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De vele actoren en projecten van de kanaalzone in Brussel
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1 - Rives

Renovatie en herinrichting van 3 industriële sites tot  
woonzones.

Meer weten: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/anderlecht-nieuwe- 
stadswijk-aan-kanaaloevers?sublang=FR&show=video_86642

2 - City Docks

Vermenging van nieuwe woningen met economische  
activiteiten.

Meer weten:  
http://nl.atenor.be/projet.php?id=24&name=City-Docks&pos=0&order=-1 
                                                                               

3 - Port-Sud

Renovatie en herinrichting van de maalderij Moulart,  
industrieel erfgoed, als economisch en cultureel centrum.  

Meer weten: http://www.portsud.be/

 
4 - Abattoir

Renovatie van de geklasseerde slachthuizen, nieuwe  
woningen en voedingshal.

Meer weten: http://www.abattoir.be/nl/projecten

5 - Recy K

‘Ecopool’ die o.a. afgedankt groot witgoed (koelkasten, was-
machines) verwerkt. Exemplaren die nog hersteld kunnen 
worden, kunnen nadien in de showroom verkocht worden.

Meer weten: http://www.bruplus.irisnet.be/nl/content/brussels-ecopole- 
recuperatie-van-afval  



    
8 - Westelijke Kleine Ring

Aanleg van promenade langs het kanaal en voetgangers-
brug over het kanaal. 

Meer weten:  
http://www.buur.be/buur/projectpagina/wkr_westelijke_kleine_ring/

9 - Becopark 

Aanleg van een park van 3,2 ha op de linkeroever van  
het Becodok. 

Meer weten: http://www.havenvanbrussel.irisnet.be/nl/60/154/Bassin- 
Béco--accord-pour-la-création-dun-nouveau-parc-régional-en-rive-gauche-
 

 
7 - Belle-Vue

Brouwerij verbouwd in een hotel.

Meer weten:  
http://www.bruplus.irisnet.be/nl/content/toen-brussel-nog-naar-bier-rook

6 - Ninoofse Poort 

Bouw van woningen, een park met sportterreinen, fiets- 
paden en een fietsbrug over het kanaal.

Meer weten:  
http://www.gs-esf.be/downloads/Presentatie_Ninoofsepoort_NL.pdf

10 - Citroën

Het Citroëngebouw wordt omgevormd tot een museum.

Meer weten:  
http://www.brusselnieuws.be/nl/cultuur/akkoord-over-museum-citroen  



 
12 - Picardbrug 

Nieuwe verbinding over het Becodok tussen Thurn & Taxis 
en het Noordstation.

Meer weten:  
http://www.bruplus.irisnet.be/nl/content/een-nieuwe-brug-op-het-kanaal

    
13 - Upsite

Nieuwe woontoren van 140 m en 42 verdiepingen.

Meer weten: http://www.up-site.be/

14 - Thurn & Taxis

Herinrichting van de onbebouwde oppervlakte tot woningen, 
kantoren, handelszaken, voorzieningen en park.

Meer weten:  
http://www.adt-ato.irisnet.be/nl/strategische-zones/thurn-en-taxis

11 - Canal Wharf

Constructie van twee gebouwen met in totaal 141  
appartementen.

Meer weten: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/nieuwe-woonwijk- 
tussen-citroen-en-upsite 



15 - Tivoli

Aanleg van een gemengde ecowijk met woningen en 
bedrijven.

Meer weten: http://tivoli.sdrb.be/?lang=nl
    

    
16 - Zennepark 

Een deel van het toekomstige buurtpark volgt de oude 
bedding van de Zenne.

Meer weten: 
http://www.wijken.irisnet.be/nl/wijken/wijk/7-zennepark

 
17 - Mabru

Nieuwe woningen op de terreinen van de Vroegmarkt 
voor groenten en fruit.

Meer weten: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/vroegmarkt-verhuist- 
2000-woningen-gepland

18 - Docks Bruxsel

Bouw van een nieuwe shoppingcentrum op de vroegere 
industriële Godin-site.

Meer weten:  
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/just-under-sky-wordt-docks-bruxsel



20 - Bpost

Vestiging van het sorteercentrum van Bpost op de voor-
malige Carcoke-site.

Meer weten:  
http://www.bruplus.irisnet.be/nl/content/renovatie-van-het-carcoketerrein

 
19 - Schaarbeek Vorming

Multimodaal logistiek platform, grootschalige voorziening 
en duurzame wijk.

Meer weten: http://www.adt-ato.irisnet.be/nl/news/schaarbeek-vorming

Meer informatie:

‘Een visie voor de Brusselse Kanaalzone door Alexandre Chemetoff’ 
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer-GSNB-60/NL/GSNB60_T3.htm

Het kanaalplan van Chemetoff 
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer-GSNB-64/img/131105_kanaalplan_Chemetoff.pdf

Lopende projecten in de kanaalzone 
http://www.brusselsatmipim.be/nl/kanaalgebied.html

Bron: ‘De kanaalzone: therapie tegen stadskanker’, 4/09/2013, Knack


