruik te maken van: een gecentraliseerde of geïndividualiseerde 

warmtepomp, zonnepanelen op het dak voor de elektriciteit van de gemeenschappelijke 

ruimten, en een performante schil van milieuvriendelijke materialen. Deze technische 

installaties zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar zullen de huurders ook in staat stellen om 

te besparen op hun energiefactuur. 

 

Naast de woningen komt er ook een ecocrèche voor de gezinnen in de buurt. De huidige 

Nederlandstalige kinderopvang Kakelbont verhuist naar deze nieuwe ecorèche, en dus naar 

een meer aangepaste en moderne omgeving.   

Door de verhuis komen er 5 extra opvangplaatsen, in totaal 28 kindjes zullen hier terecht 

kunnen. "Dankzij dit nieuwe gebouw verbetert niet alleen de omgeving voor de kindjes, 

maar ook de werkomstandigheden voor het personeel", zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van 

het Jonge Kind van Stad Brussel. "Er is ook genoeg buitenruimte voorzien, zodat onze 

allerkleinsten zich ook daar kunnen uitleven." De ruimte die vrijkomt in de oude 

Kakelbontcrèche zal worden gebruikt door de school ernaast, zij hebben zo meer plaats voor 

hun activiteiten. 

 

Totaal van de werken: 4.804.169,58 € excl. btw  

(3.473.220,19 € excl. btw voor de woningen en 1.330.949,40 € excl. Btw voor de crèche) 

Studiebureau: VVV Architectes en Alzua+ 

Website: Grondregie van de Stad Brussel 

@grondregiefoncierevilledebruxelles.stadbrussel  

 

Perscontacten: 

Géraldine Rademaker, Persattaché van Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar 

Patrimonium en Gelijke Kansen – 0490/42.76.73 – geraldine.rademaker@brucity.be.  

Els WAUTERS - Persattaché van Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind - 

Els.Wauters@brucity.be 

https://grondregie.brussel.be/
mailto:geraldine.rademaker@brucity.be
mailto:Els.Wauters@brucity.be

