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Samenvatting
Charleroi dankte een enorme groei door de expansie van 
de steenkoolontginning en de basisindustrie. In de eer-
ste helft van de 20ste eeuw bleef Charleroi bloeien maar 
groeide niet verder. In de tweede helft van die eeuw werd 
Charleroi getroffen door de sluiting van de mijnen en een 
algemene achteruitgang van de basisindustrie. De ontwik-
keling van de luchthaven, van het Aéropole wetenschaps-
park en van Biopark luidden een nieuw tijdperk in maar 
kon de verdere aftakeling van de traditionele economie 
niet compenseren. De laatste 50 jaar waren voor de stad 
een ware sociaal bloedbad. Het industrieel verleden en de 
recente ontwikkeling drukten hun stempel op het stedelijk 
beeld. De stad heeft in de 21ste eeuw enorme inspanningen 
geleverd om nieuw leven in te blazen in de stad, niet al-
leen economisch maar ook wat betreft een heropwaarde-
ring van het stadsbeeld.

Tot in de XVIIde eeuw was Charleroi (toen nog Charleroy) 
een blinde vlek op de kaart. In 1666 werd het een vestings-
stad en verkreeg hierdoor stedelijke functies. Maar het zijn 
de steenkoolontginning en de industrialisatie die in de loop 
van de XVIIIde en XIXde eeuw van Charleroi een grote in-
dustriële stad maakten. Maar het gaat niet alleen over de in 
oppervlakte en bevolking eerder kleine nederzetting Char-
leroi. De steenkoolontginning en de industrialisatie grepen 
plaats in een bredere omgeving. De fusie van 1977 bracht 
een hele schaalvergroting: 15 gemeenten telde de nieuwe en-
titeit en de bevolking steeg van 21 307 naar 241 991 inwo-
ners. Fig. 1a laat dan ook toe de plaatsnamen die in de tekst 
voorkomen beter te situeren. Maar ook andere aanpalende 
fusiegemeenten deelden eerst in de groei, dan in de crisis 
van deze grote agglomeratie. De demografische en stedelij-
ke ontwikkeling kunnen maar goed begrepen worden in het 
licht van het verloop van de industrialisatie. Daarom wordt 
deze dan ook eerst behandeld.

De nederzettingsstructuur is hierdoor niet die van een klas-
sieke stad van meer dan 200.000 inwoners. De structuur is 
polycentrisch: een centrale stedelijke kern en daarrond 14 
aaneengegroeide kernen gegroeid op het ritme van de steen-
koolontginning en industrialisatie en er uit voortvloeiende 
immigratie. Tussen de gegroeide kernen blijven hier en daar 
nog open plekken, landschappelijk versterkt door de resten 
van de terrils. 

1	 de	IndustrIe:	groeI	en	crIsIs

1.1	 Een	enorme	industriële	groei

Van de 18de eeuw tot aan de vooravond van WOI kende het 
bekken van Charleroi een enorme industriële groei: eerst de 
steenkoolontginning (heel het grondgebied van Charleroi 
was in ‘concessies’ opgedeeld; men telt in de 20ste eeuw 66 
terrils!) met eraan gekoppeld de ijzer en glasindustrie. Deze 
laatste vond ook grondstoffen in de nabijheid. De industriële 
revolutie kent in feite een ware explosie vanaf de jaren 1820 
door toedoen van Willem I. De eerste cokesoven wordt in 
Marcinelle in 1827 (10 jaar later dan die van Seraing) inge-
plant. Het bevaarbaar maken van de Samber speelt tevens 
een belangrijke rol. 10 jaar later telt men langs de Samber 
een tiental cokesovens. Bij de onafhankelijkheid van België 
draait het industrieel capitalisme volop en is er een demo-
grafische take-off zonder voorgaande (M.Poulain, 2016). In 
de 2de helft van de 19de eeuw ontwikkelt zich de machine en 
elektro-mechanische industrie alsook de scheikundige in-
dustrie (Solvay), ACEC (Ateliers de construction de Charle-
roi wordt door Empain gesticht in 1904). In de 19de eeuw was 
Charleroi werkelijk een Europese pool van industrialisatie. 
Er werd van hieruit ook in het buitenland geïnvesteerd (o.a. 
in Noord-Frankrijk om aan invoerrechten te ontsnappen) tot 
in Oekraïne (zowel ijzer als glas, o.a. Donjetsk). Glasblazers 
weken uit naar de V.S. en stichtten er ‘Charleroi’ in de buurt 
van Pittsburgh.

1.2	 De	crisis

WOI brengt een brutale einde aan de gouden periode. De 
uitrusting van Providence (Staal) en ACEC worden ont-
manteld. De kost om de productie-infrastructuur terug op 
te bouwen is zo groot dat een concentratie in de schoot van 
financiële bedrijven zich opdringen; zij zetten de schulden 
om in kapitaalsaandelen. De families trekken zich terug 
uit het industrieel beheer dat nu door ingenieurs en mana-
gers wordt overgenomen. Ook in de steenkool- en de glas-
industrie wordt de Société Générale een belangrijke aan-
deelhouder en in 1920 sticht ze de ‘Société anonyme belge 
de constructions aéronautiques (SABCA)’. Hiernaast zijn 
er nog andere financiële groepen aanwezig (Banque Lam-
bert, Solvay-Boël), voor een deel ook uit Frankrijk (J.-L. 
Delaet, 2016). 
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WOII brengt minder vernieling maar hierna zijn er veel 
factoren die de neergang inluiden van deze bloeiende 
industriële concentratie:  de productie-eenheden zijn te 
klein, de staat heeft niet geïnvesteerd in de transportin-
frastructuur (Ronquières, 1350t, maar in 1967!), routine-
management in veel bedrijven, kleine aandeelhouders die 
niet overkomen met durfkapitaal, enige delokalisering 
naar Vlaanderen en zeker niet te vergeten een financiële 
wereld die zich terugtrekt en niet langer investeert. Alle-
maal redenen van het uitblijven van een diversificatie van 
de industriële sector.

De integratie van ondernemingen in de grote financiële 
groepen heeft een halt geroepen aan de beheersautonomie 
in het bekken van Charleroi. De Société Générale heeft 
in een eerste fase soms slechte beslissingen genomen en 
in een tweede fase was er een desinteresse voor de niet-
renderende industriële sectoren. Ook werd ACEC door de 
V.S. overgenomen (Westinghouse) en 10 jaar later terug 
door de SG overgenomen om in 1989 te verdwijnen. Drie 
afdelingen bestaan nog, geïntegreerd in Franse groepen. 
Een ander pronkstuk, het chemiebedrijf van Couillet wordt 
door de groep Solvay in 1993 gesloten. De crisis in de drie 
traditionele sectoren gaan elkaar opvolgen: de steenkool-
industrie vanaf het einde van de jaren 1950, de glasindus-
trie vanaf de jaren 1960 en de staalindustrie vanaf de jaren 
1970. De algemene economische crisis van 1973 heeft het 
probleem nog versterkt. En uiteindelijk het sluiten van de 
belangrijke werkgever Caterpillar in 2016.

Binnen de toekomstige fusiegemeente Charleroi waren in 
1947 de belangrijkste industriële deelgemeenten (>3.000 
werknemers in de industrie): Charleroi, Couillet, Marchi-
enne-au-Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montig-
nies-sur-Sambre. In 1961 was 56% van de actieve bevol-
king in de mijnbouw en de industrie tewerkgesteld. Het 
Belgisch gemiddelde bedroeg dan 39%.

De steenkoolcrisis moet gezien worden in het kader van de 
algemene substitutie in de energiesector. De sluiting van de 
Waalse mijnen wordt nog bespoedigd door hun verouderd 
en onveilig karakter en door een niet competitieve produc-
tieprijs ten opzichte van de andere landen en binnen België 
ten opzichte van de Kempen. De EGKS verplicht de Waalse 
mijnen tot het opstellen van een sluitingsplan in 1959. Het 
zal evenwel tot 1984 duren dat de mijn van le Roton in Far-
ciennes sluit. De tewerkstelling ging dan ook sterk achter-
uit: van 14.430 in 1947, naar 8408 in 1961 en 2252 in 1974.

De glassector. Op het einde van WOII heeft Univerbel nog 
tweebedrijven van vlak glas, nl. te Gilly en Lodelinsart. In 
1961 is er hoop op vernieuwing met de oprichting van Gla-
verbel, fusie van Univerbel en Glaver. Het management 
van Glaverbel laat te wensen over en de Belgische financië-
le sector laat Glaverbel aan de Franse groep BSN over. Door 
de economische crisis sluiten in 1975 beide glasovens. An-
dere kleinere maar gespecialiseerde bedrijven van de groep 
zullen ook gesloten worden. Glaverbel is immers sinds 

1981 overgenomen door de Japanse Asahi Glass Cy en in 
2002 helemaal opgenomen in de industriële groep AGC. 
Deze baat de site AGC Automotive uit (voorheen Splintex) 
te Fleurus voor de fabricage van glas voor auto’s en behoudt 
zijn Europees onderzoekscentrum dat van Jumet, waar drie 
eeuwen geleden het vensterglas het licht zag, naar Gosse-
lies verhuist (terrein van 6,5 ha op de ‘Aéropole’). Het is 
voor de groep het tweede belangrijkste onderzoekscentrum 
in de wereld, na die van Yokohama. De investering be-
draagt 30 miljoen euro maar geniet van een steun van het 
Gewest van 8,4 miljoen. De tewerkstelling bedraagt zowat 
200 tot 250 werknemers. 

De evolutie in de staalsector is een opeenvolging van techno-
logische vooruitgang en herstructureringen gekoppeld aan 
een grote afhankelijkheid van de internationale conjunc-
tuur. Lokalisatievoorwaarden zijn veranderd: maritieme 
lokalisaties worden voordeliger dan de vorige door veran-
deringen in de kostprijs van de grondstoffen. De financiële 
groepen gaan over tot de oprichting van Sidmar in 1961, via 
de Waalse staalmaatschappijen die ze controleren. Onder 
druk van de Generale Maatschappij wordt de fusie gereali-
seerd van de Luikse groep Cockerill met La Providence uit 
Charleroi:  Cockerill-Ougrée-Providence. Maar op niveau 
van Charleroi zijn de bedrijven nog versnipperd en onvol-
doende concurrentieel ten opzichte van het buitenland. In 
1978 worden Hainaut-Sambre, Thy-Marcinelle-Monceau 
(beide van de groep Frère-Cobepa) één met La Providence. 
In 1981 is er een fusie van de hele Waalse siderurgie met 
Cockerill-Sambre als resultaat maar met nieuwe herstruc-
tureringen en sluitingen in het vooruitzicht. In 1998 wordt 
Cockerill-Sambre overgenomen door Usinor, in 1993 door 
Arcelor, in 2006 door Mittal…Nog in productie zijn Indus-
teel (Arcelor-Mittal) te Marchienne-au-Pont (De oude ‘Fa-
brique de Fer’ dateert van 1863 en heeft zich gaandeweg 
gespecialiseerd in de productie van dikke platen) en ook de 
draadtrekkerij van de Italiaanse groep Riva (oude gebou-
wen van Thy-Marcinelle).

Tabel 1 illustreert de algemene crisis in de industrie en 
het snelle tempo waarin de tewerkstelling afnam. Het ver-
dwijnen van 30.000 banen tussen 1974 en 1986 alleen 
maar in de fusiegemeente Charleroi kon niet anders dan 
tot een sociaal bloedbad leiden. Tabel 2 geeft cijfers op ni-
veau van het stadsgewest met de reeds opgemerkte daling 
tussen 1978 en 1986 en daarna een stabilisatie tot lichte 
toename. Deze toename is het meest uitgesproken voor 
de meeste banlieuegemeenten, in het bijzonder Fleurus. 
De tewerkstellingscoëfficiënt heeft betrekking op de totale 
tewerkstelling, werknemers en zelfstandigen. Alleen de ge-
meenten Charleroi en Fleurus hebben een overschot aan 
tewerkstellingsmogelijkheden vergeleken met de wonende 
actieve bevolking. De agglomeratie heeft globaal een TW-
cijfer hoger dan 100. Die van de banlieue en van de fo-
rensenwoonzone toont duidelijk een tekort aan tewerkstel-
lingsmogelijkheden. Het stadsgewest biedt niet iedereen 
van de actieve woonbevolking een job. Een aantal is dus op 
andere tewerkstellingspolen afgestemd. 
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Tabel 2 Evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in het stadsgewest 

Charleroi (Bron: RSZ). Vergelijking tussen de actieve werk- en woonbe-

volking (tot ale actieve bevolking, zelfstandigen inbegrepen (Bron: RSZ 

en Steunpunt WSE). *: bezoldigde werknemers

RSZ
Tewerkstellings-

coëfficiënt

1978* 1986* 2015* 2014

Charleroi 97 725 78 583 77 293 144

Châtelet 5 994 5 262 7 305 77

Courcelles 3 415 2 721 5 886 62

Farciennes 3 193 1 195 1 259 48

Montigny-le-Tilleul 2 981 2 440 3 457 57

Agglomeratie 113 308 90 201 95 200 118

Fleurus 3 313 4 054 9 463 125

Banlieue 9 819 10 659 19 153 72

Forensenwoonzone 11.173 11.452 16.611 58

3	 de	reconversIe:	nIeuWe	IndustrIële	
sectoren	en	tertIaIre	sector

In het kader van de wetten voor economische expansie 
en regionale reconversie worden opgericht: ‘L’Association 
pour le développement économique de Charleroi (ADEC)’ 
(1964) ; ‘Société pour la promotion de l’Aéroport de 
Charleroi-Gosselies (SPAC)’(1964); ‘L’intercommunale 
pour les Autoroutes de Charleroi (IAC)’(1971); ‘Port 
autonome de Charleroi’(1971). De bedrijvenparken (de 
eerste te Gosselies in 1965) op het noordelijk plateau, bij 
de Autoroute de Wallonie, zijn de meest zichtbare tekens 
van die reconversie. 

Door de Gewestvorming krijgt Wallonië meer autonomie 
in de ‘Société régionale d’Investissement (SRIW)’(1979)’. 
De Europese Structuurfondsen zullen ten voordeel van 

achtergestelde economische gebieden een en ander moge-
lijk maken, o.a. in verband met het aantrekken van nieuwe 
technologieën. De intercommunale IGRETEC zorgt voor 
de algemene economische ontwikkeling. In 1991 wordt 
‘Brussels South Charleroi Airport (BSCA)’ opgericht met 
er aangrenzend het bedrijventerrein ‘Aéropole’(1991). 
Dank zij de vestiging van Ryanair wordt BSCA een belang-
rijke low-cost luchthaven. De universiteiten, in het bijzon-
der de ULB en Mons zijn partner in de ontwikkeling, nl. 
door de oprichting van de Biopole (Biopark). Zo hebben het 
Marshallplan (Waalse relanceplan van de economie) en de 
belangrijke fondsen van het EFRO reeds resultaten opgele-
verd: in de loop van de laatste 10 jaar werden 11.000 banen 
gecreëerd waarvan het grootste deel op het plateau Noord 
van Gosselies (tabel 3). Helaas wordt een deel van dit suc-
ces tenietgedaan door het verlies van banen, specifiek door 
de sluiting van Caterpillar (2016). 

In de sectoren waarop het Marshallplan was toegespitst no-
teren we tussen 2005 en 2015 o.a. een toename in ‘Health 
and Bio’ (in de twee grote ziekenhuizen en het Biopark) en 
in ‘Advanced manufacturing’ (o.a. Sonaca, Total, Alstom, 
Thales Alenia Space Belgium, AGC), in ‘Airport and Logis-
tics’ (vooral rond de luchthaven).

Een analyse bij een aantal bedrijven wijst er op dat slechts 
een 30% van de werknemers uit Charleroi komen en dat de 
tendens des te meer uitgesproken is naarmate het perso-
neel hoog geschoold is. Dit betekent dat de koopkracht van 
die nieuwe tewerkstelling Charleroi niet ten goede komt. 
Er is dus nood aan het creëren van een aantrekkelijke leef-
omgeving om ook Charleroi als woonplaats te maken voor 
deze nieuwe tewerkstelling. En het groot probleem is na-
tuurlijk dat het profiel van de werknemers bij de gesloten 
bedrijven niet overeenstemt met het profiel van de werkne-
mers in de nieuw opgerichte bedrijven.

Tabel 1 Evolutie van de totale tewerkstelling en de tewerkstelling in de belangrijke industriële sectoren (werknemers) (Bron: RSZ)

Fusiegemeente 
Charleroi

Totaal Steenkool Staal
Metaalverwerkende 

industrie 
Machine-bouw

Elektro- 
technische 
industrie

Vliegtuig 
industrie

Chemie Glas

1974 108 228 2 252 20 184 6 737 9 142 1 834 937 5 057

1986 78 583 33 7 351 8 352 4 224 1 872 610 1 291

1995 78 293 0 4 649 5 611 770 1 734 347 774

2005 80 626 0 2 758 5 755 541 2 167 556 498

2015 77 293 0 1 342 3 127 1 720 1 947 268 356

Tabel 3 Belangrijkste bedrijvenparken op het grondgebied Charleroi (bron: Atlas socio-économique, Igretec, 2017).

Bedrijvenpark Aantal bedrijven Aantal werknemers Oppervlakte (ha) Bezettings-graad

Aéropole 175 4.073 95 94%

Charleroi-Gosselies 1-2 23 4.454 141 100%

Charleroi-Jumet 69 1.868 69 100%

Montignies-sur-Sambre 36 389 30 100%

Charleroi-Airport I+II 35 335 45 10%

Ecopole 150

Totaal 338 11.119 530
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De	luchthaven	van	Charleroi

Brussels South Charleroi Airport werd in 1991 opgericht, 
in 1997 vloog Ryanair er voor de eerste keer naar Dublin. 
Mettertijd kwamen andere maatschappijen ook opereren 
vanuit Charleroi: Wizzair in 2004, Jetair in 2008, Pegasus 
en Thomas Cook in 2014, Air Corsica en Belavia in 2017. 
Het aantal bestemmingen steeg van 21 in 2007 naar 185 in 
2017 en dit naar 38 landen.

Leeftijdsverdeling van de passagiers: 45% 18-34 jaar; 20% 
35-44 jaar; 16% 45-54 jaar; 18% 55+. Ze komen wat België 
betreft voor 36% uit Vlaanderen, 39% uit Wallonië en 25% 
uit Brussel. De rechtstreekse tewerkstelling stijgt er van 
195 werknemers in 2003 naar 577 in 2016, men raamt een 
duizendtal met de eraan verwante activiteiten.

Omwille van de groei van het aantal passagiers moest de 
infrastructuur aangepast worden:  het oorspronkelijk ge-
bouw is voorzien voor een trafiek van 3 miljoen passagiers. 
In 2017 waren er 7,3 miljoen (maximum 27.000 passa-
giers per dag) hetgeen leidde tot een verzadiging. De ca-
paciteit van T1 en T2 bedraagt 10 miljoen, hetgeen over-
eenstemt met het voorspelde aantal passagiers in 2025. Bij 
de uitbreidingswerken heeft de luchthaven het iets minder 
groots moeten zien omdat omwille van een klacht de Euro-
pese autoriteiten de luchthaven hebben gedwongen tot een 
grotere ‘huur’ aan de regio omwille van concurrentieverval-
sing. De luchthaven van Charleroi is tot in het begin van de 
jaren 2040 ‘huurder’ van het Waals Gewest.

Er zijn enkele nieuwe tendensen. Tot nu toe waren de ac-
tiviteiten beperkt tot ‘point’ to ‘point’ activiteiten voor pas-
sagiers. Hiernaast is er nu ontwikkeling van CH als busi-
ness airport: er is immers een vraag vanuit het zuiden van 
Brussel omwille van de vlottere bereikbaarheid van CH in 
vgl. met Zaventem. Voor wat de goederen betreft, gaat het 
vaak over combinatie van personen en vracht op het zelfde 
vliegtuig. Belangrijk is nu de ontwikkeling in samenwer-
king met andere luchtvaartmaatschappijen die dan in an-
dere luchthavens overstap mogelijk maken op eigen net: 
bv. CH naar Istanbul en dan bediening van veel plaatsen 
in Turkijë door Pegasus. Te vermelden: de ‘ontdubbeling’ 
Charleroi-Zaventem heeft geen nadelige gevolgen gehad 
(alleen kortstondig) voor Charleroi.

Het	Aéropole	wetenschapspark	

De ‘Parc Scientifique et Technologique de l’Aéropole’ vormt 
een werkelijke economische motor in de modernisering 
van de industrie in de regio Charleroi. Het bedrijvenpark 
is goed gelegen ten opzichte van het autosnelwegennet en 
de luchthaven. Op een oppervlakte van ca 100 ha zijn er 
ca. 170 bedrijven gevestigd met een tewerkstelling van ca 
4000 werknemers in sectoren met hoge toegevoegde waar-
de zoals de luchtvaart, de ICT, de industriële Engineering 
of de bio-wetenschappen (zie hierna). Het succes van het 
wetenschapspark steunt op het aangeboden ontwikkelings-

model, nl. de aanwezigheid van de verschillende ontwik-
kelingsfasen: researchcentra, incubatoren en productiebe-
drijven. Ook is de site aantrekkelijk, niet alleen groen maar 
ook diensten zoals kinderopvang, horeca, conferentiecen-
tra en dit allemaal in een aantrekkelijke architectuur.

Biopark,	Charleroi	Brussels	South

In 1999 stichtte de ULB op terreinen aanpalend aan Char-
leroi Brussels South het Instituut voor moleculaire biologie 
en geneeskunde, ondersteund door fondsen van het Waals 
Gewest en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling) met de bedoeling de expertise van de univer-
siteit inzake moleculaire biologie te versterken en bij te 
dragen tot de ontwikkeling van Charleroi. Dit was een hele 
uitdaging:  Charleroi was niet bepaald een ‘Silicon valley’ 
en biotechnologie was niet in de streek aanwezig. 

De tewerkstelling is indrukwekkend: 1100 personen van 30 
nationaliteiten verdeeld over drie onderzoekscentra waar 2 
universiteiten bij betrokken zijn (ULB en UMons) en 47 
privébedrijven. Er zijn twee luiken, het eerste de eigenlijke 
universitaire onderzoekslaboratoria, het tweede de bedrij-
ven. De ontwikkeling van de research grijpt plaats in het 
Instituut voor moleculaire biologie en geneeskunde waar 
200 vorsers vooral rond drie themata werken:  cellulaire 
en ontwikkelingsbiologie, moleculaire microbiologie en 
immunologie. Hieraan gekoppeld is er ook een instituut 
voor medische immunologie, een PPS tussen de ULB, het 
Waals Gewest en GlaxoSmithKline. 65 vorsers werken er 
rond vaccinologie, neonatale immunologie en transplanta-
tieproblemen. Ten slotte is er ook een centrum voor micro-
scopische en moleculaire beeldvorming. 

Die onderzoekscentra zijn ook gericht op overdracht van ken-
nis, ondersteuning van spin-offs, verzorgen van training voor 
studenten en wetenschappers. Het Biopark is niet zo maar 
een bedrijventerrein. Het wordt beheerd door een directeur 
die synergiën creëert tussen onderzoekslabs en bedrijven en 
tussen bedrijven onderling en die ook bedrijven aantrekt. De 
trainingsfunctie is zeer belangrijk. Zo werd een ‘ecosysteem’ 
gecreëerd gericht op celtherapie. Op dit ogenblik is de vraag 
groot en is er een verzadiging qua beschikbare ruimte. 

Het Biopark is een succesverhaal. Gosselies heeft met de 
celtherapie een niche op wereldschaal kunnen uitbouwen. 
De financiële steun komende van het Marshall-plan bete-
kende een flinke boost:  ‘life sciences’ was één van de zes 
clusters ervan.

De	bedrijvenparken	Charleroi-Airport	I	en	
Charleroi-Airport	II

Recent werden 50 ha aangelegd op het kruispunt van de 
E19 en de E42 en in de nabijheid van de luchthaven. Deze 
bedrijventerreinen zullen bedrijven van verschillende ty-
pes ontvangen:  logistiek, productie, diensten, ambachte-
lijke activiteiten. 
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4	de	toekomst

Het ‘Catchplan’ (Catalysts for Charleroi) is door een groep 
experten uitgewerkt in opdracht van de Waalse regering en 
heeft als doel groei-assen te definiëren voor de tewerkstel-
ling in de regio van Charleroi vertrekkend van het plateau 
van Gosselies. Het plan is toegespitst op vier sectoren. 

• Moderne verwerkende industrie (‘Advanced Manufactu-
ring’) (o.a. in verband met luchtvaartindustrie)

• Transport en logistiek (‘Airport & Logistics’)(o.a. in ver-
band met BSCA, bv. uitbreiding van een onderhoudspark 
voor de vliegtuigen van Ryanair, deelname aan de mo-
dernisering van de luchtmacht van het Belgische leger: 
mogelijkheden voor uitbreiding van Sonaca en SABCA; 
aantrekken van logistieke bedrijven, specifiek in verband 
met het Biopark, en mikken op de uitbreiding van de e-
commerce omwille van een goede centrale ligging aan 
autowegen; ontwikkeling van gespecialiseerde lucht-
vrachttransport, o.a. in verband met farma). 

• De gezondheidssector (‘Health and Bio’) (Verdere ont-
wikkeling van het Biopark en aantrekken van activiteiten 
en bedrijven rond de grote ziekenhuizen: levering van 
gebruikte goederen; diensten aan patiënten)

• Creatieve en ICT-activiteiten (‘Creative and Digital’)(Met 
de oprichting van een grote Hub in die sector in het 
stadscentrum om belangrijke actoren samen te brengen) 

Het plan voorziet in een 6.000 à 8.000 nieuwe jobs in 
de volgende 10 jaar in die vier sectoren en globaal mikt 
het plan op 8.000 à 12.000 nieuwe jobs. De helft van de 
nieuwe jobs zullen aan een diploma hoger (al of niet uni-
versitair) beantwoorden. Er zijn dus ook nieuwe jobs voor 
lagere diploma’s maar de sluiting van o.a. Caterpillar heeft 
precies zulke jobs vrijgemaakt zodat er waarschijnlijk voor 
minder geschoolden netto weinig nieuwe arbeidsplaatsen 
zullen gecreëerd worden. Het plan dat een toename van 
activiteiten beoogt op het plateau van Gosselies heeft on-
vermijdelijk ook ruimtelijke implicaties: voldoende ruimte 
moet beschikbaar zijn, er moet een aanbod aan vastgoed 
zijn, best een ‘campus’ aanleg om contacten te stimuleren 
en een aangename leefomgeving tot stand te brengen, en-
kele basisvoorzieningen creëren, de verkeersverbinding 
met het centrum moet verbeterd worden. CatCh heeft een 
heel plan van stedenbouwkundige aanleg uitgewerkt om er 
een aantrekkelijk stadsgedeelte van te maken. 

In enig opzicht is het CatCh-plan gelijkaardig met het ‘Strate-
gisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat’ (SALK) maar 
geografisch beperkter. Ook zijn de economische sectoren voor 
de welke nieuwe jobs zouden gecreëerd worden verschillend. 

Zowel voor het aantrekken van nieuwe bedrijven als voor 
het aantrekken van nieuwe bewoners, is de verbetering van 
het imago en van de attractiviteit van de stad zeer belang-
rijk. CatCh pakt uit met de ontwikkeling van een ‘Digital 
City’ (naar de Antwerpse Smart City) en met de vergroe-

ning van de stad. Dit laatste wordt ondersteund door het 
plan van de bouwmeester met meer aandacht voor grote 
lanen, pleinen , en dit telkens met meer groen en aandacht 
voor de publieke ruimte.

5	 de	stedelIjke	en	demografIscHe	evolutIe	
5.1	 Een	belangrijke	stedelijke	groei

Eerst	een	vestingstad

Charleroi stond reeds als stad op de kaart als stad voor de 
economische groei. De Spanjaarden beslisten in 1666 een 
vesting te bouwen op het plateau dat de Sambervallei over-
heerste en de Franse troepen moest tegenhouden (fig. 10). 
De geomorfologie was optimaal: op de steile stootoever van 
de Samber en met aan de west- en oostzijde telkens een 
vallei (Ruisseau de Lodelinsart en vallei van de Spinlat). De 
vesting gaf ontstaan aan een stedelijke kern met wekelijkse 
en meer belangrijke jaarmarkten. De huidige plaats Charles 
II is de bakermat van de vesting van Charleroy. De vesting 
werd echter al in 1667 door Lodewijk XIV ingenomen. Vau-
ban breidt de vestigingen uit aan de overkant van de Sam-
ber om het zuidelijk front te versterken. Hierbij wordt de 
‘Ville Basse’ gecreëerd rond de huidige Place verte. Onder 
het Nederlands bewind worden de vestigingen van de Ville 
Haute verder uitgebreid. De vestingmuren worden in 1867 
gesloopt om de uitbreiding van de stad mogelijk te maken. 
Ze worden vervangen door grote boulevards met aanplan-
tingen van bomen. Heel wat burgerswoningen worden er, 
naast allerlei voorzieningen aangelegd. De straten die van 
de oorspronkelijke vesting vertrekken worden verlengd vol-
gens een kwadratisch patroon maar de straalvormige ba-
sisstructuur van het stadsplein blijft behouden. De eerste 
spoorlijn en station wordt in 1843 ingehuldigd. De naam 
Charleroi verschijnt voor het eerst in 1880. Tussen beide 
wereldoorlogen wordt de vrije ruimte in het noorden van 
de stad verder aangelegd met appartementswoningen en 
burgershuizen. 

De Samber wordt gekanaliseerd vanaf 1829 om aken van 
grotere omvang door te laten en de uitvoer van steenkool 
naar Frankrijk toe te laten. Hierbij wordt ze rechtgetrokken 
terwijl de oorspronkelijke loop meer dan een eeuw later 
wordt gedempt: dit is, sinds 1948, de huidige boulevard Jo-
seph Tirou. Tegelijkertijd werden heel wat werkzaamheden 
ondernomen (stroomopwaarts het centrum) om de talrijke 
overstromingen die regelmatig de lage stad teisterden te 
vermijden. Langs de gekanaliseerde Samber vestigde zich 
de rijke industriële burgerij. Een aantal gebouwen zijn nog 
te zien langs de heraangelegde oevers. 

De	industrie	ligt	aan	de	basis	van	de	grote	groei	

De demografische kenmerken en hun evolutie alsook de so-
ciologische structuur zijn voor een niet onbelangrijk deel de 
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vertaling van de economische geschiedenis. De tewerkstel-
lingsmogelijkheden in de 18de eeuw trekken arbeiders aan 
en Charleroi groeit ook door een positief migratiesaldo. De 
migranten kwamen eerst van het Samber-Maasgebied, later 
ook van Vlaanderen waar de landbouwcrisis van het mid-
den van de 19de eeuw nog harder toesloeg dan hier. De groei 
is niet regelmatig, er zijn ook nu en dan economische cri-
sisperioden, perioden van werkloosheid, van sociale onrust. 
Feit is dat tot na de 2de WO de bevolking blijft aangroeien. 

In de 19de eeuw groeiden de pre-industriële dorpjes (o.a. 
spijkerfabricage) tot een geheel om een ware industriële 
agglomeratie te vormen. De groei was nogal chaotisch. 
Overal in nabijheid van de steenkoolmijnen en van de in-
dustriële sites werden huizen gebouwd en het wegennet 
van de verschillende dorpen groeide tot één geheel. 

Deze belangrijke migratiestroming brengt een belangrijke 
woningnood. Deze worden in allerhaast gebouwd in nabij-
heid van de mijnsites of de industriële bedrijven en dit zon-
der stedenbouwkundige of milieu-hygiënische bekommer-
nissen. Zo werden door bouwpromotoren huizenrijen van 
gelijkaardige woningen opgetrokken en duur verhuurd aan 
de nieuwkomers. Huizen werden opgedeeld. Gebouwen 
met oorspronkelijk landbouwfuncties werden opgedeeld in 
piepkleine woonsten voor arbeiders, een betere opbrengst 
… En zo ontstonden nieuwe wijken, los van de historische 
kernen, geen stedelijke, geen rurale bewoning, maar een 
zwerm aan de industrie gelinkte bewoningsvorm. Deze 
was gekenmerkt door een totaal gebrek aan comfort. Deze 
ongezonde woningen werden het vertrek van een cholera-
epidemie in 1866. De bevolkingsdichtheid was er bijzon-
der hoog en het gebrek aan hygiëne in beluiken en andere 
vormen van krotwoningen bijzonder hoog: de sterfte trof 
dan ook in het bijzonder die arme arbeidersbevolking. Toch 
moet vastgesteld worden dat donkere perioden buiten be-
schouwing gelaten, de gemiddelde levensstandaard toege-
nomen is en alle arbeiders niet arm zijn. Deze welvaart-
stijging uit zich o.a. in een daling van de geboortencijfers: 
kind=rijkdom (arbeidskrachten!) wordt troetelkind aan wie 
men hetzelfde harde leven niet wenst.

De	tertiaire	functie	

De industrialisatie heeft Charleroi-stad een tertiaire func-
tie gegeven: de stad werd een handels- en financiële plaats 
met de vestiging van een Kamer van Koophandel, financiële 
instellingen, verzekeringen, bedrijven in export gespeciali-
seerd, werkgeversverenigingen en ook de stichting in van de 
‘Université du travail’. Twee sociale klassen stonden tegen-
over elkaar: de burgerij en de arbeiders. De burgerij was ge-

linkt aan de grote industriële families, zij concentreren het 
grootste deel van de rijkdommen en hebben de politieke en 
sociale controle in handen. Zij beïnvloeden het lokale leven 
en bekleden politieke mandaten op de verschillende geogra-
fische niveaus, van de gemeente tot nationaal. Industriële 
en commerciële banden worden door huwelijksbanden ver-
sterkt. Aan de andere kant zijn er 100.000 arbeiders die 
meestal slecht betaald zijn en in slechte omstandigheden 
leven. De sociale strijd van het einde van de 19de eeuw zal 
daar enigszins verandering in brengen (H.Hasquin 2016).

5.2	 Het	einde	van	de	stedelijke	groei

In 1911 grijpt een internationale tentoonstelling plaats 
die Charleroi als industriële metropool van een industrie-
streek op de kaart plaatst. WOI luidt een periode in van 
lichte neergang van de industriële periode van Charleroi. 
Een wederopleving botst tegen een afkeren van de Belgi-
sche arbeider voor het werk in de steenkoolmijnen. Ter-
wijl de immigratie tot nu toe spontaan was, moest ze nu 
georganiseerd worden en moesten vreemdelingen aange-
trokken worden: eerst Polen en Italianen, na WOII worden 
50.000 Italiaanse mijnwerkers geruild tegen 3 miljoen ton 
steenkool. De Italiaanse immigratie neemt een einde na 
de ramp van Marcinelle (1956). Akkoorden worden opeen-
volgend ondertekend met Spanje (1956), Griekenland, Ma-
rokko, Turkijë, Tunesië, Algerijë en ten slotte Joegoslavië 
(1970). Het sluiten van de mijnen begint in 1960 en loopt 
tot 1984. Van ca 246.000 inwoners in 1947 daalt de be-
volking in de fusiegemeente (vanaf 1977) naar ca 200.000 
in 2001 (Tabel 4). Dit verlies van 46.000 inwoners in iets 
meer dan 40 jaar is voor ca. 8.000 personen te wijten aan 
een negatieve natuurlijke saldo en voor 38.000 aan een ne-
gatieve migratiesaldo. Deze migratiebewegingen zijn noch 
ruimtelijk, noch sociaal, neutraal. Vanuit Charleroi gingen 
de jonge huishoudens zich vestigen in de groene zuidelijke 
banlieue en de forensenwoonzone terwijl de kansarmoe-
degroepen achterbleven en zelfs aangroeiden: men merkt 
migratiebewegingen komende uit armere, o.a. Brusselse 
gemeenten (M.Poulain, 2016). Uit een enquête blijkt dat 
de suburbanisatie slechts voor een deel te maken heeft met 
de klassieke motivatie van een huisvesting in het groen 
maar dat een groot deel ook verhuist omwille van de nega-
tieve leefomgeving en negatieve imago van Charleroi. Het 
tij lijkt te keren in de XXIste eeuw. De migratiesaldi zijn in 
de verschillende leeftijdsklassen minder negatief (of posi-
tiever voor de jongvolwassenen). Evenwel is dit een statis-
tisch effect, resultaat van een steeds belangrijkere negatief 
intern migratiesaldo maar van een positief extern migratie-
saldo. Tussen 1.1.2010 en 31.12.2016 nam het bevolkings-
cijfer van Charleroi af met 1.342 inwoners, dit door een ne-

Tabel 4  Evolutie van de bevolking van Charleroi

1801 1830 1866 1910 1961 2014 2017

Charleroi (deelgemeente) 5.908 11.856 28.177 26.175 19.911

Charleroi (fusiegemeente) 21.895 38.410 105.039 224.637 241.991 203.597 201.256
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gatief intern migratiesaldo over die 7 jaren van 8.876, dat 
niet gecompenseerd wordt door een positieve natuurlijke 
aangroei van plus 1.880 en een positieve externe migratie-
saldo van plus 5.654. Het is dus een enorme uitdaging voor 
het beleid om Charleroi in een positief daglicht te plaatsen. 
Talrijke stedelijke projecten willen dit helpen realiseren.

5.3	 De	stedelijke	functies

Hoger werd de demografische evolutie in sterke mate in ver-
band gebracht met de evolutie van de industriële sector. Toch 
mag men niet uit het oog verliezen dat stedelijke functies voor 
een grootstad belangrijk zijn. De omvang en de structuur van 
de tewerkstelling tonen dit duidelijk aan. Dit kan door cijfers 
geïllustreerd worden maar ook een wandeling door de ‘bin-
nenstad’ toont de veelheid aan gebouwen die een andere dan 
een woonfunctie hebben: ziekenhuis, scholen van allerlei 
niveau, musea, cultureel centrum, gerechtshof, indrukwek-
kende politietoren, belangrijke winkelkern…De diensten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de overheid worden be-
taald/gesubsidieerd vormen een indrukwekkend pakket. Ta-
bel 5 geeft de cijfers voor de bezoldigde werknemers en het 
belang van de diensten aan de bevolking is zeer groot. Vooral 
bij de tertiaire functies dient er nog een aantal zelfstandigen 
(5452 in 2015) bijgeteld te worden, vooral in de kleinhandel, 
horeca en financiële sector (2280) en vrije beroepen (1398), 
nogmaals een bevestiging van de tertiaire functies.

De detailhandelsfunctie is een belangrijke functie. Voor de 
levensvatbaarheid van een stedelijk centrum is het belang-
rijk dat de handelsfunctie zoveel mogelijk behouden blijft. 
In een vorige periode werden twee winkelcentra gebouwd, 
de ene in Gosselies en de andere (Ville 2) net ten noor-
den van de oude stad. Het nieuwe handelscentrum, ‘Rive 
Gauche’, lijkt aan te slaan en trekt nieuwe bezoekers aan 
vanuit Mons en La Louvière en in beperkte mate ook van de 
twee genoemde shoppingcentra uit Charleroi. Vanuit het 
standpunt van de leefbaarheid van de stedelijke centra is 
het nu belangrijk om de omgeving, in het bijzonder het 
oud winkelcentrum, een nieuw leven in te blazen. Terwijl 
de bouw van ‘Rive Gauche’ in een eerste fase een achter-

uitgang heeft betekend van dit oud centrum, zou het kun-
nen dat door de nieuwe flux die ontstaat door ‘Rive Gauche’ 
er een plaats is voor zelfstandige handelszaken die zich in 
de nabijheid komen inplanten. Daar tracht het Centrum-
management aan te werken. Men moet er echter rekening 
mee houden dat algemeen de fluxen in de stedelijke cen-
tra afnemen, met inbegrip van de shopping centra. Tussen 
2007 en 2015 namen de voetgangersfluxen in de centra van 
de Waalse steden af met 16,5%, in Charleroi zelfs met 42% 
(voor het openen van het shopping centrum). Dus is een 
goed management van de stedelijke centra belangrijk. In 
2015 was de leegstand, een goede indicator. Voor het stads-
centrum van Charleroi bedroeg die ca 20% en de huurprij-
zen ca 400 euro/m2 (te vergelijken qua cijfers met voor 
Vlaanderen: Lier en Aalst). Ter vergelijking situeerde de 
leegstand zich in Luik-centrum rond 7% en de huurprijzen 
waren van de grootteorde van 1100 eur/m2, Gent minder 
dan 5% en 1800 eur/m2. 

5.4	Charleroi	in	de	stedelijke	hiërarchie	

Omwille van het geschiedkundig verleden en de economi-
sche evolutie kreeg Charleroi ook andere functies erbij (ju-
ridische, onderwijs,…) zodat Charleroi in de hiërarchie der 
plaatsen een vooraanstaande functie verwierf. Charleroi 
komt duidelijk op de vijfde plaats qua uitrusting in de volg-
orde van de Belgische gemeenten maar heeft duidelijk een 
lagere score. Charleroi kan bijgevolg weerhouden worden als 
‘zwakker uitgeruste grote stad’ (Tabel 6). De uitgestrektheid 
van de invloedssfeer is ook de kleinste van de grote steden.

Tabel 6 Charleroi in de hiërarchie van de steden (bron: E.Van Hecke)

Grote steden Score t.o.v. de mediaan 
van de grote steden

Antwerpen 127

Brussel (gemeente) 117

Gent 98

Luik 85

Charleroi 68

Tabel 5 Structuur van de tewerkstelling (bezoldigde werknemers) van Charleroi in 2015 (bron RSZ)

Privé Openbaar Totaal %

Industrie 10 073 10 073 13,0%

Bouwsector, distributie elektriciteit en gas, afvalbehandeling 4 085 889 4 974 6,4%

Handel (w.o. kleinhandel) 9 306
(5 715)

9 306
(5 715)

12,0%
(7,4%)

Horeca 1 520 1 520 2,0%

Vervoer e.a. 1 592 3 148 4 740 6,1%

Vastgoed, vrije beroepen, ICT diensten, financiële diensten, diensten aan bedrijven, 
onderhoud, bewaking…

8 044 919 8 953 11,6%

Gemeentelijke en prov.en fed. overheid, politie en brandweer 7 273 7 273 9,4%

Gezondheidssector (m.i.v. rusthuizen,…), sociale sector… (w.o.onderwijs) 9 932
(613)

13 751
(7516)

23 683
(8 129)

30,6%
(10,5%)

Rest tertiaire sector (met uitzendbureaus) 4 838 1 858 6 696 8,6%

Totaal 49 435 27 838 77 273 100
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5.5	 Een	groot	sociaal	probleem,	gevolg	van		
de	abrupte	industriële	crisis

De afname van de tewerkstelling greep plaats op relatief 
korte tijd en had op grote aantallen betrekking zowel ab-
soluut als relatief. Die tewerkstelling was vooral samenge-
steld uit mannelijke arbeiders waarvan wellicht een aantal 
specifieke vaardigheden hadden opgebouwd. Dit leidde 
tot een hoog aandeel werklozen. Hiernaast moet men er 
rekening mee houden dat het woningenpatrimonium dat 
voor/door die arbeidende klasse in de loop van de tijd werd 
opgebouwd van lage kwaliteit was. Dit verklaart de aanwe-
zigheid van vele weinig aantrekkelijke maar wel goedkope 
woningen, ook al onder invloed van een lage druk op de 
woningmarkt. Dit betekent dat bij het vrijkomen van wo-
ningen het eerder weinig kapitaalkrachtige huishoudens 
zijn die de nieuwe bewoners worden. In geval van huur, 
lees lage huurprijzen, geldt hetzelfde. Omwille van die 
specifieke woningmarkt trekken meer gegoede kandidaten 
naar de banlieue. De kansarmoede is dus groot en wordt 
ten dele bestendigd door de woningmarkt. De werkloos-
heid is over alle leeftijdsgroepen gespreid, is iets hoger bij 
de bevolking van vreemde oorsprong maar de groep werk-
lozen is vooral gekenmerkt door een lage scholingsgraad. 
34% (2015) had maar een diploma lager onderwijs of eerste 
graad van het secundair onderwijs, 24% had een diploma 
tweede graad SO, 31% had de derde graad voltooid. 

In het stadsgewest Charleroi is het aandeel van personen 
dat woont in een wijk in moeilijkheden het hoogste van 
het land, nl. 56% van de bevolking van het stadsgewest. 
Een recente studie over de dynamiek van de buurten in 
moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten (T.Grippa 
et al, 2015) meldt: “ten eerste zijn de centrale wijken van 
de stad sterk verarmd: deze wijken onderscheiden zich 
door de ongunstige positie op alle indicatoren en in het 
bijzonder het hoge aandeel huishoudens (alleenstaanden 
inbegrepen) van wie geen enkel lid over een inkomen uit 
arbeid beschikt. De gemeenten Charleroi, Dampremy en 
Marchienne-au-Pont zijn de deelgemeenten met de laagste 
mediaaninkomens. In vergelijking met Brussel is er in die 
wijken een gering aandeel personen geboren in een arm 
land, zelfs al vestigt deze bevolkingsgroep zich bij voor-
keur in het centrum van de stad. Enige uitzondering vormt 
de bemiddelde suburbane zone van de groene gordel ten 
zuiden van Charleroi, van Montigny-le-Tilleul tot Gerpin-
nes en enkele wijken in het noordoosten richting Fleurus. 
Maar welgestelde voorstedelijke gebieden zijn veel minder 
ontwikkeld rond Charleroi dan in de Luikse periferie, wat 
zowel een zwakke historische rol van de burgerij van Char-
leroi als een lagere rang in de stedelijke hiërarchie weer-
geeft. De werkloosheidsgraad bedroeg 22% in 2016 voor de 
stad en 19% voor het arr. Charleroi tegen 10% voor het arr. 
Nijvel en 5% voor Vlaams Brabant. Het stadscentrum waar 
de nieuwkomers zich concentreren en de zuidelijke stads-

Figuur 1 Deelgemeenten en banlieue van Charleroi  
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rand (Marcinelle, Montignies, Marchienne-au-Pont, Couil-
let) zien hun situatie verergeren. De zuidelijke rand heeft 
in tegenstelling tot het centrum een positieve migratieba-
lans (T.Grippa et al, 2015).

5.6	Charleroi,	centrumstad	van		
een	stadsgewest

De agglomeratie, dit is de ‘aaneengebouwde’ stedelijkheid, 
is groter dan de gemeente zelf. De ‘bebouwde kern’ die de 
morfologische agglomeratie vormt overschrijdt immers 
de gemeentegrenzen. We vinden hier hetzelfde verschijn-
sel terug als binnen de fusiegemeente Charleroi: het gaat 
hier over onafhankelijk gegroeide kernen in functie van 
de bevolking die zich ging ophopen rond de steenkoolmij-
nen. Zo behoren ook voormalige steenkoolmijngemeenten 
Châtelet, Courcelles, Farciennes, Montigny-le-Tilleul tot de 
agglomeratie Charleroi. De banlieue (tabel 7 en figuur 1b) 
strekt zich meer uit naar het zuiden dan naar het noorden. 
Hier zijn twee redenen voor:  naar het noorden toe is de 
‘concurrentie’ van Brussel groot (o.a. op de pendel) en naar 
het zuiden toe is de fysische omgeving vaak aangenamer 
zodat de suburbanisatie in die richting plaats greep. Men 
zal met deze omgevingskenmerken rekening houden bij 
het interpreteren van demografische en socio-economische 
indicatoren. Maar bij de herziening van 2018 zijn Thuin en 
Walcourt geen banlieuegemeenten meer maar behoren tot 
de forensenwoonzone. De schoolpendel en de wederzijdse 
migratiebewegingen met de agglomeratie zijn niet langer 
belangrijk. Deze twee gemeenten zijn functioneel louter 
nog door de werkpendel met de agglomeratie verbonden.

De negatieve economische evolutie vertaalt zich over de 
jaren ook in een inkrimping van het stadsgewest, in het 
bijzonder omwille van de afnemende pendelflux. Na 1980 
werd de banlieuegemeente Pont-à-Celles, tot dan banli-
euegemeente, gemeente van de forensenwoonzone en de 
gemeenten Erquelinnes, Sombreffe en Merbes-le-Chateau 
hebben ooit deel uitgemaakt van de forensenwoonzone. Bij 
de herziening 2018 worden de vroegere banlieuegemeente 

Les Bons Villers en de gemeenten Pont à Celles van de fo-
rensenwoonzone beide opgenomen in de forensenwoonzo-
ne van Brussel. De gemeente Fosses la Ville verandert van 
forensenwoonzone, nl. Charleroi naar Namen. Sambreville 
verdwijnt van de lijst van de forensenwoonzone. Dit verklei-
nen van de forensenwoonzone wordt veroorzaakt door het 
feit dat de pendelstromen vanuit die gemeenten naar an-
dere gemeenten relatief groter worden dan naar Charleroi.

Tabel 7 toont de gemiddeld lage waarde op de socio-econo-
mische indicatoren maar eveneens de verschillen tussen de 
gemeenten of geledingen van het stadsgewest. Die verschil-
len zijn niet alleen een contrast tussen agglomeratie en ban-
lieue maar nog meer bepaald door de ligging ten opzichte 
van de vroegere industriële Samber. Het aandeel vreemde-
lingen is niet uitzonderlijk hoog maar neemt recent wel toe, 
aangetrokken door de lage vastgoedprijzen. De vreemdelin-
gen zijn voor 2/3 van Europese oorsprong en hierin vormen 
de Italianen nog steeds de belangrijkste groep.

5.7	 De	toekomst	van	de	stad:	indrukwekkende	
lijst	aan	renovatieprojecten

Om de stad aantrekkelijker te maken en de bevolkingsafna-
me af te remmen zijn met de hulp van Europese Fondsen 
en investeringen vanuit het Waals Gewest allerlei projecten 
voorgesteld in het raam van een breed stedelijk project. Het 
is zeer verscheiden: nieuwe woningen, nieuwe voorzienin-
gen, renovaties van gebouwen en buurten, grotere groene 
ruimten ontwikkelen,…Het plan voorziet in een intensive-
ring van het ruimtegebruik, precies om de open ruimten 
beter te valoriseren. Het principe is eigenlijk gelijkaardig 
aan dat van het BRV in Vlaanderen. Dit intensificatieplan 
wil de ruimtelijke polycentrische structuur van Charleroi 
versterken, nl. door de verstedelijking rond die centra te 
versterken (centra van vroegere deelgemeenten, buurt van 
metrostations, belangrijke verkeersassen). De verwezenlij-
king hiervan is een enorme uitdaging. Charleroi is naar de 
cijfers een grootstad maar de structuur is niet die van de 
andere grotere Belgische steden. De charme van een klas-

Tabel 7 Evolutie van de bevolking binnen het stadsgewest Charleroi (samenstelling 2001) en aandeel van de bevolking van niet-Belgische nationaliteit 

(bron: Statistics Belgium) (*)Arr.charleroi 120; Wallonië 157;Vlaanderen 228. Banlieuegemeenten: Aiseau-Presles, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, 

Fontaine-l’Evêque, Fleurus. Forensenwoonzone: Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Florennes, Froidchapelle, Lobbes, Mettet, Sivry-Rance, Thuin, Walcourt.

Bev. 1991
Samen- 
stelling

2001

Bev.  
2017

Vreemdelingen
2016

%  
vreemdelingen

Mediaan-
inkomen 2014 
(x1000 euro)

Werkloos - 
heidsgraad  
2016 in %

Gemiddelde
prijs van 

een  woonhuis 
(x 1000 Eur)(*)

Charleroi 206 214 201 256 30 505 15,1% 31,9 20,4 106

Châtelet 36 538 36 350 5 237 14,4% 32,5 18,8 112

Courcelles 29 465 31 347 3 387 10,8% 36,4 14,7 118

Farciennes 12 064 11 281 2 020 17,9% 28,1 21,6 105

Montigny-le-Tilleul 10 109 10 161 631 6,2% 47,9 11,3 155

Agglomeratie 294 390 290 395 41 780 14,4% ca 33 ca 19 ca 110

Banlieue 74 990 77 389 7 611 9,8% ca 40 ca 13 ca 140

Forensen-woonzone 85 225 95 951 3 983 4,2% ca 40 ca 13 ca 137
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siek historisch centrum ontbreekt. De stedelijke ontwikke-
ling ontbreekt aan structuur:  naargelang de noden werd 
de ruimte ingenomen voor de economische activiteiten. 
Een deel van de bewoning werd ingeplant daar waar het 
het ‘best paste’. Het verkeersprobleem werd met een in de 
hoogte gebouwde Ring opgelost. Van de mijnbouwactiviteit 
blijven de terrils en de bewoning over, van de zware in-
dustrie heel wat leegstaande gebouwen. De Samber is een 
groot deel van haar functies kwijt.

Prioriteit wordt gegeven aan de renovatie van het stads-
centrum met het oog op het creëren van een aantrekke-
lijker stedelijk centrum. De belangrijkste grootstedelijke 
functies zijn binnen de Ring geconcentreerd. Er zijn 
drie zones waarbij de renovatie in de Benedenstad, aan 
de Samber (fig.2 en fig.3), het meest spectaculair is. De 
tweede zone is de renovatie rond het handelscentrum met 
bld. du Tirou als belangrijkste as en ten slotte is er de 
‘Ville-Haute’. 

Buiten het stadscentrum wordt ook aandacht gegeven 
aan de ‘buitendistricten’. Wel minder spectaculair. In het 
oostelijke district komt een groot universitair ziekenhuis-
centrum (dicht bij het oosten van het centrum, deelge-
meente Montignies-sur-Sambre) met hiernaast ook aller-
lei gezondheidsdiensten en activiteiten in verband met 
gezondheid. Ook komen woningen van goede kwaliteit 
in verband met deze nieuwe tewerkstelling. Het zuidelijk 
district is ‘groener’ en beantwoordt aan een meer aantrek-
kelijke leefomgeving. Het aquacentrum van Marcinelle 
is voor de Carolos een belangrijk recreatiedomein. In die 
zuidelijke gemeenten wordt in de stedelijke ontwikkeling 
veel aandacht geschonken aan kwalitatieve nieuwbouw 
w.o. ook een ecobuurt (éco-quartier des Closières) op 
grondgebied Mont-sur-Marchienne. Het oostelijk district 
omvat ook de grootste concentratie aan verlaten indus-
triegebouwen en terreinen. De bedoeling is de verspreide 
aanwezige moderne industrie samen te brengen in een 
meer aantrekkelijke omgeving. Hierbij is het project ‘Parc 
de la Porte Ouest’ belangrijk. Het gaat over een opper-
vlakte van 104 ha verlaten industrieterreinen aan weers-
zijden van de RN90. Een PP investering van 130 miljoen 
is voorzien gedragen door het Waals Gewest en Duferco. 
De bedoeling is een aantrekkelijk landschap te creëren 
samengesteld uit de industrie in activiteit, een groene 
omgeving en erop aansluitende stedelijke woonwijken. 
Maar dit geheel is nog maar in het stadium van ‘project’ 
gelet op de verschillende vastgoedeigenaars en de totale 
kostprijs Er is in het westelijk district ook reconversie ge-
pland van oude gebouwen in culturele centra alsook de 
revitalisering van de dorpskernen van Monceau, Roux 
en Marchienne. In het Noorden zijn de recente ontwik-
kelingen geconcentreerd: de luchthaven, bedrijvenparken 
met nieuwe bedrijven, het Wetenschapspark. Algemeen 
vereist deze evolutie een kwalitatief hoog woningenpark. 
Daarom is revitalisatie van Gosselies, Ransart en Jumet 
voorzien.

6	terreInverkennIng

6.1	 Gevarieerde	landschappen

Het stadsbeeld is niet meteen ‘mooi’. Men kan er met ge-
mengde gevoelens naar kijken:   veel autochtonen zien er 
nog de grootsheid in van de stad, jongeren die niet gebon-
den zijn aan het roemrijk verleden ervaren echter een ne-
gatief beeld: veel verloederde woningen, verlaten industrie-
terreinen,…: een beeld dat door een emotionele bril wordt 
versterkt: kansarmoede, werkloosheid, een zekere uitzicht-
loosheid bij de jongeren. Voor wie geen voeling heeft met 
de stad, overheerst ook dit negatief beeld. Dat hij uit het 
station stapt maar nog meer indien hij via de Ring de stad 
binnenkomt, is hij geconfronteerd met al of niet vervallen 
industriële gebouwen, met een grauw voorkomen van de 
bewoning, met een bovengrondse wegeninfrastructuur die 
het landschap doorsnijdt, kortom met een chaotisch ruim-
tegebruik. 

Dat chaotisch ruimtegebruik herhaalt zich in de rond de 
stad gelegen deelgemeenten. De agrarische dorpjes werden 
mijnbouwgemeenten en sommige, industriële gemeenten, 
in het bijzonder langs de Samber. Concentraties van arbei-
dershuizen vindt men vaak in de nabijheid van de al of niet 
nog bestaande terrils. De bovengrondse mijninfrastruc-
tuur is doorgaans verdwenen. Het mijnenlandschap vindt 
men vooral in een O-W as langs de Samber, het industrieel 
landschap vooral langs de Samber zelf. Noordelijke deelge-
meenten zoals Gosselies vertonen een moderner verstede-
lijkt landschap. De deelgemeenten in het zuiden vertonen 
een groenere omgeving. 

Terril	des	Piges	(D. Vanderhallen)

Een goed overzicht over de stad Charleroi en over de agglo-
meratiegemeenten en de ruime omgeving heeft men vanop 
de Terril des Piges (aan de rand van de stad, aan de Chaus-
sée de Bruxelles (RN5) en de Chaussée de Mons (N90) op 
grondgebied van de deelgemeente Damprémy. De belang-
rijkste toegang (aan de westelijke zijde) bevindt zich achter 
het sportterrein aan de Rue A. Decoux , aan de splitsing 
met de Rue Jules Destrée (coördinaten: 50°25’02.13”N 
4°25’55.20” E). 

De vele begroeide terrils verwijzen naar de intensieve ex-
ploitatie van de ondergrond in de vorm van de verdwe-
nen steenkoolmijnen, die aan de oorsprong lagen van het 
stedelijk-industriële landschap. Verscheidene terrils zijn 
verdwenen uit het landschap: hun materialen werden ge-
bruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van nabije autosnelwe-
gen. Uit andere terrils werden rode sintels voor tennisba-
nen gewonnen en sommige werden hergebruikt om rest-
kool te extraheren. De meeste terrils kenden een spontaan 
proces van semi-natuurlijke of natuurlijke evolutie inzake 
vegetatie. Over het algemeen komen grasstroken voor op 
de zuidelijke hellingen of hellingen dicht bij de top, die 
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zeer droog zijn en onderhevig zijn aan grote temperatuur-
verschillen. De vegetatie op de noordelijke hellingen, die 
koeler zijn, ontwikkelt zich geleidelijk naar beboste stadia: 
berken, wilgen en dennen; maar ook beuk , eik en esdoorn. 
Op een aantal komen zeldzame planten voor, gerelateerd 
aan de specifieke gesteenten of aan microklimaat. 

Het panorama biedt een zicht op het complexe reliëf. De na-
tuurlijke geomorfologie wordt zwaar verstoord door veel be-
groeide terrils en vergravingen. De bochtige loop van de val-
lei van de Samber is globaal west-oost gericht. De Samber, 
waarvan de meanders werden afgesneden en de loop geka-
naliseerd, heeft een alluviale vlakte gevormd op de plaats 
van de monding van meerdere bijrivieren. De noordelijke 
hellingen, aan de rand van het Brabantse/Henegouwse 
Leemplateau, zijn ingesneden door de zijrivieren Spinlat, 
Ruisseau de Lodelinsart en Piéton. De zuidelijke hellingen 
werden versneden door de bijrivieren Eau d’Heure en Ruis-
seau de la Fontaine. Deze hellingen vormen de overgang 
naar de Condroz met dagzomende lagen van kalksteen 
van ‘Basse Marlagne’, tussen 120 m en 160 m hoogte, en 
wordt bekroond door de dagzomende psammietlagen van 
de ‘Haute Marlagne’, tot op hoogten van 200 tot 250 meter.

De top van Terril des Piges ligt op 185 m boven de zeespie-
gel en 85 m boven het lokale niveau van de Samber, De vele 
terrils verdoezelen het natuurlijke reliëf op tal van plaatsen. 
De 18de eeuwse terrils, veelal slechts een 20 tal meter hoog 
en met zachte hellingen, resulteerden slechts in geringe 
ondulaties in het reliëf. De 19de eeuwse en 20ste eeuwse 
terrils, tientallen meters hoog en met steile hellingen van 
30° tot 40°, hebben een grote landschappelijke impact. De 
vele begroeide terrils verwijzen naar de intensieve exploi-
tatie van de ondergrond. Landschappelijk zien we relicten 
van de industriële activiteiten, die de stedelijke ontwikke-

ling stuurden. De bewoning concentreerde zich veelal rond 
de bedrijfszetels ervan, waardoor de agglomeratie op totaal 
ongeordende wijze tot stand kwam. Naast slordig georden-
de bebouwing en terrils zijn enkele opvallende lijnvormige 
structuren te onderscheiden. De globale structurering van 
de aaneengesloten bebouwing verloopt duidelijk in west-
oost richting in de vallei van de Samber. De bundel wegen 
en spoorwegen parallel aan de Samber en de opvallende 
rij fabrieksgebouwen met grote volumes aan weerszijde 
van de Samber tussen Marcinelle en Marchienne-au-Pont 
geven deze west-oost structurerende elementen goed weer. 
Dwars daarop staan complexe uitlopers van aaneengesloten 
bebouwing in noordelijke en zuidelijke richtingen, deels in 
de valleien van de bijrivieren, deels rond historische dorps-
kernen, deels in de vorm van verdichtingen rond verdwe-
nen mijnzetels en fabrieken en deels langgerekt langs grote 
invals/uitvalswegen. Kleine grauwe arbeiderswoningen 
en sociale woonwijken (cités), soms in de vorm van hoog-
bouw, domineren de bewoning. Centraal in de agglomera-
tie ligt de grootste verdichting in de bebouwing, namelijk 
het stadscentrum van Charleroi, duidelijk omsloten door de 
ring (Petite Ceinture) en door de deels bovengronds verlo-
pende metrolijn.

Met behulp van de bewerkte foto’s, het stadsplan en de 
topografische kaarten zijn de diverse onderdelen van het 
landschap te herkennen.

Op figuren 2 en 3 vallen op:

• het reliëf: kam van Marlagne (Condruzische Ardennen), 
de steile beboste dalflank van Samber, de oorspronkelijke 
loop van de meander van de Samber: Boulevard J. Tirou 
als begrenzing tussen de ‘ville basse’ enerzijds en de ‘en-
tre ville’ en de ‘ville haute’ anderzijds; 

Figuur 2 Terril des Piges, kijkrichting SSE 

1: Kam van Marlagne (Condroz), 2: station, 3: ring, 4: metro, 5: BNP-Paribas-Fortis, 6: Edifice Touri
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Figuur 3 Terril des Piges, kijkrichting SE  

1: Sambervallei (dalflank), 2: schachtbokken, 3: St.Joseph S.O., 4: CBC-toren, 5: Edifice Touri, 8: ring, 6: Couillet, 7: Marcinelle

 

 

Figuur 4 Terril des Piges, kijkrichting E 

1: politietoren, 2: basiliek, 3: stadhuis, 4: Palais des Beau Arts, 5: metro, 6: ring

 

Figuur 5 Terril des Piges, kijkrichting NE 

1: voetbalstadion, 2: ziekenhuis, 3: Tour Bleue (politie), 4: metrostation Expo, 5: ring
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• tal van terrils zoals die van Charbois;
• de verkeersinfrastructuur: de Kleine Ring (Petite Cein-

ture, R 9) deels boven en deels ondergronds, de metro, 
ook deels bovengronds en boulevards parallel hieraan;

• woonkernen Marcinelle, Charleroi en Coullet;
• het TEC gebouw en het busstation, het NMBS-station 

(Charleroi Sud), het postsorteercentrum;
• enkele hoge gebouwen: bankgebouwen van BNParibas 

en CBC, St.Joseph (secundair onderwijs);

Op foto 4 en 5 in de kijkrichting SE en ESE met zicht op het 
stadscentrum is er een grote afwisseling in het stedelijke 
landschap met een diversiteit aan gebouwen met verschil-
lende vormen, bouwmaterialen, volumes en bouwhoogtes. 

Opvallend zijn :

• op de voorgrond de tentoonstellingshallen van ‘Charleroi 
Expo’ en aansluitend ‘Palais des Beaux Arts’, met grote 
parkings;

• in het stratenpatroon binnen de ‘Petite Ceinture’: delen 
van de voormalige omwalling en van het geometrisch 
aangelegd stratenpatroon als relict van de voormalige 
vestingstad;

• stadhuis met belfort en de basiliek St.-Christophe aan de 
Place Charles II, centraal in de ‘ville haute’, eertijds de 
kern van de vesting;

• de politietoren ‘Tour Bleue’ (architect Jean Nouvel) en na-
bijgelegen justitiegebouwen;

Op foto 4, 5 en 6 in de kijkrichtingen ENE tot N zijn opval-
lend:

• het voetbalstadion ‘Stade de Pays de Charleroi’;
• ziekenhuis ‘Notre Dame’ en hogescholen met de opval-

lende ‘Tour La Vigie’ 
• aansluiting A54 met R9.

Op foto 7 en 8 zien we van west naar zuid opvallend grote 
volumes van deels niet meer actieve industriële, sites aan 
weerszijden van de Samber:

• TM draadtrekkerij - Thy Marcinelle staalfabriek;
• installatie voor het sinteren van ertsen en cokes, deels 

verborgen achter de lage terril op de voorgrond;
• gesloten hoogoven “4” en gesloten staalfabrieken (Cocke-

rilSambre-Usinor-Arcelor);
• actieve plaatstaalfabriek en -walserij Industeel-Arcelor-

MittalSteel;
• gesloten cokesfabriek, nieuwe gasgestookte elektriciteits-

centrale Poweo;
• woonkernen Marchienne-au-Pont en Monceau-sur-Sam-

bre.
• het kanaal Brussel-Charleroi, aangelegd in de vallei van 

de Piéton;
• industriële volumes richting Monceau-sur-Sambre
• op de voorgrond de woonkern Dampremy. 
• aaneengesloten bebouwing met kleine arbeiderswo-

ningen, opgetrokken in donkere baksteen, domineren 
langsheen lange straten met hier en daar steegjes en bin-
nenhofjes. Enkele industriële volumes, handelsonder-
nemingen en groene ruimtes op voormalige mijn- of in-
dustriesites zorgen voor enige afwisseling in het grauwe 
landschap. 

6.2	Het	stadscentrum

Wie te voet vanuit het station naar de kaaien van de Sam-
ber wandelt merkt dat er iets gebeurt in Charleroi. Dit 
blijkt ook voor wie verder naar het nieuwe winkelcentrum 
wandelt (2017, 35 000 m2). Het station van Charleroi-Sud 
vormt als het ware een 19de eeuwse stadspoort. De heraan-
leg van de oevers van de Samber luidt de periode van de 
grote renovatieprojecten van Charleroi in. De rol als indus-
trieel-economische ruimte wordt nu vervangen door een 
aangename openbare leefruimte. Dit deel wordt door de 

Figuur 6 Terril des Piges, kijkrichting E 

1: HEPH-hogeschool, 2: TPSMAPS-hogeschool, 3: ring, 4: aansluiting vann de ring op de A54
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projecten (fig. 11) ook een stedelijk en economisch zwaar-
tepunt in de stad. De linkeroever omvat een wandelruimte, 
openbare uitrustingen zoals Quai 10 (cultureel centrum). 
Stroomaf- en opwaarts van dit centrale deel zullen binnen-
kort werk- en woonfunctie samengebracht worden: aan de 
westelijke kant de ‘Left Side Business Park’ 5,7 ha groot 
tussen de Samberkaaien en de boulevard Tirou, met heel 
wat kantoorruimte (40.000m2 kantoren, 380 woningen 
over twee torens verdeeld), reeds deels gerealiseerd. Ten 
oosten komt het vastgoedproject ‘River Towers’ (net bui-
ten de Ring). Aan de westelijke zijde komt ook een kleine 
plezierhaven om het riviertoerisme te promoten. De om-
geving zal kunnen gebruikt worden voor feestelijkheden 
in openlucht. In de nabijheid van het station worden ook 
woningen en kantoren gebouwd alsook een polyvalente 
zaal met parking. Deze zal aansluiten op een winkelgalerij 
die onder de sporen zal lopen. Tussen de gebouwen van de 
vroegere gare de l’Ouest en de metro-sporen wordt ook een 
‘Centre de distribution urbain’ gebouwd die de overslag zal 
toelaten tussen grote vrachtwagens en kleine vrachtwagens 

(op elektriciteit) die de bevoorrading van de binnenstad 
zullen verzorgen.

De Place verte is de centrale plaats van de Ville Basse. De 
boulevard Tirou, de vroegere loop van de Samber, is de be-
langrijkste handels- en horeca-as geworden. Naar het noor-
den toe vormt de destijds belangrijkste winkelstraat rue de 
la Montagne, nu in verval, de verbinding met de Ville Hau-
te. Halfweg de rue de la Montagne kruisen we de Boulevard 
de l’Yser, een van de boulevards die op de plaats van de vroe-
gere vestigen werd aangelegd (1867, fig. 9). Zo komen we 
verder aan de Place Charles II de bakermat van de vesting 
van Charleroy opgericht in 1966 door de Spanjaarden. Van 
hieruit vertrekt een stervormig stratenpatroon, overblijfsel 
van de oorspronkelijke structuur. In noordelijke richting 
loopt de Rue Neuve, ook een winkelstraat, eerder in ver-
val. De aard van de winkels in de rue de la Montagne en 
nog mer in de rue Neuve wijst op een heel ander publiek. 
Terwijl de Boulevard Tirou ook een bovenlokale functie 
heeft, is dit duidelijk niet het geval in dit deel van de Ville 

Figuur 7 Terril des Piges, kijkrichting W 

1: Monceau, 2: Dampremy, 3: Marchienne, 4: elektrische centrale, 5: kanaal Brussel-Charleroi, 6: Unisteel-Mittalfabriek

Figuur 8 Terril des Piges, kijkrichting SW 

1: Marchienne, 2: staalfabriek en walserij (Unisteel -Mittal), 3: hoogoven een staalfabriek (gesloten), 4: daadtrekkerij (Riva Elektro), 

5: Marcinelle
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Figuur 9 Grote projecten in Charleroi (Bron: Bouwmeester-Charleroi)

 

Figuur 10 Het moderne centrum van Charleroi
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Haute. Veel winkelpanden staan leeg of zijn te koop. Heel 
wat winkels zijn door vreemdelingen overgenomen. Ver-
der naar het noorden komt men in betere wijken en voor 
een deel ook recentere appartementsgebouwen. Buiten de 
boulevards, destijds door de burgerij bewoond, komen ook 
grotere voorzieningen voor: de Université du travail (1911), 
ontstaan uit de industriële roeping van Charleroi. het voet-
balstadium van Charleroi, een ziekenhuis, het gebouw van 
de politie, het justitiepaleis, de caserne Tresignies; het Pa-
leis voor Schone kunsten en Charleroi Expo. Er blijven in 
het westelijk deel nog grote ruimten over die het voorwerp 
van heel wat projecten uitmaken.

In het centrale en oudste deel van de Ville Haute gaat de 
aandacht vooral naar de opwaardering van de grote bou-
levards. Het project Zoé Drion komt op de plaats van het 
oud ziekenhuis: hij zal openbare voorzieningen omvatten 
(OCMW) en een hoogwaardige residentiële wijk. Het Parc 
Reine Astrid vormt een belangrijke groene ruimte aan de 
overgang van de Ville Haute en de Ville Basse wordt ook 
mooier gemaakt. In het (zuid)westen wordt om de groot-
stedelijke functie te versterken de ‘Palais des expositions’ 
gerenoveerd, wordt er een Congrescentrum gebouwd en 
wordt het Paleis vaan Schone Kunsten gerenoveerd. In het 
noordwesten wordt de ‘Campus des Sciences, des Arts et 
des Métiers’ gerenoveerd en uitgebreid. Dit is een nood-
zaak omdat in de regio Charleroi slechts 15% van de bevol-
king een diploma Hoger Onderwijs heeft. Deze Campus op 
de site van de Université du travail moet uitgroeien tot een 
excellentiepool research-onderwijs-vorming met een in-
stelling voor Hoger Technisch Onderwijs, een universitair 
centrum, een competentiecentrum Design-Innovatie en 
de ‘Cité des Métiers’. Verder ook het Museum voor kunst 
BPS22. 

Algemeen kan men stellen dat de stad er voor gekozen 
heeft enerzijds de (groot)stedelijke diensten/functies naar 
het centrum van de stad (terug) te brengen en anderzijds 
zoveel mogelijk in de openbare ruimte in te grijpen om de 
stad aantrekkelijk te maken. Dit laatste omdat het goedko-
per is omdat de stad eigenaar is van de openbare ruimte 
en dat ingrepen op die openbare ruimte goedkoper zijn 
dan investeringen in vastgoedprojecten. Daar zoekt de stad 
privé-investeerders voor. Openbare pleinen werden vrijge-
maakt (door parkeermogelijkheden te bannen) om ruimte 
te creëren voor evenementen of recreatieve/stedelijke func-
ties zoals horecaterrasjes. 

6.3	 Terug	naar	het	industrieel	verleden

Een halve eeuw geleden was de lokalisatie van de zware 
industrie gemakkelijk na te gaan vanop de zuidelijke flank 
van de Samber:  de rookspuwende schoorstenen, cokes-
ovens, hoogovens waren als een west-oost band langs de 
Samber goed waar te nemen. Nu zijn er meer verlaten 
bedrijven(terreinen) dan bedrijven in werking. 

Om het ‘traditionele’ landschap van het industriële Char-
leroi en er aan gebonden nederzettingen waar te nemen, 
biedt –naast het panorame vanop de terrils des Piges- een 
wandeling of een busrit tussen de westelijke ring van Char-
leroi en de kern van de gemeente Marchienne-au-Pont een 
rechtstreeks contact met het ‘verleden’. 

Te voet vertrekt men van bij het station, ter hoogte van de 
Ring naar de ‘Chemin du Halage’. Hier hebben een paar 
eeuwen paarden of mensen boten voortgetrokken vanop 
dit jaagpad. De meeste bedrijfsgebouwen zijn verlaten; 
in sommige zijn er nog activiteiten zoals bv. bij de afde-

Figuur 11 Het moderne centrum van Charleroi
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ling van Riva (De vroegere naam Thy-Marcinelle staat nog 
in grote letters op het gebouw af te lezen als je Charleroi 
binnenrijdt) op de linkeroever waar schepen schroot aan-
voeren (van heel het land of via de haven van Gent vanuit 
het buitenland) dat meteen gelost wordt en in elektrische 
hoogovens wordt gesmolten. Het bedrijf Thy-Marcinelle, 
is nu Italiaans –Riva- en produceert 800.000 ton per jaar, 
vooral staaldraad en afgeleiden. De tewerkstelling bedraagt 
300 werknemers. Carsid/Duferco (vroeger onderdeel van 
La Providence) is in 2012 stilgelegd. Carsid zoekt nu een 
nieuwe bestemming voor de site. Duferco bezit in co-eigen-
dom met SOGEPA (Waals Gewest) de gronden. Verder is er 
ook Air liquide in werking en is er op linkeroever ook een 
moderne elektrische centrale (POWEO, Frans kapitaal).

Aan de overkant merkt men de verbinding met het Kanaal 
Charleroi-Brussel (ingehuldigd 1832). Men kan dan naar 
de Ring terugkeren of verder gaan tot Marchienne au Pont 
en met de metro terugkeren naar het centrum. De metro 
naar het centrum is voor een deel bovengronds en biedt 
een goed zicht op het industrieel landschap. De stad heeft 
immers een belangrijk metronet, deels een ‘ellips’ zowat 
overeenstemmend met de boulevards en in het zuiden de 
lus sluitend bij het station. Er zijn uitlopers naar enkele 
deelgemeenten richting Anderlues, Gosselies,… 

De waterweg heeft in Charleroi altijd een rol gespeeld, de 
lokalisatie van industrie langs de Samber is hier een bewijs 
van. Van de aanwezigheid van waterwegen wilt Charleroi 
dan ook gebruik maken om binnenhavenactiviteiten te 
ontplooien én om economische redenen én in het kader 
van het klimaatprobleem. Daarom wordt het multimoda-
le in de kijker geplaatst. ‘Le Port autonome de Charleroi’ 
(PAC) werd opgericht in 1971 teneinde de economische 
ontwikkeling van het territorium, en in het bijzonder die 
van de waterweg, te promoten. Daartoe moeten de infra-
structuren gemoderniseerd worden. Er is langs de Sam-
ber en het kanaal een belangrijk terreinenpatrimonium 
dat voor een belangrijk deel eigendom is van het Waals 
Gewest. De havenfunctie is sterk versnipperd, nl. over 29 
sites. Er zijn maar 3 sites die op het spoor zijn aangesloten. 
Omwille van het achteruitgaan van de traditionele indus-
trie is ook de trafiek sterk achteruitgegaan en zijn er niet 
zoveel mogelijkheden van expansie. In 2014 bedroeg de 
totale trafiek 5,1 miljoen ton en met slechts 1,7 m.ton langs 
de waterweg, 1,4 via spoor en niet minder dan 2,1 mio.ton 
via vrachtwagens. De activiteiten via het spoor zijn vooral 
op rekening te brengen van Arcelor (roestvrij staal). Op de 
meeste sites is de activiteit via vrachtwagens groter dan via 
de waterweg. De sites waarvoor de waterweg wat betekent 
zijn diegenen waar er steengroeveactiviteiten zijn of die 
betrekking hebben op diverse bulkgoederen zoals schroot, 
slakken, aarde, bouwmaterialen, granen…De rechtstreekse 
tewerkstelling van de bedrijven bedraagt ca. 1.000 werkne-
mers. Het grootste deel van de gevestigde ondernemingen 
zijn er omwille van de beschikbaarheid van de terreinen. 
Sommige induceren praktisch zelfs geen vrachtvervoer, 

anderen alleen wegvervoer. Men moet zich geen illusies 
maken aangaande een scherpe positieve evolutie van de 
tonnenmaat via de waterweg. De bedrijven die Charleroi 
groot gemaakt hebben zijn meestal weg. Sommige terrei-
nen aan de Samber grenzen aan woonwijken die hindernis 
van verkeer en lawaai niet appreciëren.

Een andere mogelijkheid is een rondrit met de bus in de 
zuidwestelijke hoek van de oude stad, aan het metrostation 
‘Vilette’, over de Samber en dan in westelijke richting, de 
N579, eerst rue de Marchienne (langs de gebouwen van het 
vroegere Carsid en langs het in werking zijnde modern be-
drijf van Industeel/Arcelor Mittal), dan verder rue de Cha-
telet tot Marchienne-au-Pont. Terug langs de N90 (Rue de 
la Providence, Route de Mons) richting Charleroi-centrum 
langs de gebouwen van de voormalige La Providence, nu 
‘Rockerill’, (cultureel centrum en feestzaal) en de installa-
ties van de elektrische centrale van de Franse groep Poweo. 

7	 besluIt

Charleroi groeide dank zij een enorme industrialisatie die 
de stad een internationale faam gaf in de 19de eeuw en be-
gin 20ste eeuw. Veranderingen in het transportwezen en 
de kostenstructuur enerzijds, internationalisering van be-
drijven en verschuivingen in kapitaalsinvesteringen ander-
zijds, zorgden voor een vrij snelle achteruitgang van het 
economisch weefsel. De door de industrialisatie aangetrok-
ken arbeidskrachten werden voor een niet onbelangrijk 
deel werkloos. De demografische dynamiek veranderde 
van immigratie naar emigratie en socio-economisch bleef 
een grote groep verpauperde bevolking achter. En de bevol-
kingsafname én de armoede leidden tot een verpaupering 
van het woningenbestand, leegstand in de kleinhandel en 
horeca. Het stadsbeeld ging achteruit. Aan de naam Char-
leroi kleefde meer en meer een negatief imago. 

Hoe deze negatieve trend omkeren? Een bijzonder zware 
taak vooral dat de politieke verantwoordelijken het veel te 
lang lieten begaan. Het aantreden van een nieuw stadsbe-
stuur bracht hier verandering in. Er kwam een expliciete 
wil om de negatieve trend om te buigen. Het aanstellen 
van een bouwmeester moest het stedenbouwkundig pro-
ject helpen concretiseren. Dank zij financiering van het 
Europees Regionaal Fonds en Gewestelijke subsidies moe-
ten grootse projecten Charleroi een nieuw imago geven. 
Het is immers duidelijk uit onderzoek dat de emigratie uit 
Charleroi voor een niet onbelangrijk deel met de weinig 
aantrekkelijke woonomgeving te maken heeft. Niet alleen 
de projecten in de oude stad maar ook de economische 
ontwikkelingen rond Aéropole en Biopark getuigen van de 
positieve evolutie. Ook dit is dankzij dynamische actoren 
die het CatCh Plan ontwikkelden of het Biopark succesrijk 
wisten te ontwikkelen. De ontwikkeling van high-tech in-
dustrie en laboratoria trekt hooggeschoolden naar de stad. 
Charleroi zou niet alleen hun werkstad moeten worden 
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maar ook hun woonplaats. Hiervoor dringt zich een ver-
betering van de woonomgeving op. De eerste tekens van 
ommekeer zijn ook te zien in het commercieel centrum 
van de stad en in het nieuw stedelijk landschap langs de 
Samber. Shoppers die het centrum de rug hadden gekeerd 
komen terug. Maar er is nog enorm veel te doen. De litte-
kens van de crisis kunnen niet zomaar gewist worden. Er 
blijft een enorme bevolkingsgroep bestaan die met kansar-
moede te kampen heeft. Het profiel van nieuwe tewerkstel-
ling verschilt vaak van die van de doorsnee-Carolo. Maar 
de evolutie van de laatste jaren bewijst het belang van het 
Beleid. Op basis van de cijfers (bevolkingsevolutie, inko-
mens, woningenpatrimonium…) voelt niemand zich aan-
getrokken. Investeerders blijven weg. Alleen een politiek 
beleid dat in de toekomst gelooft kan dit ombuigen door de 
stad aantrekkelijker te maken, door een vertrouwenssfeer 
op te bouwen, door een aanbod te creëren… Charleroi is 
een dynamische stad!

bIblIografIe

 – Atlas socio-économique de la region de Charleroi et du Sud Hainaut, 

IGRETEC, 2017, 70p

 – Castiau E., et al, La Haine et la Sambre, Atlas des Paysages de Wal-

lonie, CPDT, Namur 2012, 295p.

 – Charleroi 1966-2016, Actes de colloque, Charleroi, 23 et 24 septem-

bre 2016, Acamédie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique, 416p.

 – Charleroi, 350 ans d’histoire urbaine 1666-2016, Espace-Environ-

nement, Charleroi, 2016, 32p.

 – Charleroi Métropole, Un schéma stratégique 2015-2025, Charleroi-

Bouwmeester, Ville de Charleroi, 2015, 317p.

 – Catch, Catalysts for Charleroi, ‘Accélérer la croissance de l’emploi 

dans la region de Charleroi au départ du plateau Nord de Gosselies, 

2017, Charleroi.

 – Culot M. & Pirlet L., Charleroi, d’Arthur Rimbaud à Jean Nouvel, 

150 ans d’imaginaire urbain, Editions Archives d’architecture, Ixel-

les, 2015, 384p.

 – Delaet, Jean-Louis, L’épopée industrielle du pays de Charleroi: gran-

deur et vicissitudes, Actes de colloque, Charleroi, 23 et 24 septem-

bre 2016, Acamédie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique, pp. 53-86.

 – Grippa T., et al. Dynamiek van de buurten in moeilijkheden in de 

Belgische stadsgewesten, POD maatschappelijke integratie 2015, 

88p. 

 – Guide touristique, Maison du Tourisme du Pays de Charleroi, 2016, 

96p.

 – Hasquin, Hervé, Charleroi, capitale régionale, in Charleroi 1966-

2016, Actes de colloque, Charleroi, 23 et 24 septembre 2016, Aca-

médie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgi-

que, pp. 9-24.

 – Istaz D., et al., Itinéraire d’une grande cité industrielle, Hommes et 

paysages, 6, Société Royale Belge de Géographie, 1988, 48p.

 – Port autonome de Charleroi, Plan d’entreprise 2015-2019, Port Au-

tonome de Charleroi, Charleroi, 2015, 66p.

 – Poulain, Michel, Les 350 ans d’évolution du paysage démographi-

que de Charleroi, in Charleroi 1966-2016, Actes de colloque, Char-

leroi, 23 et 24 septembre 2016, Acamédie Royale des Sciences, des 

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, pp.25-52.

 – Wemans G., Paternoster J., De Henegouwse industrieas, Vliebergh-

Senciecentrum, Sectie aardrijkskunde, Leuven, juli 1991, 215p.

 – Statistieken: Statistics Belgium, RSZ, RSVZ, RVA, Observatoire 

Charleroi




