Laken: het Bockstaelplein onthult zijn nieuwe look!
Het Emile Bockstaelplein en zijn omgeving, hoeksteen van het "Duurzaam wijkcontract Bockstael",
hebben een nieuwe look gekregen! Het is de bekroning van een jaar werk*, een investering van 2,6
miljoen euro en een lang participatieproces met de bewoners en actoren van de wijk. Deze
gloednieuwe openbare ruimte voor de inwoners van Laken is groener, vriendelijker en veiliger
geworden. Op zondag 27 juni wordt dit gevierd, met een breed programma van sport, spel en
familie-activiteiten.
Na een participatief proces, dat in 2016 werd opgestart met bewoners en actoren uit de buurt, is het
Bockstaelplein omgevormd tot een brede voetgangersesplanade, met beperkte en georganiseerde
parkeerplaatsen! Het is een ambitieus project dat voldoet aan de verwachtingen en behoeften van de
Lakenaren. Een volledige herbestrating (met vlakke straatstenen geschikt voor fietsers), 30 nieuwe
bomen, nieuwe verlichting en nieuwe grasvelden. Het kunstwerk van kunstenares Nathalie Joiris
vormt de kers op de taart. Deze overhellende boom naast de buisvormige stalen mast zal je zeker niet
ontgaan zijn. Ook de omgeving van het plein plukt de vruchten van deze grondige renovatie. De
Strijderssquare wordt een openbare ruimte die in het teken staat van ontspanning en terrassen, met
een gelijkvormige ondergrond. De trottoirs in de Laneaustraat worden verbreed en vergroend.
Daarnaast werden er nieuwe speelterreinen voor de allerkleinsten, atletiekbanen en 36 nieuwe
bomen geplaatst. Dankzij deze aanpassingen wordt deze ooit donkere en onveilige buurt een nieuwe
plek om elkaar te ontmoeten, te wandelen en te spelen.
"Het treurige en grijze Bockstaelplein, waar koning auto heer en meester was, is nu een groene en
gezellige esplanade geworden waar alle Lakenaren hun plekje vinden", aldus Arnaud Pinxteren,
Schepen voor Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie. "Het creëren van kwaliteitsvolle openbare
ruimten in de dichtbevolkte wijken van de Stad en het uitbreiden van het aanbod aan rustzones,
speelpleinen en groene ruimten vormen samen met de milieu-uitdagingen de prioriteit van het
stadsvernieuwingsbeleid van de Stad Brussel", besluit de Schepen.
Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte vult aan: “Het Bockstaelplein is het
kloppend hart van Laken. Van bij het begin van het wijkcontract was het duidelijk dat de bewoners de
pleinfunctie van deze plek wilden versterken. Minder plaats voor auto’s, meer ruimte voor mensen, dat
werd de rode draad bij het tekenen van de plannen. Bij een echt plein horen terrasjes, die een plek in
de zon kregen aan de Square des Combattants. Ook de make-over van de Lanneaustraat is
spectaculair: de zone lijkt breder, vloeit over in het Bockstaelplein, en evolueerde van donker hoekje
naar speelplek voor kinderen en jongeren.”
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De stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben in deze wijk geïnvesteerd om het
sociale en stedelijke weefsel te versterken. Voor de renovatie van het Bockstaelplein en zijn omgeving
werd er 2,6 miljoen euro uitgetrokken op het totale budget van 40 miljoen euro van het "Duurzaam
Wijkcontract Bockstael" (DWC). Parallel met het project van het DWC is de MIVB begonnen met
renovatiewerkzaamheden ten noorden van het plein, met het oog op de aanleg van een gloednieuw
intermodaal knooppunt. "Dit project zorgt niet enkel voor een flinke opwaardering van de publieke
ruimte, de MIVB verbetert er ook het openbaar vervoer mee. De tramsporen zijn vernieuwd, de
eindhalte is slimmer ingericht, de tram- en bushaltes worden toegankelijker. Bovendien verzekert een
nieuwe circulatie in de Fransmanstraat de doorstroming van trams en bussen, ongehinderd door het
autoverkeer. Brussel verandert stap voor stap, wijk voor wijk. Het openbaar vervoer wordt elke dag
aantrekkelijker, onze buurten winnen aan leefbaarheid. », zegt Elke Van den Brandt, Brusselse
Minister van Mobiliteit.
“De Lakenaars die in de Bockstaelwijk wonen, waren er al lang op aan het wachten, en nu is het er
eindelijk. Door het Bockstaelplein te renoveren, wouden we meer leefruimte aan de bewoners geven,
wat volledig kadert in ons project van stad op 10 minuten. Graag wil ik het Brussels Gewest bedanken
voor deze mooie samenwerking die voor een echte make-over heeft gezorgd en die een positieve
impact heeft op de levenskwaliteit van de bewoners”, voegt de Burgemeester, Philippe Close, toe.
“Deze heraanleg zal zorgen voor een sterkere verbinding tussen de wijken en biedt een antwoord op
de behoeften van de bewoners door de ruimte op een nieuwe manier te laten gebruiken: voor spel,
rust, artistieke expressie en sport. Het Bockstaelplein krijgt met andere woorden zijn oorspronkelijke
functie terug, namelijk die van een gezellige en rustige openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk
is. Dit toont andermaal aan wat voor positieve impact stadsvernieuwing kan hebben, wanneer de
buurtbewoners haar mee uittekenen.”, zegt Minister-President Rudi Vervoort
Om deze vernieuwing te vieren, wordt het Bockstaelplein op 27 juni feestelijk ingehuldigd. De
inhuldiging vindt plaats om 14 uur, in aanwezigheid van Minister-President Rudi Vervoort, Minister
van Mobiliteit Elke Van den Brandt en de Burgemeester en Schepenen van de stad Brussel. Bovendien
staan er van 11.00 tot 18.00 uur een aantal participatieve en sportieve activiteiten op het programma
(urban dance show, circusvoorstelling, workshop, flash-mob, enz.). Kom gerust samen met uw familie
of buren een kijkje nemen.
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