
Cultuurraad Borgerhout 

 

Betreft :  advisering Engelse Lei  :  

 

Aanleiding 

 

- Op 1 september werd de vraag en het dossier doorgemaild omtrent de heraanleg van 

de Engelse Lei. We bedanken het districtsbestuur voor het uitstel dat zij ons gegeven 

hebben omtrent deze materie.  

 Wij wensen het volgend advies te formuleren aan het districtscollege : 

 

Advies 

Als adviesraad cultuur adviseren we het districtsbestuur :  

 

Wij zijn er zeker van dat er vakkundig en professioneel is overwogen om de Engelse Lei te 

herschapen in een groene en verrijkende zone tussen de drukte van de Stenenbrug en de 

Plantin en Moretuslei. 

We willen adviseren om de studie en de plannen te vergelijken met het project “Tussen de 

bogen” in Amsterdam.  14 jaar geleden heeft men daar een soortgelijk project gerealiseerd. 

Hoewel de vergelijking interessant is, heeft de plek in Amsterdam niet de grote potentie van 

de Engelse Lei. In Amsterdam is de ruimte (hoogte) en het aantal bogen beperkter, de 

vormentaal is ondertussen wat gedateerd.  

De link naar dit project is http://www.arcam.nl/tussen-de-bogen/ 

 

Punt 1/  

Gezien het aantal en de beschikbare ruimte biedt dit project een unieke kans om het artistieke 

karakter van ons district in de verf te zetten.  

We adviseren het bestuur om bijvoorbeeld een deel van de ruimtes in handen te geven van de 

artistieke en creatieve sector als ateliers waar bovendien een minimaal openbaar karakter aan 

gekoppeld kan worden.  

Het betrekken van ervaren verhuur-platforms voor de artistieke en creatieve sector, zoals 

bijvoorbeeld Studio Start voor de artistieke en Design Centrum De Winkelhaak voor de 

creatieve sector, is een must. Dergelijke partners hebben de expertise om deze unieke plekken 

karaktervol, met voldoende potentieel en gedurig (langer dan de eerste verhuurtermijn) in te 

vullen.  
Het stimulerende karakter van een goed beleid draagt soms meer bij dan het louter 

uitvoerende en biedt op termijn meer mogelijkheden tot positief overleg met de betrokken 

actoren.  

 

Punt 2/  

Hoewel de centers niet als monument geklasseerd werden of in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed opgenomen werden, zijn deze o.i. met zorg en respect te behandelen. Dit 

project is een kans om waardevol erfgoed van de spoorwegen een nieuwe uitdagende 

toekomst te geven. Elke ingreep moet aan dit kader getoetst worden. 

 

Punt 3/ 

Wij betreuren het verminderen van parkeerplaatsen zonder hiervoor een alternatief te 

(kunnen) bieden. 

http://www.arcam.nl/tussen-de-bogen/


Dit is nefast voor bezoekers van de diverse RVT’s en dienstencentra’s in de buurt (De Fontein 

en de Hoge Weg) maar evenzeer voor de nabije culturele huizen zoals de Roma en Theater 

Jojo. 

We vragen de parkeermogelijkheden opnieuw / verder te bestuderen (bijvoorbeeld 

gegroepeerd dwars parkeren en afzonderlijk links en rechts van de rijweg). 

 

Punt 4/  

Ten slotte adviseren wij nogmaals om in dit project van in het begin het belang van kunst in 

de openbare ruimte in te bedden. We verwijzen naar architectuurprojecten (openbare 

bouwprojecten) waar sinds ruime tijd 1% van het budget besteed dient te worden aan ‘kunst’ 

in de ruime zin van het woord. Wij zien in dit architectuurproject ook een mooie kans om 

kunst te integreren in de openbare ruimte.  

O.i. is het belang van openbare verlichting niet te onderschatten. Zo wordt de sfeer gezet om 

deze karaktervolle openbare ruimte op elk moment van de dag en nacht te bezoeken.  

 

Wij willen als adviesraad met jullie samen zitten omtrent een mooie aanpak van dit laatste 

punt en zo de lokale professionelen aanspreken tot creativiteit in eigen omgeving. 

 

Besluit 

 

Wij hopen dat het districtscollege ons advies punt per punt zal overnemen. 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

                     
               

 

Geert Janssens      Danny Geleyn 


