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Marguerite Durasplein 
 Verslag van de terreinbezoeken van 25, 26 en 29 augustus en 8 september 2020 

 
Er was een grote opkomst op 25, 26 en 29 augustus op het Marguerite Durasplein. Bedankt voor uw tijd en voor uw vele bijdragen en ideeën. In dit verslag delen 
we de informatie die we tijdens deze terreinbezoeken verzamelden. 
 
Achtergrondinformatie:  
 3 terreinbezoeken op het Marguerite Durasplein: 25, 26 en 29 augustus 
 Wandeling door de buurt met de lokale verenigingen: 8 september 

 
Tijdens deze bezoeken wilden we de bewoners en gebruikers van het plein leren kennen. We wilden weten wat de burgers vinden van de twee scenario’s in het 
richtplan en we wilden de online enquête laten invullen, die de Stad Brussel begin dit jaar maakte. Bekijk hier de resultaten. 
 
Profiel van de deelnemers 

- Buurtbewoners 
o Gebruikers van het park met hond (mannen en vrouwen tussen 30 en 50 jaar) 
o Gebruikers van de speeltuin (jonge gezinnen tussen 30  en 45 jaar) 
o Wandelaars (mannen en vrouwen tussen 30 en 65 jaar) 
o Bewoners van de buurt rond het plein (mannen en vrouwen tussen 30 en 65 jaar) 
o Jongeren die niet in de wijk wonen, voornamelijk mannen (tussen 25 en 40 jaar) die naar het park komen om vrienden te zien, te drinken, naar 

muziek te luisteren 
- Buurtverenigingen die verschillende doelgroepen vertegenwoordigen:  

o Kinderen 
o Jongeren  
o Sociale huurders 
o Andere 

- Diensten van Stad Brussel: 
o Stedenbouw  
o Groene ruimtes 

https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/003/029/original/2020_Sondage-Margueritte-Duras-R%C3%A9sultats_Tous-NL.pdf?1594392245
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Aantal deelnemers:  
 Ongeveer 100 personen hebben hun mening gegeven 
 45 personen hebben hun gegevens achtergelaten om deel te nemen aan het inspraakproces 
 15 personen van buurtverenigingen namen deel aan de wandeling (Bravvo, Brusuf, Bral, UrbanFoxes, Maison des Enfants, Habitat et Rénovation, Comité 

Alhambra, PCS, enz.) 
 

Bevindingen en ideeën  
Het plein wordt intensief gebruikt door de buren, maar wordt ook doorkruist door mensen die van en naar het stadscentrum gaan. Het park heeft veel 
verschillende functies die de diversiteit van de gebruikers weerspiegelen (speeltuin, fitnessruimte, hondenpark, petanque-terrein, tafeltennis, bankjes).  
 

Bevindingen Ideeën 
 

Speeltuigen en speeltuin 
- Intensief gebruikt door bewoners en buurtverenigingen 
- Te klein in verhouding tot het aantal gebruikers 

- Vergroten van de speeltuin  
- Verfraaien, mooiere materialen gebruiken 
- Speeltuigen voor jongvolwassenen verticaal opstellen om plaats te 

winnen  
- Een paviljoen inrichten? (niet om te drinken, maar met spelletjes zoals 

petanque, molki (Fins kegelspel), pingpongbatjes, enz.) 
- De betonvloer bij de ingang van het park benutten als speelplaats voor 

kinderen (met tekeningen op de grond, stickers, kleuren).  
- Plekken voor jongeren voorzien (skatepark met stevige materialen?)  

 
 

Hondenpark  
- Veel gebruikt door hondenbezitters  
- Ontmoetings- en verzamelplaats voor hondenbezitters  
- Momenteel groter dan de speeltuin 
- Slecht geïntegreerd in het parklandschap  
- De locatie is ongeschikt (snijdt de wandeling af) 
- Hondentoilet versus hondenpark (dubbel gebruik) kiezen voor het 

een of het ander ? 
 

- Deze functie beter integreren in het parklandschap  
- Installeer waterfonteinen die ook kunnen dienen voor de dieren  
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Toilet 

- Niet geïntegreerd in het park (niet ideaal gelegen) 
- Vaak niet toegankelijk (vaak gesloten zodat het park deze functie 

opneemt) 

- Zorg voor de esthetiek van de toiletten, integreer ze beter in het park 
- Voorzie deuren  
- Toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn: toiletten met verhoogde 

deuren zodat de voeten van de gebruikers gezien worden en een 
groter gevoel van veiligheid gecreëerd wordt. 

Hinder: 
- Reuzenrad + Winterpret (zwaar overlast van geluid en verlichting + 

verkeershinder in aangrenzende straten die afgesneden zijn) 
- Veel gevechten in het park tussen groepen jong en oud 
- Veel alcoholmisbruik 

- De sociale controle versterken om te voorkomen dat er wordt 
gevochten 

- Alcoholgebruik verbieden in het park 
- Bordjes aanbrengen die vragen om de regels na te leven 

 
Onveiligheid 

- Sommige gebruikers (vooral vrouwen) voelen zich onveilig (worden 
lastig gevallen) 

- Gebrek aan verlichting in sommige delen van het park  
- De aanwezigheid van auto's rondom het plein maakt het gevaarlijk, 

vooral voor kinderen die er spelen 
 

- Zorg voor verlichting om het gevoel van veiligheid te bevorderen 
(lichtslinger in de hoogte en niet alleen licht op de grond?) 

 

 
Inrichting en groen  

- Sterke en mooie bomen 
- De gazons zijn in zeer slechte staat 
- Het park lijkt erg verwaarloosd 
- De kastanjeboom wordt zeer gewaardeerd door de gebruikers (die er 

naartoe gaan om te picknicken, te lezen, met vrienden te zitten) 
- Niet genoeg groen in de Vijfhoek 
- Er is een probleem met de waterdoorlaatbaarheid van de grond 

(ongeschikte bekleding en problematisch als het regent) 
- Het park wordt onvoldoende onderhouden, het ziet er erg 

verwaarloosd uit en is daarom geen aangename plek 

- Bestaande bomen behouden 
- Geef de voorkeur aan aanplantingen in de volle grond en niet aan 

bomen in potten (geen ophoping van afval) 
- Plant honingplanten, diversifieer  
- Voorzie andere bodembedekkers dan gazons 
- Werk met waterdoorlaatbare materialen 
- Voorzie een ruimte voor voetgangers om te voorkomen dat ze over 

gazons en door het groen moeten lopen 
- Geef water een plaats (drinkwaterfonteinen) 
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- De trottoirs rond het park zijn in zeer slechte staat (vooral aan de kant 
van de Schuitenkaai) 

- Er zijn veel paden (het gevoel dat het park versnipperd is - een plek om 
door te gaan en niet om te blijven)  

- De banken zijn vaak bezet 

- Geef zichtbaarheid aan het water (kleine fonteinen op de grond of 
waterloopjes), dat zou gezinnen met kinderen aantrekken en een 
pluspunt zijn voor de biodiversiteit 

- Zorg voor meer banken en zitplaatsen met een goede oriëntatie voor 
als er zon is, maar zorg ook voor schaduwrijke plekken 
 

  
Mobiliteit   

 
Fietsverkeer:  

- Fietsverkeer in het park (gebruiksconflict) met voetgangers en 
kinderen 

- Gebrek aan fietsenstalling aan de rand van het park  
- Gebruiksconflict tussen fietsers en voetgangers 
- Deel van het park aan het Ieperplein: de oppervlakte nodigt fietsers 

momenteel uit om het wandelpad in het park te volgen en er 
doorheen te fietsen 

- Verplaats het fietsverkeer of reserveer een duidelijk bewegwijzerd 
deel ervan voor fietsers 

- Verhoog het aantal fietsenstallingen aan de rand van het park 
- Maak gebieden die bestemd zijn voor fietsers beter zichtbaar 

(signalisatie op de grond) 
 

 
Autoverkeer:  

 
- Sterke autodruk sinds de installatie van de voetgangerszone 

(Anspachlaan) 
- Niet-naleving van de maximumsnelheid (gevaar voor kinderen) 
- Regelmatige trillingen en geluidshinder 
- Problematisch verkeer tussen de Varkensmarkt en de 

Loqueghienstraat (problematische bocht)  
- Snelheidsovertredingen 
- Het verkeer kan in beide richtingen stromen, waardoor er een grote 

druk op de perimeter ontstaat 
- Baksteenkaai, Steenkoolkaai: stadssnelweg, regelmatig 

snelheidsovertredingen, gevaar voor voetgangers en kinderen 
- De verbinding tussen de waterbekkens en het park is complex 

(afgesneden vanwege het tweerichtingsverkeer) 
- Veel auto's aan de rand van het park  

 
- Verkeerssnelheid verlagen 
- Installeer verkeersdrempels aan de rand van het park 
- Het aantal parkeerplaatsen op de weg verminderen 
- Maak een voetgangerszone van het kruispunt tussen de Arduinkaai en 

Houthulsbosstraat  
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- Het kruispunt van de Oeverpoort: gevaarlijk voor gebruikers die het 
oversteken (de trams rijden snel)  

 
 
 
 Andere ideeën 

 - Het opzetten van een bewegwijzerd / educatief pad in het park 
(bijvoorbeeld Marguerite Duras bekendmaken via haar poëzie; een 
circuit over de geschiedenis van de wijk? Een didactisch parcours over 
netheid) 

- Een agora aanleggen om ontmoetingen aan te moedigen 
- Het park inrichten met edele, duurzame en mooie materialen (idee 

van het robuuste park) 
- Creëer een joggingcircuit  
- Reserveer een zelfbeheerde ruimte voor de bewoners (kleine 

moestuin/collectieve compost)  
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De landschapsarchitecten die de stad begeleiden bij het opstellen van een nieuw richtplan hebben twee visies geschetst om het debat te stimuleren. Deze 
twee visies werden gepresenteerd en besproken tijdens de ontmoetingen. Ze dienden ook als uitgangspunt om de diagnose te verfijnen en ideeën naar 
voren te brengen. 

 

Programmatische visie 
 
Deze visie legt het accent op: 

- De diversiteit aan activiteiten in het park voor alle leeftijden en achtergronden 
- De dynamiek om ruimte te delen tussen gebruikers om er een park van te maken dat 

openstaat voor iedereen  
 

Feedback van bewoners  
 
Sterke punten:  

- Alle functies zijn aanwezig (antwoord op de behoeften van de buurtbewoners) 
- Lijkt een park voor de bewoners en niet voor de voorbijgangers 
- Gevoel voor veiligheid en sociale controle door middel van regelmatige activiteiten   
- Laat het park zijn sociale rol behouden 

 
Aandachtspunten 

- Te veel verharding en te weinig groen  
- De functies liggen verspreid 

 
Ideeën voor verbetering: 

- Combineer invalshoeken en voeg meer groen toe  
- Maak het speelplein groter 
- Breng functies samen om plaats te winnen, maar ook om niet-functionele, rustigere 

zones te creëren 
- Installeer drinkwaterfonteinen (die zo ontworpen zijn dat ook honden er kunnen 

drinken) 
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Groene visie 
 
Deze visie legt het accent op: 

- Het plantenerfgoed van het park verbeteren 
- Het planten van nieuwe bomen en planten die de biodiversiteit vergroten 
- Het creëren van een gestructureerde plantenmassa die voor schaduw en frisheid zorgt 

tijdens de zomer 
 
Feedback van bewoners 
 
Sterke punten:  

- Groene long 
- Mooier en aangenamer 
- Zorgt voor meer afscheiding van de straat, van de auto’s 
- Zorgt voor meer kalmte 
- Gevoel dichter bij de natuur te zijn 

 
Aandachtspunten: 

- Gevoel van onveiligheid als het donker is (hagen, struiken) 
- Zeker alle functies een plaats geven, maar beter geïntegreerd in het park 
- Breng de functionele ruimtes samen in één ruimte om ook rustigere hoekjes te 

garanderen 
 

Ideeën voor verbetering: 
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- Garandeer plaats voor functies (speeltuin, hondenpark, sporttoestellen voor jongeren 
die niet naar een fitnesszaal kunnen gaan) 

- Integreer de functionele plaatsen beter in het landschap (zie hondenpark) 
- Diversifieer de groene ruimtes (niet alleen gazons) 
- Verplaats functies in de twee delen van het park (wandelpad naar het Ieperplein of naar 

de KVS) 
- Werk met duurzame materialen, met ruimtes die tegen een stootje kunnen  
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Informatie en contact 
 
Project gedragen door Groene Ruimten 
Met de steun van: 
 

• Design en inspraakproces: 21 Solutions 
• Architectuur en landschapsontwerp: Omgeving 

 
 
Meer info 
 
Brussel Participatie 
Emile Jacqmainlaan 19 
1000 Brussel   
02 279 21 30 
brusselparticipatie@brucity.be  
www.brussel.be/doe-mee  

mailto:brusselparticipatie@brucity.be
http://www.brussel.be/doe-mee

