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Verregatpark wordt groter 
  

De stad Brussel verwerft een stuk grond om de groene ruimte in de wijk rond de Heizel uit te 
breiden 

  
  
Brussel, 8 november 2016 – De stad Brussel kocht zopas het stuk grond aan waar het hotel 
Alliance op staat, aan de Keizerin Charlottelaan. Door die aankoop, die past binnen het kader van 
het Neo-project, kan het Verregatpark worden uitgebreid. 
  
Het Verregatpark ligt aan de achterkant van de paleizen van Brussels Expo - tussen de Magnolialaan 
en de Jeneverbomenstraat, en is een groene ruimte die voornamelijk wordt gebruikt door de 
omwonenden van de wijk rond de Heizel.   
 
“Onze ambitie, en deze aankoop is daar opnieuw een bewijs van, is om de dimensie duurzame 
ontwikkeling te integreren in al onze stedenbouwkundig projecten. Wij willen een stad die niet 
slechts één functie heeft, maar waar iedereen zich thuis voelt en optimaal kan genieten van de 
openbare ruimte”, aldus Yvan Mayeur, burgemeester van de stad Brussel. 
 
 
In het kader van het Neo-project, het heraanlegproject voor de buurt, zal dit park bijna 9.000 m² 
groter worden, dankzij de aankoop van de grond waar momenteel een hotel op staat. Hierdoor sluit 
het park aan op de Keizerin Charlottelaan en zal het langs Paleis 1 van Brussels Expo lopen. Het 
Verregatpark zal op die manier beter toegankelijk worden, met een nieuwe ingang aan de zuidkant. 
“Ik verheug mij over deze herinrichting. Dank zij dit project stelt de Stad 9000 m² groene ruimte ter 
beschikking die geschikt is voor de ontwikkeling van de biodiversiteit”, verklaart Ahmed El Ktibi, 
schepen van Groene Ruimten van de stad Brussel. 
 
 
Overigens plant Brussels Expo langs dit nieuw stuk groen ook een nieuwe openbare weg die de 
Romeinse Steenweg zal verbinden met de Keizerin Charlottelaan. 
  
“Het Neo-project voorziet ook in een groot hotel dat naast het toekomstig congrescentrum zal 
komen. Het Alliance hotel wordt dus gesloopt om plaats te maken voor recreatie in een grotere 
groene ruimte. Dat is bijzonder goed nieuws voor de omwonenden, die snel een concrete en 
belangrijke stap voorwaarts zullen zien, mogelijk gemaakt door het Neo-project voor de buurt: een 
toename met 100% van de groene ruimte”, verklaart Philippe Close, schepen van Financiën belast 
met de opvolging van het Neo-project. 
  
“En dankzij de nieuwe verbindingsweg zal ook de mobiliteit in de buurt verbeteren”, voegt Philippe 
Close er nog aan toe.  
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