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HERGEBRUIK VAN MATERIALEN
“Tweedehands”, dat geldt vandaag ook voor materialen! Om uitputting van de hulpbronnen te vermijden
en de tonnen afval die de bouwsector produceert te voorkomen, kan men niet om hergebruik heen bij een
milieubewust werfbeheer. Dat willen we toepassen voor het Papenvestproject.

De vzw ROTOR, gespecialiseerd in hergebruik van
bouwmaterialen, heeft een bezoek gebracht aan de site
om te kijken welke onderdelen die in goede staat zijn,
zouden kunnen worden hergebruikt.
Wat betreft de omgeving zal 3/4 van de verharding
kunnen worden hergebruikt.
Ook verscheidene materialen uit het interieur zullen
een tweede leven kunnen krijgen: de marmeren
vensterbanken, de ramen, bepaalde deuren, sommige
wastafels...
We weten nu al dat de ramen in het toekomstige project
zullen worden hergebruikt voor de loggia’s. Zo kan een
stukje van de geschiedenis en de identiteit van de “5
Blokken” bewaard blijven in de nieuwe gebouwen.
De herbruikbare materialen zullen in de komende
maanden worden gedemonteerd en hergebruikt door de
regie van de Brusselse Woning, Multijobs en de BFUH.

DE JONGEREN UIT DE BUURT IN ACTIE
Hoewel bepaalde torens leeg komen te staan, blijven andere bewoond en moeten ze worden onderhouden.
Een aantal jongeren uit de wijk, omkaderd door de AMO Promo Jeunes, hebben de gemeenschappelijke ruimten van toren 135 geschilderd in het kader van het project ”Petits Boulots”. Van harte bedankt !
Deze jongeren wilden graag een vakantiejob
doen om een verre reis te kunnen maken.
De Brusselse Woning, het team van Habitat
et Rénovation van het PSC Papenvest en van
Promo Jeunes AMO hebben hun de kans
geboden om dat doel te bereiken.
Het departement Onderhoud heeft hen immers
het herschilderen van de hallen, bordessen en
trappen van toren 135 besteld, een werk dat ze
tijdens de paasvakantie hebben uitgevoerd.
Zo hebben ze concreet kunnen bijdragen aan de
verfraaiing van de woningen en hun kas kunnen
spijzen voor een onvergetelijk project: Mexico
ontdekken en bijdragen aan de bescherming
van zeeschildpadden.

AFBREKEN IN PLAATS RENOVEREN?
Het is een legitieme vraag die vaak wordt gesteld als het rehabilitatieproject van de site ter sprake komt.
Waarom heeft men ervoor gekozen om de blokken af te breken in plaats van ze grondig te renoveren?
In de 5 Blokken, die dateren van de jaren
zestig, is het leefcomfort in de loop der
jaren steeds verder afgenomen. De gebouwen verouderden en door het gebrek
aan isolatie stegen de energie-uitgaven.
Het was dus nodig om deze site van 314
woningen te rehabiliteren; dat weet men
al lang. De hamvraag is echter hoe we te
werk moeten gaan en met welke middelen. De voorbije vijftien jaar heeft de
site het voorwerp uitgemaakt van talrijke
rehabilitatieprojecten waarbij verschillende pistes werden uitgespit.
RENOVATIE?

kunnen worden, maar tegen een heel
hoge prijs.
WEDEROPBOUW?
• De andere mogelijkheid was opnieuw van nul te beginnen. Het idee
was een nieuwe wijk ontwerpen, die
beter afgestemd is op de behoeften, en om nieuwe gebouwen op te
trekken, die een langere levensduur
zullen hebben dan bij een renovatie.
• De site zoals die werd gebouwd, krijgt immers sinds het begin negatieve
kritieken:

In 2014 heeft een technische audit de
structuur en de stabiliteit van de gebouwen, hun brandweerstand, de kwaliteit
van de technische installaties en de energieprestaties geëvalueerd.

• Snelbouw, van slechte kwaliteit,

Het doel was te onderzoeken of de
structuur van de gebouwen het extra
gewicht zou kunnen dragen dat de renovatie zou genereren (brandweerstand,
isolatie, nieuwe technische installaties...).

• Architectuur niet in harmonie met de
rest van de wijk,

Deze studie heeft besloten dat een renovatie mogelijk was, maar dan zou de
hoogte van de torens moeten worden
verminderd (we zouden dan naar slechts
130 woningen gaan op de site) en zou
een aantal structuurelementen van de
toren (funderingen, vloerplaten...) moeten worden versterkt en tegen brand
worden beschermd. Met deze optie had
de levensduur van de torens verlengd

• Te grote gebouwen,
• Kleine appartementen, niet geschikt
voor grote gezinnen,

• Gebrek aan mix tussen de bewoners
van de 5 Blokken en de naburige wijken,

“Op basis van deze studies en
van de stedenbouwkundige en
erfgoedaspecten, heeft de Raad
van Bestuur van de Brusselse
Woning eind 2016 beslist om te
opteren voor de afbraak van de
gebouwen en de reconstructie van
woningen in overeenstemming
met de huidige normen, die
ruimer zijn, beantwoorden aan de
behoeften van de bewoners en
zorgen voor sociale mix binnen de
site.”
• Grote lege zones aan de voet van de
torens (ideale plekken voor verboden
handels en vandalisme).
De wil om verscheidene problematieken in één keer aan te pakken, heeft de
doorslag gegeven.
Na vele jaren van onzekerheid over de
toekomst van de site (meer bepaald
door het gebrek aan middelen), hebben
de Brusselse Woning en de Grondregie
van de Stad Brussel geopteerd voor de
afbraak-wederopbouw van de site.

“De grondige studie over de stabiliteit
en de brandweerstand heeft
geconcludeerd dat de combinatie
van de problematieken die werden
aangetroffen op het vlak van de
structuren, van de brandweerstand
en het akoestisch comfort renovatie
onredelijk maakte: te complex, met te
grote budgettaire risico’s en te lange
termijnen, voor een geringe invulling
van de behoeften en een duidelijke
vermindering van het aantal woningen.”
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GESCHILDERD DOOR VROUWEN
Enkele maanden geleden hebben artistieke workshops in de lokalen van Grootserment nr. 2 verscheidene
jonge vrouwen in staat gesteld om zichzelf uit te drukken via kalligrafie en schilderwerk.
Met de steun van de Brusselse Woning
en de schepen van jeugd van de Stad
Brussel, werden enkele maanden geleden
workshops kalligrafie en artistieke expressie
opgestart in het lokaal van kunstenaar
Dema.
Na zich tot de jongeren te hebben gericht,
hebben de workshops een nieuw publiek
gevonden in de vrouwen van de wijk.
Na enkele technische gebaren te hebben
aangeleerd, hebben de deelnemers
een inspirerend woord gekozen, dat als
vertrekpunt heeft gediend om originele
schilderijen te realiseren.
De “Mam’s de l’espoir”, die aan het
project hebben deelgenomen, hebben
het geluk gehad om hun kunstwerken
tentoongesteld te zien worden bij de
expo “Carte de Visite - ARTopenKUNST”,
naast die van andere kunstenaars, zowel
amateurs als gevestigde namen.

17 BEWEGINGEN, “STREET WORKOUT”
INSTALLATIES ?
Hebt u die vreemde sportuitrustingen gezien die onder aan de torens geïnstalleerd zijn? Het zijn uitrustingen voor “street workout” of “training op straat”. De sportzaal komt naar u toe, met als kers op de taart een
poëtische toets!
In november 2021 wordt Decoratelier
belast met het ontwerpen van sportinstallaties op de site. Maar installaties voor wie? En waar? Wat met de al
geïnstalleerde modules? Worden ze
gebruikt?
Camille Thiry, van Decoratelier, is elke
week komen praten met de bewoners,
met een leeg notablok en een handvol
vragen: “Welke spier wil je trainen?”
“Welke beweging wil je creëren?”
Langzaamaan verschijnen er modules.
Een horizontale ladder, een roeitrainer,
een springtouw in een kist...
Sommige bewoners en bewoonsters
verkiezen een kleurige hometrainer aan
de ingang van het gebouw, anderen
een onzichtbare tennisbal.
Een sportcoach zoekt het gepaste haltergewicht voor een jongen van 9 jaar.

Een ergotherapeut en een kinesist
stellen oefeningen op voor een pijnlijke
knie, schouder en Achillespees.
Geleidelijk aan ontstaat er een sportzaal. Er worden 17 bewegingsplekken
gecreëerd, geïnspireerd door de bewoners.
Op 1 oktober zal de collectie worden
opengesteld voor publiek in het kader
van de “Nuit blanche”. De bouwers
zullen de bezoekers en bezoeksters
uitnodigen om plaats te nemen op de
installaties die ze hebben bedacht.
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Een project van Decoratelier
Onder leiding van Camille Thiry
In samenwerking met Jozef Wouters
Geproduceerd door nuitblanche
Builders: Ouassim, Gato, Kathy., Koulako, Jack, Gina, Nantènen, Aïssatou, Nadia, Reetu, Imran,
Hawa, Sana, Willem, Vic,, Jan, Menno.
Gefinancierd door de Stad Brussel in het kader van nuitblanche.lab met de steun van Bruss-il
(Vlaamse gemeenschapscommissie)
Met de hulp van de RDM Jeunesse (JES, PSC Papenvest, Bravvo, Promo-Jeunes)

