
ErfgoEd En toEkomst

COOP is een uniek project in Brussel dat in een kwetsbare wijk een concept 
introduceert dat tegelijkertijd materieel en immaterieel is. Op het materiële vlak 
(we weten immers dat één van de voornaamste uitdagingen van deze buurt 
de toegang tot de tewerkstelling is) zal COOP dienst doen als een hotel voor 
bedrijven met bijna 3.000 m² aan economische oppervlakte voor de ondernemers 
die een lokale dynamiek wensen uit te bouwen. Op immaterieel vlak is COOP 
een ontdekkingscentrum dat gericht is op de ongelooflijke transformatie van de 
industriële wijken van Brussel langs het kanaal, hun functie, hun geschiedenis, 
het verhaal van de bewoners en hun sociale strijd. Door de jaren heen hebben 
deze wijken immers steeds een sterke identiteit genoten die nooit voldoende in 
de verf werd gezet en die we moeten bestendigen. Het basisargument van dit 
ontdekkingscentrum is de actieve pedagogie met het principe dat men meer leert 
als men kan vastpakken, maken, vervaardigen … creëren! Het is vooral bestemd voor 
kinderen en adolescenten, maar niet alleen. Er staat immers geen leeftijd op leren, 
men is nooit te oud om ervaringen te delen. Scholen, jeugdbewegingen, leergroepen, 
verenigingen van actieve senioren of gewoon nieuwsgierige burgers, iedereen is 
welkom voor een vrij bezoek of een rondleiding doorheen dit wonderlijke hulpmiddel 
dat aanzet tot denken over de volkswijken van Brussel en onze samenleving. 

Dit project vloeit voort uit een samenwerking tussen publieke en privépartners: 
CityDev, Abattoir, de Haven van Brussel en de Gemeente Anderlecht. Het werd 
gefinancierd met Europese middelen in het kader van het EFRO-programma. Het is 
vooral het resultaat van de dagdagelijkse koppigheid (in de goede zin van het woord) 
van één man: José Menéndez, de directeur van bedrijvencentrum Euclides. COOP 
verwijst naar de geschiedenis, in het bijzonder naar de arbeiderscoöperaties die van 
solidariteit de kern van hun optreden maakten. COOP verwijst eveneens naar de 
notie van samenwerken en geeft ons alvast een blik op de toekomst. Alleen door de 
handen in elkaar te slaan, kunnen we de uitdagingen van morgen aan. 
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BEdrIJVEnrUImtE 
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dE trAnsformAtIE VAn 
EEn sItE

EEn VErBAzIngwEkkEnd gEBoUw 

In 1903 liet Léon Moulart, zoon van een molenaar en tevens industrieel, een 
industriële maalderij optrekken aan de ‘Quai du Halage’ die later de Demetskaai 
zou worden. Op deze gronden was de familie Moulart op tal van gebieden actief: 
ze maakten er meel, maar ook hoeden, mechanische constructies, kool, meel 
voor veevoeder, snoepjes en men maakte er drukwerk. In 1988 verliet de familie 
het terrein en het gebouw huisvestte toen een pneumatisch atelier dat nog meer 
dan 20 jaar actief zou blijven. Vijf jaar later kunt u dankzij de opening van COOP 
kennis maken met één van de meest verbazingwekkende gebouwen van Brussel, 
ontworpen door architectenbureau BOGDAN & VAN BROECK.



gIstErEn BEgrIJPEn
BoUwEn AAn morgEn 

EEn tEntoonstELLIng In 14 CodEs dIE dAnkzIJ U kAn groEIEn

Deze kanaalzone herbergt een ongelooflijke geschiedenis, het collectieve avontuur 
dat al 180 jaar vorm geeft aan de volksbuurten langs het kanaal van Brussel. 
Een krachtig verhaal vol werk, vindingrijkheid, techniek, solidariteit en sociale 
conflicten, fabrieksrook en de accenten van arbeiders en mensen van over de hele 
wereld.

Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, de onderkant van Brussel vormt een 
belangrijke sleutel om Brussel, België en Europa te leren begrijpen zoals deze 
ontstonden uit de Europese industriële revolutie.

Het team van COOP begon met een werk van lange adem dat nog elke dag 
wordt voortgezet met onze bezoekers en de mensen van het kanaal: dit zo vaak 
stilgezwegen verleden gaan verkennen en het beschikbaar stellen aan iedereen 
door samen aan een evoluerende tentoonstelling te werken. 14 codes worden 
geactiveerd om samen het verleden te verkennen, het heden te leren kennen en 
samen in de toekomst vooruitgang te boeken.

U zult zien dat onze kanaalbuurten heel wat verrassingen in petto hebben ! 



worksHoPs

CooP – JE moEt HEt mAAr doEn!

U bevindt zich hier aan het kanaal in Brussel, Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek. 
Hier bewerkt men, hier experimenteert men, hier vervaardigt men, hier manipuleert 
men, hier emigreert men, hier plant men, hier graaft men, hier werkt men, hier 
bouwt men, hier maakt men …

Bij COOP gaan we verder met dit avontuur. Als u naar COOP komt, valt er altijd wel 
iets te doen! 

Om te beginnen, kunt u kiezen uit een twintigtal workshops. Voor klein en groot, 
in groep of alleen, al dan niet onder begeleiding. Soms gaat u terug naar huis met 
iets dat u zelf gemaakt hebt, andere keren laat u een spoor achter in de expo en 
stelt u anderen in staat het werk verder te zetten… Dat is toch COÖPeratie, niet? 

Een poster drukken met aardappelen, een stukje leer omvormen tot een GSM-
hoesje, brood maken en bakken, het leven in het moeras leren kennen door de 
lens van een microscoop, een huis bouwen met fruitkistjes, een hangende tuin 
aanleggen, ploegbaas worden in een fabriek of koning Leopold II vertolken tijdens 
een kort toneelstukje … 

COOP is als een grote gereedschapskist die u ter beschikking wordt gesteld om u 
te helpen de wijken van het kanaal beter te begrijpen en te leren kennen, via hun 
geschiedenis van gisteren, vandaag en morgen!



sAmEn

Het kanaal in Anderlecht, Molenbeek, de Demetskaai … We trekken samen op 
verkenning naar unieke plaatsen, weinig gekende gebouwen of vergeten verhalen. 
De bezoeker wordt onderzoeker. Een wandeling wordt een ontdekkingstocht. De 
circuits “natuur”, “werk” en “people” tonen u een kant van Brussel die u nog niet 
kende.

CIrCUIts



wIJ wILLEn wErk !

Op 3000 m² willen we een twintigtal bedrijven ontvangen. We geven daarbij de 
voorrang aan activiteiten die een positieve impact zullen hebben op de toekomst 
van de wijk. 

De renovatie van het gebouw, die werd toevertrouwd aan architectenbureau 
BOGDAN & VAN BROECK, wordt zeker een grootste gebeurtenis. De opties die 
werden weerhouden met het oog op het respect voor het industrieel patrimonium 
en de ziel van het gebouw, op het gebied van afwerkingen en materialen, zullen 
zorgen voor originele en comfortabele ruimtes.

De circulatie in het gebouw werd van dichtbij bestudeerd met logistieke 
oplossingen die de banden versterken tussen de bedrijfsruimtes en de 
oppervlaktes die bestemd zijn voor het COOP-ontdekkingscentrum om er een 
levendige ruimte van te maken, afgestemd op het ritme van de stad, een gebouw 
dat aanknoopt met de dynamiek, de innovatie, de networking en de diverse 
samenwerkingsverbanden.

EConomIE 



rIVIEr InnoVAtIE

EEn wErf oP HEt gEBIEd VAn rIVIErInnoVAtIE AAn dE AAnLEgstEIgEr 
VAn CooP 

Houten schepen bouwen of renoveren in een scheepswerf, mensen vaarlessen 
kunnen geven in een opleidingscentrum, regatta’s en races organiseren op het 
kanaal in Anderlecht: dat is de droom van de oprichters van de CIF (Innovatieve 
Scheepswerf) die een plek krijgt op het gelijkvloers van COOP en hoopt het publiek 
er te kunnen samenbrengen om er kennis en vakkunde te delen rond hout  
en varen.



oProEP tot sAmEnwErkIng
CooP, EEn rEVoLUtIonAIrE PLAAts ? 

Kom aan de toekomst bouwen in Anderlecht!
Een nieuwe en volledig andere plek opent zijn deuren in Brussel: COOP. Een plaats 
voor werk, creativiteit en leren die voor iedereen openstaat!
Een ongelooflijk menselijk verhaal ligt aan deze plaats ten grondslag, het 
collectieve avontuur dat al 180 jaar lang vorm geeft aan de volksbuurten rond het 
kanaal van Brussel. Een krachtig verhaal vol werk, solidariteit en sociale conflicten, 
vindingrijkheid, techniek, fabrieksrook en de accenten van arbeiders en mensen 
van over de hele wereld. 

COOP gaat voor anker ten zuiden van Brussel, in Anderlecht, aan de oevers van 
het kanaal en in nauw contact met de mensen die de toekomst van deze buurten 
vormen. 
COOP zet de praktijk van de Nieuwe School opnieuw op de agenda. 
Tentoonstellingen, werken in creatieve ateliers, de stad verkennen, leren en de 
natuur ontdekken zijn allemaal toegangspoorten tot het leren, het aanwakkeren 
van de kritische geest en medewerking. 

Om deze ambitie te ondersteunen is de gerenoveerde oude industriële maalderij 
van Moulart een verrassende plek: de fabriek, de silo, de biosfeer, de casting, 
de scheepswerf, het auditorium en het panorama wachten de scholen, de 
verenigingen en de bezoekers op.

Het project staat op poten, laten we er iets revolutionairs van maken!
Laten we opnieuw werken in de solidaire geest die ooit vorm gaf aan de 
kanaalbuurt in Brussel.
Laten we de grootste culturele coöperatie van Brussel bouwen om samen de 
mogelijkheden van COOP maximaal te benutten met een sterke verankering in de 
buurt en bij de mensen. 

Daarom doen wij een OPROEP TOT MEDEWERKING. 

De coöperator kan deelnemen op alle beslissingsniveaus en geniet voordelen wat 
betreft het gebruik van de infrastructuren van COOP. 

Als dit initiatief u interesseert, kunt u contact met ons opnemen. Wij nodigen u 
dan uit voor een informatieve ontmoeting ter plaatse om samen verder te bouwen 
aan dit mooie avontuur.

Contact
T: 02 529 00 00
 info@coop.brussels
F. Demetskaai 23
1070 Brussel


