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De nieuwe Tivoli-wijk in Laken

DuurzaâÍr, betaalbaar en
een economische speler
ln Laken is Tivoli bijna klaar. Deze unieke wijk geeft een nieuwe dimensie aan
het leven in de grootstad: milieuvriendelijk, zuinigheid en aangenaam wonen voor
een divers publiek; maar ook de creatie van duurzame lokale werkgelegenheid.

Tivoli bestaat uit twee delen. De
eerste fase van het project was Brussels

Greenbizz, een plaats waar duurzame
groene bedrijven hun eerste stappen
kunnen zetten. Greenbizz bruist intus-
sen van activiteit, maar binnenkort is

ook fase rwee klaar: GreenCity.

Ambitieus
Citydev, de publieke ontwikkelings-

maatschappij van het Brussels ge\Mest,

had grote ambities. GreenCity moest
een voorbeeld van duurzame stadsont-
wikkeling worden, met een sterk soci-
aal aspect. De hoofdaannemers rvaren
- vanzelfsprekend - drie leden van de

Confederatie: BAM Contractors, Jac-
ques Delens uit de Besix-groep en BPC
uit de CFE-groep. De ontwikkelaar van
de woningen op de site was PARBAM,
een combinatie van Pargesy en Kairos,
de ontwikkelingspoot van BAM.

Sociaal
Het project omvat 126 sociale huur-

woningen en 271 geconuentioneerde
woningen met een huur- of verkoop-
prijs die aan voorwaarden verbonden
zijn. Daarnaast zijn er twee crèches en

een kleine 800 vierkante meter han-
delsruimte. Gedelegeerd bestuurder
Benjamin Cadranel van citydev geeft
de aannemers een pluim: ondanks de

zeer hoge bevolkingsdichtheid in de

buurt, is niemand komen klagen dat de

werken overlast veroorzaakten.

Groen
De ecologische lat lag hoog voor

GreenCity: een laag energieverbruik,
biodiversiteit, hernieuwbare energie,
rationeel waterbeheer ...

De totale oppervlakte van de site is

4,5 heaare. Op de openbare ruimte,

die ongeveer een hectare groot is, liggen
een groene zone en een promenade van
respectievelijk 2000 en 1000 vierkante
meter. De biodiversiteit wordt gega-

randeerd door een twintigtal biotopen,
niet alleen op de grond maar ook op de

gevels en de daken. In samenwerking
met de natuurbeschermingsvereniging
Natuurpunt werd bijvoorbeeld een

broedplaats voor gierzwaluwen gecre-

eerd.

Deseneop hetdak. Ditprojectis in alle

betekenissen van hetwoord duunaam.
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ten van duurzaamheid. Maar niet in
GreenCity. De nieuwe straten in de

wijkzijn ontworpen om zachte mobi-
liteit aan te moedigen. Voetgangers en

ûetsers staan voor een keer bovenaan
in de pikordel Er komen 663 fiets-
stalplaatsen vlak bij de ingang van de

gebouwen; op de promenade en in het
park mogen alleen voetgangers binnen.

Allemaal samen
\Øonen is niet duurzaam als het

onprettig is. De nieuwe wijk stimuleert
dus het gemeenschapsgevoel. Er is bij-
voorbeeld een collectieve wâsserette,
die draait op de groene stroom van de

zonnepanelen en het gerecupereerde
regen'water. Een infocentrum verhoogt
de betrokkenheid van de inwoners bij
de groene ambities van GreenCity.
Normaal kunnen de eerste gezinnen
in mei van dit jaar naar de nieuwe eco-

wijkverhuizen.

www.citydev.brussels

Ð

0ndanla de grote verdichting, zijn de woningen nietverktampt. GreenCitytelt

om een dede sociale woningen en twee derde geconventioneerde woningen.

GreenGty prod uceert zelf 35 0/o va n

de energie nodigvootde bewoning.

Zuinig
De bewoners en de handelaars van

de nieuwe wijk zullen aangespoord
worden om te sorteren en te composte-
ren om de hoeveelheid afval te vermin-
deren.

AIle woningen halen de passiefstan-

daard, en GreenCity produceert 35 o/o

procent van de nodige energie om er te

rvonen. De gebouwen zijn aangesloten

op een stadsverwarming met een zeer

efficiënte centrale stookinstallatie op
gas, die instaat voor het sanitaire warm
water en de verwarming. Een collec-
tief systeem dus, maar dan per woning
individueel regelbaar. Daarnaast staan

er fotovoltai'sche panelen op de daken.
Interessant: de panelen zijn gefinan-
cierd door een derde-investeerder. Na
tien jaar worden de installaties eigen-
dom van de inwoners van de wijk.

GreenCity benut zoveel mogelijk
regenwater voor huishoudelijk gebruik
en recycleert licht verontreinigd grijs-
uater. Spaarkranen, doucheknop-
pen en andere toestellen drukken het
waterverbruik. De omgeving is zo inge-
richt en beplant datze de buffering en

de infiltratie van hemelwater bevordert.
Op alle gebouwen, zelfs onder de foto-
voltaïsche panelen, liggen groendaken.
In elk lot van GreenCity zal een moes-

tuin aangelegd worden op een dak.

Zachte mobiliteit
Verkeer en mobiliteit worden wel

eens over het hoofd gezien als aspec-
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De werken aan Tivoli naderen het
einde, en dat werd op 2O februari
gevierd meteen spetterend buurt-
feest. Ook koning Filip kwam van de
feestvreugde genieten. Bovendien

vereerde hij enkele ondernemingen
die in Creenbizz aan deweg timme-
ren met een bezoek.

Voor het Brussels Cewest moet Tivoli

immers niet alleen milieuvriende-
lijk en sociaal zijn; het project heeft
ook een economische functie en is

dus een incubatorvoor beginnende
ondernemers die lokale, duurzame
werkgelegenheid creereh.

HOOG BEZOEK

Koning Filip ínGreen(ity. Rechßvan hemWim

Straetmans (Executive Directorvan Kai¡os, de

ontwikkelingspootvan BAM) en link Benjamin

(adnnel (gedelegæd best uuder cigdev).
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