
17.10.2015 Studietrip conceptStudie Muide-MeuleStede Morgen
In het kader van de conceptstudie Muide-Meulestede Morgen, namen de studiebureau’s ndvr en awb bewoners, buurtwerkers, 
beleidsmakers en de conceptstudiegroep mee op sleeptouw langs inspirerende projecten in de kanaalzone van Brussel en Vilvoorde

Tijdens de busreis van Muide-Meulestede naar Brussel werd een 
documentaire van Daniel Timmermans over de Muide vertoont.

De ontwikkelingen rond de Brusselse kanaalzone met haar industrieel 
erfgoed en waterfront-ontwikkeling worden uitvoerig besproken en gelinkt 
aan specifieke problematieken in Muide-Meulestede.

Enkele projecten die besproken en bezocht werden: Slachthuissite in 
Anderlecht, CLT Brussel, proces van Wijkcontracten in Brussel, de toekomst 
van de Citroën garage en vastgoedontwikkeling langs het water...

Farmparck, in het park van Tour & Taxi’s, is een inspirerend voorbeeld rond 
co-creatie waar bewoners samen met architecten en beleidsmakers de 
ontwikkeling van een park hebben gestuurd.

In de serre van Farmparck werd de groep in contact gebracht met de 
initiatiefnemers: de architecten en bewoners die Farmparck sinds 2014 
opvolgen, onderhouden en de noden van bewoners vertalen in het 
ontwerp.

Een oude tegelfabriek dat wacht op een nieuwe invulling in Vilvoorde was 
in de namiddag het decor voor presentaties over onder andere Brussel als 
productieve metropool, invulling van leegstaande woningen en projecten 
rond sociale innovatie.

09:00  verzamelen en vertrek in Gent (bezoekerscentrum Haven - Rigakaai) 

 Seppe (ndvr) presenteert de eerste ideeën die naar boven kwamen in de interne   

 workshop van 15.10

 

10:00 rondleiding Brusselse Kanaalzone

  - bus zet ons af aan Metro Delacroix

  - Roeland Dudal (AWB) geeft ons rondleiding/uitleg over ontwikkeling   

  - kanaalzone Brussel (wandeling door Slachthuis Anderlecht)

  - combinatie van wandelen en bus langsheen kanaal richting Tour & Taxis

11:30 bezoek aan Parckfarm / Parckdesign aan Tour & Taxis     

12:00 lunch in Parckfarm (self service sandwiches en soep) met presentatie over   

 Parckfarm door Petra Pferdmenges (Alive architecten)

13:00 bezoek aan feest van CLT Brussel in Molenbeek en uitleg project door    

 initiatiefnemers 

13:30 vertrek richting Buda, Vilvoorde met inleiding over Firmagebouw / tijdelijke werkplek  

 AWB door Roeland Dudal op de bus 

13:50 aankomst in Firma (Buda, Vilvoorde)  

  14:00 voorstelling project Leeggoed door Anika Depraetere 

  14:30 Ira Lardinois van Oksigen stelt inspirerende projecten voor

15:00 vertrek naar Kruitfabriek (kan tevoet) 

15:20 aperitief/gesprek met sprekers en groep in Kruitfabriek

16:30 vertrek naar Gent

17:30 aankomst Gent Muide-Meulestede (bezoekerscentrum Haven - Rigakaai)

Brussel 17 oktober 2015


