
Het Wijkcontract De Marollen is het 17de Duurzame Wijkcontract dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan 
de Stad Brussel wordt toegekend. De hieraan gekoppelde investering van 27 miljoen euro zal ten goede komen aan 
de buurtbewoners, handelaars, werknemers en PBM's, maar zal ook een stimulans zijn voor de lokale economie en 
werkgelegenheid. 

Wat houdt een Duurzaam Wijkcontract precies in?
Het Gewest en de Stad Brussel trekken samen flink wat middelen uit om sommige wijken in Brussel nieuw leven 
in te blazen en de leefomgeving van de buurtbewoners mooier en aangenamer te maken. Er lopen momenteel vijf 
Duurzame Wijkcontracten (DWC): in Bockstael, Jonction, Masui, Bloemenhof en De Marollen. In die wijken wordt 
gedurende een periode van vier jaar (+ twee extra jaren en langer voor uitvoering van de werken) een duurzaam 
herwaarderingsprogramma uitgevoerd. Ook de buurtbewoners, werknemers en wijkverenigingen zetten mee hun 
schouders onder tal van initiatieven. De projecten draaien rond drie pijlers: openbare ruimte (heraanleg van de 
openbare ruimte en groene ruimten, herinrichting van straten, pleinen, braakliggende terreinen enz.), vastgoed 
(bouwen of verbouwen van woningen en buurtinfrastructuren zoals kinderdagverblijven, sportzalen enz.) en 
sociaaleconomische ontplooiing (ontwikkeling van projecten in samenwerking met plaatselijke verenigingen voor 
een betere sociale verbondenheid in de wijk). In al die projecten wordt duidelijk de klemtoon gelegd op duurzame 
ontwikkeling, energieprestaties, het milieu en zachte mobiliteit. 
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De studieperimeter van het Duurzame Wijkcontract De Marollen situeert zich rond het Vossenplein en strekt zich 
uit tussen:

	de kleine ring met de Zuidlaan en Waterloolaan (Zuid-West)

	de Huidevettersstraat (West)

	de Sint-Gisleinsstraat, de huizenblokken gelegen tussen de Blaesstraat en de Hoogstraat tot de Kapellemarkt 
en de Tempelstraat (Noord)

	het Justitiepaleis, de Wolstraat en het Jules Bordet Instituut (Zuid-Oost)

Het stedelijke herwaarderingsprogramma bestrijkt zeven jaar en verloopt in drie fasen:

	Jaar nul: van eind maart 2017 tot maart 2018: studie en buurtonderzoek, bepaling van prioritaire acties en 
uittekening van het programma van het DWC De Marollen. 

	2de fase: uitvoering van het programma van het DWC Marollen (50 maanden)

	3de fase: voortzetting en voltooiing van de werkzaamheden, meer bepaald de uitvoering van de 
overheidsopdrachten en contracten die door de begunstigden werden gesloten (30 maanden).

Naast de eigenlijke werken is een Wijkcontract ook een uitgelezen ontmoetingsmoment voor de buurtbewoners. 
Ze voelen zich meer verbonden met elkaar en bepalen samen hoe hun leefomgeving er zal uitzien. De gebruikers 
knopen in dit kader bovendien een dialoog aan met de instanties van de Stad. Gedurende de volledige looptijd van 
het contract worden bewoners, handelaars en werknemers uitgenodigd om hun stem te laten horen: ze geven 
aan wat hun noden en verwachtingen zijn en bouwen actief mee aan hun eigen wijk. De Marollenwijk neemt een 
bijzondere plaats in de stad in. Deze historische wijk wordt immers gekenmerkt door een bijzonder rijk erfgoed op 
het gebied van architectuur, maar heeft ook een geheel eigen cultuur en typisch Brusselse identiteit. De bedoeling is 
om De Marollen mooier en netter te maken, kortom een plek waar het aangenaam toeven is voor iedereen.

Wat is er intussen al gebeurd?
Het studiebureau Citytools voerde een enquête uit onder de buurtbewoners. De deelname van de Marollenaars 
werd op verschillende manieren aangemoedigd om het openbare debat centraal te stellen: 

	Een participatief steunpunt (Blaesstraat 244, 1000 Brussel) waar bewoners, voorbijgangers en werknemers 
een maquette konden bekijken om vervolgens aan te geven welke aspecten en plaatsen bijzondere aandacht 
verdienen. Twee dagen per week werd er ook een permanentie georganiseerd om de vragen van bewoners, 
werknemers en handelaars uit de wijk te beantwoorden. 

	Enquêtes via formulier en online (https://marol.brussels).

	Meer dan 50 vergaderingen met buurtbewoners en verenigingen.

	Plaatsbezoeken met verscheidene deskundigen om de prioritaire noden te bepalen. 

	20u bezoeken van deur tot deur

	Meer dan 1000 mensen hebben hun stem laten horen!
Binnenkort wordt ook een grootschalig openbaar onderzoek gestart. 



De Marollen in vogelvlucht
	Een bruisende wijk met een unieke sociale dynamiek, een bijzondere geschiedenis en een onderbenut 

erfgoed dat geherwaardeerd moet worden (geschiedenis als handelscentrum, strijdtoneel, cultureel 
centrum, geboortehuis van Toots Thielemans enz.)

	De Marollenwijk is een van de dichtstbevolkte wijken in Brussel: 19.466 km2 tegenover 7.281 inw/km2 in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

	Het aandeel 18- tot 24-jarigen (8,5%) duikt net onder het gewestelijke gemiddelde (8,8%) en ook het aantal 
senioren (65-plussers) ligt er lager: 12% tegenover 13%

	Het aandeel alleenstaanden ligt in De Marollen boven het gewestelijke gemiddelde:  53% tegenover 38%

	In 2012 bedroeg het werkloosheidspercentage er 35% (dit is 10% meer dan het gewestelijke gemiddelde), 
waarvan 68% langdurig werklozen en +/- 45% jongeren (+/- 10% boven het gewestelijke gemiddelde)

	Het mediane inkomen per inwoner bedraagt er 13.000€, het laagste in het hele gewest 

	70% van de binnenhuizenblokken is ingenomen, tegenover 25% in het gewest, en wordt zelden gebruikt als 
openbare ruimte (maar wel privé)

	Een van de meest ondoorlatende gebieden van het gewest: 88% tegenover 47% (in sommige wijken loopt 
de ondoorlatende oppervlakte zelfs op tot 90%)

	76% meent dat er onvoldoende groen aanwezig is en 60% is van oordeel dat het bestaande groen in slechte 
staat verkeert



TOEKOMSTPROJECTEN 
IN HET KADER VAN HET 
WIJKCONTRACT DE MAROLLEN
De verschillende projecten die in het kader van het Wijkcontract De Marollen in de steigers staan, zijn het resultaat 
van een buurtonderzoek. Op basis daarvan werden tijden de eerste twee studiefasen de prioritaire acties bepaald 
(zie hoger). Die acties zijn dus het resultaat van maandenlange analyse, statistisch onderzoek, bilaterale en 
collectieve ontmoetingsmomenten. 

De Marollenwijk heeft eigenlijk twee gezichten. Enerzijds hebben we de "Scène" (Hoogstraat, Blaesstraat, Vossenplein, 
Justitiepaleis) en de straten waar de echte Marollenaars wonen of "Coulissen" (zijstraten, sociale woningcomplexen, 
binnenhuizenblokken enz.). Die twee wijkdelen werken niet op dezelfde manier en hebben mogelijk andere noden, 
verwachtingen en problemen. 

Het is derhalve noodzakelijk om uit te gaan van de behoeften van alle buurtbewoners, van de meest kwetsbare 
tot de meest bemiddelde bewoners, van hun leefomgeving en hun dagelijkse realiteit en van de maatschappelijke, 
economische en ecologische uitdagingen in de wijk. Dankzij die visie zal De Marollenwijk in de toekomst beter bestand 
zijn tegen druk van buitenaf, zodat zijn historische volksidentiteit, ondanks alle vernieuwingen, bewaard blijft. 

De geplande investeringen bestrijken verschillende domeinen:

1. Vastgoed
Het betreft hier de gebouwen waarvoor projecten kunnen worden ontwikkeld. Zo is het bijvoorbeeld 
erg belangrijk om de inpassing van het ziekenhuis in de wijk te verbeteren en een stedenbouwkundige 
vernieuwingsdynamiek op de omliggende terreinen op gang te brengen. De bedoeling is om een geleidelijke 
omschakeling te maken, de stedenbouwkundige toestand te verbeteren en woningen en stedelijke voorzieningen 
in te plannen die meer openheid in de wijk brengen. 

1.1. WONINGEN

Het woningaanbod wordt uitgebreid met 33 wooneenheden, grotendeels nieuwbouw. Een echt huzarenstukje, 
gezien de beperkte beschikbare oppervlakte! 

Die woningen komen tegemoet aan de noden van de meest kwetsbare buurtbewoners: PBM's, daklozen (met 
vier Housing First-woningen) en grote gezinnen. 

Daarnaast worden ook maatregelen genomen voor privéwoningen, met onder meer renovatiesteun, in het 
bijzonder voor voorgevels. 

Er zullen ook vier doorgangswoningen voor daklozen bij komen. Het terrein daarvoor, dat momenteel deels 
wordt gebruikt als parking, is eigendom van het departement Openbaar Onderwijs (Baron Steens School). 

1.2. NIEUWE VOORZIENINGEN

De nieuwe voorzieningen beantwoorden aan de noden die door de buurtbewoners en werknemers van De 
Marollen werden aangegeven. Het gaat onder meer om de vernieuwing van de Baden van Brussel (en de 
inrichting van een zaal voor vrouwensporten), de bouw van een collectieve opvangplaats voor 20 kinderen, de 
renovatie van een jongerenlokaal (voor de scouts van De Marollen), opening van een restaurant van de sociale 
economie, opleidingen en moestuinen. De buurtbewoners krijgen bovendien na de schooluren toegang tot de 
sportzaal van de Baron Steens School.



2. Hoogwaardige stadsruimte
Een groot deel van de middelen zal worden geïnvesteerd in groenere en kwaliteitsvolle openbare ruimten, 
die beter worden onderhouden en toegankelijk zijn voor PBM's.  Op het programma: de heraanleg van 
binnenhuizenblokken, vernieuwing van straten (voornamelijk tussen de Hoogstraat en de Blaesstraat), upgrade 
van het Vossenplein, aanplanting van bomen en installatie van nieuw stadsmeubilair. Daarnaast wordt ook de 
verlichting aangepakt met een lichtplan. 

3. Erfgoed van De Marollen
Het erfgoed van De Marollenwijk is heel verscheiden. We spreken eigenlijk niet van één erfgoed, maar 
meerdere erfgoedelementen. De Marollenwijk heeft heel wat te bieden, afhankelijk van de eigen interesses 
en voorkeuren. Zo telt de wijk verschillende culturele trekpleisters (Bruegel, Toone, Toots Thielemans), een 
hoogstaande architectuur, een typisch volkserfgoed met een geheel eigen identiteit, een verscheiden publiek, 
artistieke creatie (street art, kunstgalerieën) en een van de rijkste volksculturen van Brussel (het Vossenplein, 
processies, tradities, straatnaamborden, monumenten enz.). Helaas is dit fantastische erfgoed momenteel 
sterk ondergewaardeerd. Het is de bedoeling om met een investering van ruim één miljoen euro de troeven 
van de wijk beter in de verf te zetten. Zo zal onder meer de voorgevel van de Miniemenkerk volledig worden 
gerenoveerd.

4. Sociaaleconomische ontplooiing
Tot slot worden er ook inspanningen geleverd met het oog op de sociaaleconomische ontwikkeling van de wijk, 
waarbij de klemtoon komt te liggen op opleiding, werkgelegenheid en openbare netheid. 

Deze pijler zet onder meer in op:

	Vorming en begeleiding (individuele opvolging van werkzoekenden) om werk, een stage of een 
gepaste opleiding te vinden. Daarnaast komt er ook een Openbare Computerruimte.

	Opleiding en begeleiding voor de tewerkstelling van stratenmakers.

	Opleidingen voor woningrenovatie.

	Betere en gecoördineerde netheid. 

	Restaurant van de sociale economie.

	Versterking van cultureel centrum Bruegel, dat in samenwerking met de verenigingen zal optreden 
als cultureel bemiddelaar. 
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