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ZIR4: een ambitieus gemengd project in Neder-over-Heembeek 

 

Op 9 februari stelde de Grondregie van de Stad Brussel haar nieuwe gemengde project 

voor aan de buurtbewoners. Dit project zal het principe van de Stad op 10 minuten, dat 

door de huidige meerderheid wordt gesteund, concreet gestalte geven in het hart van het 

Gebied van Gewestelijk Belang Van Praetbrug.  

De presentatie vond plaats in aanwezigheid van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar 

Onderwijs, Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind, Lydia Mutyebele, Schepen van 

Huisvesting en architectenbureaus 51N4E en V+ - Trans.  

Het project, dat begin 2025 van start zou gaan, omvat een middelbare school voor 700 

leerlingen, een kinderdagverblijf voor 56 kinderen en 111 nieuwe woningen met ruimte 

voor economische activiteiten. Dit alles geïntegreerd in een natuurlijke omgeving.   

 

School  

In september 2024 wordt er een nieuwe middelbare school met actieve onderwijsmethoden 

gebouwd. In eerste instantie zal de 1e graad worden georganiseerd in een tijdelijk gebouw 

aan de Oorlogskruisenlaan. De nieuwe schoolinfrastructuur zal in twee fasen worden 

geopend (september 2026 en 2027). Met deze investering van 26,3 miljoen euro verhoogt 

de Stad Brussel haar schoolcapaciteit met nog eens 700 leerlingen (28 klassen) en komt ze 

zo tegemoet aan de schreeuwende behoefte aan plaatsen in het noorden van Brussel.  

 

In een school met actieve onderwijsmethoden “leert de leerling door te doen” en wordt hij 

of zij gedurende het hele curriculum sterk aangemoedigd zijn of haar burgerschap op te 

nemen. Deze burgerschool stelt de leerling centraal in het leerproces en legt de focus 

voortdurend op het opdoen van ervaringen. Van hun kant zullen de leraren vooraf een 

opleidingsprogramma in actieve onderwijsmethoden volgen, zodat zij volledig toegerust 

voor de klas verschijnen.  

 



Een specifieke vleugel is gewijd aan de lagere graad en aangepast aan de ontwikkeling van 

de gemeenschappelijke stam. Een tweede vleugel is bestemd voor de hogere graad. Met 

haar grote sporthal, culturele zaal en grote refter die rechtstreeks van buitenaf toegankelijk 

zijn, staat deze nieuwe schoolvoorziening resoluut open voor de buurt en zal ze ook buiten 

de schooluren toegankelijk zijn voor de bewoners en verenigingen. 

 

“Dit project is zo opgezet dat het perfect voldoet aan de pedagogische behoeften van onze 

teams die actieve onderwijsmethoden zullen ontwikkelen. Zo zijn er gemeenschappelijke 

ruimten, een bibliotheek, lokalen voor wetenschappelijke en technologische activiteiten, een 

studiezaal, een grote sporthal, enz. De nieuwe middelbare school zal bovendien worden 

uitgerust met moderne apparatuur en meubilair, in overeenstemming met de ontwikkelde 

pedagogie. Op deze manier reageren we op het tekort aan middelbare schoolplaatsen, 

terwijl we ons tegelijkertijd aanpassen aan de pedagogische ontwikkelingen en ons 

integreren in het leven van de wijk”, verklaart Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar 

Onderwijs, met trots over dit project, dat het aanbod in NOH aanvult en de continuïteit van 

de kleuter- en basisscholen “A la croisée des chemins” (open sinds september 2012) 

verzekert.  

 

Kinderdagverblijf  

Met dit project komt er ook een ecocrèche van 56 plaatsen, waar de natuur centraal staat. 

De 4 afdelingen met 14 kindjes kunnen namelijk genieten van de mooie omgeving rond het 

Moerasbos. "Deze nieuwe ecocrèche is genesteld in een groene omgeving. De Brusselse 

ketjes die er worden opgevangen zullen in alle rust kunnen opgroein in een fijne en warme 

omgeving" zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind van Stad Brussel. 

 

Woningen  

“De Grondregie is er trots op 111 nieuwe woningen te kunnen bouwen in een stad die 

voortdurend groeit qua aantal inwoners, en zo haar traject voor de ontwikkeling van 

kwaliteitsvolle en betaalbare openbare woningen voort te zetten”, legt Lydia Mutyebele, 

Schepen van Huisvesting van de Stad Brussel, uit.  

De geplande 111 nieuwe woningen worden verdeeld over twee blokken. Het zuidelijke blok, 

dat ook de middelbare school omvat, krijgt 82 woningen en 46 parkeerplaatsen. 

Toekomstige huurders zullen ook gebruik kunnen maken van fietsenstallingen en 

gemeenschappelijke ruimten (binnenplaatsen, tuinen, multifunctionele ruimten), zoals een 

gemeenschappelijke tuin op een privé- binnenplaats. Op de begane grond wordt er 800 m² 

voorzien voor economische activiteiten, zowel voor winkels als voor productie-activiteiten. 

Deze woningen versterken het huuraanbod in Neder-over-Heembeek aanzienlijk, nadat de 

Stad er sinds 2023 al zo'n 185 publieke woningen heeft gebouwd, namelijk:  Beyseghem 184 



(9 woningen), Groenweg (61 middenklasse woningen, 72 sociale woningen), Ransbeek-

Meudon (43 seniorenwoningen).  

“Hoewel het de bedoeling is om de Stad te verdichten, maken we ook plaats voor groene 

ruimten, aangezien het project niet alleen een ruimte voor huurders, maar ook een park 

naast de gebouwen omvat. Naast deze woningen zullen de openbare voorzieningen (parken, 

scholen, kinderdagverblijven, enz.) een gloednieuwe wijk creëren op basis van het model van 

de Stad op 10 minuten”, aldus Lydia Mutyebele.  

Bovenop de groene omgeving volgt het gebouw zelf de logica van duurzame ontwikkeling: 

“Het is de bedoeling het project op te nemen in het warmtenet van Neder-over-Heembeek, 

dankzij de verbrandingsoven waarvan de warmte zal worden opgewekt om de verschillende 

delen (woningen, school, kinderdagverblijf) te verwarmen”, besluit Lydia Mutyebele. Op de 

daken zullen fotovoltaïsche panelen worden geïnstalleerd, evenals een systeem om 

regenwater op te vangen. 

 

Totaal werken: 67.822.956,10 €  

Studiebureau: 51N4E en V+ - Trans. 

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.  

Thaïs De Bontridder, persattaché van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en 

Human Resources • 0492/18.10.07 • thais.debontridder@brucity.be 

François Descamps, persattaché van Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind - 

Francois.Descamps@brucity.be  
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