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Ëxperts denken na over toekomst leegstaand gebouw
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Krii gt brou\Merij Eylenbo s ch
eindèlryk nieuw leven?
Komt er opnieuwleven in
brouwerij Eylenbosch? Dat is
de waag die een Dilbeeks

ontwerperscollectief zich stelt.
De e:rperts denken onder
leiding van architect Chris
Verhelst na over een drlurzame
oplossing voor de verkrotte

brouwerij.
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I De historisch

waardevolle brouwerij Eylenbosch in Schepdaal staat aI jaren
te verkrotten. Als het van de Dilbeekse architect Chris Verhelst af-

hangt, komt daar verandering in.
Verhelst stelde een collectief van
experts samen otn na te.denken
over de toekomst van de brouwerij. Het doel: van brouwerij Eylenbosch een slim dorp maken, waar
verschillende lagen uit de bevolking samen kunnen wonen en leven.
'Ons team bestaat uit onafhan-

kelijke e4)erts die wekelijks vergaderen. Het idee ontstond door
na te denken over de mobiliteit in
Groot Dilbeek', zegt Verhelst. 'Ter
hoogte van Eylenbosch is de Ninoofsesteenweg te smal om alle
vervoersfuncties een P]aats te geven. Daarom willen we fletsers
door de brouwerijsite loodsen,
veilig afgeschermd van de N8.'
'Daar kunnen we dan iets duurzaams creëren, in combinatie met
de erfgoedwaarde van de site. Die
visie ]ijkt nogal verregaand, maar
met wat goede wil moet zo'n project lukken', klinkt het. Concrete
plannen zijn er nog niet, maar het
collectief bestudeert de mogelijkheden.
'We willen een draagvlak creë-

De historische brouwerij Eylenbosch staat er al decennia vervallen bij. o

ren bij de bevolking', zegt planoloog Dirk De Loecker, die zich met
de regelgeving voor het project bezig houdt. 'Mensen willen graag

verandering zien, maar wij moeten hen aanzetten om zelf ook te
willen veranderen. Meer voor de
fiets kiezen, dichter oP elkaar wonen en lokaal winkelen. Dat ziin
zaken die we in Eylenbosch zouden kunnen stimuleren.'
Jacques Pauwels van Agoria
ziet in de brouwerij een'smart city'.'Een klein dorp waar duurzaam
en geleefd wordt', zegt hij. 'Zo kunnen bewoners een auto delen en
zich voor korte afstanden met de

fiets verplaatsen. En

iedereen

helpt elkaar. Jonge gezinnen leven
samen met ouderen in assistentiewoningen. Door die sociale mix
zorg je ervoor dat de mensen elkaar helpen waar nodig: jonge gezinnen gaan bijvoorbeeld inkopen
doen voor de ouderen, terwijl die
eens een dag op de kinderen ]etten.'

Zorgfunctie

on

ningen hun plaats kunnen hebben. Ik werd getriggerd door het
gebouw zelfr mijn hart doet Pijn

ik het zie verkrotten.'
Wanneer brouwerij EYlenbosch een nieuwleven krijgt, blijft
\Manneer

onduidelijk. 'We hebben genoeg
ideeèn, maar de rest moet ook
mee', zegt Chris Verhelst.'De Politiek moet ons ondersteunen en we
moeten investeerders vinden. Er

directeur
van revalidatiecentrum Inkendaal
in Vlezenbeek, denkt na over de
zorgfunctie van de brouwerij. 'In

lopen al wel gesprekken. Er is ook
een retailer geïnteresseerd om in
het project te stappen. Het is duidelijk dat iedereen hoopt oP een
nieuwe toekomst voor de brouwe-

Eylenbosch zouden assistentiewo-

rij.'
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