
 

       SVCBNSL ● SYNTHESE ● STUDENTEN- EN GEMEENSCHAPSPOOL ● 2020 1|2 

SY
N

TH
ES

E 
 

ONTWIKKELING VAN EEN STUDENTEN- EN GEMEEN-
SCHAPSPOOL KONINGINNEPLEIN 

 

 

 

 CONTEXT 

Rond de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek bevinden zich talrijke hogescholen. Dat betekent dat 

dagelijks meer dan 5.000 studenten en bijna 1.000 professoren in dit dense deel van de eerste Brus-

selse kroon komen. Toch zijn ze weinig aanwezig in de openbare ruimte en er kan dus meer interactie 

met de wijk zijn. Er zijn weinig openbare infrastructuren die beantwoorden aan de behoeften van de 

studenten, het commercieel aanbod in de wijk is weinig aangepast en er is weinig contact tussen de 

plaatselijke actoren, de culturele instellingen en de hogescholen. 

In die zin is het stadsvernieuwingscontract “Brabant-Noord-Sint-Lazarus” van plan om recht op het 

Koninginneplein een centrum voor de studenten en voor de wijk te creëren. De inrichting van een 

nieuwe uitrusting is een sterke hefboom voor het mobiliseren en faciliteren van ontmoetingen tus-

sen deze actoren en die eveneens beantwoorden aan hun behoeften.  

Via RenovaS vzw is de gemeente Schaarbeek de woningen op de nummers 14-15 en 16 van dit plein 

aan het verwerven voor een nieuwe multifunctionele plek, die toegankelijk is voor zowel studenten 

als inwoners van de wijk. Deze uitrustig zal de ontmoetingsplaats zijn voor de studenten van de ver-

schillende scholen maar zal ook een uitwisselingsplaats zijn voor de scholen, bewoners en andere 

gebruikers van de wijk.  
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Deze ruimte wordt een verbindende ontmoetingsplaats met een forum, een evenementenhal, polyva-

lente ruimten, een studentenloket en enkele studentenwoningen. De gemeente ziet hierin een unieke 

gelegenheid om nieuw leven te brengen op het Koninginneplein, dat eveneens zal worden heraange-

legd in het kader van het stadsvernieuwingscontract. 

 

De uitrusting zal moduleerbare ruimten en ruimten met afmetingen bieden die aangepast zijn aan het 

onthaalprogramma voor de verschillende publieken. Deze uitrusting moet in essentie flexibel zijn om 

bestand te zijn tegen elk gebruik maar moet ook tijdsbestendig zijn en evolueren naargelang de be-

hoeften van de studenten en de wijk. 

In de loop van 2018-2019 werden burger- en studentenraadplegingen uitgevoerd. De resultaten van 

deze raadplegingen werden vergeleken met de bestaande uitrustingen en organisaties in de wijk. Sa-

men met de analyse van de referentieprojecten hebben zij zo de verschillende functies van de toe-

komstige studenten- en gemeenschapspool bepaalt (zie schema). 

Deze nieuwe optiek van het delen van een openbare uitrusting tussen de studenten en plaatselijke 

actoren van de wijk zou een bredere dynamiek voor het delen van vaardigheden, het bundelen van 

lokalen en diverse activiteiten kunnen opstarten.  

 

 SCHEMA 

 

[organigram | 2019 | synthese] 

 


