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INTRO 

Deze doe-het-zelf-wandeling maakt deel uit van een 
tweeluik in de Kanaalzone. Beide stadsverkenningen 
trekken zowel door de Brusselse Vijfhoek als door een 
deeltje van Molenbeek.
 
Je ziet mooie voorbeelden van wat de-industrialisatie 
voor de stad kan betekenen: een heringerichte site 
combineert wonen en werken. Een gloednieuwe pas-
siefbouw met felle kleuraccenten contrasteert met een 
muurschildering in zachte pasteltinten die je aan het 
dromen zetten.
 
Waar men ooit een regelrechte ravage aanrichtte, 
transformeert het niemandsland zich tot een wandel-
boulevard. Hier en daar kruis je nog een braakliggend 
terrein, maar de parkaanleg is al gestart…
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>>> De wandeling start bij de Vlaamsepoort aan het kruispunt van de 
Dansaertstraat, de Vlaamsesteenweg en de Kleine Ring.

De omgeving rond de Vlaamsepoort, 1  één van de zeven historische poorten 
in de tweede stadsomwalling, kreeg zijn huidige structuur na de verbreding 
van het Zeekanaal in 1933. Door de afbraak van enkele sluizen ligt de waterspie-
gel van het kanaal sindsdien zeven meter lager dan het straatniveau. Op deze 
plek verdwijnt het contact tussen stad en water. Toch zag de ondernemende 
cafégoeroe Frédéric Nicolay ook hier kansen die hij eerder aan Sint-Goriks be-
speurde. Hij opende in deze buurt enkele horecazaken. Daarvan is café Walvis 
de bekendste. De spiegelende luifel aan de tramhalte overbrugt enigszins de 
afstand tussen stad en water.

>>> Steek de straat over in de richting van het kanaal en loop tot op het 
midden van de brug.

Het kanaal  2  vormt de grens tussen de gemeente Molenbeek, die voor jou 
ligt, en de Stad Brussel. Aan de Brusselse zijde hangt er een wandelpromenade 
over het kanaal. Wie erover loopt, ziet het water tussen de spleten van de plan-
kenvloer. Hier is het contact met het water enigszins hersteld. De promenade 
stopt op de plek waar ooit een voetgangersbrug moet komen. Daarover straks 
meer.

Als je vanop de brug naar links kijkt, zie je een van de muurschilderingen die 
nogal wat controverse uitlokten. Het mes dreigt. Iemand probeert het geweld 
een halt toe te roepen. Dit tafereel is geïnspireerd op een schilderij van de Itali-
aanse schilder Caravaggio uit 1603.

>>> Steek het kanaal verder over en blijf rechtdoor lopen, de Gentsesteenweg in.

De oudste panden op de Gentsesteenweg, een historische invalsweg, date-
ren van omstreeks 1840. De steenweg fungeerde vanaf dan als commerciële 
slagader van een buurt in volle industriële ontwikkeling. Vandaag is het, na 
de Brabantstraat, de belangrijkste Brusselse winkelstraat die zich richt op een 
publiek met moslimroots.

Een aanrader voor de liefhebbers van de Indische keuken bevindt zich op het 
nummer 33-35: Ideal Cash & Carry. 3  Dit grootwarenhuis maakt deel uit van 
een Pakistaanse keten met hoofdzetel in Londen.

>>> Volg de Gentsesteenweg nog even en kies de eerste straat rechts, de Graaf 
van Vlaanderenstraat.

Op de hoek van de Gentsesteenweg met de Graaf van Vlaanderenstraat verrees 
op een braakliggend terrein een nieuwbouw die het grijs van de stad com-
bineert met zotte kleuraccenten. 4  Het ontwerp van architectenbureau 
B612 combineert negen sociale woningen, bureauruimte op de verdiepingen en 
commerciële ruimte op het gelijkvloers. Zoals het vandaag hoort in het Brussels 
Gewest is dit een passiefbouw.

>>> Volg de Graaf van Vlaanderenstraat verder tot voor de muurschildering.

Op deze muurschildering 5  tekende gevelkunstenaar Jaba een reusachtige 
baobab die zich met zijn takken ontfermt over enkele gemeentelijke monu-
menten: de kerk en de tabaksfabriek AJJA zijn prominent aanwezig. Ook het 
afgebeelde gemeentehuis is vlakbij. Loop eventueel even door tot in het mid-
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den van het Gemeenteplein en je krijgt meteen zicht op het gebouw met de 
groene koepel. 6  Het plein zelf dateert van omstreeks 1880 maar onderging 
in 2013 een spectaculaire herinrichting. Daarmee zorgde het Molenbeekse ge-
meentebestuur voor een primeur in het Hoofdstedelijk Gewest. 

Een wijkcontract voorzag de herinrichting volgens het principe ‘shared space’. 
Dit betekent dat voetgangers, fietsers en automobilisten de ruimte met elkaar 
delen en door elkaar gebruiken. Iedereen moet opletten voor iedereen. De 
maximumsnelheid bedraagt er 10 km/u. De keuze hiervoor heeft veel te maken 
met de markten die op het Gemeenteplein plaatsvinden. Van gevel tot gevel is 
de ruimte aangelegd zoals een biljarttafel: een egaal vlak met enkele sokkels en 
een fontein. Daarbij ontbreken trottoirs, wegmarkeringen en verbodsborden.

Nieuw op het plein is Brass’art, een ‘digitaal café’ met een cultureel aanbod. Het 
bevindt zich vlak bij de baobab-muur en kwam tot stand via crowdfunding.

>>> Rechts van de muurschildering bevindt zich een markant industrieel 
gebouw.

De vroegere tabaksfabriek AJJA 7  heeft een merkwaardig grondplan. Het 
driehoekige hoofdgebouw heeft een voorgevel in natuursteen en een achter-
kant in baksteen. Het gebouw is geënt op de loop van het Zavelzinneke. Deze 
coupure werd al uitgegraven in de 15de eeuw en diende om de waterhuishou-
ding van de Zenne te regelen. In de 19de eeuw zou de coupure uitgroeien tot 
een industriële ruggengraat in Molenbeek. Fabrieken gebruikten stromend 
water bij het productieproces. De coupure werd gedempt in 1935.

De site AJJA, met het beschermde hoofdgebouw, kreeg in 2007 een nieuwe 
functie. Ze biedt plaats aan enkele gemeentelijke diensten zoals het Plaatselijk 
Werkgelegenheid Agentschap en de Lokale Missie van Molenbeek.

Lunchen kan in het sociaal restaurant Les Uns et les Autres. Iedereen is er 
welkom voor een maaltijd. Wie er gaat eten, draagt bij tot de opleiding van 
mensen die hopen werk te vinden in de horeca. Hier leren ze alvast de praktijk. 
Les Uns et les Autres beschikt over een eigen groentetuin, onderhouden door de 
buurtbewoners.

>>> Loop door de binnentuin tot in de Vandermaelenstraat. Steek deze 
straat over en loop rechtdoor. Is het hek uitzonderlijk gesloten? Kies op het 
Gemeenteplein de eerste straat rechts en ga dan naar links.

Deze straat is gloednieuw. Ze volgt het tracé van het Zavelzinneke vanaf de 
AJJA-site tot het metrostation Graaf van Vlaanderen en is enkel toegankelijk 
voor voetgangers en fietsers. Langsheen de straat staan enkele bijzondere 
gebouwen. Rechts een reeks van vier sociale woningen en een kinderdag-
verblijf , 8  ontworpen door architectenbureau K2A. Links een gebouw ont-
worpen door Pierre Blondel waarin de gemeentelijke administratie 9  
haar plaats zal vinden. Het hellende vlak zuigt de bezoeker mee naar de eerste 
verdieping. De letters MOLENBEEK staan prominent te pronken. Welkom in het 
Brusselse Hollywood!

Aan het eind van de straat rechts bouwt Citydev.brussels 30 appartementen,  
10  bedoeld voor mensen uit de middenklasse. Citydev.brussels stond vroeger 
bekend als de GOMB. Het is een openbare instelling die woningen voor de mid-
denklasse ontwikkelt in sociaal achtergestelde gebieden met als doel de sociale 
mix te bevorderen.
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>>> Sla rechtsaf en loop door tot voorbij de ingang van het metrostation 
Graaf van Vlaanderen.

Omwille van de uitbreiding van de Brusselse metro in de jaren 1970 werd 
een enorme oppervlakte van het centrum van Oud-Molenbeek onteigend en 
afgebroken. De industrie kreunde na de oliecrisis, de laatste fabrieken sloten 
hun deuren of verhuisden. Huurprijzen kelderden en eigenaars trachtten hun 
woning te verkopen. Na de migratiestop van 1974 stabiliseerde de instroom van 
Marokkaanse gastarbeiders, maar de trend was gezet: Marokkaanse arbeiders-
gezinnen vervingen geleidelijk de Italiaanse en autochtone arbeidersklasse. 

De goedkope arbeidskrachten kwamen goed van pas voor de aanleg van de 
Brusselse metro. Die metrowerken zorgden in Molenbeek voor een regelrechte 
ravage. Van het kanaal tot aan Zwarte Vijvers werd een strook grond van 900 
meter lang en tot 80 meter breed compleet met de grond gelijkgemaakt. Nadat 
de enorme bouwput werd toegegooid, bleven de terreinen braak liggen.

Pas vanaf 1995 volgde het herstel: van een niemandsland transformeerde de 
zone tot een wandelboulevard, 11  een proces dat nog aan de gang is. Rive 
Gauche vormt het oudste project en omvat de bouwblokken in rode baksteen. 
De ambitieuze doelstelling was wonen en winkelen te combineren. Op dat 
ogenblik een zaak in deze buurt openen stond echter gelijk met commerciële 
zelfmoord. Vandaag zijn de voorziene winkelpanden, met uitzondering van het 
politiekantoor, allemaal omgevormd tot appartementen.

>>> Loop door in de richting van het kanaal en steek de straat over. Stap verder 
tot op het voet/fietspad.

Het fietspad in asfalt ligt naast het grijze voetpad. Zwarte klinkers vormen hier 
de woorden ‘het gras is opgeschoten zonder vergunning’, een deel van een ge-
dicht van een paar honderd meter lang dat in vier talen het verhaal vertelt van 
Molenbeek als permanente aankomstplek.

De heraanleg dateert van 2011. Op deze plek is een voetgangers- en fietsbrug 
12  voorzien die de Locquenghienstraat moet verbinden met het metrostation 
Graaf van Vlaanderen. Aan de overkant is het landhoofd alvast voorzien. De 
bouw van de brug blijft echter uit. De andere wegenwerken zijn ondertussen 
voltooid. Vooral fietsers krijgen hier opmerkelijk meer faciliteiten dan vroeger. 
De fietsroute langsheen dit deel van het kanaal is enorm populair geworden. Zo 
populair dat voetgangers zich soms moeten reppen om aanstormende twee-
wielers te ontwijken. De ruimte is net te smal om door fietsers en voetgangers 
gedeeld te worden.

>>> Keer op je stappen terug richting Molenbeek en sla voorbij de metro-
ingang de eerste straat rechts in. Via de Darimonstraat bereik je het 
Meelfabrieksplein.

In het kader van het Wijkcontract bouwde Citydev woningen tussen de Dari-
monstraat en de metrosleuf. Op het pleintje valt een industrieel gebouw op 
door zijn metalen liftstructuur tegen de gevel. Deze gevel is de achterkant van 
de vroegere maalderij Farcy. 13  Vandaag biedt het complex plaats aan ver-
schillende organisaties, werkzaam in de hybride Brusselse kunstensector.

Links van het plein bevindt zich een gebouw dat deels op palen staat. Dit ge-
bouw maakt deel uit van het Bedrijvencentrum Molenbeek, 14  alweer een 
project in het kader van een Wijkcontract. Het begeleidt startende onderne-
mers met een collectieve infrastructuur en diensten.
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>>> Volg de Darimonstraat, waar je uit kwam voor je het plein betrad 
verder tot de Toekomststraat en ga enkele passen naar links tot voor het 
huisnummer 15.

De grijze nieuwbouw bevat op de gelijkvloerse verdieping een hek. Daarachter 
bevindt zich een semipublieke tuin op het tracé van het Zavelzinneke. Naast 
de eerste Molenbeekse biomarkt zijn er kleine percelen waarop buurtbewoners 
groenten kweken. Het initiatief Molenbeek Bio Markt, 15  gesteund door de 
gemeente, vindt elke woensdag plaats tussen 14u en 19u. De leveranciers komen 
veelal uit het Brussels Gewest of het Pajottenland.

Aan de overkant van de straat bevindt zich een poort, waarachter het tracé 
van het Zavelzinneke doorloopt.

>>> Maak rechtsomkeer en volg de Toekomststraat nu richting Brussel.

Op het nummer 35 bevindt zich een filiaal van BON, 16  het Brussels Onthaal-
bureau voor Nieuwkomers. Het biedt inburgeringsprogramma’s met cursussen 
in verschillende talen aan. Sinds 2015 is het opgegaan in het Agentschap voor 
Integratie en Inburgering.

>>> Je bereikt de Koolmijnenkaai.

De naam verwijst naar de steenkool die vanaf 1835 via het kanaal in bulk en 
dus goedkoop werd aangevoerd. Dit stimuleerde de industriële ontwikkeling 
van de Brusselse Kanaalzone.

>>> Voor jou ligt een brug. Wandel tot in het midden.

Deze brug 17  dateert van 1935. Een voorwaarde om de bouwopdracht binnen 
te rijven, was het gebruik van Doornikse blauwe steen. De overheid steunde 
hiermee de Belgische steenkapperijen in tijden van crisis.

>>> Loop verder, steek het zebrapad over en ga naar links tot voor de 
hoofdingang van het Klein Kasteeltje.

In 1848 start de bouw van het Klein Kasteeltje, 18  een kazerne voor 1.200 
infanteriesoldaten. In 1868 breidt het gebouw uit voor de soldaten van de Ne-
gende Linie (vandaar de huidige straatnaam). Van 1950 tot 1984 doet het dienst 
als keuringsdienst voor miliciens.

In 1986 kreeg het Klein Kasteeltje een nieuwe bestemming als open onthaal-
centrum voor asielzoekers met plaats voor 800 mensen. Ze wachten er op een 
uitspraak over hun asielaanvraag. Ze komen uit alle hoeken van de wereld en 
de top 5 van landen varieert naargelang de conflicten die aan de gang zijn. 

In deze buurt kan het opvallen dat mensen samentroepen op straathoeken. Ze 
staan daar niet toevallig. De kans dat je een bestelwagen van een bouwfirma 
ziet, is groot. Samen met de Anderlechtse Heyvaertbuurt, bekend van de twee-
dehands autohandel richting Afrika, vormt deze buurt een informele ‘rekrute-
ringsdienst’ voor goedkope en vaak illegale arbeidskrachten in de bouwsector. 
Deze ‘samenscholingen’ tref je mogelijk ook wat verder op deze wandeling aan 
in de Diksmuide- en Ieperlaan.
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>>> Stap even verder rechts de Houthulstbosstraat in en kies voor de rechter 
straatkant. Na 100 meter ligt aan de overkant van de straat de Stichting 
Semet-Solvay.

Architect Van Neck tekende dit complex met arbeiderswoningen 19  in 1913. 
Drie jaar later volgde de inhuldiging. Het werd later overgedragen aan de Brus-
selse Haard. Door de bouwhoogte en de winkelpuien op de gelijkvloerse verdie-
ping integreert het gebouw zich in het stedelijk weefsel. Bovendien kregen de 
bewoners een voor die tijd bijzonder comfortabel gebouw.

>>> Loop de Houthulstbosstraat verder uit tot een grote open ruimte waar 
verschillende straten op uitgeven. Steek de straat naar links over en stap tot  
de zitbanken ter hoogte van de groentewinkel.

Let op de originele combinatie van water en doorgaand tramverkeer. 20   
Ingericht in het kader van Wijkcontract De Kaaien, alludeert het water op het 
kanaal Brussel-Rupel. Dat oorspronkelijke kanaal lag waar vandaag de bomen-
rijen staan. Het gele pad maakt deel uit van een keten Brusselse fietspaden. Aan 
de randen van het plein staat nogal wat zitinfrastructuur om hier een vertoef-
plek te creëren. Sinds de herinrichting heeft deze open ruimte ook een naam: de 
Oeverpoort.

>>> Volg de Ieperlaan tot het kruispunt met de Diksmuidelaan.

De inrichting in functie van de zwakke weggebruiker lijkt sterk op die van de 
Handelskaai (ook een onderdeel van Wijkcontract De Kaaien).

>>> Blijf de Ieperlaan volgen, loop naar de brug bij de Sainctelettesquare 
en steek deze over. Steek via het zebrapad de Koolmijnenkaai over, ga naar 
rechts, steek weer een straat over tot bij het standbeeld van de struikelende 
agent.

Het beeld ‘Vaartkapoen’, 21  naar een ontwerp van beeldhouwer Tom Frantzen, 
kwam er in 1995 op initiatief van gemeenschapscentrum De Vaartkapoen. Het 
stelt de Molenbeekse variant voor van de Brusselse ket. De Vaartkapoenen wa-
ren de stoere laders en lossers van de schepen die aanmeerden. Frantzen ver-
wijst met de titel van zijn beeld naar Molenbeek, maar met de inhoud knipoogt 
hij naar de guitenstreken in de Kwik & Flupke-strips. De beeldhouwer is geliefd 
omwille van zijn figuratieve, humoristische stijl.

>>> Ga verder in de richting van het rood bakstenen kantoorgebouw en loop 
de Werkhuizenstraat in. Daar bevindt zich een cluster van organisaties actief 
binnen de sociale integratie.

De met mozaïek versierde inkompartij van het nummer 25 is de ingang van 
het Regionaal Integratiecentrum Foyer. 23  Deze instelling was de eerste in 
Brussel om zich al in 1969 te richten op kinderen van migranten uit Marokko en 
Turkije.

In de loop der jaren startte Foyer verschillende deelwerkingen op in deze 
straat. Zo is er op nummer 36 een atelier houtbewerking voor buurtbewoners. 
Het nummer 40 huisvest dan weer het Gewoon Vreemd Paleis, een sympathie-
ke plek waar kinderen en jongeren op een speelse manier over de samenleving 
leren. 

7

20  TRAM

21  VAARTKAPOEN

DOE-HET-ZELF-WANDELING

23  FOYER

©
 F

oy
er



>>> Volg de Werkhuizenstraat verder tot voor het nummer 3.

Het stadslabo JES, 24  gericht op jongeren van 5 tot 35 jaar, werkt op een 
participatieve wijze aan welzijn, opleiding en vrije tijd. JES, dat ook vestigingen 
heeft in Gent en Antwerpen, wil kinderen en jongeren een stem geven in hun 
stad.

>>> Loop de Werkhuizenstraat uit en sla links de Beekstraat in. Die gaat even 
verder over in de Koolmijngraversstraat. Blijf deze volgen tot er links een 
gebouw opduikt dat als een blokkendoos gestapeld lijkt. Stap onder een grijs 
gebouw langs een graffiti het Zennepark in tot je links een schouw ziet.

Ook deze sociale woningen van het architectenbureau B-Architecten 
kwamen tot stand in het kader van een wijkcontract, samen met het 
parkje. 25  Beide volgen het tracé van het Zavelzinneke. De architecten kozen 
ervoor om de zwaar vervuilde grond niet te saneren, maar wel om hem te iso-
leren onder een betonnen dekplaat. Alle planten staan hier dan ook in bakken. 
In het verlengde van het terrein, achter de afsluiting, zou het parkje moeten 
uitbreiden, zodat het groene lint weer wat langer wordt.

>>> Keer op je stappen terug naar de Koolmijngraversstraat, neem deze naar 
links en neem vervolgens de Groene Hondstraat naar rechts.

De hele rechterkant van de Groene Hondstraat wordt ingenomen door wonin-
gen die door Citydev zijn gebouwd.

>>> Volg de Groene Hondstraat tot het kruispunt met de Toekomststraat.

Op de hoek links, achter de gevel met de muurschildering van een zeilschip in 
een storm, zit een gloednieuw initiatief. Le Phare du Canal 26  is een ‘coworking 
space’, waar men tegen betaling een vergaderruimte, bureel, printer en kopi-
eermachine kan gebruiken. Wie nood heeft aan rust na het werk, kan op het 
gelijkvloers terecht voor spijs en drank.

>>> Hier eindigt de wandeling. Volg je het kanaal naar rechts, dan kom je 
eerst langs het metrostation Graaf van Vlaanderen en vervolgens bij de 
Vlaamsepoort, waar deze stadsverkenning begon.

24  JES

26  PHARE DU CANAL

Goesting in meer Brussel? 
Op www.UiTinBrussel.be vind je de cultuur- en 
vrijetijdsagenda van Brussel en een pak tips om 
de stad te ontdekken. UiTinBrussel is een initiatief 
van Muntpunt.

UiTinBrussel
02 278 11 11
info@uitinbrussel.be
www.uitinbrussel.be
www.muntpunt.be 

Voor deze wandellus deed UiTinBrussel een beroep 
op de gidsenvereniging Brukselbinnenstebuiten. 
De gidsen van Brukselbinnenstebuiten tonen je de 
stad te voet, per bus of met de tram. Daarbij ver-
trekken ze steeds van de stedelijke realiteit, de vele 
tegenstellingen, uitersten en mogelijkheden van 
de stad. Bruksel keert de hoofdstad binnensten-
buiten en heeft aandacht voor kleine gevoelighe-
den. Brukselgidsen praten dus niet vrijblijvend, 
ze houden van hun stad en die liefde geven ze je 
graag mee.

Brukselbinnenstebuiten
02 218 38 78 
bruksel@skynet.be 
www.brukselbinnenstebuiten.be

Eerste publicatiedatum: 10/07/2017
Alle foto’s vallen onder het copyright van Muntpunt, tenzij anders 
vermeld onder de foto.
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