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Steylsstraat / Emile Delvastraat – Hippodrome Projects
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Excusée :  Mme V. FRANCHIOLY-  IBGE- Bruxelles Environnement. 
 



VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 

OVERLEGCOMMISSIE 
Vergadering van 16/12/2009  

 
 

AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIG ATTEST (S.A.)  EN MILIEU-ATTEST (M.A..) – 1A 
GEMENGD PROJECT 

 
Adres: STEYLSSTRAAT / EMILE DELVASTRAAT  
 
Aanvrager: Hippodrome Projects N.V. 

Dhrn Jos Vaes en Hans Weymans  
Viartenstraat, 14  
3520  Zonhoven 
    

Onderwerp: slopen van een opslagruimte / bouwen van handelsruimtes en appartementen met parkings en 
aanleg van niet-bebouwde ruimte inclusief de (private) wegenis 
+ Effectenstudie 
 
Ref.: 413/08 - 009S/08  
Openbaar onderzoek - Reacties: 26 + petitie met 198 handtekeningen 
 
 
EENPARIG ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 
Overwegende dat het project een nieuwbouw voorziet op een verlaten industriële site ; 
Overwegende dat het project een gemengdheid van bestemmingen creëert met de nadruk op woningen voor 
diverse bevolkingsgroepen en service-flats voor bejaarden ; 
Overwegende dat de gemengdheid van het project nog kan verbeterd worden door op de gelijkvloerse 
verdiepingen een grotere diversiteit van economische activiteiten te voorzien; 
Overwegende dat het project conform is met het gewestelijk bestemmingsplan ; 
Overwegende dat het project het voorwerp heeft uitgemaakt van een effectenstudie ; 
Overwegende dat het project een verbindingsweg tussen de Steylsstraat en de E. Delvastraat creëert met een 
centraal plein en een circulaire weg rond de nieuwe gebouwen ;  
Overwegende dat het project gebruik maakt van de helling vanaf de Steylsstraat naar de spoorweg toe om 
gradueel de gabarieten te verhogen ; 
Overwegende dat de gabarietstoename vanaf de E. Delvastraat te abrupt stijgt naar het centrale plein toe ; 
Overwegende dat op die wijze het project een overgang realiseert tussen de hoogbouw van de Jetse Haard en 
het omliggend stedelijk weefsel ; 
Overwegende dat de komst van nieuwe gezinnen in de wijk een belangrijke en blijvende heropleving van de 
wijk zal garanderen ; 
Overwegende dat het project een inbreidingsproject is, welke een stedelijk element aan de wijk toevoegt ; 
Overwegende dat de groenvoorziening binnen het project nog verbeterd kan worden door de vermindering 
van de bouwdensiteit; 
Overwegende dat het project aansluitingsmogelijkheden biedt voor fietsers en voetgangers naar de Jetse 
Haard, naar de de Smet de Naeyerlaan en naar het terrein van de ALDI aan de E. Delvastraat ; 
Overwegende dat het inverseren van de inplanting van de nieuwe weg ten opzichte van gebouw A een 
meerwaarde creëert voor de groene ruimte voor dit gebouw door een betere bezonning ; 
Overwegende de aanbeveling van het begeleidingscomité van de effectenstudie de wegenis slechts op één 
gemeente te voorzien ; 
Overwegende dat het aspect van de parking en blinde muur van de aanliggende Lidl verzacht kan worden 
door een groenscherm ; 
Overwegende dat het verwijderen van gebouw D, het centrale plein meer allure zal geven en de densiteit van 
het project zal verlagen ; 
Overwegende dat het redelijk is de densiteit van het project en deze van het omliggende bouwblok 
gelijkwaardig te houden ; 
 



 
 
Overwegende dat de pleinfunctie enkel mogelijk is door het behoud van de inplanting van gebouw B ; 
Overwegende dat het noordelijk deel van gebouw C zich op minder dan 1,5 m van het terrein van de NMBS 
bevindt en geen circulatieruimte voorziet voor de brandweer ; 
Overwegende dat dit terrein van de NMBS geen deel uitmaakt van deze aanvraag ; 
Overwegende dat een zone 30 in gans het project de verkeersafwikkeling zal bevorderen en veiliger maken ; 
Overwegende dat het aantal parkingplaatsen dient herzien te worden in functie van het gewijzigd project ; 
Overwegende dat, gelet op de schaal van het project, een WKK voor een combinatie van gebouwen kan 
bestudeerd en overwogen worden ; 
 
GUNSTIG, onder voorbehoud :  

- de toegangsweg vertrekkende vanaf de Steylsstraat te inverseren ten opzichte van het N-Z gedeelte 
van gebouw A (inplanting volledig op het grondgebied van Brussel) en de tuinzijde ervan langs de 
gebouwen van de Jetse Haard in te planten ; 

- langs de Steylsstraat een achteruitbouwstrook te voorzien voor gebouw A om een gemakkelijke en 
veilige in- en uitrit te voorzien; 

- een groene strook met bomenrij aan te leggen tussen de toegangsweg en de vroegere site van 
Johnson Pump ; 

- het gebouw D te verwijderen, de crèche die hierin werd voorzien in gebouw B in te planten en de 
capaciteit ervan op te trekken tot minimum 30 kinderen; 

- het plein aan te leggen als een kwalitatief publiek toegankelijk plein (publieke tuin met bomen) 
zonder parkeerplaatsen en perifere parkeerplaatsen voor de gebouwen; 

- de lengte van het gebouw C te beperken tot ongeveer 55 m, te rekenen vanaf de zuidgevel (snede C), 
tenzij het aangrenzend terrein van de NMBS ingelijfd wordt in het project en aangelegd wordt als 
park ; 

- in het aangepaste project een gelijkaardige mix van types woningen met inbegrip van de serviceflats 
te voorzien ; 

- een grotere gemengdheid van het project na te streven door op de gelijkvloerse verdiepingen van de 
gebouwen die het plein omzomen meer economische activiteiten te voorzien (handel, vrije beroepen, 
productie-activiteiten, …) ; 

- voor het gebouw C een geleidelijke toename van de gabarieten te verwezenlijken vertrekkend van de 
gabarieten van de bestaande woningen in de E. Delvastraat naar de circulaire binnenweg toe ; 

- de weg voorzien achter gebouw B (waterdoorlatende zone) eveneens aan te leggen als berijdbare 
weg en alle nieuwe wegen in te richten als zone 30 ;  

- de voetgangersdoorgang tot de site van de Jetse Haard voorzien tussen gebouw A en B en aan te 
leggen in samenspraak met de Jetse Haard;  

- de mogelijkheid te bestuderen om een voetgangersdoorgang ter hoogte van het noordelijk deel van 
de circulaire weg naar de site van Aldi gelegen aan de E. Delvastraat te voorzien;  

- het aantal parkingplaatsen te herzien in functie van het aangepaste project ;  
- de haalbaarheid van WKK installatie te bestuderen en desgevallend toe te passen. 

 
De stedenbouwkundige aanvraag zal terug dienen onderworpen te worden aan speciale regelen van openbaar 
onderzoek. 
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