
14   DS WEEKBLAD

50 JAAR MANHATTAN AAN DE  ZENNE

‘Beelden van Aleppo 
doen me altijd aan 
de Noordwijk denken’

Vijftig jaar geleden begon de afbraak 
van de Brusselse Noordwijk. Bijna 12.000 
inwoners moesten op de vlucht voor het 
grootste, meest visionaire bouwproject 
uit de Belgische geschiedenis. Vandaag 
is het een desolaat niemandsland, met lege 
kantoortorens en de hoogste concentratie 
sociale flats van de hoofdstad. 

Pascal Verbeken, foto’s Jimmy Kets
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Mijn beste medeburgers! België
gaat in een andere dimensie
terechtkomen. En de bewo-
ners van dit land zullen rui-

mer leven én denken. Althans, indien zij 
daartoe bereid zijn.’ 

Met een lichte tremolo in de stem kon-
digde de Belgische premier Paul Vanden 
Boeynants in een regeringsmededeling op 
televisie niets minder dan de Nieuwe Tijd 
aan. Het waren de heerlijke, grenzeloze ja-
ren 60. De euforie van Expo ’58 was nog 
niet gaan liggen. In de toespraak van Vanden 
Boeynants weerklonk het optimisme van 
John F. Kennedy’s The New Frontier. Alles 
zou anders worden in een tijdperk van hoop 
en ongekende mogelijkheden. Nieuwe ste-
den zouden een Nieuwe Mens baren. 

Het eerste visionaire project dat de toe-
komst dichterbij moest brengen, had vlees-
handelaar Vanden Boeynants alvast zelf in de
steigers gezet, met de hulp van enkele goede 
vrienden uit de ondernemerswereld: het 
Manhattanplan. Fantastische naam, Manhat-
tan: in de letters van het woord zag je de 
toekomstige torens al verrijzen. Brussel 
moest het belangrijkste ‘wereldhandelscen-
trum’ worden dankzij de grootste urbanisti-
sche revolutie in de Belgische geschiedenis.

In de Noordwijk zouden tachtig wolken-
krabbers tot 162 meter hoogte komen. Voor 
de ingang van het Noordstation kruisten de 
autosnelwegen Londen-Istanboel en Am-
sterdam-Parijs elkaar, symbool van het ver-
bonden Europa. Vanuit de vier windstreken 
ontsloten 60 meter brede verkeersassen het 
stadsdeel. De eerste generatie modale Bel-
gen die zich een auto konden veroorloven, 
moest de glorende toekomst van dichtbij 
kunnen zien. 

De Texaanse stad Houston stond daar-
voor model. Op het straatniveau kreeg het 
autoverkeer prioriteit. Voetpaden waren on-
nodig, omdat de voetgangers zich zouden 
verplaatsen over 13 meter hoge wandel-
bruggen die de torengebouwen met elkaar 
verbonden. Brussel zou het laboratorium 
worden waarin de inzichten van de moder-
nistische architecten Le Corbusier en Walter 
Gropius werden uitgevoerd. 

Op 17 februari 1967, vijftig jaar gele-
den, viel de officiële beslissing. De Noord-
wijk zou bijna volledig tegen de grond gaan 
om de toekomst te laten landen. Een gat van 
530.000 vierkante meter midden in de stad. 
Eén bijkomstigheid wachtte nog op een op-

lossing: wat met de bijna 12.000 inwoners 
die dakloos zouden worden? Maar met een 
beetje expliqueren en arrangeren op z’n 
Brussels was in het verleden al véél geregeld. 
En had de grote Charles Baudelaire, de dich-
ter die Brussel zo goed kende, niet geschre-
ven dat een stad sneller van vorm verandert 
dan het hart van een sterveling? 

Welaan, dan.

ENCLAVE IN DE STAD
De World Trade Center I-toren is een te-

letijdmachine naar de jaren 70. In de sche-
merige lobby zit een eenzame receptionist 
achter een balie in de vorm van een wereld-
bol. Lege loungecanapés spiegelen in het 
glanzende marmer tegen de wanden. Hier 
moesten de internationale zakenlui zich 
aanmelden om te worden toegelaten tot het 
hoofdkwartier van de wereldhandel. Zo 
stond het in het Manhattanplan. De zakenlui 
zijn nooit gekomen. Bijna niemand komt 
nog in de WTC I. De toren staat leeg, op 
één verdieping na. 

Met Albert Martens, oud-buurtbewoner
en professor sociologie, nemen we de lift 
naar de vijfentwintigste verdieping. Van 
hieruit wordt pas duidelijk hoezeer de 
Noordwijk een enclave in de stad is, inge-
sloten door de spoorweg, de kleine stads-
ring en het kanaal Brussel-Charleroi. 

Martens bijt zich al een halve eeuw vast
in het afbraakdossier. Hij schreef er boeken 
over, bestudeerde bijzondere plannen van 
aanleg en lanceerde samen met medestan-
ders de tweetalige website www.quartier-
nord.be. 

‘De Noordwijk was een volkse haven-
buurt’, herinnert Martens zich. ‘Met stapel-
plaatsen, ateliers, braaklanden, brouwerijen, 

textielfabrieken, bordelen en straten met ar-
beidershuisjes. Alles is weg. In essentie was 
de sloop een universeel verhaal van armen 
tegenover rijken, van machtelozen tegenover 
machtigen. Maar de brutaliteit waarmee 
men het Manhattanplan doordrukte, blijft 
verbijsterend.’

Vanuit de toren zien we de Voorstads-
straat liggen, net achter de Sint-Rochuskerk. 
In 1968 kwam Albert Martens, als jonge 
doctoraatsstudent, op nummer 7A wonen. 

‘We vonden er een heel huis dat de stad
verhuurde voor 1.000 frank per maand. Een 
prikje. Ze hadden ons gewaarschuwd dat de 
verhuur tijdelijk was. Ik dacht: we zien wel. 
Ik had geen benul wat het Manhattanplan 
precies inhield. De ironie is dat ook de pro-
jectontwikkelaars dat niet wisten. Op geen 
enkel moment lag er een uitvoerbaar, leef-
baar plan op tafel. Het was één grote impro-
visatieoefening. Na een paar jaar leek de 
wijk op een oorlogszone, voortdurend ge-
huld in stof, lawaai en gedaver. Het werd 
een uitputtingsslag. In de Herrystraat werd 
de elektriciteit afgesloten. Sommigen had-
den geen stromend water meer.’ 

‘Bewoners met een beetje geld sloegen
op de vlucht. Ineens waren er geen dokters 
meer, alleen nog een apotheek. Maar de 
massa armen bleef. Na jaren overlast waren 
ze murw. De beelden van Aleppo doen me 
altijd weer aan de Noordwijk denken. Hoe 
houden mensen het in zulke onleefbare om-
standigheden uit? Ze denken: morgen is het 
een nieuwe dag, dan zien we wel weer. 
Vooral bejaarden hoopten dat het hun tijd 
nog zou duren. Ze dachten al op het kerkhof
te liggen wanneer de bulldozers voor hun 
deur zouden staan.’ 

Martens werd de drijvende kracht achter
een actiegroep. Een hachelijke onderne-
ming. Al snel zakte hij weg in het Brusselse 
institutionele moeras. De Noordwijk ligt op 
het grondgebied van drie gemeenten: Brus-
sel, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode. Al-
le met een eigen agenda, timing en belan-
genlijstje. 

‘Niet toevallig waren de andere grote af-
braakprojecten in Brussel gesitueerd op de 
grens van meerdere gemeenten. Denk aan 
de Europawijk, de Zuidwijk en de Heizel. 
Actiegroepen kunnen onmogelijk op al die 
fronten tegelijk strijden. Daarom hebben we 
ons niet verzet tegen de sloop, maar alleen 
geijverd voor herhuisvesting. Ook dat viel 
niet mee. De meeste bewoners waren onge-

‘Voor Kerstmis kregen 
de journalisten van 
Vanden Boeynants 
een kalkoen aan huis 
geleverd. Dat was 
voldoende om hen 
tot welwillendheid 
te bewegen’

50 JAAR NA HET MANHATTANPLAN
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schoold. Als er huizen leeg kwamen, wer-
den ze vaak nog een tijd bewoond door im-
migranten, vooral Turken en Marokkanen. 
Meestal hadden die inwijkelingen niet eens 
een huurcontract op papier. Alles werd in-
formeel geregeld, zodat ze van de ene op de 
andere dag konden worden uitgezet.’ 

‘Ook het taalprobleem speelde ons par-
ten. Moesten we communiceren in het 
Frans, het Nederlands, het Italiaans, het 
Arabisch of het Turks? Vanuit de politiek 
kregen we weinig steun. De kritische, onaf-
hankelijke journalistiek? Voor Kerstmis kre-
gen de journalisten van Vanden Boeynants 
een kalkoen aan huis geleverd. Dat was vol-
doende om hen tot welwillendheid te bewe-
gen. Ook de vakbonden hielden zich op de 
vlakte. Wie kon er tegen die duizenden jobs 
zijn die het Manhattanplan beloofde?’ 

LEVENLOOS THEMAPARK
‘De laatste weerstand werd gebroken met

geritsel. Op een avond kwam Vanden Boey-
nants de bewoners toespreken: “Mijne da-
mes en heren, ik ben hier naar u toegeko-
men om al uw problemen op te lossen. 
Maar ik zeg u één ding: we gaan hier niet 
over politiek klappen.” En wat gebeurde er? 
Die brave, naïeve mensen begonnen spon-
taan voor hem te applaudisseren! Een pijn-
lijke vertoning. Tot slot kondigde hij aan dat 
iedereen bij hem langs mocht komen voor 
een job. Als minister van Landsverdediging 
ging hij daar hoogstpersoonlijk voor zorgen. 
Alweer applaus! En hij hield zowaar woord: 
twee keer per maand kwam er een officier 
in een legervoertuig naar de Noordwijk om 
“permanentie” te doen. Belangrijke figuren 
in de wijk werden individueel bewerkt. Zo 
mocht de organisator van de populaire bra-

derie op de Antwerpsesteenweg een kos-
tuum gaan kopen. Eén vrouw uit Schaarbeek 
bleef koppig weerstand bieden tegen de ver-
koop van haar huis. Ze werd opgesloten in 
de psychiatrie.’ 

Het is middag als we weer op straat staan.
Het modernistische proefproject lijkt bij na-
der inzien een themapark van de meest on-
benullige, postmoderne hoogbouw, met een 
glansrol voor de kantoorgebouwen van de 
Vlaamse Gemeenschap. Op de Albert II-laan, 
de hoofdas van de wijk, lijken alle sporen van 
leven met een vacuümpomp weggezogen. 
Het contrast met de oude Noordwijk kan 
niet groter zijn. 

‘Sommige straten waren verloederd’, her-
innert Albert Martens zich. ‘Je had beluiken 
met wakke, ongezonde krotwoningen. De 
projectontwikkelaars lieten ze telkens op-
nieuw fotograferen om de indruk te wekken 
dat heel de buurt reddeloos was. Maar grote 
delen van de wijk waren in goede staat.’

Is het visionaire Manhattanplan ooit méér
geweest dan verblindende marketing? Van-
den Boeynants wist hoe hij een saucisse 
moest verkopen. En kompaan Charlie De 
Pauw, rijk geworden met de verkoop van 
brandblussers, was al evenzeer bij de pinken. 

‘Uiteindelijk is hoogstens 5 procent van
het oorspronkelijke Manhattanplan gereali-
seerd’, berekende Martens. ‘De WTC-torens, 
de acht woningtorens van de Lakense Haard 
en enkele “Amelinckxtorens”. Een plan of 
een timing was er niet. Als er een promotor 
interesse toonde, ging er een straat of een 
huizenblok tegen de grond en kwam er nieu-
we bebouwing. Meer dan vijfendertig jaar 
lang is er gesloopt. Knettergek.’

‘Men deed maar wat. Op de vraag hoe 
men die fameuze voetgangersbruggen boven 
de autosnelwegen zou laten aansluiten op de 
wijken, kwam er nooit een antwoord in de 
gemeenteraad. Domweg niet over nagedacht. 
De onteigeningen waren al evenzeer impro-
visatie. Beloften aan de uitgezette bewoners 
bleven dode letter. Ze zouden opnieuw ge-
huisvest worden in comfortabele, goedkope 
volkswoningen. Daar kwam weinig van te-
recht. De aangekondigde werkgelegenheid in 
de wijk? Hoogstens een vijfde van de ver-
wachte 60 à 70.000 jobs kwam er. Voor de 
helft gaat het om ambtenaren en overheids-
personeel. Een wereldhandelscentrum is de 
wijk nooit geweest. Niet één belangrijk pri-
vébedrijf is zich in de Noordwijk komen ves-
tigen.’ 

‘Eén vrouw uit 
Schaarbeek bleef 
koppig weerstand 
bieden tegen de 
verkoop van haar huis. 
Ze werd opgesloten 
in de psychiatrie’

Boven: De World Trade Center I-Toren, een teletijd-
machine. Het gebouw staat leeg, op één verdieping na. 
Onder: Buurtcentrum De Harmonie aan de 
Antwerpsesteenweg. Daklozen aan de Albert II-laan.
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‘Uiteindelijk ging het alleen om geld. In
heel dat Manhattanproject waren Vanden 
Boeynants en De Pauw niet meer dan stro-
mannen. De echte spelers waren de ban-
ken, beleggingsfondsen, promotoren, fi-
nanciële belangengroepen. Zij konden as-
tronomische winsten maken, zodra ze de 
wijk van die arme luizen in handen kregen. 
De projectontwikkelaars hebben vrijwel 
niets betaald voor de peperdure grond 
waarop ze hun gang mochten gaan. Inte-
ressant is de lijst van namen die verbonden 
waren aan de Caisse Privée. Daar vind je 
een aanzienlijk deel van de Belgische adel 
terug.’ 

DORP IN DE STAD
Op de postkaartenwebsite delcampe.net

kan je hem nog zien, de Antwerpsesteen-
weg au temps où Bruxelles bruxellait. De 
cafés hadden er namen als A la ville de Pa-
ris en dat was niet ongepast. Dichter bij een 
Parijse volksbuurt kon je in België niet ko-
men. 

De steenweg ging voor een groot deel te-
gen de grond. In de plaats kwam een onsa-
menhangende rij appartementen en de blin-
de achterkant van de WTC III-toren die de 
straat nekte. Vooral ’s avonds kan het hier 
spoken, wanneer de laatste overgebleven 
snackbars voor pendelaars dicht zijn en de 
talrijke daklozen en junks de portieken in-
nemen. 

Even voorbij de Sint-Rochuskerk staat De
Harmonie, het buurtcentrum van de Noord-
wijk. Ook die plek is bekend in de vader-
landse geschiedenis. Na de Belgische Revo-
lutie zou een fanfare hier voor het eerst de 
Brabançonne gespeeld hebben. Van die oude 
glorie valt nog weinig te bespeuren aan de 
straatkant. Vandalen hebben het raam ver-
brijzeld waarachter de menukaart hangt.

Binnen in de gelagzaal heerst een ge-
noeglijke drukte. Alle grote veranderingen 
ten spijt blijft De Harmonie het warme, 
kloppende hart van de wijk. De tafeltjes zijn 
ingenomen door kaarters. Hier komt Marie-
Thérèse, die de uitdrijvingen nog meemaak-
te. In 1960 kwam ze in de wijk wonen toen 

haar vader met een brillenwinkel begon op 
de Antwerpsesteenweg. De herinneringen 
komen in een Brussels met patine. 

‘Alleen al op de Antwerpsesteenweg wa-
ren tientallen cafés. Het geluid van juke-
boxen en speelkassen kon je tot op straat 
horen. Van ver in de provincie kwam men 
naar hier om te feesten. We waren ook wel 
berucht. In sommige cafés werden al drugs 
verkocht.’ 

‘Niemand wilde hier weg. Bij beenhou-
wers kon je het beste paardenvlees krijgen. 
Het was een dorp in de stad. Dat is allemaal 
kapotgemaakt met de aankondiging van de 
sloop. Er kwam leegstand. Halve straten wa-
ren dichtgetimmerd. Voetpaden werden 
niet meer onderhouden. Elke gesloopte hui-
zenrij veranderde in een braakland dat soms 
tientallen jaren bleef liggen. Die terrains va-
gues werden stortplaatsen, parkings sauva-
ges, ontmoetingsplaatsen van voyous.’ 

‘Ik herinner me dat mijn moeder razend
terugkwam van een informatievergadering 
met Charlie De Pauw. In plaats van te luiste-
ren naar de bewoners stond hij de hele tijd 
zichzelf te beklagen omdat hij al veel geld 
verloren had door het verzet van de buurt.’ 

Een dj neemt plaats achter de mengtafel
van De Harmonie, de zaalvloer wordt vrijge-
maakt. Als de eerste noten van een sirtaki 
uit Zorba de Griek weerklinken, beginnen 
de bezoekers met de hand op elkaars schou-
der in lijn heen en weer te schuifelen. De 

‘Het geluid van 
jukeboxen en 
speelkassen kon je 
tot op straat horen. 
Van ver in de 
provincie kwamen 
ze hier feesten’

Brussel, Noordstation. Als de pendelaars weg zijn, is alle leven uit de wijk weggezogen.
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meeste zijn ouder dan zeventig, maar Ma-
rie-Thérèse herkent niemand die voor de 
kaalslag al in de Noordwijk woonde. Zij is 
hier de enige overlevende.

‘Veel oude mensen zijn kapotgegaan aan
hun uitzetting. In één klap waren ze hun 
vertrouwde omgeving kwijt en stopte hun 
leven. Ik heb er gekend die stierven van ver-
driet, sommige zelfs in mijn armen.  In die 
periode van de afbraak deed ik mijn stage 
als verpleegster in het Brugmann-zieken-
huis. Daar hoorde ik ook de verhalen die ze 
de oude bewoners wijsmaakten: ach ma-
dam, op uw leeftijd hebt ge toch geen heel 
huis meer nodig. Ge kunt beter naar een 
appartement. Ge zult zo content zijn met 
een schoon appartement. Een jaar later wa-
ren die mensen dood.’

NUL VISIE, NUL AMBITIE
Bij valavond valt het pas echt op. In tal 

van kantoortorens is de verlichting gedoofd. 
Niemand werkt er nog. De WTC I is dus 
lang niet de enige lege huls aan de skyline 
van het Noordkwartier. In de andere WTC-
torens is de leegstand groot. En dan moet de 
exodus van duizenden Vlaamse ambtenaren 
naar de Tour  & Taxis-site aan de overkant 
van het kanaal nog komen. Over enkele ja-
ren zullen het Ellips- en Ferrarisgebouw 
leegstaan. 

‘Op de kantorenmarkt is een gebouw van
twintig jaar al oud’, zegt architect Nicolas 

Ecrepont (bureau A2RC), die de Noordwijk 
bestudeerde. ‘Daarom zijn er geen gegadig-
den om de vrijgekomen ruimte te benutten. 
In een stad waar de vraag naar kantoren al 
tien jaar achteruitgaat, zijn huurders veelei-
send: ze willen nieuwbouw. Bovendien is de 
Noordwijk vandaag geen buurt waar je met 
plezier blijft hangen. Ik vergelijk het met de 
industrieterreinen van de negentiende 
eeuw: je komt er werken en je gaat weer 
naar huis. Als de pendelaars weg zijn, is er 
geen leven meer.’ 

‘De Noordwijk kampt met één groot, 
onderliggend probleem: Brussel mist een 
coherent beleid om een echt zakendistrict te 
creëren. Men bouwt hier zo’n beetje overal 
kantoortorens rond de Vijfhoek, van Madou 
tot de Zuidwijk. In het buitenland pakken 
grootsteden het verstandiger aan. Londen 

heeft Canary Wharf, Parijs heeft La Défense, 
Amsterdam heeft de Zuidas, Rijsel heeft Eu-
ralille. Eigenlijk heeft de Noordwijk alles om 
te slagen: er is ruimte voor hoogbouw, er is 
een groot station en het stadscentrum ligt 
relatief dichtbij. Er is alleen geen visie en 
ambitie. Je zou hier een cluster van hightech 
bedrijven rond Proximus kunnen uitbou-
wen, start-ups kansen geven, de campussen 
van Sint-Lukas, Saint-Louis en Vlerick sa-
menbrengen.’ 

In afwachting van al die high potentials
stromen anderen de Noordwijk alvast bin-
nen. Rond het station hangen groepjes Ro-
ma die overdag uitzwermen om te gaan be-
delen. Nog veel meer immigranten – Soma-
liërs, Syriërs, Afghanen, Irakezen – hangen 
rond in de parken, plantsoenen en portie-
ken rond de woonblokken van de Brusselse 
en Lakense Haard. Op het trottoir van de 
Dienst Vreemdelingenzaken in de WTC II-
toren liggen achtergelaten dekens en kleren 
achter de dranghekken, maar niemand staat 
aan te schuiven. Op een Afghaanse vliege-
raar na is het Maximiliaanpark verlaten. An-
derhalf jaar geleden was het nog een tenten-
kamp. 

De nabije Helihavenlaan is nu een refuge
geworden. In de jaren 60 was dit de heli-
kopterlandingsplaats van de nationale lucht-
vaartmaatschappij Sabena. De Rolling Stones 
zijn hier nog als goden nedergedaald voor 
een uitzinnige meute jongeren die door wit 

‘Veel oude mensen 
zijn kapotgegaan 
aan hun uitzetting. 
Ik heb er gekend die 
stierven van verdriet’

De Harmonie, het kloppende, warme hart van de wijk.
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hier gemiddeld 800 tot 1.200 euro. Die lig-
gen vol matrassen van huurders. Officieel 
heeft de Noordwijk 10.000 inwoners, maar 
het is een publiek geheim dat er minstens 
evenveel immigranten zonder papieren ver-
blijven. Die massa trekt nieuwe immigran-
ten aan. Hier kan je makkelijk onderduiken.’

‘Geregeld zie ik ze hier nog passeren, de
oude Belgen zoals ik ze noem, de laatsten 
die de Noordwijk van voor de afbraak nog 
kennen. Wat hebben zij in hun leven wel 
niet moeten verduren? Een mens is niet ge-
maakt voor zulke grote schokken. Met de ja-
ren verlang je naar rust. Maar in deze wijk 
gaan de veranderingen almaar sneller. En dat 
zal er niet op verbeteren. Soms denk ik: 
zonder De Harmonie waren veel oude Bel-
gen al dood.’ 

verwarming onder een heiligenbeeld met 
opschrift Ora pro nobis – bidt voor ons. 

Priester Hugo van Geel is sinds twee 
maanden met pensioen, maar blijft in de 
buurt. Na bijna dertig jaar werk als missiepa-
ter van het Heilig Hart in Congo en Kame-
roen kwam hij hier eind jaren 90 weer thuis.
‘Ik wilde geen parochie op het Vlaamse plat-
teland om er met mijn vingers te draaien. In 
Afrika is een priester eigenlijk een bisschop. 
Je bent er vrij en je kan er een verschil ma-
ken. Zoals hier. Ik spreek de talen. Dat maakt 
het contact nu makkelijker met Congolezen, 
Rwandezen en Burundezen.’ 

‘De laatste tijd komen en vertrekken veel
Afrikanen. Ze willen naar Ninove, Liedeker-
ke en Aalst, waar appartementen nog betaal-
baar zijn. Een tweekamerappartement kost 

gehelmde gendarmes maar net in bedwang 
gehouden konden worden. 

Vandaag zit er een groepje Eritreërs op
een grasveldje. Na het opdoeken van het mi-
grantenkamp in Calais zijn ze naar Brussel 
gekomen. Geregeld proberen ze via één van 
de autosnelwegparkings weg te geraken. En-
geland blijft het beloofde land. ‘We zijn 
naar Brussel gekomen omdat we hier een 
netwerk van vrienden hebben’, vertelt de 
oudste in gebroken Engels. ‘En het is bekend 
dat de politie je hier met rust laat als je niets 
uithaalt.’ 

ONDERDUIKPLEK
In de Sint-Rochuskerk is het een ochtend

als alle andere. Na een ijzige nacht zitten 
daklozen op kerkstoelen bij de elektrische 

‘De Noordwijk heeft alles om te slagen, maar er is één groot probleem: Brussel heeft geen visie, geen ambitie.’

50 JAAR NA HET MANHATTANPLAN


