
 

 

 

 

 

 

De Stad Brussel lanceert een oproep tot het indienen van projecten: 

heraanleg van 7 openbare ruimten en ‘binnengebieden’ in het hart van de 

Marollen 

De Stad Brussel lanceert een nieuwe oproep tot het indienen van projecten in het kader van het 

Duurzaam Wijkcontract De Marollen. Dankzij een innovatieve participatieve methode en 

ambitieuze milieucriteria krijgen in totaal 7 openbare buurtruimten en binnenhuizenblokken (de 

ruimten aan de achterzijde van de huizen, meestal niet bebouwd, bestaande uit privé- of 

gemeenschappelijke tuinen of openbare groenzones) binnenkort een facelift. Er is een budget van 

€ 2.200.000 voor het maken van een netwerk van kwalitatieve, groene, doorlaatbare en 

gebruiksvriendelijke leefruimtes in de wijk. 

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen lanceert de Stad Brussel in samenwerking 

met de bouwmeester een aanbesteding voor een projectopdracht om verschillende groene ruimtes 

en openbare ruimtes in de historische Marollenwijk op te waarderen. Een totaal budget van meer dan 

€2.200.000 zal worden geïnvesteerd in deze dichte gebieden van de wijk om de omgeving en de 

levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. 

“De lockdownperiode heeft de wens van Stad Brussel nog sterker gemaakt om alle Brusselaars groene 

buurtruimten en plaatsen om op adem te komen aan te bieden, en dat in het hart van de verschillende 

Brusselse wijken. De focus ligt vooral op dichtbevolkte wijken met een gebrek aan openbare ruimte. 

Dat is ook wat we met het Duurzaam Wijkcontract De Marollen doen. In deze volkswijk wordt een heel 

netwerk van ruimtes volledig heraangelegd voor het welzijn van de bewoners. Daarbij hanteren we 

ambitieuze criteria op vlak van duurzaamheid en burgerparticipatie. Het team projectleiders zal 

worden geselecteerd op basis van hun visie op de milieuproblematiek en op basis van de participatieve 

methodologie voor een gezamenlijke constructie van dit project samen met inwoners en actoren uit de 

buurt”, legt Arnaud Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie, uit. 

Om voor een maximale transparantie te zorgen stellen de concurrerende teams hun visie en 

werkmethode voor tijdens een publieke zitting. Daar is het ook het adviserend comité aanwezig dat 

het team moet samenstellen. Uiteindelijk moeten het participatieve proces en de studie zelf dan van 

start gaan in april 2021.  

“In Brussel zijn de binnengebieden van de meeste bouwblokken met de tijd helemaal dichtgebouwd. 

Deze binnengebieden worden vaak slecht onderhouden en tellen veel ‘koterijen’. Nochtans hebben ze 

een enorm potentieel om aangename, groene, gedeelde buitenruimtes te worden. Daar willen we deze 

legislatuur enorm op inzetten. In Laken hebben we net een studiebureau aangesteld om de Lakense 

binnengebieden in kaart te brengen en een visie te ontwikkelen ons helpt om toekomstige 



woonverdichtingsprojecten beter te kunnen beoordelen en sturen. Hier in de Marollen start dus de 

procedure om een studiebureau aan te stellen om de binnengebieden onder handen te nemen en open 

te stellen voor de bewoners.” verklaart Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte. 

De Marollenwijk is niet alleen rijk aan emblematische straten, maar ook aan een grote 

verscheidenheid aan meer dichte ruimtes. Het heraanlegproject heeft tot doel 7 van die ruimtes een 

facelift te geven: de Escargots-speeltuin, het kleine park in de Rodepoortstraat, de 

binnenhuizenblokken in de Montserratstraat en de Voorzorgsstraat, de omgeving van de school La 

Marolle en de sociale woonwijken in de Bloemistenstraat en de Lacaillestraat. 

“De heraanleg van deze kleine en ietwat "ongewone" groene ruimten in het hart van de wijk maakt 

deel uit van de ambitie van de Stad Brussel om een groen netwerk te creëren op haar hele grondgebied. 

Elke inwoner van Brussel moet een kwaliteitsvolle groene ruimte op wandelafstand hebben. Wij 

waarderen deze kleine, onderbenutte groene ruimtes op en vormen ze om tot groene ruimten waar 

mensen op adem kunnen komen en zich ontspannen. De voorkeur voor deze ruimten gaat uit naar 

beplantingen en ecologisch beheer”, concludeert Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten. 

 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Arnaud Pinxteren en Zoubida Jellab, 0493 65 35 52 

Thi-Tiên Trân, woordvoerster van Ans Persoons, 0474 35 29 89 


