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Methodologie

• Interviews met referentiepersonen

• Burgers bijeenkomsten (Rap workshops, boks lessen…)

• Acties in de publieke ruimte (Babbeleir...)

• Wijkcommissies en Algemene Vergaderingen 
(Verkennende wandelingen, thematische workshops …)

• Vergaderingen met de diensten van Stad Brussel

Participatie - en co-constructie instrumenten:
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Ontmoetingen:

● Laetitia, Urbinat project

● Salma en Youness, Projets Versailles asbl

● Nuno en Margaux, PCS Versailles-Val Maria

● Patrick en Pascal, Multijobs asbl

● Georges, Mehdi en Justine, Jeugdcentrum NOH

● Beata en Carla, Politiebureau

● Carine, Versailles Seniors

● Alice en Tom, AMO van NOH

● Steyn, De Groene Wandeling van Neder-Over-
Heembeek vzw

● Jérémy en het tuiniers team van de Stad.

● Hafsa, OCMW

● Ismail, Latifa, Seroj, Espérance, Nazia, Saidiya, 
Yassin, Habiba, Bilal, Marie, Anas, … en vele 
andere bewoners en gebruikers van de wijk! 

Dank aan allen!  

Methodologie
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Visie

Neem de woonwijk op in de stad

« Leven in een solidair landschap »
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Thematische lezing van de wijk
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Wonen
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Geschiedenis en erfgoed

In het begin was er...

• Aan de rand van de velden en de 
stedelijke snelweg, de aanleg van 
een nieuwe, zeer dichte sociale 
woonwijk

• De snelweg werd niet aangelegd
en de voorzieningen van de wijk
werden niet aangebouwd.

Een onvoltooid project



• Onafgewerkte projecten en een 
"sociale architectuur" die sterk 
verschilt van de naburige 
gebouwen isoleren de 
woonwijk

• Hoge werkloosheid en een laag 
inkomen begeleiden en 
versterken dit fysieke 
isolement.

Geschiedenis en erfgoed

Een geïsoleerde woonwijk

à Om het isolement van Versailles te 
doorbreken, moet gezamenlijk
worden gewerkt aan de fysieke
verbindingen van de wijk en aan de 
sociale banden tussen de 
bewoners. 



• De vegetatie is gegroeid: 
wonen in "Versailles" is wonen
in een park

MAAR

• Een laan met veel doorgaand
verkeer snijdt het park in twee.

Geschiedenis en erfgoed

Er verschijnen continuïteiten maar 
ook breuken....

à Men kan niet aan de architectuur
van Versailles denken zonder het 
landschap erbij te betrekken



Een dichtbevolkt gebied

• Er zijn in totaal 796 woningen
met een hoog percentage aan 0-
2 slaapkamers appartementen. 

• De vraag naar de bewoonde
dichtheid van Versailles moet
ook het landschap omvatten.

Woningen en dichtheid

à De kwaliteit van de 
buitenfaciliteiten en de 
verbindingen met de 
gebouwen verbeteren

à De openlucht
ontmoetingsruimtes
identificeren en hun 
inrichtingen opknappen om de 
gezelligheid en de toe-eigening
ervan te verbeteren.



Staat van de bebouwing

• De gevels zullen door het 
klimaatsplan dat door de 
Brusselse Woning (BW) 
gesteund word gerenoveerd 
worden. 

• Het Klimaatplan voorziet kleine 
privéruimtes in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
woningen op de begane grond.

• De brandweer toegangen, het 
beheer van de vuilnisbakken en 
de parkeergelegenheden zullen 
binnen deze reflectie 
geintegreerd worden.

Een bijzondere architectuur
Een erfgoed in slechte staat

à Samenwerken met de BW voor
een optimaal ontwerp van de  
omgeving, de privé, collectieve
en openbare ruimten.



Staat van de bebouwing

• Het klimaatplan voorziet geen ingrepen binnen de 
gebouwen of in de buitenruimtes.

• Het wijkcontract instrument is van toepassing op de 
ontwikkeling van de openbare ruimte, maar heeft geen
ingrepen in de binneninrichting van woningen.

• Hoewel het DW niet 
rechtstreeks ingrijpt binnen de 
woningen , kan het sociaal-
economische projecten steunen
die dit probleem aanpakken.

Een renovatieproject



• Verschillende diensten en 
verenigingen bezetten verspreide 
ruimtes op de begane grond. 

• De Agora-kamer is niet 
gemakkelijk toegankelijk aan de 
achterkant van het politiebureau.

Gebrek aan centrale 
voorzieningen en aanwezigheid 
van diensten die zich willen 
vestigen 

Voorzieningen

à Versterking van de 
aanwezigheid van diensten en 
voorzieningen in Versailles

à Een centrale en 
samenbindende plaats voor
Versailles oprichten: een
contactplaats met de 
omliggende wijken.



De inkomhallen van de woningen
zijn collectieve plaatsen die in 
contact staan met het park.

• Deze toegangszones en hun 
omgeving zijn niet altijd de meest
gebruikersvriendelijke. Voor fase 4 
voorziet het Klimaatplan kleine
collectieve ruimtes bij de ingangen.

• De versnippering van de 
renovatieprojecten is niet 
bevorderlijk voor een globale visie
voor Versailles.

à De Duurzaam wijkcontract (DW) 
kan de integratie van de collectieve
ruimten op maaiveldniveau met de 
activering van het park begeleiden. 

Maaiveldniveau



Perimeter

Percelen aan de rand van de 
perimeter bieden de mogelijkheid om 
op de begane grond nieuwe woningen
en voorzieningen te creëren.

1. OCMW project - gemengd
woningbouwprogramma op de bovenste
verdiepingen.  Voorzieningen op de 
begane grond nader te bepalen.

4. Mogelijke bouw van woningen op de 
verdiepingen en voorzieningen op de 
begane grond

à Deze percelen in de DW-reflectie
opnemen en/of bijbehorende
operaties ontwikkellen

Beperkt potentieel van de periferie
ten aanzien van de vraag naar meer
woningen en voorzieningen



Perimeter

Terreinen/mogelijkheden aan de 
rand van « Versailles ».

2. Kersenhoek – GBP groene zone

3. Scharniergebied Beyseghem-
Donderberg – Park zone

5. Het huidige « park » gebied is in de 
GBP een bouwzone: een plaats voor
een nieuw buurtvoorziening?

à Door na te denken over de 
continuïteit van de open 
ruimten als plaatsen van contact 
met de aangrenzende wijken, 
kan Versailles worden ontsloten.

Open ruimtes in contact met de 
omliggende wijken.
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Landschap



Openbare ruimte als ontmoetingsruimte

Openbare ruimten waar mensen
elkaar ontmoeten, maar die 
gerenoveerd moeten worden

• Sportvelden

• Het rode spoor

• Gebrek aan buitenfaciliteiten: 
banken, picknicktafels, meer
vuilnisbakken, toiletten...

à Openbare ruimtes en 
buitenvoorzieningen 
renoveren om ontmoetingen 
aan te moedigen.



Fysieke toestand van buitenruimtes

• De nieuw ontworpen speeltuin is
een groot succes! 

• Verwaarloosde sportterreinen
liggen er verlaten bij.

• De meeste groene ruimten rond 
de woningen geven een gevoel
van verwaarlozing aan. 

• De vloertegels zijn over het 
algemeen slecht onderhouden en 
de buitenruimtes worden slecht
waargenomen.

Staat en toe-eigening van open 
ruimten

à Bij de ontwikkeling van de open 
ruimten moet rekening worden
gehouden met het beheer en 
het onderhoud ervan en met de 
betrokkenheid van de inwoners
van Versailles 



Geslachts-en generatiegebonden
gebruik van de openbare ruimte

• Speelvelden: voor de ‘’groten’’

• De speelplaats: de ’’mama's’’. 

• Het park: senioren en 
hondenuitlaters

• Weinig plaats voor: jonge meisjes, 
jonge jongens, 0-3 jaar, PBM

à Ontwikkelen van openbare
ruimtes die voor iedereen
toegankelijk zijn

Openbare ruimte als ontmoetingsruimte



Openbare en collectieve ruimtes

• Versailles heeft een grote 
verscheidenheid aan soorten 
openbare en semi-openbare 
ruimten: parken, groene ruimten 
rond wegen, groene ruimten 
tussen woningen, betonnen 
platen....

• Sommige zijn breed en vormen 
grote doorgangen. Andere zijn 
versnipperd en moeilijk 
toegankelijk.

Gevarieerde maar 
onsamenhangende openbare
ruimten

à Een verscheidenheid van ruimten
voor een verscheidenheid van 
doelgroepen binnen een groot, 
verenigend park.



Betonnen grondplaten
fragmenteren de buitenruimtes

• De relatie van de gebouwen tot
de topografie van het terrein
creëert complexe situaties en
breuken binnen de wijk.

à Bijzonder problematische
betonnen plaatruimts
identificeren en zich voorstellen
hoe ze herontwikkeld en 
opnieuw gebruikt kunnen
worden

Openbare en collectieve ruimtes

Betonnen
grondplaten



De toestand van de parkings en 
het gebruik ervan zijn nog niet 
goed bekend

à Met de BW moet worden
nagedacht over de wijze
waarop bepaalde garages en 
platen kunnen worden
geïntegreerd in een
totaalproject voor Versailles en 
zijn park

• Garagedakplaten zijn
onrendabele en moeilijk
toegankelijke ruimten.

• De toewijzing van 
parkeerplaatsen is niet helemaal
duidelijk.

• Een onderzoek is gaande...

Parkeerplaatsen



• De Versailleslaan is niet in een 
slechte staat, maar het doorgaand 
verkeer maakt het gevaarlijk maakt.

• De dijken eromheen maken het ook 
moeilijk om over te steken

• De Beyseghemstraat is erg 
verloederd en brengt de scholen 
samen

• De landbouwwegen in het Vlaamse 
Gewest verkeren in slechte staat. 
Zal Urbinat voor hen zorgen? 

à Het ontwerpen van wegen als
aangelegde openbare ruimten.

Staat van de wegen



Versailleslaan

• De geluidsoverlast van het 
autoverkeer verminderen en van 
de Versailleslaan een comfortabele
en veilige fietsroute naar de wijk
en de scholen maken.

• De Versailleslaan is een bron van 
geluidsoverlast door autoverkeer.

• De laan is een belangrijke schakel in 
NOH tussen de wijken van De Wand
en Peter Benoit.

• Deze weg loopt langs een aantal
scholen.



Beyseghemenstraat

• Aangezien de nabijheid van 
scholen zou via het DW een
"schoolstraat" met verschillende
voorzieningen kunnen worden
opgezet.

• De straat is verwaarloosd en heeft
weinig begroeiingen

• De weg komt overeen met de 
vroegere loop van een beek en 
loopt het risico te overstromen in 
geval van hevige regenval

• De ontwikkeling ervan zou deze
oude waterroute expressiever, 
kwalitatiever en veerkrachtiger
kunnen maken. 



• De verlichting van de openbare 
ruimte is belangrijk over de site om 
een gevoel van veiligheid te 
ontwikkelen voor de bewoners en 
gebruikers. 

• Doelgroepen zoals senioren of 
vrouwen hebben slechte ervaringen 
met verlichting (ongelukken, 
aanrandingen, enz.), voornamelijk 
op de betonnen platen.

• Voetgangersverbindingen naar het 
zwembad en de schapenweg zijn 
onveilig

Verlichting

à De verlichting van de openbare
ruimten moet de routes in en 
rond Versailles versterken en 
beveiligen. 



• Met de onbebouwde zone van de 
autosnelweg in zijn centrum is
Versailles een scharniergebied tussen
de landbouwgronden van 
Vlaanderen, de Val Maria woonwijk
en de nieuwe wijken die in de buurt
van het kanaal gebouwd zullen
worden (ZIR 4) 

• Het netwerk van oude boerderijen
(Nos Pilifs, stadsboerderij, Den Bels) 
en moestuinen: we zijn in NOH! 

Landschapsstructuur

à De groene continuïteit die de wijk
doorkruist, moet de band met de 
omgeving versterken

à Een netwerk van projecten in 
verband met stadslandbouw en 
gezonde voeding is bevorderlijk
voor de versterking van de banden
tussen Versailles en de omliggende
wijken (Urbinat).
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Solidair



Een enclave

• Het is moeilijk om in en uit
Versailles te komen

• De "cité" Versailles wordt van 
buitenaf als negatief ervaren

Versailles, een eiland

Openstelling van de wijk : 

à Het verlaten van de wijk
vergemakkelijken

à Een extern publiek aantrekken

à Het imago van het district 
verbeteren.



Een dorp waar iedereen elkaar
kent

• Een hoge mate van wederzijdse
kennis tussen buren

• Goede relaties tussen de 
verschillende etnische
gemeenschappen

Gezelligheid

à Ondersteuning van 
buurtvriendelijkheid

Summer pop



Collectieve praktijken

Solidariteit en uitwisselingen:

• Wijkfeesten
• Voedseldistributie
• Barbecues
• Netheidsdag
• Wijkcompost
• Taalcursussen
• Taken school
• …

à Ondersteuning van collectieve 
burgerinitiatiefprojecten 

à Toegang vergemakkelijken en 
plaatsen ontwikkelen die de 
bewoners en verenigingen zich
kunnen toe-eigenen en die aan
hun activiteiten zijn aangepast

Compost de quartier Journée propreté



Verenigingsleven

In Versailles ontstonden tal van 
verenigingsinitiatieven: 

• Versailles Seniors vzw

• Multijobs vzw

• Le PCS Versailles/Val Maria

• De boksclub BKM Factory

• De voetbalclub Futsal BXL - NOH

• Versailles Bioty vzw

• L’école des devoirs EDD NOH

• Burenraad Versailles

• Projets Versailles vzw

• …

à Ondersteuning van plaatselijke 
verenigingen en hun activiteiten

à Samenwerking tussen 
verenigingen en 
overheidsdiensten aanmoedigen

Initiation à la boxe par BKM Factory



Relaties in de wijk

Gespannen relaties:

• Jongeren die rondhangen –
huurders

• Wijk – Jongeren centrum

• Wijk – Commissariaat

• Ombudspersonen : mamas, groten, 
papas, concierges, 
gemeenschapwachten, PCS, sociale en 
plaatselijke bemiddeling politie district 
manager, …

à Ombudspersonen steunen

à Herstel van vertrouwen tussen
de bevolking en de instellingen



Werkgelegenheid

Werkgelegenheid, een
belangrijke kwestie

à Opleidingen en kleine lokale
banen creëren op basis van de 
middelen en behoeften van de 
buurt (koken, groene ruimten, 
kleine banen, stadslandbouw, 
enz.) 

à Ondersteuning van de 
samenwerking tussen lokale en 
supra-lokale actoren voor
werkgelegenheid

• Hoge werkloosheid (43 %)

• Vooral: jongeren, vrouwen, 
langdurig werklozen, 50+.

• Er bestaan plaatselijke initiatieven
en partnerschappen: Multijobs, 
GT emploi de la coordination sociale, 
Team4NOH Hackaton voor werk, …

Multijobs



Jongeren

Schooluitval onder jongeren, een
groot probleem

• Jongeren die buiten rondhangen
• Geen plaats voor 18+ers
• Weinig steun voor de 18+

à Steun ontwikkelen voor 
jongeren die de school 
voortijdig verlaten, met name 
jongeren van 18+

à Herstel van vertrouwen tussen 
het jeugdcentrum en de buurt

à Ondersteuning van projecten 
door en voor jongeren



Vrouwen

Veel vrouwen wonen in Versailles 

• Hoog percentage

eenoudergezinnen(23%)

• Diverse bestaande initiatieven

voor vrouwen : EDD NOH, 

Versailles Bioty, vrouwen ontbijt, 

bokslessen voor vrouwen, FEMA 

vereniging, …

à Meer ruimte voor vrouwen (in 

de openbare ruimte, in het 

jeugdcentrum...) 

à Het verlichten van de last van 
kinderen (bijles, baby-

kinderen, enz.)

à Ondersteuning van initiatieven 
door en voor vrouwen 



Voorzieningen in de omgeving

Kloof tussen het aanbod van 
voorzieningen en de behoeften
van de wijk

Verschillende ontmoedigingen voor
aanwezigheid :

• afstand (reëel of symbolisch)

• gevoel van discriminatie

à Toegang tot bestaande 
faciliteiten vergemakkelijken

à Ontwikkeling van 
voorzieningen in Versailles om 
naburige wijken aan te trekken

à Samenwerking tussen de wijk 
en de nabijgelegen 
infrastructuren ondersteunen



Handel

Gebrek aan plaatselijke winkels
en diensten

• Geen winkels in Versailles, alleen
een klein winkeltje ernaast

• Sociaal-economische centra die 
door de inwoners van Versailles 
worden bezocht: 
• De Wand
• Zavel
• Peter Benoit

à lokale winkels en diensten
ontwikkelen op basis van de 
middelen en behoeften van de 
buurt

Zavel
Peter 
Benoit



Onderwijs

Naburige scholen

• Veel lagere en middelbare
scholen in de omgeving

• ... maar voor technisch en 
beroepssecundair onderwijs
moeten we verder gaan

à De banden tussen de buurt en 
de naburige scholen
ondersteunen.



Sport  

Sport als een belangrijke praktijk
in de buurt

• Box
• Football
• Basketball
• Fitness
• Street dancing (hip-hop, breakdance…)
• Turnlessen
• Fietsen
• …

à (Her)inrichting van ruimten voor
sport, binnen en buiten (boksen, 
fietsen, fitness voor iedereen, ook
voor senioren...)

à De toegang tot sportfaciliteiten
in de buurt vergemakkelijken
(zwembad, Sport centrum…)



Cultuur

Diverse culturele rijkdommen
binnen het gebied

• Rap, video clips
• Cinema
• Theater
• Fresco’s
• Street dance
• …

à Ondersteuning van culturele
projecten in de wijk

à Toegang tot culturele ruimten
in de wijk vergemakkelijken
(MC NOH, GC Nohva, bibliotheek, 
…)

Photo



Contrat de Quartier 
Durable Versailles

Duurzame Wijkcontract
Versailles
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