
SCHAARBEEK, 08 MAART 2023 
 

 

 

 

 

Kabinet van Deborah Lorenzino 
Schepen van Openbare netheid & Groente ruimtes, 
Kinderen & Jeugd, Gezin, Coördinatie van  
vakantiestages en Direnwelzijn 
 
 
 
 

PERSBERICHT 
De heraanleg van het Jeugdpark: een nieuwe groene ruimte en speelplein in het 

hart van Schaarbeek 

 

Het grote groenproject van deze legislatuur, de heraanleg van het Jeugdpark met de volledige heraanleg van de 
speeltuin en de aangrenzende groene ruimten, heeft een nieuwe belangrijke fase bereikt. Dit ambitieuze project van 
het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Schaarbeek, op initiatief van schepen van groene 
ruimtes Deborah Lorenzino, werd door het studiebureau Caneva-S geschetst en voorziet in de volledige heraanleg van 
de groene ruimten, de aanleg van een grote glijbaan, de installatie van een boomklimparcours en een nieuwe 
speelruimte voor jonge kinderen. De aanvraag voor een bouwvergunning werd eind 2022 ingediend bij Urban.brussels. 
Het openbaar onderzoek vindt plaats van 11 maart tot en met 09 april 2023. 

"Het Jeugdpark, gelegen in het centrum van Schaarbeek, het noordelijke deel van het Josaphatpark, krijgt binnenkort 
een volledig nieuwe look. Het Jeugdpark wordt een nieuwe groene oase waar kinderen, jongeren en gezinnen kunnen 
ontspannen en genieten van deze nieuwe omgeving. Het doel van dit project is om deze groene ruimte haar volledige 
glans terug te geven en haar tegelijkertijd een nieuwe identiteit te geven in overeenstemming met haar symbolische 
naam", aldus Deborah Lorenzino, schepen voor Groene ruimten en speeltuinen. 

Ter herinnering: dit project maakt deel uit van het register van mogelijkheden om de lokale speel- en 
sportvoorzieningen in de openbare ruimte van Schaarbeek te verbeteren, uit te breiden en te ontwikkelen, waartoe 
het college van Schaarbeek in 2018 de opdracht heeft gegeven. Onder de prioritaire interventies werd het Jeugdpark 
genoemd als een te herontwikkelen site met een groot potentieel. Om het bestuur te ondersteunen bij de ontwikkeling 
van een grootschalig project, heeft het College eind 2020 het bureau Caneva-S aangesteld om de nieuwe 
parkvoorzieningen opnieuw te ontwerpen. 

Concreet wil het herinrichtingsproject dit terrein, dat nog te weinig bekend is bij de Schaarbeekse bevolking, nieuw 
leven inblazen door het te voorzien van nieuwe multifunctionele recreatieve infrastructuren, de vegetatie te verhogen 
en de bestaande minerale oppervlakken te verminderen, met behoud van de erfgoedkenmerken van de site. Er worden 
drie verschillende speelterreinen aangelegd: 

- Een glijbaan met een "pumptrack" traject, tussen de groene eilanden en rustzones. Hier kunnen kinderen en 
jongeren verschillende stedelijke sporten beoefenen op rolschaatsen, skates, fietsen en steps. 

- Een boomklimzone voor kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar. 
- Een nieuwe speeltuin gewijd aan jonge kinderen. 

Het project beoogt dus een uitbreiding en diversificatie van de gebruiksmogelijkheden en doelgroepen, met behoud 
van de grasvelden voor rust en ontspanning. De waterdoorlatende zones zullen worden vergroot door het terrein te 
demineraliseren, groene eilanden aan te leggen en talrijke hagen en planten te planten, waardoor het natuurlijke 
uitzicht van het park en de biodiversiteit worden versterkt. Er zullen geen bomen worden gekapt. Ook het watergebied 
met de fonteinen en de ruimtes onder de historische onderdakken blijven behouden. 

Het project wenst te voldoen aan de behoeften en de wensen van de burgers voor meer vegetatie en 
recreatiemogelijkheden, en is tevens gericht op het behoud van het erfgoed van de locatie. Het project is vooral gericht 
op de historische continuïteit van de site en haar oorspronkelijke waarden, zowel materieel als immaterieel, verwijzend 
naar het imaginaire karakter van de site dat vroeger bekend stond als "Schaerbeek Plage". Dit aspect, hoewel 
beperkend, was essentieel bij de ontwikkeling van het project. Aangezien de site geklasseerd is, werden alle ingrepen 
immers specifiek bestudeerd om de functionele en landschappelijke kenmerken van de site zoveel mogelijk te 
respecteren. 
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Dit ambitieuze project zal ongetwijfeld een meerwaarde opleveren voor het Josaphatpark, en voor de hele gemeente 
Schaarbeek. Dankzij de heraanleg van de groene ruimten en de komst van nieuwe installaties van kwaliteit, zal het 
landschappelijk, recreatief, en natuurlijk potentieel van de site verbeteren. 
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