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den abattoir in woord en beeld

intro

Op de Bergensesteenweg, op de Ropsy
Chaudronstraat en aan de uitgang van
metro Clemenceau is een mengelmoes
te zien van witte pakken, geruite hemden,
modderige laarzen, bonte boubous,
deftige kostuums, strakke jeans met stras
op de dijen, chignons, petjes, vlechtjes
en tulbanden. Hun eigenaars slalommen
tussen de marktkraampjes van den Abattoir
– caddie aan de pols, krat tussen de armen,
tas op de rug, vers karkas op de schouder.
Sinds de vorige editie van “Den Abattoir in woord
en beeld” vier jaar geleden is er wel wat veranderd
in de wijk en ook onze consumptiegewoonten
bleven niet hetzelfde. In dit tweede nummer willen
we een blik werpen op de krachtlijnen van deze
evolutie, op de dingen die gebleven zijn en op wat
voorgoed veranderd is.
Vlees vormt de kernactiviteit van deze
Anderlechtse wijk. Precies dat voedingsmiddel,
dat ooit een leven bezat en bloed in de aders had,
roept sinds mensenheugenis een mengeling van
walg en aantrekkingskracht op, niet in het minst bij
de vleeseters zelf. Op economisch vlak evolueert
de sector zeer snel (Slagers in Brussel). De
vleesconsumptie wordt door gelovigen omkaderd
met religieuze voorschriften die anderen barbaars
noemen en willen verbieden. Aan de rand van die
discussie staan de veetelers die de grote industriële
slachthuizen liever mijden en hun met zorg
grootgebrachte dieren het liefst zelf begeleiden
naar het onontkoombare einde (Tot de dood)…
Vlees eten heeft alles te maken met culturele
gewoontes. Zij kunnen verklaren waarom de ene
de neus optrekt voor orgaanvlees en de andere er
het water van in de mond krijgt. Veranderende
gewoontes en opvattingen liggen aan de basis van
de zoektocht naar zogenaamd “zuiver vlees”. Dat
wordt in de nabije toekomst wellicht realiteit met
vlees dat uit het laboratorium komt (Kweekvlees).

© Judith Vanistendael

Chanson des Abattoirs
D e e l n e m e r s va n C ASI - U O v z w

Meer en meer mensen kiezen bewust voor
voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong.
Dikwijls doen ze dat uit ethische overwegingen of
om gezondheidsredenen. De voedingsindustrie
kon niet achter blijven en wist deze evolutie handig
in haar eigen voordeel om te buigen met een
soms twijfelachtig aanbod van vlees-zonder-vlees
(Gezond en gevarieerd).
Winkels sluiten maar hun etalages blijven hier
nooit lang leeg. Er komen nieuwe handelaars met
producten uit de hele wereld die klanten van overal
aanlokken. De kruidenierswinkels en de slagers,
de markt, de voedselhal en de slachthuizen, de
metaalhandels en deze in tweedehandsauto’s, de
import-exportzaken en zoveel meer vormen in
deze wijk een hecht socio-economisch weefsel
(Wonen en werken).
Sinds kort zijn er op de Slachthuissite ook
verschillende “groene” voedselprojecten te vinden,
en met hen deden nieuwe technologieën en
energiebesparende voedselproductie ook hier hun
intrede (Groen en circulair). De site en zijn markt
staan open voor socioculturele activiteiten.
Kuregem, een wijk die in de jaren negentig nog
aan haar lot overgelaten was, wordt intussen
volop gerenoveerd en verbouwd. De gentrificatie
wordt stukje bij beetje zichtbaar in de straten en
vormt een fel contrast met de omliggende huizen.
Daar vinden mensen met lage inkomens nog een
betaalbaar onderkomen, zij het soms met velen
opeengepakt in te krappe, maar toch bewoonbare
appartementen (Wonen).

Refrein:

Aux abattoirs, y fait un froid d’canard,
Mais j’aime les abattoirs
Au cœur d’la ville, ils ont leur histoire,
Et on attend les nouvelles de l’abattoir.
Strofe:
C’est dimanche, je me fais belle,
Je m’assois devant l’miroir
Pour aller à l’abattoir
Et je passe par la passerelle

Carottes, chardons dans ma passoire
Les pieds d’cochon c’est vraiment bon
Aux pois-chiches et aux oignons
Ou à l’ail, c’est à toi de voir

J’aime ses odeurs
Ses bruits et ses couleurs
Mais quelle est donc l’histoire
De ces fameux abattoirs ?

Les conserves, ne pas en parler,
Ici tout est frais, rien n’est emballé
Vive les bouchers et les charcutiers
C’est l’originalité de ce quartier

Les échos et traces du terroir
Sont au bar et aux échoppes
Le dimanche, ma foi de croire,
Je la poêlé aux échalotes

Quand je vais aux abattoirs
Y’a d’l’ambiance, y peut bien pleuvoir
Je fais mon marché en fin d’matinée
Chez les commerçants du monde entier.

Quand je vais aux abattoirs
Ça me fait du bien rien que d’y croire
Je me promène loin des trottoirs
Foie, tripes, rognons, quel bon bouillon

Lied geschreven door de deelnemers aan
de schrijfworkshop van CASI-UO vzw, 2018.
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Aantal slagerijen
in Brussel (2017)

SLAG ERS IN BR U SSEL
Net als andere gespecialiseerde kleinhandels zou het aantal slagerijen in
Brussel aan het dalen zijn. Maar wat betekent dit concreet? Vlees op zich is al
langer een voorwerp van liefde en haat, en de vleesconsumptie ging altijd al in
pieken en dalen. Al sinds mensenheugenis wordt het eten van vlees omkaderd
door rituelen en voorschriften, door hygiënische en ethische normen.
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Vlees in Kuregem:
een stedelijke keuze
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erfgoed van de stad. Het is een prachtige site,
uniek in Europa. Om die redenen alleen al moeten
we ze behouden.” (B. A.)

De centrale ligging is voor velen een belangrijke
troef, zowel voor het leveren in Brussel zelf als
voor het vlotte bereik van de rest van België.
Brussel ligt niet enkel centraal in het land maar ligt
ook vlakbij belangrijke distributiecentra, waardoor “de leveringen naar de horeca rondom vlot
kunnen gebeuren. Er is een potentieel aan klanten
hier dicht bij ons.” (B.A.)

Een superdivers cliënteel

Bovendien kunnen de handelaars hier ook detail
verkopen op de markt, die met haar enorm klantenbestand afkomstig uit Brussel, heel België en
zelfs het buitenland een extra bron van inkomsten
betekent en die het beheer van de vleesvoorraden
vergemakkelijkt.
“Hier hoort de marktsfeer bij het slachthuis. Er
is voortdurend iets te doen. Het is een markt die
al zeer lang bestaat, ze maakt deel uit van het

Ch

In Anderlecht hadden de groothandelaars
bepaalde voordelen waardoor ze zich voor een
veel langere tijd in de buurt konden handhaven.

Vleesgroothandels en slagers hebben vanuit
commercieel oogpunt voordeel bij een cultuurgemengde omgeving en een cultuurdivers klantenbestand. De recenter ingestroomde Brusselse
bevolking zou niet enkel een hogere vleesconsumptie hebben, ze koopt bovendien het vlees
die de autochtone Belg liever links laat liggen,
zoals voorkarkassen, ingewanden en varkenspoten. De culturele diversiteit maakt dat niet enkel
welbepaalde delen van het dier verkocht worden,
maar dat het gehele dier voor de vleesverkopers
rendabel(er) wordt: “De ’Belgen’ gaan eerder
werken met de halve dieren, het achterste. En de
’Arabieren’ die met de Blanc Bleu werken, gebruiken eerder het voorste deel. Het voorste deel is
goedkoper want er zitten meer goeie stukken in
het achterste. Zij verkopen ook meer vlees dat van
het been gesneden is.” (H.B.)
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Een coherent economisch geheel

Bovendien biedt het groeperen van slagers en
groothandelaars eerder voor- dan nadelen. Het
zorgt namelijk voor een grotere uitwisseling
tussen de bedrijven onderling en helpt bij het
aantrekken van klanten op de site. Eventuele concurrentie is hier van minder belang: “Als mijn buurman geen kalfsvlees meer heeft, kan ik het hem
leveren, en omgekeerd, als ik er geen meer heb,
kan ik het bij hem thuis gaan ophalen. Zo doen wij
dat. Nee, er is geen concurrentie.” (V.)
De aanwezigheid van meerdere groothandelaars op de slachthuissite en in de wijk
zorgt met andere woorden voor een coherent
economisch geheel:

— De nabijheid creëert een interne
business, ziet u. Het is B to B, business
to business. Op enkele uitzonderingen
na is er hier een zeer grote solidariteit.
Dat ga je nooit hebben in een bedrijf dat
geïsoleerd werkt. (B.A.).
Deze professionele relaties bestaan al zeer lang:
“We moeten wel met elkaar samenleven. Om te
beginnen, als hij mij nodig heeft, heb ik hem ook
een beetje nodig. We hebben hier altijd samengeleefd. En zij daar ook, die zijn er ook al meerdere
generaties lang. Elk heeft zijn specialiteit en zijn
specifieke klanten. Natuurlijk zijn er klanten die al
eens bij een andere leverancier gaan, maar in het
algemeen is het zo dat ik zijn klanten respecteer
en hij de mijne.” (V.D.)

© Milena Strange, 2016.
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Een pool aan jobs

Brussel verlaten zou voor sommige groothandelaars kunnen leiden tot verlies van werknemers, en
die zijn net in deze sector niet zo gemakkelijk vervangbaar: “De meeste werknemers komen uit het
Brusselse Gewest. Die moeten zich niet buiten de
stad gaan verplaatsen als ze in de buurt kunnen
blijven werken, hé.” (B. A.)

Welke toekomst voor het vlees?

Met de meeste bedrijven gaat het momenteel
goed, ook al is hun toekomst onzeker. Het merendeel van de vleesgroothandelaars werkt al vele
jaren in de wijk en wil er zijn handelsactiviteiten
gewoon blijven verderzetten: “De voordelen die
we genoemd hebben zijn de nabijheid, het feit
dat we met andere groothandels samen op één
plek zitten, het centrum, de centralisering,… Al die
voordelen wegen zwaarder door dan de nadelen.”
Die unieke situatie leidde soms tot investeringen
in tijden dat het met de vleessector niet zo goed
leek te gaan: “We hebben grote investeringen
gedaan, het heeft ons veel geld gekost, en we
vinden dat het nu heel goed gaat waar we zijn.
Dus ja, momenteel blijven we hier (lacht).” (V. E.)
Ze zijn met velen om te benadrukken dat ze in
Anderlecht willen blijven, in het centrum van de
stad: “Ik vind niet dat we gedelokaliseerd moeten
worden naar een zone buiten de stad. Er zijn
mensen die zeggen dat onze activiteit geen plaats
heeft in de stad, maar je moet toch goed de voordelen tegenover de nadelen afwegen hé.”
De toekomst van de vleessector in Kuregem is nog
lang niet beslecht. Het renovatieproject voor het
slachthuis zelf zal ongetwijfeld een beslissende
rol spelen in de toekomst van de site én in die
van de wijk.
Corentin Sanchez Trenado
met F o r u m a b at to i r

Liefst 44% van alle Brusselse slagerijen
situeert zich momenteel in de centrale
wijken in het westen van Brussel.
Daarnaast is er ook een groot aantal
slagers te vinden in Laag-Schaarbeek,
in Sint-Joost, in het westelijke deel
van Brussel-Stad, in het centrum van
Molenbeek, in Laag-Sint-Gillis en LaagVorst, en in de Anderlechtse wijken Wayez
en Kuregem. Het aantal slagerijen per
inwoner ligt in deze wijken hoger dan
elders, en hun aantal ligt ook hoger ten
opzichte van andere winkels.
Bron: Hub Analytics 2017
Auteur: Sanchez Trenado C.
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Evolutie van
het aantal slagerijen
tussen 1950 en 2017
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Een sector
in moeilijkheden
In België zit de vleessector vandaag in moeilijke
papieren. Groeiende aanhang onder anti-vleesbewegingen en schandalen rond dierenmishandeling in bepaalde slachthuizen hebben het imago
negatief beïnvloed. Groothandelaars, slagers en
slachtpersoneel blijven ook liever discreet over
wat ze doen: “Ik ben niet bang voor onze klanten,
ik ben niet bang voor onze kwaliteit, ik ben niet
bang dat we geen kalveren meer vinden want we
betalen een goede prijs. Ik ben enkel bang voor de
media… Wanneer ik op de school van mijn kinderen met andere ouders praat, zeg ik niet graag dat
ik in de vleeshandel zit.” (V.)
Bovendien gaat de vleesconsumptie onder de
Belgische bevolking al sinds geruime tijd in
dalende lijn. “De veganistische golf maakt de
zaken er natuurlijk niet beter op. Ieder zijn ding,
mij stoort dat niet. Het probleem is dat dat allemaal gevolgen heeft voor ons beroep.” (V. D.)
Daarbij komt de breuk met de dagelijkse praktijk
van het platteland: “Ziet u, vroeger waren de
mensen vertrouwd met het slachten omdat zij ook
thuis slachtten. Maar nu kennen ze er niets meer
van. Ze zijn dan verrast natuurlijk… ’Ja maar, wat
is dit?’, zeggen ze dan. Euh, dat is normaal, dat is
nu eenmaal het slachten.“ (H. B.) En dan is er ook
nog de concurrentie met de grootdistributie en
de industriële slachthuizen. Die speelt niet enkel
op het vlak van prijzen en klanten, maar ook op
het vlak van werkaanbiedingen. Ook dit heeft dus
gevolgen voor de groothandels.

— Er komen meer en meer winkels als
Makro, Metro, ISPC… Als de mensen
alles daar kopen, dan spelen wij,
groothandels niet meer mee toch? Net
zoals de slagers verliezen wij de strijd
met de grootwarenhuizen. (V. E)

De familiale KMO’s teren vaak op een ervaren maar
vergrijzend personeelsbestand en opvolging is niet
altijd verzekerd: “Ik weet niet waar ik een jonge
kandidaat ga vinden die gemotiveerd is, die op
zoek is naar een uitdaging, die wil komen werken in
de vleeshandel en daar stap voor stap voor opgeleid zal worden, en die het ook nog ziet zitten om
elke dag om 4 uur ’s morgens op te staan. Dat zal
alvast mijn eigen zoon niet zijn, want die gaat iets
anders doen. Maar goed, je weet maar nooit, hé?
Toen ik 18 was, geloofde mijn vader ook niet dat
ik ooit in zijn bedrijf zou werken.” (V. D.) Door de
zware arbeidsomstandigheden is het beroep van
slager of vleesgroothandelaar niet bepaald populair bij jongeren, en het kleine aantal opleidingsmogelijkheden kent bijgevolg weinig succes.
Het takenpakket van pakweg een versnijder is
in dit soort bedrijfjes ook zeer gediversifieerd,
wat betekent dat deze werknemers voldoende
zelfstandig moeten kunnen werken en meerdere
vaardigheden moeten beheersen waarvoor ze niet
noodzakelijk werden opgeleid: “Ze moeten zelf
encoderen, bestellingen klaarmaken, de frigo’s
onderhouden, alles op zijn plaats zetten, ervoor
zorgen dat de oudste producten eerst komen en
de meest recente erna. Het is dus wel een beetje
een multitasking-beroep. Zeker niet geschikt voor
iemand die enkel van ’s morgens tot ’s avonds aan
een uitbeentafel wil staan.” (V. D.)
Ook de recente woningbouwevolutie wekt onrust
bij de groothandelaars, omdat deze volgens hen
onvermijdelijk tot conflictsituaties zal leiden:
“Het centrum van de stad wordt steeds problematischer omdat er overal woningen gebouwd
worden. Op den duur krijgen we een situatie zoals
in Hasselt, waar het slachthuis opgesloten zit
tussen de woningen, en dan zullen we op een dag
het slachthuis moeten sluiten. Dat maakt ons wel
bang, ja. Ze veranderen onze omgeving en wie zal
daar het meest van afzien? Wij natuurlijk! Niet wie
hier komt wonen.”
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Kuregem:
één van de
laatste slagerijbastions?
Tussen 1950 en 2017 verdwenen in Brussel niet
minder dan 2 116 slagerijen. Net als andere
voedingskleinhandels kregen ze zwaar te
lijden onder de concurrentie van de grote
supermarktketens. In de periode 1950-1997
verdwijnen ze een voor een uit het oosten
van Brussel (Elsene, Etterbeek en Woluwe),
maar hun aantal blijft redelijk stabiel in de
wijk rond het slachthuis, in het centrum van
Molenbeek, in Laag-Vorst en Laag-Sint-Gillis,
rond de Brabantstraat, de Haachtsesteenweg
en de Wayezstraat. De daaropvolgende tien
jaar zet de daling zich door en blijven ook die
laatste slagerijbastions niet meer gespaard. De
recentste periode laat dan weer een geleidelijke
concentratie zien in Laag-Vorst en Laag-SintGillis evenals rond de Wayezstraat en rond de
slachthuizen van Anderlecht, allemaal plaatsen
waar het aantal slagerijen zelfs lichtjes stijgt!
Bron: Hub Analytics 2017
Auteur: C. Sanchez Trenado

Het slachthuis van Anderlecht:
vlees voor iedereen
De borden van alle
Brusselaars vullen,
met respect voor
ieders religieuze
overtuiging, loopt
als een rode draad
door de geschiedenis van het slachthuis van Anderlecht.
Waarschijnlijk werd er
al sinds de inhuldiging
koosjer geslacht, zij het met een
onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog
en op bevel van de bezettingsmacht. In de jaren
zeventig begon men op vraag van de Turkse en
Marokkaanse migranten ook te slachten volgens
het moslimritueel. Daar voegde zich enkele jaren
geleden ook het ritueel slachten voor de nieuwkomers uit de Sub-Sahara bij. Naast het gebed
schrijft de moslimrite ook voor dat het dier bij
bewustzijn moet zijn op het moment dat de halssnede wordt uitgevoerd.
Hier hoort een belangrijke nuance. Tot in de jaren
dertig werden enkel de grote slachtdieren – paarden, volwassen stieren en koeien – systematisch
verdoofd en dit gebeurde in de eerste plaats om
de slachters te beschermen. Het verdoven van
de dieren voor de slacht wordt pas een algemene praktijk naarmate de industrialisering van
de slachthuizen toeneemt en er meer
aandacht voor dierenwelzijn komt. De lijdensweg van het dier wordt er schijnbaar door ingekort, maar dat was niet
de belangrijkste reden om het algemeen in te voeren. Samen met de
automatisering laat het zogezegde
“verdoven” een snellere productie
toe, wat absoluut een voordeel is
voor de industriële slachthuizen.
De verplichting om dieren vóór het
slachten te bedwelmen is verankerd in een Europese wet uit de
jaren zestig, maar die staat een
uitzondering toe voor religieuze
voorschriften. Tot voor kort was
deze wet in de meeste Europese
landen van toepassing.

Het einde van de rituele slacht?

In België vallen de regels voor de slacht onder
de verantwoordelijkheid van de drie gewesten.
Wallonië en Vlaanderen ondertekenden recent
een decreet dat alle slachthuizen verplicht om
het verdoven zonder uitzondering toe te passen.
Het zou in werking treden vanaf september 2019,
maar het is mogelijk dat de toepassing nog zal
worden uitgesteld aangezien verenigingen die de
moslims en Joden in België vertegenwoordigen
een juridische procedure zijn gestart.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
stelde nog geen dergelijk decreet
op. Er ligt nog maar
één slachthuis op
haar grondgebied,
dat van Anderlecht.
Zeker is dat er in
Brussel – net als
in andere grootsteden trouwens –
een sterk weefsel
bestaat van groothandels, slagerijen,
kosmopolitische snacks en
restaurants die halalvlees op
het menu zetten… en dat de hele sector direct én
indirect veel werkgelegenheid te bieden heeft.

Openheid naar de andere en
aanpassing aan de markt

Ervoor zorgen dat er voldoende aanbod van halal
vlees is voor de Belgische moslimgemeenschap,
heeft ook een zuiver economische reden. In 2018
overleefde het merendeel van de groothandels in
Anderlecht dankzij de rituele slacht. Niet minder
dan 47% van de runderen en tot 100% van de
schapen en geiten wordt geslacht volgens de
moslimritus. De groothandelaars spelen
dus gewoon in op de evolutie van hun
klantenbestand. Om verschillende
redenen heeft het slachthuis van
Anderlecht altijd aan de detailhandel geleverd en niet aan de
supermarkten. Veranderingen
binnen de lokale detailhandel leidden dan ook tot
aanpassingen binnen
de groothandel.

— Veel slagerijen zijn ermee
gestopt omdat hun kinderen
helemaal niet geïnteresseerd
waren in de opvolging. Sommigen
konden hun winkel verkopen en
dat zijn dan Marokkaanse slagerijen
geworden, vooral hier in Brussel.

Bijna alle groothandelaars van Anderlecht richten
zich op elke vleesconsument, ongeacht hun eigen
geloofsovertuiging: “Als ik morgen niet meer met
de moslims werk, blijft er maar de helft van mijn
bedrijf meer over denk ik. We hebben niet echt de
keuze…” (V., groothandelaar in kalfsvlees)
De groothandelaars kunnen enkel hopen dat de
economische impact van een totaalverbod op het
ritueel slachten goed zal onderzocht worden door
de beleidsmakers: “Ik denk dat ze twee keer zullen
nadenken alvorens het toe te passen. We hebben
nu al een probleem met
de werkgelegenheid in
Brussel, dus we moeten
niet méér problemen
gaan creëren. Er zal
zeker een impact op de
werkgelegenheid zijn als
we ergens anders heen
moeten om te slachten en
om onze bestellingen te
kunnen aannemen.” (B. A.,
groothandelaar en retailer in
rund- en schapenvlees).

Risico van delokalisatie
van de slacht

Intussen kochten groothandelaars die de concurrentie voor willen blijven al slachthuizen in Noorden Oost-Frankrijk. Maar een delokalisatie van
de slacht zal de transporttijd van boerderij naar
slachthuis significant verhogen. Als we weten
hoeveel stress en leed dit transport bij de dieren
veroorzaakt, is er dan nog wel echt sprake van
winst op het vlak van dierenwelzijn?
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(V.D., groothandelaar in rundvlees)

In juni 2018 was er een rondetafelgesprek met
verscheidene afgevaardigden van het Brusselse
Parlement. Beheerders van de Slachthuissite
samen met de groothandelaars hielden daar
toen een pleidooi voor het handhaven van de
vergunning voor onverdoofd slachten, onder de
voorwaarde dat het vlees enkel naar de plaatselijke slagerijen zou gaan. Met dit voorstel willen ze
het verlies van lokale tewerkstelling tegengaan,
een zo kort mogelijke transporttijd voor de dieren
garanderen en de vleesconsumptie binnen het
korteketencircuit houden.

— Wij, want het zal onze schuld zijn
als er lawaai is, als er geurlast is,… En
nochtans zijn wij het niet die aan hen
gevraagd hebben om hier te komen
wonen. (M.)
De inzet is dus groot voor deze historisch
gegroeide economische activiteit en enkel de toekomst zal uitwijzen of de bedrijven nog over het
nodige aanpassingsvermogen beschikken om zich
verder als “vleeswijk” te handhaven.
C. S a n c h e z T r e n a d o ,
met F o r u m a b at to i r .

C. S É N É C HAL , Forum Abattoir
De slachthuizen van La Villette,
tekening van H. Meyer naar schetsen
van G. Julien (1890).
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Zien sterven
wat je eet

TOT D E D OO D
Veefokker zijn betekent zoveel als een “onderlinge overeenkomst” afsluiten met het dier:
“Ik zorg ervoor dat je geboren wordt, breng je groot met de beste zorgen en in ruil zorg jij
voor mijn levensonderhoud.” Het doden van het dier maakt – ook voor melkveehouders –
integraal deel uit van het beroep. Op een dag is het dier er niet meer. Hoe sterker de relatie
tussen de veehouder en zijn veestapel, hoe ingrijpender dit moment. Velen onder hen willen
hun dieren het liefst zelf naar het slachthuis brengen. Ook voor hen is het belangrijk dat
het slachthuis niet te ver uit de buurt ligt en vlot toegankelijk is.
Runderkwekerij “Aubrac” Wallonië, 2017.

Ben je al ooit aanwezig geweest bij het slachten van een dier? Heb je ooit zelf een dier
geslacht om het op te eten? Deze vragen
worden regelmatig gesteld aan de deelnemers
van onze rondleidingen. De blanke handen die
dan de lucht ingaan zijn haast zonder uitzondering gerimpeld, gemarkeerd met pigmentvlekjes. Zoals die van L., 85 jaar oud: “Tijdens
de oorlog zijn we naar het platteland gevlucht.
Op een dag moest mijn moeder een kip
slachten. Dat was ze absoluut niet gewoon…
Ze zei tegen de kip ’Maak je geen zorgen, ik
doe het snel’. Ze sneed de kop eraf en liet
het dier los. De kip begon te lopen, zeker een
meter ver. Zonder kop! Mijn broer en ik riepen
dat ze een moordenares was. Ik ben er nog
steeds beschaamd over. Maar de kip was zeer
lekker.” Een zeldzame enkeling geeft er nog de
voorkeur aan om de dieren die hij of zij heeft
gekweekt eigenhandig te slachten: “Ikzelf
eet bijna geen vlees meer. Het enige vlees
dat ik eet komt van de dieren die ik zelf heb
gekweekt… en ik slacht ze ook zelf. Ze hebben
goed te eten gehad, ze werden goed verzorgd.
Kippen, konijnen,… De rest lust ik niet meer.”
(J., een dertiger van Belgische afkomst uit
Vlaams-Brabant)

Begrijpen

De onderlinge
overeenkomst
D o u n i a Ta d l i
naar een ontmoeting met een veehouder.

“Wij, we leven niet ten koste van onze dieren,
we leven mét hen
Wij voelen ons evengoed geëxploiteerd,
het is geven en nemen”
Dit zijn de woorden van een veehouder
die zich zorgen maakt
Om zijn dieren, om zijn vak,
om de veranderingen
Tussen de kweker en het dier
Wordt een overeenkomst gesloten
Die boven het wettelijke staat
Moeilijk is het inderdaad om hun complexe relatie
In wetten te gieten
Terwijl de één een schuilplaats,
Zorg, voedsel en bescherming biedt
Vol passie zijn hele leven wijdt,
Zijn dagen en nachten
Biedt de ander melk, eieren, soms genegenheid
Maar offert vooral zijn leven
En daarmee bedoel ik vlees en bloed
Een dood die ergens onvermijdelijk is
En die het contract ongelijk maakt
Een gedwongen, onbillijke “schenking”
Product van een eenzijdig besluit
Dat de kweker
En de eters
Voor altijd schuldig maakt
En spoedig rijzen er stemmen
Om dit barre levenseinde aan te klagen
Maar welk leven heeft het schaap
Zonder de herder die het ’s nachts beschermt?
Welk lot wacht het gewonde dier
Zonder de boer om het te verzorgen?

77%

5%

gaat naar
de boeren

De prijs die
de consument
betaalt voor een
voedingsmiddel
wordt als volgt
verdeeld:

gaat naar diensten (kosten
voor de commercialisatie:
personeel, gebouwen,
marketing, belastingen, enz.)

18%

18% gaat naar de agroindustrie (productiekosten)

— De voedingsindustrie is niet
langer een voedselproducerende
industrie, maar een
voedselverkopende industrie.
D o m i n i q u e Pa r i z e l

Maar tijdens onze workshops in de buurtverenigingen gaan er veel vaker handen in
de lucht, vooral van wie nog familie op het
platteland heeft wonen - een platteland dat
zich soms op enkele duizenden kilometers van
Brussel bevindt. Verhalen over het offerfeest
komen dan dikwijls naar boven. Voor velen is
het een religieus feest, maar het is zeker ook
een ontmoetingsmoment met het levende dier,
en dus een manier om de schakels van de ketting opnieuw te verbinden: “Het is belangrijk
dat mijn kinderen het offer zien, dat ze samen
met mij het schaap kiezen, dat ze het dier
verzorgen. Wanneer zullen ze anders te weten
komen waar het vlees op hun bord vandaan
komt? Daar zien ze dat het echt komt van een
dier dat eerst gedood moet worden.”, zegt A.,
een veertiger van Marokkaanse afkomst.

Bron: Nature & Progrès (Dominique Parizel), “La question du prix au cœur de la relation consommateur-producteur”

De dood is wel onderdeel van het leven
Maar hij wordt aan ons zicht onttrokken
Afgezonderde begraafplaatsen, slachthuizen
Ga weg, hier is niets te zien!
We vergeten dat we een deel
Van onze omgeving moeten offeren
Om zelf te kunnen overleven
Of het nu gaat om een dierlijk of plantaardig deel
De Indianen herinneren ons aan deze wijsheid:
Als de dieren zoals de mensen zijn
Dan maken ook de planten deel uit van de levende wezens
Daarom moeten wij ze zonder uitzondering
Respectvol, eerlijk en waardig behandelen
Maar wat gebeurt er wanneer een derde partij
het contract vervalst?
Zijn eigen voorwaarden aan de andere oplegt?
Wanneer de boer van zijn rechten wordt beroofd
En zich te onderwerpen heeft aan de druk van
de industrialisatie?
Hoe kan hij zijn deel van de overeenkomst respecteren
Als hij verpletterd wordt door de wetten van het
productivisme?
Wat zal de omvang van onze schuld zijn,
Wat zal de prijs voor vergiffenis zijn
Voor ons misbruik van de boeren en hun dieren?
“Wij, we leven niet op de rug van onze dieren,
we leven mét hen
We voelen ons evengoed geëxploiteerd,
het is geven en nemen”

De Belgische economie
per sector
1953

2007

7,6%
Landbouw

0,8%
16,4%

29,8%
Industrie

59,5%
Commerciële
dienstverlening
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tot d e d o o d

45,1%

Het onderwerp maakt de tongen los, roept
interesse en verbazing op. Voor alle deelnemers aan het gesprek is het slachten in
Marokko een mannenzaak, de verantwoordelijkheid van het gezinshoofd. Tot een dame
van rond de zestig beweert: “Ook een vrouw
kan offeren”. Verbaasde gezichten draaien
zich naar haar… “Ja, ik zag ooit een vrouw een
schaap slachten. Er waren geen mannen meer
in het dorp. Ze waren allemaal weggegaan
om ergens anders te werken. Dus heeft zij
geofferd.” De codes variëren van land tot land,
van cultuur tot cultuur, zoals ook een jonge
Kameroense vrouw uit de Malinké-cultuur
bevestigt: “In mijn dorp mogen alleen de
vrouwen die al bevallen zijn de dieren doden.
Alleen kippen. De schapen en de geiten zijn
voor de mannen.”

Samenkomen

Het slachten van een zelfgekweekt dier, dat
vaak achteraan in de tuin werd grootgebracht,
haalt ook herinneringen naar boven aan keukens en familiebijeenkomsten: “Ik heb nog de
kans gehad om een varken te zien slachten. In
Galicië, bij mijn grootmoeder. Ik herinner me
vooral dat mijn neefjes en ik een hele tijd in een
groot bassin met bloed stonden te roeren. We
waren helemaal niet gedegouteerd want het
was om soep mee te maken.”

— Die hebben we meteen opgegeten,
met de neven, de nonkels, de tantes,
de buren,… En tot twee dagen erna was
er een pak volk in de weer achter de
kookvuren. Mijn dochters hebben dat
nooit meegemaakt. Mijn familie kweekt
geen varkens meer.
(U., 45 jaar, Belgische van Spaanse origine)

Hoe groter de afstand wordt met de economische realiteit op het platteland, hoe groter ook
de afstand wordt met de dieren die we eten.
Deze afstand kan gelukkig ook korter worden,
bijvoorbeeld door een verhuis of een ontmoeting, zoals dat geval was voor E., een studente
sociale ecologie: “Hoewel wij (in ons gezin) altijd
bijzondere aandacht hebben gehad voor dieren
in het algemeen (o.a. door vrijwilligerswerk),
hebben we nooit echt stilgestaan bij het specifieke verband tussen het dier op zich en als verbruiksproduct. Ik denk dat ik daarin een verandering ben beginnen opmerken toen mijn ouders
naar het platteland verhuisden, toen ik aan de
universiteit ging studeren. Ik ben opgegroeid in
een artistiek, maatschappijbewust milieu waar
ook aandacht was voor de problematiek rond de
overconsumptie van vlees. Mijn ouders kwamen
in contact met de plaatselijke producenten, de
boeren. Zodra we onze theoretische kennis aan
onze praktische ervaringen konden aftoetsen,
zetten we langzaamaan de richting in van een
bijna natuurlijke verandering. We consumeren
nu minder en zeker beter (vlees).”

De veehoudster,
de moordenaar
en de kip
D o u n i a Ta d l i
naar een ontmoeting met een kippenkweekster.

Vanaf de eerste dag wist ze dat
Het lot van haar kippen bezegeld was
Toen de eerste staak van het kippenhok werd gezet
Was al over het lot van zijn bewoners beslist
We moeten goed eten
Het gaat om de voedingsketen, de voedingsbalans
De voltooide cyclus
De wet van de natuur, elementaire logica
We moeten goed eten
En dus moeten we wel doden
Toen de eerste staak werd gezet, had ze al besloten
Dat zij die daad zou delegeren
“Ik zie ze elke dag, ik zou het niet kunnen”
Men sprak haar over de neef van een vriend
“Maak je geen zorgen, hij zal het doen”, zeiden ze
Daarmee komt hij de maand rond
Met het doden van kippen, eenden soms
Deze week komt hij langs
Die dag wordt er op de deur geklopt
Alleen, zonder iemand erbij
Staat de neef van de vriend daar
Groot, slank, hoffelijk
Hij heeft randen onder de ogen,
Ze biedt hem koffie aan
Hij neemt die gretig aan
En drinkt in stilte
Zij maakt gebruik van dat moment
Om de vraag te stellen die op haar lippen ligt
“Zeg… het doden van die dieren,
is dat niet moeilijk?
Ik zou het niet kunnen… Ik ben zeker te gevoelig?”
“Dat is waar, mevrouw, het is niet banaal
Je leert wat de prijs van een leven is
Op het moment dat je de fatale klap geeft
En de dood daar plots opduikt
Hoe meer dieren ik dood, hoe minder ik er eet
Omdat ik er te zeer de waarde van ken”
Is het niet vreemd dan
Dat we zonder angst
De anonieme dingen eten
Afkomstig van mysterieuze producenten,
Zonder dat het ons stoort?
We vergeten dat het eten van vlees
De dood van een levend wezen betekent
En dat degene die het, in onze naam,
van het leven berooft
Deze collectieve schuld alleen moet dragen

In het behoud van een emotionele of economische band met het plattelandsleven, heeft
een slachthuis in de stad een belangrijke rol
te spelen. Het zou een verbindende
schakel kunnen zijn, een plaats
waar ervaringen uitgewisseld
worden tussen kwekers en
consumenten.
C ata l i n e Sé n éc h a l ,
Forum Abattoir

Niet-commerciële
dienstverlening

17,5%

23,3%
© Max und Moritz door Busch, 1865.
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1.

Vlees “made in vitro”

Afname van spierweefsel

Naar een tekening van Katena
voor Fourpaws

K WEE K VLEES
Orgaanvlees wordt vandaag de dag nog enkel gesmaakt
door liefhebbers van de traditionele boerenkeuken.
Zal kunstmatig vlees, gekweekt in petrischaaltjes, ooit
zijn liefhebbers vinden? Kweekvlees, ook wel in-vitrovlees
of laboratoriumvlees genoemd, wordt geproduceerd in
de laboratoria van jonge “carnicultuur”-bedrijven. Wordt
het eten van kweekvleesburgers morgen al een feit?

Van de
pensziederij…

Kippendarmen

Hun werknemers? Bijna allemaal van allochtone origine: “Belgen
vinden we niet. Die willen dat niet meer doen.” Waarom niet?
“Omdat ze het werk te vuil vinden. Als ze terug naar huis gaan,
zegt hun madam dat ze stinken…” En waar komen ze vandaan? “Allemaal mensen uit de buurt. Enfin… uit Anderlecht,
Molenbeek. Ze werken allemaal al meer dan tien jaar bij ons.
Ze willen hier niet weg! En ik ben content van mijn werknemers.”
(Jean)

Kippendarmen, dat is het beste
gerecht dat je kan eten! De
voorbereiding vergt wel veel werk
omdat je eerst alles moet reinigen.
Maar het is echt de moeite waard!
De smaak is voortreffelijk, zeer
subtiel… Er wordt vaak gezegd dat
het zoet als honing smaakt. En
ik zeg dat het nog véél lekkerder
is, want hoe meer je ervan eet,
hoe meer je wil. Het is het beste
gerecht dat er bestaat. Ik zou het
altijd kunnen eten. Je voelt je goed
wanneer je het eet, zo heerlijk
is het!

Het is het beste gerecht dat er bestaat, vol
vitaminen. Mijn oma maakte dit. De dag ervoor
zette ze de linzen in water. Je moest eerst de
kleine steentjes verwijderen… wat een werk!
Dit was de taak van de meisjes en de vrouwen.
De linzen kookten we met broccoli en ajuin.
De varkenspoten kookten we apart in water
met een teentje look. Als ze goed gekookt
waren, bakten we ze aan in de pan, zo kregen
ze een krokant korstje aan de buitenkant en
vanbinnen was het vlees lekker mals. Op het
bord legden we aan de ene kant de linzen en
aan de andere kant twee varkenspoten. Je had
dus grote borden nodig en een gezonde eetlust!
De smaak van varkenspoten is een beetje zoals
gegrild kippenvlees. Het is zacht wit vlees
met veel smaak. Nu maken we het niet meer
omdat er te veel tijd kruipt in de bereiding.
Toen ik klein was, vond ik het leuk als mijn
oma varkenspoten maakte. Dat was echt een
feest, en op het einde van de maaltijd waren we
volledig verzadigd.

De pensen worden verkocht op FoodMet, de vleesmarkt van
de slachthuizen van Anderlecht. Slechts af en toe vind je
ze in de supermarkt. Bij wie staan ze nog regelmatig op het
menu in België? De Goffards noemen de Polen, Roemenen,
Chinezen, Italianen en Spanjaarden… en de Marokkanen voor
kalfspoten. Hoe zit het met de autochtonen? “Op de Belgen
moeten we niet meer rekenen. Gezegd zoals het is. Een Belg,
die gaat van tijd tot tijd eens een varkenspoot kopen. Maar
voor de rest…” Volgens Geoffrey is het een kwestie van tijd, van
culinaire knowhow:

Er is ook sprake van weerzin, walging zelfs: “Tripes, dat is
’te min’. Nochtans is het properder dan vlees. Het is door
de machine geweest, het is gewassen in heet water, het
is gekookt.“
Zou hun bedrijf ook elders mogelijk zijn? Volgens Geoffrey en
zijn vader niet: “Het is alleen in de stad dat we goed verkopen,
want hier zijn er veel buitenlanders. Als we een winkel zouden
openen bij ons, in Visé, verkopen we niet eens voor 50 euro
per dag. We hebben het al geprobeerd in Luik en het is nooit
gelukt. De Luikenaars komen liever hier kopen. (…) Wij verkopen aan Marokkaanse en Afrikaanse slagers in Brussel. Die hier
zelf in de stad wonen. Er dan zijn er ook nog de Italianen, de
Spanjaarden,…” Jean: “Mochten we van wijk veranderen zouden
we niet zo goed verkopen, gegarandeerd. Dit is hier de slachthuiswijk! Ze gaan niet naar zo maar iemand, ze gaan naar den
Abattoir. Ik ben er zeker van dat als we een kilometer verder
zouden zitten, dat het niet meer zou lukken.”

— In de logica van de substantie-eters [we kunnen ze ook “sarcofaag”-eters
noemen, de oorspronkelijke Griekse betekenis van “vleesetend”] worden bepaalde
delen van het gehele dier apart gehouden: al wat niet versneden kan
worden, wat niet door een kunstgreep presentabel gemaakt of benoemd
kan worden, al wat niet totaal van het oorspronkelijke dier gescheiden
kan worden, al wat eruitziet zoals het in de werkelijkheid ook is.
Al die onsamenhangende elementen van wat ooit een levend wezen
was. Daarmee worden we gedwongen ons vlees te denken als iets dat
toeleverbaar is. We krijgen een visie opgelegd waarin een levend wezen
niets anders is dan een ding dat in stukken uit elkaar gehaald kan
worden, en daaruit volgt ook het idee dat vlees niets anders is dan een
dier dat gedood wordt om gegeten te worden [vergelijk met het Franse animal,
van anima: het levende, een geanimeerd wezen]. De delen die moeilijker liggen
zijn die van het zogenaamde slachtafval, en daarvan loopt de consumptie
inderdaad terug.
N o É l i e V i a l l e s , Animal to Edible, 1998, https://journals.openedition.org/terrain/2932?lang=en.

Afname van serum uit het bloed
van kalverfoetussen afkomstig
van koeien die op het moment van
de slachting drachtig waren

Groeiserum

De cellen
vermenigvuldigen
zich

4.

5.

Productie van
spiervezels

Bereiding

… tot kweekvlees
— Wat voor de doorsneeconsument
telt zijn de assimilatie-effecten
van vlees als substantie, op te
delen in stukken en recepten.
Via de vleesconsumptie zoekt men
bepaalde effecten op het leven. Maar
men wil ze vooral als iets dat uit
het “niets” komt, afgesneden van
het unieke levende wezen dat de
substantie voorzag. Voor velen is het
“onzichtbaar” maken van het dier
de basis van een carnivoor menu, en
precies daarom is het ook zielloos
te noemen.
Animal to Edible, 1998, https://journals.openedition.org/
terrain/2932?lang=en

Stand Goffard, Foodmet, © Forum Abattoir 2018.
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3.

NoÉlie Vialles

— Je moet weten hoe je ze moet klaarmaken,
dat is het probleem. Het is een hoop werk. Ik weet
goed genoeg dat je dat gedurende twee à drie uur
moet laten koken. (…) Als man en vrouw gaan
werken, laat een schotel dan maar eens zo lang
koken. Daar heeft toch niemand goesting voor!

2.

Stamcellen

Sarina

Domenico
De werkdag van het tiental werknemers van Goffard begint om
klokslag 6 uur ’s morgens. Op dat moment glijdt het eerste witte
slachtafval – magen en darmen – door de grote buizen aangesloten op de slachtlijn. Daar, hoog op zijn podium van roestvrij
staal, kapt baas Jean het orgaanvlees. Een beetje lager zijn
Mounir, Bakir en de andere arbeiders druk in de weer met het
kuisen en zouten van darmen en andere ingewanden. Er wordt
gesneden, schoongemaakt en gekookt. Pensziederij, triperie,
dat betekent urenlang werken in de geur van verteerd voedsel. Een ontmoeting met vader Jean en zoon Geoffrey Goffard,
beiden ambachtelijke tripiers in de slachthuizen van Anderlecht.

Varkenspoten
met linzen

kweekvlees

mjam?
mjam?

omdat het Deels is
samengesteld uit ingrediënten
van dierlijke afkomst,
onder andere het serum
dat door cardiale punctie
uit een dierlijke foetus
wordt verkregen, is onze
kweekvleesburger strikt
genomen niet vegetarisch.

Het werd al in 2013 aangekondigd en zal in 2021
werkelijkheid worden. Dat is minder dan drie keer
365 keer slapen… Dankzij de gezamenlijke inspanningen van industrie en wetenschappelijk onderzoek zullen we eindelijk vlees kunnen eten zonder
er dieren voor te moeten doden. We zullen vlees
kunnen eten van een dier zonder trog, zonder
voeder, zonder scheet, zonder geschiedenis…
Cultuurvlees versus vlees- en veeteeltcultuur.

Recept voor spier zonder dier:

Hoe wordt laboratoriumvlees gemaakt? Volgens
Jean-François Hoquette (INRA, 2017) als volgt:
“Op dit ogenblik gaat het eerder om een cluster
van spiercellen die vermenigvuldigd worden in
petrischaaltjes. Door ze in een vloeibaar kweekmilieu te zetten van hormonen, groeistoffen, koeienfoetusserum, antibiotica en schimmelwerende stoffen, kunnen de cellen zich vermenigvuldigen tot
spierstrengen. Uiteraard zullen al deze ingrediënten
op grote schaal geproduceerd moeten worden, en
sommige zijn inderdaad nog van dierlijke oorsprong… Zelfs met myofibrillen die zich kunnen
omzetten in spiervezels zijn we nog ver verwijderd
van een echte spier die bestaat uit vezels, bloedvaten, zenuwen, bindweefsel en vetcellen.”

Smakelijk…

Deels samengesteld uit ingrediënten van
dierlijke afkomst, onder andere het serum dat
door cardiale punctie uit een dierlijke foetus
wordt verkregen, is onze kweekvleesburger
strikt genomen niet vegetarisch. Technisch
gezien is hij afkomstig van een dier dat niet
geleefd heeft. “Ja, en dat is wat mij dwars
zit,” reageert een deelneemster aan de
workshop: “Ik wil vlees eten, maar alleen
van een dier dat echt geleefd heeft, dat
een geschiedenis heeft… Ideaal zou ik het
eerst gezien hebben en zou het van een boerderij komen die ik had kunnen bezoeken”. Ook de
traceerbaarheid is dus belangrijk. Anderen vallen
over de chemische samenstelling, zoals hormonen en antibiotica, en de afhankelijkheid van de
farmaceutische industrie. “Ik wil het wel eens
proberen, ik ga ervan uit dat het wel gezond zal
zijn, alles wordt superstreng gecontroleerd. Maar,
ik zou het liever niet weten… Alleen in de lasagne
bijvoorbeeld.” Opnieuw blijkt dat het “onzichtbaar”
maken van het dier voor velen samenhangt met
een vleesmenu zonder ziel.

Recept voor een commercieel
ethisch product:

Blijft de vraag wie het grootste belang heeft bij
de hele zaak. De “carnicultuur” stelt een ethisch
en ecologisch verantwoord alternatief voor vlees
voor, duurzaam voedsel voor een nieuwe economische niche. In 2013 maakte het laboratorium
van de Nederlandse wetenschapper Mark Post de
eerste synthetische burger, en sindsdien worden
de allianties gesmeed. In juli 2018 kondigde zijn
startup Mosa Meat investeringen aan van de
Zwitserse vleesverwerkingsmultinational Bell,
samen met farmaceutica-gigant Merck en het farmaceutische investeringsfonds Venture Investors.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan
kwam ook Memphis Meats uit de startblokken,
dankzij een financieel duwtje in de rug van Bill
Gates (ex-Microsoft), Richard Branson (Virgin) en
Jack Welch (vroegere CEO van General Motors).
In 2019 wil Mosa Meat een kweekvleesburger
op de markt brengen: voor 8,5 euro krijg je een
burger van 150 à 200 gram. Dat is dus zo’n 34 à
40 euro per kilo. Op de goedkopere versie is het
nog wat wachten!

Recept voor een industrieel product
François: “Mijn beroep is helemaal niet zo repetitief als men denkt. Ik ontbeen runderen, en dat is
de hele tijd anders, omdat de spieren van het ene
dier nooit hetzelfde zijn als dat van een ander.”
Voorlopig ontsnapt de sector aan een volledige
automatisering omdat de “grondstof” niet uniform
is. Het werk vereist nog heel wat gekwalificeerd
personeel. Maar zal er voor vlees uit een reageerbuis nog arbeidskracht nodig zijn? Zal het ook
voor werkgelegenheid zorgen?
Hoe dan ook, kweekvlees is voorlopig enkel
bestemd voor liefhebbers van gehakte biefstuk.
Nochtans heeft de burger al geruime tijd de
fastfoodsector verlaten en wist hij zich een plaats
te veroveren op de menukaart van chique restaurants. Benieuwd naar zijn perfect-gestandaardiseerde avonturen?
C ata l i n e Sé n éc h a l , Forum Abattoir
Bron: http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemesagricoles/Tous-les-dossiers/Fausse-viande-ou-vrai-elevage/
La-viande-in-vitro-une-fausse-bonne-idee/(key)/2
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— Waarom staat er een auto op de vlag getekend?
— Omdat daar in het blauw alle activiteiten staan die
te maken hebben met de autohandel, nieuwe maar
vooral tweedehands.
— En in het roze…
— Vlees, want behalve het slachthuis zijn er nogal wat
slagers en groothandelaars in de wijk
— En in het geel?
— Dat is dienstverlening, zoals scholen, kerken,
gemeentediensten, verenigingen, maar ook banken en
apothekers…
— En paars?
— Textiel, kleding… waaronder de groothandelaars
in de Driehoek. En veel verkopers van eindereeks- of
tweedehandskleding.
— En donkergroen?
— Voor de voedingswinkels en -stalletjes, van
kruideniers tot supermarkten waar verse producten uit de
hele wereld worden verkocht, uit Afrika voornamelijk. We
hebben er ook de viswinkels in gezet…
— En lichtgroen?
— De groentekwekers, maar er zijn er enkel op de markt,
want de “vaste” winkels zijn ook kruidenierszaken.

— En oranje?
— De restaurants en cafés… even gevarieerd als
de culturele en sociale diversiteit van de wijk…
— En lichtblauw?
— Winkels waar er geen voeding of kleding
wordt verkocht, zoals restaurantmateriaal
bijvoorbeeld…
— En lichtgrijs?
— Industriële productie van niet-eetbare producten,
metaalverwerking, de drukkerij…
— Er zijn heel heel veel gekleurde gebouwen…
— Ja, want de wijk is commercieel zeer dynamisch. We
merken ook dat er plaatsen zijn waar er een concentratie
van kleuren is. Tussen september 2018 en februari 2019
hebben we de kaart enkele keren moeten aanpassen, omdat
er nieuwe winkels kwamen, vooral levensmiddelen- en
textielwinkels. Wat de kaart ons niet vertelt is dat deze
bedrijven vaak onderling afhankelijk zijn… Daarvoor hadden
we de hele kaart moeten bedekken met pijlen… Maar weet je
wat, neem je potloden en ga aan de slag!
Vrije bewerking van een gesprek tussen Ad r i a n , 8 jaar,
en F o r u m A b at to i r .

Anderlechtsepoort

Tekeningen: Forum Abattoir & E.Bouillot. Bron: F.A & C. Sanchez Trenado.
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Twee kaarten om het huidige
handelsweefsel van de slachthuizen
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onderlinge connecties eventueel te
kunnen begrijpen. De eerste kaart
repertorieert alle handelszaken,
bedrijven en diensten van het
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Gezond?

Vleesvervangers

Voedingswaarde-informatie
voor een vegetarische burger
(merk X) van 100 g:

Vlees, Groenten, Fruit
L e e r l i n g e n va n d e F r a n s e l e s ,
Université Populaire d’Anderlecht

– vetten: 9,5 g
– koolhydraten: 18,8 g
waarvan suikers: 2,2 g

Viande
Légume
Vêtement
Odeur

– eiwitten: 14,6 g
– zout: 1,3 g

Vroeger moest je voor vleesvervangers als tofu, Quorn en seitan
naar de biowinkel of naar een speciaalzaak in Aziatische producten. Nu vegetarische eetgewoonten hip zijn en consumenten op zoek gaan naar meer variatiemogelijkheden voor hun
dagelijkse kost, besloten de supermarkten dat het tijd werd voor
een eigen assortiment vleesvervangers. Meestal liggen die in de
versafdeling naast het vlees, de charcuterie en de vis.

— Est-ce qu’on tue
les éléphants aux abattoirs
d’Anderlecht ?
Controleer het etiket,
het suiker- en zoutgehalte
van sommige vegetarische
burgers is soms hoger dan
dat van een zakje chips!

Gevarieerd eten – gemakkelijk eten

Slimme marketeers kozen voor de vleesvervangers dezelfde
namen als die van hun populaire dierlijke tegenhangers: gehakt,
worst, nuggets, steak. En ze zijn net zo gemakkelijk te bereiden en te verwerken: een paar minuten de pan of de oven in,
of even onder de saus roeren – en klaar! Bovenal geven ze de
illusie dat je er gezond of op zijn minst gevarieerd mee eet, dat
je er je vleesconsumptie mee kan verminderen of zelfs helemaal
stopzetten, want ze zijn gegarandeerd een bron van eiwitten.

— Vache

Samedi
Dimanche
Travailleurs
Je vais faire les courses le samedi
Construction antique
Balances pour les animaux
Qui lave les vêtements des travailleurs ? Où ça se passe ?
Crevettes
Jeudi prochain je serai malade !
Quand vont-ils arranger les poteaux cassés
On voudrait que ce soit ouvert tous les jours
Mardi à Molenbeek – il est petit
Molenbeek est plus cher
Les magasins sont plus chers

zijn de arbeidsomstandigheden
correct, zijn de ingrediënten
van goede kwaliteit en zijn ze
afkomstig van de lokale landbouw
of komen ze helemaal van het
andere eind van de wereld?

Woorden verzameld op de markt door het netwerk
van publieke schrijvers (van september tot december 2018)…
en die we hopen terug te zien in de lente van 2019!

Sociale impact

Dat dit soort vleesvervangers industrieel vervaardigd wordt,
doet dezelfde vragen rijzen als die voor pizza’s en andere kanten-klaar gerechten uit de fabriek: zijn de arbeidsomstandigheden correct, zijn de ingrediënten van goede kwaliteit en zijn ze
afkomstig van de lokale landbouw of komen ze helemaal van
het andere eind van de wereld?

Suikers, vetten en additieven

Een andere belangrijke vraag is of ze wel echt zo gezond zijn.
Om smakelijk ogende vegetarische steaks, balletjes en nuggets te krijgen worden er kleurstoffen aan toegevoegd, en de
“vlezige” smaak krijgen ze door toevoeging van suiker, zout,
specerijen en vooral veel vet. 60 Millions de Consommateurs,
de Franse tegenhanger van onze Test-Aankoop, vergeleek
in 2016 de veggie burger met de Big Mac van een bekende
fastfoodketen: de veggie bevatte dubbel zoveel suiker, bijna
twee keer zoveel zout en een derde méér vet… voor eenzelfde
eiwitgehalte!
De consument kan bij de keuze van zijn plantaardige nuggets,
burgers en andere blokjes dus best net zo voorzichtig zijn als bij
hun tegenhangers van dierlijke oorsprong. Zorgvuldig het etiket
lezen is dus zeker niet overbodig.
C ata l i n e Sé n éc h a l , Forum Abattoir

— Samedi
— Beaucoup beaucoup
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— Y’a de tout aux abattoirs.
Des frigos
— Avant le cheval, on le vendait
à la place de la duchesse.
— Orange

G EZON D EN G EVARIEER D
“Eet gezond, eet gevarieerd” is niet enkel een kwestie van
gezond verstand. De slogan blijkt zeer winstgevend te zijn voor
de voedingsindustrie. Aangezien de sector voortdurend op zoek
is naar nieuwe afzetmarkten worden er nu ook producten mee
aangeprezen die “zacht voor de planeet en voor de gezondheid”
zouden zijn, en die we tegenwoordig in alle maten en vormen
kunnen vinden in de supermarkten.

G EZON D EN G EVARIEER D

Sensibiliseren
rond diabetes
Tijdens een drukbezochte marktdag
in de late lente vindt op de Abattoirsite al voor het vierde jaar op rij een
sensibiliseringscampagne plaats
rond diabetes. Doel is om marktbezoekers en standhouders te wijzen
op de gevaren van de ziekte en hen
op hun gezondheid te leren letten.
De hele site baadt in het zonlicht op
deze vrijdag 19 mei. Het is nog maar
8 uur en toch is er is al veel beweging. Zoals elke marktdag stapelen
de groente- en fruitverkopers hun
smakelijke waren in kleurrijke torens
terwijl de kleding- en andere handelaars alles in gereedheid brengen
voor de eerste bezoekers.
Bij de grote ingang met de stieren
wekt een ongewone bedrijvigheid
de interesse van de voorbijgangers. Rond de blauwe infobus van
de gemeente Anderlecht zijn een
vijftiental mensen druk in de weer
met tentjes, tafels, banken, posters
en documentatie. Het dreamteam

is samengesteld uit medewerkers
van de Gemeentelijke Dienst voor
Gezondheid en Gelijke Kansen,
verpleegkundigen van de medische antennes, diëtisten, mensen
van de Belgische Diabetesliga, een
Qi Gong instructeur en stagiaires.
Die zullen er samen met de verantwoordelijken van wijkvereniging
Les Pissenlits en de vrijwilligers van
de “Vereniging van personen met
diabetes” voor zorgen dat straks
iedereen die het wil goed geïnformeerd zal zijn.

Wat is dat, diabetes?

Nieuwsgierigen komen dichterbij
om vragen te stellen en de meer
bedeesde voorbijgangers worden
door het team vriendelijk uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de
standjes. “Waarover gaat het?… Ah,
diabetes, en wat is dat precies? Het
is een chronische ziekte die ontstaat
doordat de alvleesklier niet genoeg
insuline produceert of omdat het
lichaam de geproduceerde insuline

— Mauvaise odeur
niet meer kan opnemen. De suikerspiegel in het bloed wordt dan te
hoog. Wanneer er te veel suiker in
het bloed zit, kan dat schadelijk zijn
voor de bloedvaten, de zenuwen,
de ogen, de nieren… Daarom is het
belangrijk om het zo snel mogelijk te
weten, maar in België weet een op
de twee mensen met diabetes niet
dat ze de ziekte hebben!”

Daarom is het
belangrijk om het
zo snel mogelijk te
weten, maar in België
weet een op de twee
mensen met diabetes
niet dat ze de ziekte
hebben!
“Wat stelt u hier vandaag voor? We
geven je eerst een kleine vragenlijst en op basis van je antwoorden
gaan we de risico’s bespreken. Dan
doen we een bloedtest om de suikerspiegel te meten. Daarna kan je

voedingsadvies vragen bij de diëtist. Je kan ook gaan praten met de
vrijwilligers van de “Vereniging van
personen met diabetes” van de wijkorganisatie Pissenlits. En je kan hun
dvd met getuigenissen over diabetes
krijgen. Je kan een gezond en lekker
tussendoortje eten en je kan gymnastiekoefeningen doen met de instructeur. En voor de gezelligheid is er
ook koffie en thee… En is dat allemaal
gratis? Ja, volledig gratis. Oké dan!”
Tot 15 uur zal er een file aan de infobus staan. Een honderdtal bezoekers
vult de vragenlijst in, doet de bloedtest en bezoekt de infostandjes. Een
paar mensen uit het team gaat naar
de marktkramers zodat ook zij de
vragenlijst kunnen invullen en de
bloedtest laten doen, zonder dat ze
daarvoor hun kraam moeten verlaten. Met dit soort acties kan op de
markt van de Abattoir-site een groot
publiek bereikt worden, vaak mensen
die zich geen regelmatige medische
check-up kunnen permitteren.

Niet altijd een
regelmatige medische
opvolging

Dat naast de beroepsmensen
ook “gewone” diabetespatiënten
de bezoekers aanspreken is zeer
belangrijk. Want zij kunnen vertellen
over hun eigen ervaringen en over
hoe ze met de ziekte hebben leren
omgaan. Door de concrete informatie die zij geven wordt de stap
naar het medische team kleiner. Als
geen ander weten zij dat het beter
is om de ziekte niet alleen te dragen
en dat erover spreken in een lotgenotengroep helpt. Want daar kan
je informatie, recepten en andere
zaken uitwisselen.

— Samen zijn geeft je moed,
je leert je manier van koken
aanpassen, je beweegt, je
maakt plannen. Want er
alleen mee thuis zitten, dat is
het ergste!

De boodschap die alle partners
willen meegeven is dat het belangrijk is om goed op je eten en op je
gewicht te letten, of je nu diabeet
bent of niet. En dat je best elke dag
minstens een half uur beweegt door
te fietsen, aan gymnastiek te doen,
te gaan zwemmen, of gewoon door
wat sneller te wandelen, een halte
vroeger af te stappen en de trap te
nemen in plaats van de roltrap!
(Volgende editie: vrijdag 14 juni 2019
van 9 tot 15 uur)
Les Pissenlits asbl en
haar vrijwilligersgroep
G r o up e d e P e r s o n n e s
Diabétiques (Vereniging
va n P e r s o n e n m e t
Diabetes)
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G ROEN EN C IR C U LAIR

BIGH farm
BIGH (Building Integrated Green House) is pionier
van circulaire stadslandbouw in combinatie met
viskweek. De indrukwekkende installaties van het
project nemen het volledige dak van de FoodMet
in. De stadsboerderij doet aan gecombineerde
productie van vis (gestreepte baars) en biologische
serregewassen zoals tomaten, aromatische kruiden. Er werken een tiental mensen: ontwikkelaars,
bio-ingenieurs en ook arbeiders. Een deel van de
arbeiders wordt tewerkgesteld in partnerschap met
ondernemingen uit de sociale economie: Atelier
Groot Eiland voor de moestuin en Travie voor de
kruidentuin. Het bedrijf leidt ook heel wat stagiaires
op, vooral studenten in de agronomie. Daarnaast is
er een educatief centrum en worden er rondleidingen gegeven. Elke millimeter ruimte werd bestudeerd om het afval te minimaliseren en hergebruik
van de energie te maximaliseren. Het is tussen
deze twee variabelen dat de toegevoegde economische en ecologische waarde ontstaat.
Steven Becker legt uit dat “bij projecten zoals BIGH,
de aquaponische viskwekerij, Le Champignon de
Bruxelles en Eclo, die samen het project Ferme
Abattoir vormen, de circulaire economie zelfvernieuwend werkt. Niet alleen omdat er geen afval
meer is tegenover heel wat besparingen, maar
ook omdat water en andere vormen van energie
die anders verloren zouden gaan, telkens opnieuw
gebruikt worden. Ook niet onbelangrijk is dat uit het
project nieuwe waarden ontstaan: doordat er veel
aandacht gaat naar opleiding en werkgelegenheid,
naar gezonde producten, naar wat de buurt trots
maakt, naar de preventieve aanpak van gezondheidsproblemen door middel van gezonde voeding,
naar zuiver water en schone lucht, naar het creëren
van vruchtbare humus voor planten en parken, naar
het ondersteunen van de biodiversiteit… De stad
op zich wordt dus zelfvernieuwend. Dit is circulaire
economie met een positieve impact!”
De opbrengst wordt verdeeld op minder dan 15 km
van Kuregem en is te vinden in de rekken voor
lokale producenten bij een gekende supermarktketen. Voor de vis wordt een streefcijfer van dertig
ton per jaar beoogd, en die zal soms verder worden
geleverd. Maar BIGH wil gerust nog andere stadsboerderijen oprichten, in Antwerpen bijvoorbeeld.
Op de vraag of de komst van vergelijkbare projecten op de site – zoals de microscheuten van Eclo
en weldra ook de aromatische kruiden van Urban
Harvest – hem niet ongerust maken, antwoordt
Steven Beckers dat hij die eerder ziet als potentiële
partners dan als concurrenten. Op dat vlak sluit hij
zich meer aan bij het idee van samenwerking zoals
dat onder de vleesgroothandelaars bestaat.

Op de slachthuissite gingen nieuwe projecten van start die
voedsel produceren volgens de principes van de circulaire
economie: soep van onverkochte groenten, champignons,
micro-scheuten, verticale landbouw, serreteelt. Hoewel één
project zich ook waagt aan duurzame visteelt, zetten al deze
nieuwkomers volop in op plantaardige voedselproductie.
En allemaal willen ze de stad vanuit de stad zelf bevoorraden.

Wat is Circulaire
Economie…
Binnen de domeinen productie,
artisanaat, industrie, veeteelt en
landbouw komt het concept circulaire economie kort samengevat
neer op het streven naar zero afval,
zero verspilling, zero schade voor
mens en milieu en dat op een voor
het bedrijf rendabele manier.

verschillende mensen. Denk aan
gedeelde auto’s, fietsen en brommers, video on demand, verhuur van
kledingstukken, enz. De consument
“huurt” iets voor een beperkte tijd,
maar bezit het niet.

Zero afval (industriële
ecologie)

In dezelfde lijn ligt het streven
naar de beste arbeidsomstandigheden voor elke werknemer.
Gezondheidsproblemen uitsluiten in
plaats van ze uit te lokken. Concreet
gaat het dan over aangepaste
uurroosters, een slimme organisatie
die werkgerelateerde ziektes zoals
burn-out moet voorkomen, gunstige
arbeidsvoorwaarden, efficiënte
werkinstrumenten, ergonomisch
meubilair, een goede luchtkwaliteit,
aangepaste verlichting, enz.

Goederen worden geproduceerd
en de grondstoffen en de energie
die daarbij vrijkomt wordt (opnieuw)
gebruikt – op dezelfde plaats of in
de nabije omgeving. Bij de productie
van een hemd bijvoorbeeld kan men
voor het knipselafval van de stof
ofwel een toepassing in het naaiatelier zelf vinden, of het kan doorverkocht worden aan een ander bedrijf
dat het zal verwerken. Hetzelfde kan
voor de energie die vrijkomt tijdens
het productieproces. Zo wordt de
warmte van de koelkastmotoren
op de vleesmarkt gebruikt voor de
serres en voor het water van de viskwekerij op het dak van de FoodMet
(project BIGH Farm).

Zero verspilling
(gebruikseconomie)

De geproduceerde goederen
worden volledig geabsorbeerd,
gerecycleerd of gebruikt door

ontwerp

Zero schade voor de mens
(sociale economie)

Zero ecologische
voetafdruk (groene
economie).

Of: hoe kunnen we goederen produceren zonder onze omgeving te
vervuilen en met behoud van die
natuurlijke middelen waarvan we
weten dat ze in de tijd beperkt zijn?
In een gesloten circuit wordt bijvoorbeeld niet enkel toegezien op een
minimaal waterverbruik, dat water
wordt ook na elk gebruik gezuiverd
en daarna telkens opnieuw gebruikt.
Een ander voorbeeld is het recycleren van draf – in feite een reststof
van het bierbrouwen – als substraat
voor het kweken van champignons,
zoals bij Champignon de Bruxelles.

Een hogere rentabiliteit

Theoretisch gezien is het principe
van de circulaire economie zeer
winstgevend, want alles wordt
doorverkocht of uitgewisseld. Elke
vorm van “afval” die ontstaat bij de
productie, het energieverbruik of de
consumptie wordt benut in plaats
van weggegooid.

Recyclage van duurzame
ontwikkeling?

© BIGH

Le Champignon
de Bruxelles

Zo bekeken is de circulaire economie bijna een kwestie van gezond
boerenverstand! Denk maar aan de
verhalen van knechten die boven
de schuur slapen, van varkens en
kalveren die zich tegoed doen aan
een trog vol draf afkomstig van pas
gebrouwen bier, van poep die op
de velden terechtkomt, van boomscheuten die in de haard eindigen.

Circulaire
economie

grondstoffen

productie
vervaardiging

recyclage

transport
distributie
restafval

ophaling

Circulaire economie is zelfs te
vergelijken met de economie van
het oude Kuregem, toen die nog
een echte slachthuiswijk was: zodra
het dier geslacht was, gingen vlees
en ingewanden naar de slagerijen
en charcuterieën van de stad, de
huid ging naar zeemleerfabrieken
en leerhandels, bloed en beenderen
werden vermalen tot mest of gingen
in stoofpotjes, van het vet werd
talg gemaakt en daarmee kaarsen.
Historisch gezien was de productie
en de consumptie van vlees dus een
korte keten avant la lettre!
“Niets gaat verloren, niets wordt
gecreëerd, alles transformeert” is
een oud gezegde. Zowel artisanale
als industriële producenten streven
naar het benutten van de totale
productieketen. Maar parallel aan
de nieuwe economische projecten
die maximaal inzetten op rentabiliteit, mens en natuur, bestaat anno
2018 nog steeds die “oude” economie die louter in financiële winst
gelooft, en die daarom producten
aflevert met een zo kort mogelijke
levensduur, met gestandaardiseerde
vervaldatums, met belachelijke
verkoopsprijzen.

consumptie,
gebruik,
hergebruik,
herstelling

Net zoals zijn voorganger “duurzame
ontwikkeling” ontsnapt het concept
“circulaire economie” trouwens niet
aan slimme marketing. Er bestaat
wel een label voor al wat biologisch
is, maar iets gelijkaardigs is er nog
niet voor de circulaire economie.
Niets verhindert een bedrijf om te
beweren dat het werkt volgens de
principes van de circulaire economie, zonder dat het de arbeidsvoorwaarden heeft aangepast. In de
definitie van de Belgische regering
is daar alvast niets over terug te
vinden: “Circulaire economie is een
economisch en industrieel systeem
dat erop gericht is om producten,
hun componenten en grondstoffen
zo lang mogelijk in het systeem te
laten circuleren en tegelijkertijd
de kwaliteit van hun gebruik te
waarborgen.” 1
C ata l i n e Sé n éc h a l ,
Forum Abattoir
1. Het concept is niet nieuw, het ontstond al
rond 1970. http://www.universud.ulg.ac.be/
leconomie-circulaire-et-lindustrie-de-lamode/

In de kelders van Kuregem wordt sinds 2016
champignons gekweekt door Le Champignon
de Bruxelles. Met zeven voltijdse werknemers
(waaronder enkele Artikel 60-contracten) produceert deze coöperatieve Shiitake, Maitake
en Nameko. De Brusselse versies van deze
door-en-door Japanse paddenstoelen vinden
hun weg naar de detailhandels en horecazaken hoofdzakelijk via het korte keten circuit.
Naast de zuiver productieve werkzaamheden
worden er ook workshops en bedrijfsbezoeken
georganiseerd.
“We kozen voor de Slachthuissite wegens
haar centrale ligging in de stad en omdat de
kelders het hele jaar door een bijna constante
temperatuur hebben. We wilden dichtbij onze
klanten blijven want wij werken binnen het korte
keten circuit. Vijftig à zestig procent van de
leveringen gebeurt per fiets. Maar er zijn ook
groothandelaars die hun bestelling zelf komen
ophalen”, zegt Thibaut. “Wij werken samen met
de andere bedrijven op de site. Met BIGH, enVie
en Cultureghem wisselen we producten uit. Tot
nu toe hebben we geen commercieel contact
met de vleesgroothandels, maar we staan daar
zeker voor open.”
Forum Abattoir vroeg aan Thibaut een reactie
op onze omschrijving van circulaire economie:
Zero Waste: Wij recycleren draf van brouwerijen
en gebruiken het als ondersteunend groeimiddel voor onze champignons. Daarna geven we
het door aan de boeren. We gebruiken ook wel
plastic verpakkingen die niet recycleerbaar
zijn. Maar we zoeken naar een oplossing! De
niet-verkoopbare champignons geven wij aan
Cultureghem voor hun Kookmet of aan andere
organisaties die werken rond mensen in nood.
Zero schade voor de werknemers? Wij werken
met heel wat jonge mensen zonder vooropleiding, met een contract van Actiris of het
OCMW. Ze worden door ons opgeleid, iedereen
heeft eigen verantwoordelijkheden. Ons bedrijf
is horizontaal georganiseerd: iedereen is zijn
eigen baas. Bij het opstarten hebben we veel
nagedacht over de arbeidsorganisatie en uiteindelijk is het een coöperatieve geworden.
100% winstgevend: Jaar na jaar zien we vooruitgang in onze resultaten. Laten we zeggen dat
we momenteel uit de kosten geraken. We zijn
sterk afhankelijk van de voedingsgewoonten. In
de zomer zijn champignons niet zo populair bij
de consument, maar dat kan veranderen.
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Wo n e n e n w e r k e n
Een inktzwart kanaal, lege pakhuizen, losse kasseien, auto’s die langs
je heen razen, flikkerende straatverlichting… en de herinnering aan
een passage, nu meer dan dertig jaar geleden, in deze wijk tussen
Molenbeek en Anderlecht. De laatste vijftien jaar kan je de lege
gebouwen tellen op één hand. De wijk leefde voornamelijk op door
de autohandel, maar ook andere factoren speelden een rol.

Werelddorp
Kuregem
Voor wie geïnteresseerd is in de stedelijke evoluties van de 21ste
eeuw en meer bepaald in het fenomeen van de arrival cities – in
dit geval een aankomstwijk – is Kuregem een onderzoeksterrein
om duimen en vingers bij af te likken. Hier, op deze unieke plek
die nergens anders zijn gelijke vindt, sta je als het ware met je
neus op de socio-economische dynamiek van de geglobaliseerde samenleving.
Als een mini-enclave ligt de wijk met haar 1,6 km2 geprangd
tussen het Zuidstation met haar spoorwegen, het Kanaal van
Charleroi en de kleine Brusselse Ring. Sinds de industrialisatie
van Brussel is Kuregem steeds een aankomstwijk geweest voor
arbeiders en ambachtslui van vele nationaliteiten. In de tweede
helft van de 19de eeuw kwamen de Vlamingen, gevolgd door de
Oost-Europese Joden in de eerste helft van de 20ste eeuw, en de
migranten uit de noordelijk en vervolgens de zuidelijk gelegen
mediterrane landen in de naoorlogse periode. Tot op vandaag
komen er nieuwkomers uit alle horizonten toe. Vanaf het begin
van de 21ste eeuw deed de snelle globalisering de wijk haast
letterlijk uit haar voegen barsten.

— In mijn kindertijd zullen we zeggen, was het hier een wijk die
bewoond werd door drie “groepen”: de Belgen, de Italianen en
de Marokkanen. Maar de laatste jaren is de verandering veel te
snel gegaan. De zwart-Afrikanen, de mensen van het Oostblok
zijn in de buurt komen wonen en deze mengeling is ook op
een veel te snelle manier gebeurd. En dus mijn persoonlijke
gevoel en het gevoel van de andere mensen die hier wonen is dat
de buurt vroeger een aangename plek was. De gemeenschappen
konden zeer goed met elkaar opschieten, er was geen probleem…
Maar met alle vermengingen die er geweest zijn (…), dat heeft
veel zorgen doen ontstaan op het gebied van onveiligheid,
van vuiligheid, enz.
(interview met e e n b uu r t b e wo n e r , 2014)

Wo n e n e n w e r k e n

Heyvaert: die andere
koopjesmarkt
Heyvaert is de naam van de straat die het slachthuis verbindt met de Ninoofsepoort, op de grens
tussen de gemeentes Anderlecht en Molenbeek.
Sedert de jaren 80 doet deze straat dienst als
verzamelplaats voor een andere markt, die van de
tweedehandswagens. Een markt die gedeeltelijk
op straat plaatsvindt. Auto’s en mensen afkomstig
uit Subsaharaans Afrika delen de publieke ruimte
in een vreemd ballet dat de hele dag lang doorgaat. Waar komen al die auto’s vandaan en waar
gaan ze heen? Waarom trekt die handel zoveel
mensen van Afrikaanse origine aan? Waarom en
hoe belandde deze markt op een steenworp van
de Anderlechtse slachthuizen?
De uitvoer van tweedehandswagens is een activiteit die in België al lang bestaat, maar die op het
einde van de jaren 1970 een bijzondere wending
neemt. In die tijd waren er heel wat autoexporteurs in de buurt van het Zuidstation gevestigd
waar hun klanten toekwamen. Velen onder hen
waren Libanees en begonnen auto’s uit te voeren
naar Libanon op het moment dat daar de burgeroorlog in volle gang was. Door die oorlog
nam de vraag naar tweedehandsauto’s sterk
toe. Verplaatsingen met de taxi of het openbaar
vervoer waren in het vernielde land immers niet
meer mogelijk. Diezelfde oorlog lag ook gedeeltelijk aan de basis van de diaspora van het Libanese
volk over de hele wereld. De Libanezen in Brussel
gaan de handel in tweedehandswagens vanuit
Brussel organiseren dankzij de goede verbinding

Paradoxaal genoeg staat Kuregem gerangschikt onder de
armste wijken van de hoofdstad. Veel van haar inwoners hebben
geen (officieel) werk, en er wonen dus heel wat mensen die
voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van stempelgeld of
OCMW-steun. Toch hoeft deze tegenstelling niet echt te verbazen. Het soort economische activiteiten dat er aanwezig is,
genereert nu eenmaal vooral informele of tijdelijke banen. De
bestaande commerciële niches ontstonden uit de diaspora en
worden historisch ingenomen door bepaalde gemeenschappen. In het geval van de tweedehandsautohandel bijvoorbeeld
zijn dat de Libanezen. De opbrengsten komen vooral ten goede
aan een beperkt aantal families. En op de officiële arbeidsmarkt,
waar discriminatie op basis van afkomst nog steeds realiteit is,
vallen de inwoners van Kuregem al te vaak het eerst uit de boot.

Een wijk met 125 nationaliteiten

In dit dichtbevolkte gebied wonen en leven 125 nationaliteiten.
Gemeenschappen uit de vijf continenten moeten de wel heel
krappe ruimte onderling verdelen. Ze kruisen elkaar elke dag in
de cafés en de winkels, op de markt van de Abattoir, in verenigingen of in de vele gebedsplaatsen die de wijk rijk is, en hun
kinderen gaan naar dezelfde scholen. Maar het is niet omdat ze
elkaar tegenkomen, dat ze ook echt met elkaar omgaan. Er is
zelfs sprake van een zekere concurrentie met betrekking tot de
toegemeten ruimte en de legitimiteit van ieders aanwezigheid.
En de oudsten? Die treuren om “de goeie oude tijd”, toen iedereen zo goed kon opschieten met iedereen!
We moeten er niet omheen draaien, het is niet altijd gemakkelijk
om dag na dag met die superdiversiteit te leven, vooral als er
ook een zekere promiscuïteit aan te pas komt. Botsingen tussen
al die verschillende culturen zijn dagelijkse kost: de opvoeding
van de kinderen, de manier van zaken doen, de indeling van

met de Antwerpse haven die een van de grootste
“RoRo” (Roll on board – Roll off board) terminals
ter wereld bezit. Daar meren schepen aan met een
laadklep voor rollend materiaal die zich zo omvormen tot een soort van drijvende parkings die tot
6.000 wagens kunnen transporteren! De administratieve afhandeling van het vervoer van die
auto’s per boot vanuit België tot hun eindbestemming wordt gedaan door consignatarissen.

Van de slagerswijk naar de autowijk

De consignatie van al die voertuigen vereist grote
opslagruimten in afwachting dat een boot vol
auto’s kan vertrekken. Omdat door de ontwikkeling van de wijk rond het Zuidstation vrije ruimte
vanaf de jaren 1980 schaars werd, gingen verschillende handelaren zich even verderop vestigen, in
de Heyvaertwijk. Daar was veel ruimte vrij gekomen nadat de vleesgroothandelaars en andere slagers er waren weggetrokken. De nieuwe Europese
wetgeving had de slagerijsector veel strengere
normen opgelegd, zodat veel vleesgroothandelaren in de buurt van het Anderlechtse slachthuis er
de voorkeur aan gaven om hun activiteiten naar
de rand van de stad te verhuizen in plaats van
dure werken uit te voeren om zich in regel te stellen met de voorschriften. Een buitenkans voor de
exporteurs van wagens die daar niet alleen grote
opslagplaatsen voor hun auto’s vonden, maar ook
voor de manoeuvres van de opleggers van het
“type acht”. Dit zijn vrachtwagens die tot acht
auto’s over de weg naar de haven van Antwerpen
kunnen vervoeren.
Wanneer met het einde van de burgeroorlog de
uitvoer van wagens naar Libanon stilvalt, richten
de Libanese consignatarissen hun aandacht op de
Afrikaanse markt dankzij contacten in de diaspora
in West-Afrika.

Handelsdynamiek en werkloosheid

Met haar reusachtige ondernemingen draait de Kuregemse
economie op zakelijke – meestal transnationale – activiteiten, en
circuleren er gigantische geldsommen. De overbekende tweedehandsautobusiness in de Heyvaertstraat voerde in 2013 bijna
150.000 voertuigen uit naar Afrikaanse kusten. In datzelfde jaar
realiseerde het bedrijf Karim-Export een omzet van een slordige
40 miljoen euro. Het hoeft dus niet te verbazen dat Kuregem
door geïnteresseerde onderzoekers als een ware commerciële
hub in de Noord-Zuidhandel (én omgekeerd!) wordt beschouwd.
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de openbare ruimte, de plaats van de vrouw, de invulling van
de begrippen netheid en openbare rust, en ga zo maar door. Al
vanaf jonge leeftijd leren we doorheen vooroordelen en stereotypes hoe we “de andere” kunnen buitensluiten en minachten.
Sinds de Syrische gemeenschap zich massaal in de wijk kwam
vestigen, kreeg het Dauwpark aan de Anderlechtsepoort de
bijnaam “Park van de Syriërs”. De “buurtjongeren” – met andere
woorden de kinderen en jongeren die níet van Syrische, sub-Saharaanse of Oost-Europese afkomst zijn – hebben zich teruggetrokken op het Liverpoolplein. Het is niet ongewoon om ze daar
te horen klagen over het feit dat ze uit het Dauwpark werden
verdreven door die “Syrische zigeuners”, “smex”, “blédards” en
“buitenlanders” die hun park zijn komen inpalmen.

Migratiedynamiek

Toch is het net de migratiedynamiek die de wijk onophoudelijk vernieuwt en nieuw leven inblaast, en die ervoor
zorgt dat ze niet verandert in een stadsgetto. Het deel
van de Bergensesteenweg tussen Clemenceau en de
Anderlechtsepoort was al jaren aan het verloederen maar werd
recent opgewaardeerd door de Syrische gemeenschap die er
restaurants, warenhuizen, kruidenierswinkels, kapperszaken en
zelfs handels in droog fruit heeft geopend.
De Homo mondialicus wordt in het Brussel van vandaag niet
zozeer door de Europese ambtenaar of de Erasmusstudent
belichaamd, maar door de mobiele, meertalige, dynamische,
multiculturele en – naar we hopen – open-minded en tolerante
Kuregem-Mens!
V i ta l M a r ag e 1
1. Vital Marage werkt in de cel interculturele bemiddeling van de Gemeente
Anderlecht, opgericht in 2018. Die moet het contact tussen nieuwkomers
en de Belgische samenleving vergemakkelijken. Concreet gebeurt dat door
overheidsinstellingen te ondersteunen, door aan conflictmanagement te
doen, door te informeren over de (geschreven en ongeschreven) regels van
onze stad. Tegelijk is het de bedoeling om aan de Belgische samenleving, met
haar dominante meerderheid, uit te leggen wat de inzet is van migratie en
welke moeilijkheden migranten moeten overwinnen. Door in te zetten op het
informeren van beide zijden, hoopt men de velen obstakels mee te helpen
overwinnen.

— We zien dit met de Italianen, de Spanjaarden,
de Grieken en nu de Marokkanen: de ouders zijn
er nog steeds, de kinderen zijn verdwenen. Zo
gaat dat. De laatste migratiegolven komen zich
hier vestigen. In het begin van de jaren negentig
was Kuregem nog een verlaten en dunbevolkte
industriële wijk. Vandaag is het een bruisende
volkswijk met meer leven, meer inwoners en
meer economische activiteiten. Nu zie je op de
Bergensesteenweg geen enkele lege vitrine meer.
Tien jaar geleden was nog meer dan de helft leeg.
A . B e n Aya d , Huurdersunie van Anderlecht-Kuregem
(HUVAK)
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Andere industriële
activiteiten
Naast de activiteiten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de autohandel, herbergt de wijk
zeer gespecialiseerde economische activiteiten zoals E. Voets & zoon en Pelletier & Co en
natuurlijk het staalbedrijf Jean Wauters, dat tussen de 50 en 100 arbeiders in dienst heeft.
E l s a B o u i l lot

E. Voets & fils is een familiebedrijf dat in 1897 opgericht

werd door Eugene Voets en overgenomen door zijn zoon
en later zijn kleinzoon. Hun fabricatie van metalen decors
kende een hoogtepunt tot in de jaren 1980. De zaak trekt
nog steeds nationale en internationale specialisten aan uit
het kunstenmilieu (architectuur, film, enz.) want ze maken
decors op maat. De recente ontwikkelingen in de wijk en
de verplichte bodemsanering om
zijn milieuvergunning te hernieuwen
bedreigen hun activiteiten.
Pelletier & Co maakt handgemaakte ansichtkaarten en gegraveerde en offset bedrukte enveloppen, verkocht aan drukkerijen, papierhandels
en aan erkende verkopers over de hele wereld tot
in Australië toe. Ze hebben een sterke reputatie
dankzij hun kwaliteitspapier (Crown Mill).
In dit bedrijf werken momenteel een
twintigtal polyvalente werknemers
die hun vak voornamelijk in de praktijk
geleerd hebben.

Haven van Cotonou, Benin.
De auto’s gaan vervolgens
naar tal van andere
Afrikaanse landen.
© Sarah Morissens

Een internationale marktplaats

fabriceren en vervolgens alles te transporteren
tot aan de assemblage. Stel, je wisselt je auto met
een CO2-uitstoot van 160 g/km en 20.000 km/jaar
op de teller in voor een minder vervuilend exemplaar met een CO2-uitstoot van 110 g/km, dan
duurt het toch nog altijd 11 jaar voor de energie
die gebruikt werd om die “groene” auto te maken
gecompenseerd is!

Omdat enkele tientallen garages met auto’s
uit heel Europa (Frankrijk, Duitsland, Polen,
Scandinavië…) samengepakt zitten in enkele straten, kunnen belangstellenden de wagens onderling vergelijken. Dit vergemakkelijkt het werk van
de Afrikaanse importhandelaars die op zoek naar
auto’s de markt prospecteren. En ook de verkopers zelf trekken profijt uit die marktplaats die
internationale bekendheid geniet.

Mondialisering van onderuit die
jobs creëert

De autohandel in de Heyvaertwijk is een essentiële
schakel in de export van tweedehandsauto’s uit
Europa naar West-Afrika waar de auto’s aan een
tweede leven beginnen. Zo komt het dat deze wijk
naam en faam heeft tot in Benin en Nigeria terwijl
de naam bij heel wat Brusselaars niet eens een
belletje doet rinkelen…

Afrika als vuilnisbak van Europa?

De export naar Afrika wordt soms gezien als een
handel in schroot waarmee goederen die wij niet
meer willen naar Afrika worden verscheept. Deze
zienswijze verdient enige nuance. Ten eerste
maakt de afwezigheid van autoproductie in een
groot deel van Afrika nieuwe wagens er zeer duur
en niet haalbaar voor het grootste deel van de
bevolking aldaar. Verder bezit Afrika de knowhow
om wagens te herstellen, en deze die Europa
exporteert hebben gezien de extreem korte levenscyclus van auto’s in het westen in realiteit nog
een heel leven voor de boeg. De totale ecologische voetafdruk van die operatie is ongetwijfeld
kleiner dan die van een auto die op de schroothoop terecht komt en voor een nieuw exemplaar
ingeruild wordt. Een auto fabriceren betekent
namelijk een grote hoeveelheid broeikassen om
de grondstoffen te ontginnen, het materiaal te

Deze activiteit creëert heel wat jobs in de
keten van tussenhandelaars die samen deze
markt uitmaken. Volgens de Federatie van
Exporthandelaars van Tweedehandswagens is de
sector goed voor zo’n 1.200 rechtstreekse banen.
De kans die deze vorm van tewerkstelling biedt
aan de Afrikaanse migrantengemeenschap
verklaart de grote aanwezigheid van deze bevolking in de wijk. Dit verklaart meteen ook de rist
aanvullende activiteiten die West-Afrikanen er
ontwikkelen (snacks, kruidenierszaken, kapperszaken, evangelische kerken). In 2015 werden er in
Kuregem mensen uit 34 verschillende Afrikaanse
landen geteld, wat van de wijk vandaag een nieuw
Matonge maakt.
De Heyvaertwijk incarneert zo het circuit van
een “mondialisering van onderuit”. Tientallen
migranten-ondernemers vinden er een plek. Hun
gezamenlijke activiteit ligt aan de basis van een
waar economisch circuit dat “een andere mondialisering creëert, niet die van het kapitaal en
de technologie, maar van een solidariteit tussen
de gemeenschappen die de nationale grenzen
overstijgt en de contouren van nieuwe handelsruimtes aftekent” (Martin Rosenfeld). Behalve de

— Ik hou van de wijk voor de vrijheid
die je er vindt, ik woon er nog niet lang,
ik leerde de wijk kennen dankzij andere
mensen, zo’n twee jaar geleden via
vrienden en mensen die er kwamen.
Het is een wijk waar je zaken kunt doen,
het is een wijk waar je auto’s kunt kopen
om ze in Afrika door te verkopen. Het is
onze manier van overleven.

Ondertussen ontwikkelde het Brussels Gewest
een nieuw idee: het kanaal van Willebroek
gebruiken om tweedehandsauto’s tot de Haven
van Antwerpen te transporteren. Een schip met
duwbak kan tot 300 auto’s vervoeren (tegen
8 auto’s voor een vrachtwagen). Als je weet dat
ongeveer 500 auto’s, samen goed voor 60 vrachtwagens, elke dag de Heyvaertwijk verlaten, kan
je je de opluchting inbeelden die deze oplossing
teweegbrengt voor de straten en voor de bewoners van de wijk.
© Sarah Morissens

e e n w e r k e r i n d e au to s e c to r

Gelieve ergens anders heen te gaan
Toen de eerste garages er kwamen stond de
overheid er eerder onverschillig tegenover en liet
ze de wijk op zijn beloop. De garages vulden op
dat moment een gat op en vormden een aanwinst voor de betrokken gemeentes (Molenbeek,
Anderlecht).

Toen de activiteit geleidelijk uitbreiding nam
gevolgd door enkele bewonersklachten, begonnen de twee gemeenten vanaf de jaren 90 de
activiteiten te controleren. Dit resulteerde in 1992
in een poging van de gemeente Anderlecht om
de prijs van de gemeentetaks voor de handelszaken die betrokken waren in de tweedehandsautoexport te verdubbelen. Als antwoord hierop
werd de “Federatie van Belgische Exporteurs van
nieuwe en tweedehandse voertuigen” opgericht
die inging tegen de beslissing van de gemeente
Anderlecht. Het gerecht stelde de handelaars
uiteindelijk in het gelijk.

© Dirk De Caluwé, 2016.

Auto’s op het kanaal?

draaischijf van de handel in tweedehandswagens,
speelt de wijk een sleutelrol in het onthaal van
migranten en een weinig bemiddelde bevolking.

Door de straten en de parkeerplaatsen te verengen, en van verkeersaders eenrichtingstraten te
maken, gingen de gemeenten vervolgens de werkomstandigheden van de autohandelaars bemoeilijken. Eerst werd er een Garagecel opgericht in
Molenbeek in 2001, daarna in Anderlecht in 2007.
Deze cel functioneerde tot in 2012, het jaar van de
stopzetting van de gewestfinanciering ervan. De
cel had in elk geval al haar opdracht vervuld: de
meeste garages van de wijk hadden zich in orde
gesteld en beschikten over een milieuvergunning.

© Sarah Morissens

© Sarah Morissens

In 2010 begon de haven de problematiek te
bestuderen. Er werd een terrein gevonden in het
Noorden van Brussel aan de oever van het kanaal
waar een Ro-Ro-terminal zou kunnen geïnstalleerd worden om tot 120.000 voertuigen per jaar
naar Antwerpen te verschepen. Het terrein werd
aangekocht door de Haven en in 2015 werd een
openbare aanbesteding voor de kandidaat-garagehouders gelanceerd. Het merendeel onder hen
is niet tegen die verhuis zolang er geen financieel
verlies mee gepaard gaat. 80% van hen is eigenaar van hun perceel in de Heyvaertwijk en zij
stellen zich vragen over wat er met hun eigendom
gaat gebeuren.
Maar de overheid spant het paard achter de
wagens. De richtsnoeren van het Kanaalplan dat
de wijken langs het kanaal nieuw leven moet inblazen geeft hen vleugels. Ze dromen hardop van
een nieuwe wijk met 900 woningen. Wat de eigenaars-garagisten ervan denken is niet aan de orde.
Woningen worden verkocht met de belofte dat de
garages binnenkort uit de wijk wegtrekken. Maar
ondertussen zijn we in 2019 en de meerderheid
onder hen is er nog steeds. Wat is er gebeurd?
Het aanbod van de Haven was volgens hen niet
aantrekkelijk genoeg en hun aanvoelen dat ze uit
de wijk verjaagd werden droeg niet bij tot de dialoog. Verhuizen, ja, maar niet door hun grond in
de uitverkoop te zetten, en een activiteit in gevaar
te brengen die berust op een broos evenwicht.
Na drie vruchteloze pogingen om offertes binnen
te halen, heeft de Haven van Brussel eind november 2018 beslist om er niet verder mee te gaan.
Het plan voor de Ro-Roterminal werd opgeborgen.

De kwaliteiten van
een aankomstwijk behouden

De hamvraag is niet zozeer de verhuis van de
garages, dan wel het behoud van een onthaalsysteem dat decennialang werd opgebouwd
en dat een vitale sociale rol speelt. In historisch
opzicht vervullen Kuregem en Heyvaert deze rol
voor de (migranten)bevolking en de arme laag.
Zij vinden er huisvesting die goedkoper is dan in
andere wijken, socio-economische activiteiten
die laaggeschoolde arbeid vereisen, ondersteuning van verenigingen, enzovoort. De ruimtelijke
concentratie van bestaansmiddelen heeft een
netwerkeffect voor de bewoners en regelmatige
gebruikers van de wijk. Heel wat gezinnen starten
of hervatten er een woontraject met materiële,
sociale en symbolische middelen die ze elders
niet vinden kunnen.

— Het is niet omdat ze de
autohandelaars weghalen dat ik tegen
ben. Het is omdat ze hen weghalen om
er luxewoningen te zetten die voor
de rijken zijn en niet voor de mensen
die het nodig hebben. We komen veel
appartementen te kort hier in Brussel
en wat zij doen is meer voor mensen
die de middelen hebben, ze willen
mensen van buitenaf aantrekken die
de middelen hebben.
B e lg i s c h e v r o u w va n
M a r o kk a a n s e a fko m s t
woont sedert 4 jaar in de wijk met haar 4 kinderen
De overheid moet deze problematiek aanpakken in
de verschillende wijkherwaarderingsprogramma’s
die er momenteel aan de gang zijn: hoe de stijging
van de grondprijs die al ingezet is anticiperen,
hoe de ontwikkelingen ten goede laten komen
aan de bewoners die er al zijn, hoe in het hart
van de stad een wijk behouden waar je terecht
kan, ook al beschik je niet over een goed gevulde
portefeuille?
C l a i r e Sc o h i e r , Inter-environnement
Bruxelles (IEB)
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— Voor grote gezinnen is ruimte altijd al een probleem
geweest omdat er een gebrek is aan grote woningen
zowel op de sociale als de privémarkt. De Anderlechtse
Haard heeft haar 3500 appartementen voornamelijk voor
koppels, gezinnen met één of twee kinderen en ouderen
ontworpen. Wanneer er een derde of vierde kind bijkomt,
is overplaatsing bijna onmogelijk, want er zijn maar weinig
driekamerappartementen, laat staan met vier kamers. De
wachttijd voor overplaatsing is tussen de vijf of tien jaar…
Ondertussen zijn de kinderen het huis uit, maar ze zijn wel
opgegroeid in te kleine woningen.

wo n e n
Terwijl de wijk in de jaren negentig in de vergeethoek raakte, is Kuregem
(opnieuw) aan het uitgroeien tot een zeer levendige woonwijk… Gezinnen
vinden er een betaalbare woning of nestelen zich desnoods op enkele
vierkante meters. Anderen kopen er een op te kalefateren eengezinswoning
of een gloednieuw appartement, gebouwd of
gerenoveerd door privé-investeerders en Citydev.

A . B e n aya d , Huurdersunie van Anderlecht-Kuregem (HUVAK)

1.000 sociale woningen
voor 25.000 bewoners!

Vóór
de gentrificatie
Verleden herfst werd Forum Abattoir gecontacteerd door “Maison des enfants d’Anderlecht”
(MDE), een organisatie die onder meer alfabetiseringscursussen organiseert, voor een bezoek/
gesprek rond de Slachthuizen van Anderlecht.
Met hun “cursisten” organiseren ze ook het Burenproject “voisins/voisines”: de wijk ontdekken via
ontmoetingen met betrokken partijen van op
het terrein. Deze workshop werd in goede banen
geleid door twee vormingwerkers, Aïcha Dinguizli
en Martine Vermeulen. Tijdens hun bezoek en
de discussie die erop volgde, had de groep MDE
behalve heel wat vragen ook veel te vertellen:
over vlees, slachten, kweken, hier en “ginder”.
Sommigen waren ook bezorgd: de renovatie van
de site uitgetekend door de N.V. Abattoir in hun
Masterplan, de nieuwe privéwoningen en die
van Citydev aan de Kompasstraat en de RopsyChaudronstraat, gaan die de standing van de wijk
niet verhogen, en dus als een domino de huurprijzen van de bestaande woningen de hoogte
injagen?

De (toekomstige) woningtoename
in vraag stellen…

Aïcha en Martine startten daarom verschillende
workshops op rond de huisvestingsproblematiek, waarvan enkele met Foum Abattoir. “In het
begin wilden we met de cursisten een wijkenquête houden over de huurprijzen in de wijk en
ze vergelijken met andere gemeenten en andere
perioden. Maar al gauw ging het over de moeizame zoektocht naar een gezonde woning met
weinig middelen”, vertellen de vormingwerkers.
“Het probleem van de huurprijzen spoorde hen
aan hun eigen woonverhaal te vertellen: moeilijke
toegang door hun afkomst en / of hun economische situatie waardoor ze wel vrede moesten
nemen met een ongezonde of op de rand af
onbewoonbare woning.”
Door taal- en rekenvaardigheden te koppelen
aan een vorm van “volksonderzoek”, openden de
activiteiten die de vormingswerkers voorstelden
de deur van hun appartementen en huizen op een
kier, wat een opening bood om te praten over hun
precaire leefomstandigheden en de grote verschillen die het gebrek aan fatsoenlijke huisvesting
veroorzaken.

Onderverdeling van gezinsuitgaven
voor (in orde van grootte) huisvesting,
voeding, kinderen (activiteiten en
materiaal), gezondheidszorgen,
communicatie (telefoon en internet),
vervoer van leerlingen – (huurders).
MDE 1070

…met mensen die (vandaag) amper
een woning vinden.

Deze vrouwen kennen zeer tegengestelde woonrealiteiten. “Er zijn zij die 20 jaar geleden toekwamen in België en een sociale woning toegewezen
kregen of zelfs een woning hebben kunnen kopen,
en de anderen die recenter arriveerden en die
ploeteren voor een ongezonde woning of soms
slachtoffer zijn van huisjesmelkers.” De vormingswerkers voelden hier een spanningsveld, een
nakende rivaliteit tussen hun cursisten. “Het risico
is om mensen tegen elkaar op te zetten, en dat
wie het moeilijk heeft zich van schuldige vergist
door wie het amper beter heeft met de vinger te
wijzen. Met andere woorden, het gevaar is dat
mensen in armoede met elkaar rivaliseren terwijl
de verantwoordelijkheid bij ons politiek en economisch systeem ligt.”
Vandaag nog vragen de vormingwerkers zich af
hoe ze het thema van de gentrificatie aanboren
met wie er het meest onder lijdt. “Hoe vragen we
aan deze vrouwen om een globale reflectie over
gentrificatie te leiden, over die van de wijk en de
oorzaken ervan, over het risico op een toekomstige verhoging van de huurprijzen, terwijl ze nu
al ploeteren om de eindjes aan elkaar te knopen?
Over huisvesting en gentrificatie praten was elke
vrijdag opnieuw de leerlingen eraan herinneren
hoezeer zij zich in de sociale en economische
miserie bevinden zonder veel hoop op uitzicht…”

De gemeente Anderlecht komt er
met haar 10% sociale woningen
nog goed vanaf, als je weet dat het
gemiddelde voor het gewest 7%
is. Deze aanvaardbare score voor
Anderlecht is te danken aan het historische woonpark van de tuinwijken
Het Rad, Goede Lucht, Vogelzang en
Mortebeek. Tel daarbij nog de grote
modernistische complexen van de
jaren ’60 en ’70 van Peterbos, Albert
Square en Grondel, en je komt aan
dit cijfer.

“Hoe vragen we aan deze
vrouwen om een globale
reflectie over gentrificatie
te leiden, over die van de
wijk en de oorzaken ervan,
over het risico op een
toekomstige verhoging van
de huurprijzen, terwijl ze nu
al ploeteren om de eindjes
aan elkaar te knopen?”

Het gebrek aan structurele
oplossingen trotseren

Natuurlijk bestaan er huurdersverenigingen,
waarvan er twee zeer actief zijn in Kuregem:
Huurdersunie van Anderlecht-Kuregem (HUVAK)
en Syndicat des locataires. Allebei organiseren ze
sociale woonpermanenties. Abderrazak Ben Ayad,
coördinator van HUVAK, al 30 jaar actief in de wijk,
antwoordt op de vraag wat er veranderd is in de
wijk het volgende: “Er is meer volk, er zijn meer
problemen. Tijdens onze permanenties weigeren
we niemand, maar wij hebben een fundamentele
grens; wij kunnen hen geen toegankelijke en kwalitatieve woonst bieden, want er zijn er geen, er zijn
er geen meer…”
De bal ligt in het kamp van de verantwoordelijken
voor de woningbouw…
F o r u m A b at to i r
met l a M a i s o n d e s e n fa n t s

Maar het aandeel sociale woningen
in Anderlecht is in dalende lijn. In
2008 was nog 11% van de totale
woningvoorraad sociale huisvesting.
Deze daling is te verklaren door de
toename van de Anderlechtse bevolking met 24% in tien jaar tijd, maar
ook door het gebrek aan dynamiek
in de sociale woningbouw. Tussen
2005 en 2014 heeft de gemeente
slechts 167 sociale woningen extra
op de markt gebracht. Op een totaal
van 5.044 eenheden betekent dit
een stijging van 3% in tien jaar tijd.

Kuregem telt slechts ongeveer een
duizendtal sociale woningen voor
25.000 inwoners, wat neerkomt op
4%. Toch is dit de meest dichtbevolkte wijk van Anderlecht. Hoewel
de gemiddelde huurprijs er ongeveer 20% lager is dan het gewestelijk
gemiddelde, waardoor er een soort
van de facto “sociaal” woningbestand ontstaat, mag niet vergeten
worden dat het gemiddelde inkomen
per hoofd van de bevolking er niet
minder dan 40% lager ligt dan het
gewestgemiddelde. We bereiken
zelfs 50% als we rekening houden
met het niet-aangegeven inkomen.
80% van de huishoudens is echter
huurder en dus afhankelijk van het
aanbod van huurwoningen (gemiddeld 60% op gewestschaal).
In de Heyvaertwijk, in hartje
Kuregem, is de situatie nog kritieker met 1,95% sociale woningen
die geteld werden in het recente
stadsvernieuwingscontract
Heyvaert-Poincaré.

Hoedstraat (2002), Terrassen aan de Sluis (2007), Jorezstraat (2007),
Materiaalstraat (2010), Clemenceau Jorez (2009), Bara – De Lijn: 147
(2009), Previnaire/Grondel (in opbouw), Miesse square (in opbouw),
Kompas: 80 woningen (in opbouw), Kuborn: 118 woningen (in
opbouw)

Nieuwe woningen voor
een nieuw publiek

Nochtans zijn er recent veel grote
woningbouwprojecten bij gekomen
of staan ze nog in de steigers… En
een groot deel daarvan zijn publieke
projecten. Maar dit zijn geen sociale
woningen, wel door Citydev ontwikkelde woningen die onder bepaalde
voorwaarden gekocht kunnen
worden.
Een alleenstaande kandidaat voor
een sociale woning, moet over een
inkomen beschikken van minder dan
22.196,11 euro. Dit plafond stijgt tot
59.311,68 euro voor een kandidaat
voor een Citydev-woning, meer
dan het dubbele. Het gemiddelde
inkomen van een inwoner van de
wijk is 14.000 euro. Hoewel er formeel gezien niets een persoon met
een inkomen van 14.000 euro belet
om zich in het aankoopavontuur te
storten, is de kans groot dat hij of
zijn met dit inkomen geen lening
krijgt die nodig is voor deze aankoopoperatie. Het gevolg is dat deze
woningen zeer zelden voldoen voor
kandidaten die op de wachtlijst voor
een sociale woning staan. Volgens
de gewestelijke statistieken komt
momenteel echter meer dan de helft
van de Brusselse gezinnen in aanmerking voor een sociale woning.

Een sociale mix
die uitsluit

In naam van de sociale mix mikt
bijna alle openbare huisvesting van
de afgelopen jaren op de middeninkomensgroepen, ongeacht de ellenlange wachtlijst van kandidaten voor
sociale huisvesting.
Tegen elke prijs sociale vermenging
willen creëren in de armste wijken
verhoogt over het algemeen alleen
maar de prijs van grond en huur
zonder enig herverdelend effect
op de sociaaleconomische situatie van de bevolking die er leeft.
Integendeel, deze bevolkingslaag
wordt geleidelijk aan verbannen
naar de periferie die in sociaaleconomisch opzicht dubbel gemarginaliseerd is. In een stadsgewest
met slechts 7% sociale woningbouw
maakt de investering van de overheid in middenklaswoningen deel uit
van een logica van uitsluiting, vooral
wanneer die investeringen gebeuren in een volkswijk met slechts
1,95% sociale woningbouw.
C l a i r e Sc o h i e r , Interenvironnement Bruxelles (IEB)

24

den abattoir in woord en beeld

lok
ko aal
pe
n

voeding

www.forum-abattoir.org
info@forum-abattoir.org

forum abattoir

Delacroix

Kanaal

— Tot slot dragen wij dit nummer
op aan Jan Van Assche, veel te vroeg
heengegaan – zijn bekommernis om het
welzijn van de dieren, de werknemers
en de consumenten was van meet af
aan een leidraad voor het werk van
Forum Abattoir

Forum Abattoir wil een klankkast zijn en publiceert dus een tweede
nummer van “Den Abattoir in Woord en Beeld”. Net zoals de eerste editie
is ook dit nummer samengesteld op basis van bespiegelingen, getuigenissen, vragen opgetekend tijdens de wandelingen, workshops, ontmoetingen met bewoners, verenigingen, slagers, slachters, kopers op de
markt, vervoerders, architecten, stedenbouwkundigen, schoonmakers,
gemeenteambtenaren, vakbondsmensen, economen, sociologen…

nweg

Dankbetuigingen:
Forum Abattoir dankt de bazen en de werkers van
de bedrijven uit de vleessector die het nodige
materiaal hebben geleverd voor dit krantje, en
Steven Beckers van BIGH voor het aandachtig nalezen
van “circulaire economie”. Onze dank gaat ook uit naar
Judith Vanistendael, die ons haar tekening schonk (op
pagina 3) en Anne Elène Delavigne, voedingsantropologe,
die met ons haar kennis deelde.

emploi

In 2012 sloegen de nv Abattoir, CRU en IEB de handen in elkaar om een
echt “publiek” debat op te starten over de toekomst van de Abattoirsite
en de plaats van een slachthuis in de stad ter discussie te stellen. Zo ontstond Forum Abattoir. Een “publiek debat” betekent voor Forum Abattoir
een echt democratisch proces waarin er tijd is voor informatie, reflectie
en dialoog, en waar middelen zijn om de opinies van de verschillende
spelers – die het niet noodzakelijk met elkaar eens zijn – in vraag te stellen en op te roepen.

sestee

De openbare schrijvers op de markt in 2018 en 2019 maken
deel uit van het netwerk van openbare schrijvers en zijn
vrijwilligers. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de
steun en deelname van de vzw CAP.

bien-être
animal

De site van de Slachthuizen van Anderlecht staat vandaag op een keerpunt
in zijn bestaan: de inplanting ervan in het hart van de stad en aan de rand
van het kanaal heeft beheerder NV Abattoir aangezet tot een diepgaande
reflectie over de toekomst van de activiteiten die er plaatsvinden, en werd
in de vorm van een Masterplan gegoten. Na de opstart van FOODMET
(2015) worden op dit moment de plannen voor Manufakture Abattoir uitgewerkt om tegen 2021 levensmiddelenbedrijven te kunnen opvangen.

Bergen

De bewustmakingscampagne over diabetes werd
opgestart als onderdeel van het gezondheidsluik van het
Wijkcontract Kompas dat liep van 2014 tot 2017. Deze
campagne is gelijkaardig aan het Gezondheidsdorp,
dat ontstond op initiatief van de schepen van
Gezondheidsbeleid, en dat al 10 jaar op de Jaarmarkt van
Anderlecht aanwezig is en met dezelfde partners werd
opgebouwd.

duurzaamheid

Clemenceau

Coördinatie:
Cataline Sénéchal
Teksten:
De cursisten van de “Université populaire” van Anderlecht,
de deelnemers van de workshops “koken en schrijven”
van de vzw Casi-UO en de “Vereniging van personen met
diabetes” van vzw Pissenlits, en hun vormingwerkers:
Aïcha Dinguizli, Melodie Driessen, Marie Gilbert,
Marie-Pierre, Véronique Guillaud, Nathalie Vandenplas,
Vérane Vanexem, Martine Vermeulen.
Artikels van
Vital Marage, Corentin Sanchez Trenado, Dounia Tadli,
Claire Scohier, Cataline Sénéchal.
Lay-out en tekeningen:
Élise Debouny
Vertalingen:
Lucie Ghijsens en Marie-Eve Cosemans
Kaarten pagina 12 & pagina 13:
Elsa Bouillot, C. Sanchez, Forum Abattoir
Foto’s:
Milena Strange, Sarah Morissens, Dirk de Caluwé
Cirkeldiagrammen huisvesting:
De cursisten van Maison des Enfants d’Anderlecht
(Buren-project).
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— Forum Abattoir?

Ropsy Chaudronstraat

V.U.: Cataline Sénéchal, 34-36, Scheikundigestraat – 1070 Anderlecht – Maart 2019

