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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

4,5 MIO

4 MIO

3,5 MIO

3 MIO

2,5 MIO

2 MIO
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GEREALISEERDE EN GEPLANDE 
OPENBARE (GROENE) RUIMTE

> 20 HA op sites  
in eigendom van de MSI

> 12 HA op sites  
gecoördineerd door de MSI

GEMEENTEN 
WAAR DE MSI ACTIEF IS 
SINDS DE OPRICHTING

6
in eigendom van de MSI

4
gecoördineerd door de MSI

>200
Kanaalplan 

+/- 69 HA 
 in eigendom van de MSI 

+/- 36 HA  
gecoördineerd door de MSI

700 HA 
Kanaalplan

+/- 285.000 M² 
op sites in eigendom van de MSI

+/- 538.000 M² 
op sites gecoördineerd door de MSI

>1.000.000 M² 
in de perimeter van het Kanaalplan

AANTAL SITES/PROJECTEN OPPERVLAKTE TERREIN OPPERVLAKTE 
GEREALISEERDE EN 

GEPLANDE GEBOUWEN

 >3.000
in de perimeter  

van het  
Kanaalplan

 >3.000
op sites  

in eigendom  
van de MSI

 >5.500
op sites  

gecoördineerd  
door de MSI

TOEKOMSTIGE BEWONERS

 >10.000
in de perimeter van het Kanaalplan

> 5.000 op sites  
in eigendom van de MSI

> 6.500 op sites  
gecoördineerd door de MSI

VASTGOEDPORTEFEUILLE

8 sites (70 HA)

37 gebouwen  
(65.000 M2)

3  
historische sites

2  
beschermde  

sites

2013  2
2016   9
2018     20

GROEI VAN HET TEAM

04 05

vrijetijd  

winkels + creatieve sector 

logistiek + audiovisueel + media + ziekenhuis 

crèches + woningen + sport + openbare ruimte + groen + opleiding 

cultuur + scholen + studentenkoten + voorzieningen + tijdelijk gebruik + erfgoed 

universiteiten + productieve activiteiten + natuur + kantoren + jobs + openbaar vervoer  

architectuur + zachte mobiliteit + strips + hedendaagse kunst  

coworking + stadslandbouw + televisie  

moderne kunst
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Met haar driejarig bestaan, 
sinds januari 2016, is de 
Maatschappij voor Stede-
lijke Inrichting een van  
de jongste instellingen  
van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, dat 30 
kaarsjes mag uitblazen  
in 2019. Een terugblik  
op het vele werk dat al  
is verwezenlijkt en de  
eerste belangrijke concrete  
resultaten die op de teller 
staan met Christophe 
T’SAS en Gilles DELFORGE, 
de voorzitter en de directeur 
van de MSI, en een voor-
uitblik op de volgende 
mijlpalen in de ontwikkeling 
van de organisatie.

Welke algemene balans maakt u op 
van de eerste drie volledige 
activiteitenjaren van de MSI? 

CTS Het is altijd een beetje delicaat 
om jezelf op die manier te evalueren en 
natuurlijk kan alles altijd beter, maar ik 
vind die heel bevredigend. En ik denk 
dat deze analyse wordt gedeeld door 
zowel de observatoren die ons werk 

een heel jonge  
instelling die heel snel  
volwassen werd
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eigenaar van 8 sites met een totale op-
pervlakte van ongeveer 70 hectare en 
zo’n 30 gebouwen van zeer verschillende 
omvang en aard. Op 6 van deze 8 sites 
leidt de MSI projecten die verspreid 
zijn over meerdere jaren en die in totaal 
bestaan uit meer dan 285.000 m2 reno-
vatie en nieuwbouw, de aanleg van circa 
20 hectare (groene) openbare ruimte 
voor een potentieel van meer dan 
5.000 bewoners en ruim 3.000 banen. 
Daarnaast coördineert de MSI de ontwik-
keling van 4 sites die niet in eigendom 
zijn: de projecten op deze ongeveer 36 
hectare gaan over 538.000 m2 renovatie 
en nieuwbouw en de aanleg van circa 12 
hectare (groene) openbare ruimte, voor 
een potentieel van meer dan 6.500 be-
woners en ruim 5.500 banen. Tevens 
heeft de MSI in het kader van het  
Kanaalteam meer dan 200 projecten 
begeleid op 700 hectare van de opera-
tionele perimeter van het Kanaalplan, 
voor in totaal meer dan 1.000.000 m2, 
meer dan 10.000 bewoners en ruim 
3.000 banen. Als je al die toekomstige 
bewoners en projecten bij elkaar optelt, 
dan is dat vergelijkbaar met de grootte 
van een uit de kluiten gewassen stad in 
Vlaanderen of Wallonië.

Welke opdrachten vervult de MSI 
in deze projecten?

CTS De eerste opdracht, die is vastge-
legd door de gewestelijke ordonnantie 
die de MSI oprichtte, is de operationele 
uitvoering van de prioritaire ontwikke-
lingspolen die de gewestregering heeft 
bepaald. Concreet gaat het momenteel 
over Josaphat, Delta, Usquare.brussels, 
mediapark.brussels, de operationele 
perimeter van het Kanaalplan en het 
braakland van het Weststation. De 
MSI is hier belast met de operationele 
uitvoering van de plannen van aanleg 
en vervult een taak als coordinator om 
de ontwikkeling ervan te verzekeren. 
Dat gebeurt met een methode van 
co-constructie met de publieke en/of 

geworden. Ze heeft haar meerwaarde 
heel snel bewezen en heeft heel snel 
concrete resultaten neergezet, ook al 
zijn die nog niet allemaal zichtbaar 
voor de media of voor het grote pu-
bliek. En dat met een team dat relatief 
beperkt blijft, want het is geleidelijk 
gegroeid van 9 tot 20 personen, voor 
het beheer van projecten van zeer 
grote omvang.

van dichtbij volgen als onze partners 
met wie we samenwerken. De MSI is 
een van de jongste instellingen van het 
gewest, gecreëerd door de gewestelijke 
ordonnantie van 29 juli 2015 en daad-
werkelijk van start gegaan in januari 
2016. Ze vertrok bijna van een blanco 
blad en moest alles uitvinden op het 
vlak van aanpak, methoden, organisatie, 
processen, samenwerking, instrumenten,  

enz. De MSI is ontstaan in het kader 
van de grote overheidshervorming in 
de territoriale ontwikkeling die de 
gewestregering heeft opgezet en 
doorgevoerd. Dat leidde tot grote 
veranderingen, zowel in de reglemen-
tering van de ruimtelijke ordening als 
in de organisatie van de gewestelijke 
instellingen zelf. In die context is de 
nog jonge MSI heel snel volwassen 

Wat bedoelt u met ‘zeer grote 
omvang’?

GD Om een idee te geven, je moet 
weten dat de MSI bijvoorbeeld voor 
Josaphat of mediapark.brussels pro-
jecten coördineert voor toekomstige 
wijken die evenveel inwoners zullen 
hebben als een kleine gemeente in 
Vlaanderen of Wallonië. De MSI is  

Gilles DELFORGE  
en Christophe T’SAS 
bekijken het model  
van het  
mediacentrum Frame.
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een pand voor LE CHAT cartoon museum. 
In deze vier gevallen is de MSI ook eige-
naar van de site. In een ander register 
heeft de MSI de verkoop van het voor-
malige gebouw van Actiris begeleid 
voor het Brussels Gewest.

Wat is die ‘meerwaarde’ van de 
MSI waarnaar u verwees?

CTS De grootste meerwaarde van de 
MSI sinds drie jaar, waardoor zij zich 
onderscheidt van de andere Brusselse 
publieke operatoren, is precies die 
‘verenigende’ rol in de zeer ambitieuze 
gewestelijke projecten met meerdere 
actoren en over meerdere sectoren 
heen. De MSI coördineert op een inter-
sectorale manier de diverse betrokken 
sectorale publieke organen: mobiliteit, 
groenvoorzieningen, economische ont-
wikkeling, enz. Evenals de private part-
ners of dienstverleners die betrokken 
zijn. In Frankrijk gebruikt men vaak de 
term ‘aménageur’ of ‘assemblier’ om 
deze rol te beschrijven die nog nieuw 
is voor Brussel, wat overeenkomt met 
het nederlandse woord ‘gebiedsont-
wikkelaar’.

GD Een ander specifiek kenmerk van 
de MSI is de enorme diversiteit in terri-
toriale ontwikkelingsprojecten die zij 
beheert. De sites zijn onderling allemaal 
heel verschillend, evenals bepaalde 
specifieke doelstellingen. Hetzelfde 
geldt dus voor het opstellen van de pro-
jecten en de lijst van publieke en private 
actoren die gemobiliseerd moeten 
worden om de doelstellingen te berei-
ken. Het is elke keer maatwerk, dat 
nauwkeurig is aangepast aan het project. 
De MSI heeft geen ‘werkmodel’, omdat 
ze zich elke keer op een specifieke 
manier aanpast aan elke site, met een 
aanpak die gericht is op het project en 
het resultaat. 

CTS Dat impliceert dus dat de stede-
lijke functies van al deze projecten 
onderling sterk variëren en dat de lijst 
van de sectoren waarop we actief zijn 
bijzonder uitgebreid is. Die lijst illus-
treert op zichzelf al heel goed de mul-
ti-actoren- en multi-sectorenaanpak 
die het werk van de MSI kenmerkt.  
Die bevat natuurlijk de bouw van  
woningen, maar ook economische  
activiteiten (handelszaken, de creatieve 
en audiovisuele sector, media, logis-
tiek, stadslandbouw, coworking ...), 

vrijetijdsbesteding, voorzieningen (zie-
kenhuis, crèches, scholen, sport,  
opleiding, universiteiten ...), cultuur 
(cartoons, moderne en hedendaagse 
kunst, architectuur ...), enz. En niet te 
vergeten, in sommige gevallen, het 
tijdelijk gebruik, dat ook een zeer grote 
diversiteit van activiteiten en diensten 
met zich meebrengt. Deze enorme  
diversiteit laat zien dat de MSI een be-
langrijke publieke actor in de Brusselse 
territoriale ontwikkeling is geworden, 
want dit zijn stuk voor stuk manieren 
om heel concreet tegemoet te komen 
aan de behoeften van de Brusselaars 
en om de uitstraling van Brussel te 
versterken.

Welke concrete resultaten zijn 
tot nu toe geboekt?

CTS Zoals ik al zei, zijn dat er heel wat 
– zoals het Activiteitenrapport 2016-
2018 laat zien – hoewel ze niet allemaal 
zichtbaar zijn voor de media of het 
grote publiek. Ik denk alleen al aan de 
voortzetting van de opdrachten die 
voorheen werden vervuld door de 
Maatschappij voor de Verwerving van 
Vastgoed (MVV). Maar ook, en vooral, 
aan alle samenwerkingen die de MSI 
heeft ontwikkeld met talloze gewestelij-
ke instellingen, met diverse gemeenten, 
met een aantal federale structuren. 
Aan de vele openbare aanbestedingen, 

INTERVIEW

private partners die zij coördineert, 
waarbij we indien nodig het opdracht-
geverschap van bepaalde project op 
ons nemen. 

GD De tweede opdracht is ontwikkeld 
op basis van de behoeften en de prio-
riteiten die zijn gedefinieerd door de 
gewestregering: de aansturing van 
specifieke projecten die bijdragen aan 
de uitstraling van Brussel. Concreet 
betreft dat op dit moment: de restau-
ratie van historische gebouwen en de 
activering van de site van de voormalige 
hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, de 
aansturing van de initiële fase in de 
aanloop naar de reconversie van de 
Citroëngarage in een museum voor 
moderne en hedendaagse kunst (Kanal 
- Centre Pompidou), de bouw van het 
mediacentrum FRAME en de bouw van 

‘De MSI begeleidt 
specifieke  
projecten  
die bijdragen 
tot de uitstraling 
van Brussel’

‘De MSI coördineert projecten 
voor evenveel bewoners  
als een kleine gemeente 
in Vlaanderen of Wallonië’

waaronder de Europese concurrentie-
dialoog voor de ontwikkeling van de 
eerste fase in de vastgoedontwikke-
ling van Josaphat. Aan de oproep aan 
ontwerpers die ze gelanceerd heeft 
voor de voormalige Citroëngarage en 
het mediacentrum Frame, waarvoor 
tientallen inzendingen uit zowat de 
hele wereld kwamen, maar ook daarvoor 
nog, voor LE CHAT cartoon museum en 
de Hippodroom. Of ook, in een ander 
register, aan de vergunningsprocedures 
die de MSI heeft gestart voor diverse 
projecten waarvoor ze opdrachtgever 
is. En ook aan de verkoop onder voor-
waarden van het gebouw waarin Actiris 
gevestigd was, die ze tot een goed 
einde heeft gebracht, of de lopende 
onderhandelingen voor de aankoop 
van het braakland van het Weststation. 
En niet te vergeten de deelname van 
de MSI aan het Kanaalteam, dat al meer 
dan 200 projecten heeft begeleid, 
zoals Gilles Delforge al aanhaalde.

Zijn sommige resultaten meer 
zichtbaar voor de Brusselaars?

GD Zeker, vooral de restauratie van 
de vier emblematische gebouwen van 
de Hippodroom en de uitgifte van een 
concessie om de activering te garan-
deren, waardoor zeer veel Brusselaars 
dit architecturale en natuurlijke erfgoed 
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Een deel  
van het team  
van de MSI.

Een deel van het team van 
de MSI in de bioscoopzaal 
van de voormalige Fritz 
Toussaintkazerne.
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‘De MSI heeft heel snel  
haar plaats gevonden 
tussen de publieke actoren 
van de Brusselse  
stadsontwikkeling’

opnieuw hebben kunnen ontdekken. 
Of het proces voor het tijdelijk  
gebruik van de voormalige rijks-
wachtkazerne Fritz Toussaint in het 
kader van het project Usquare.brussels, 
waardoor de Brusselaars kunnen 
kennismaken met deze tot nu toe af-
gesloten site en er kunnen deelnemen 
aan de activiteiten van een school of 
de universiteiten en vanaf voorjaar 
2019 aan tientallen andere projecten 
in zeer verschillende gebieden. In 
2019 start de reconversie van de 
voormalige Citroëngarage, onder lei-
ding van de Stichting Kanal. En in 
2020 starten eveneens de werken 
aan het mediacentrum Frame, aan het 
gebouw waar LE CHAT cartoon muse-
um zal komen en aan het voormalige 
gebouw van Actiris ... 

Wat zijn de grote uitdagingen in 
de komende jaren voor de MSI?

GD Dit zeer groot aantal ambitieuze 
projecten, van gewestelijk omvang, 
tegelijkertijd tot een goed einde bren-
gen, waarbij op een bepaald moment 
ook de nodige privé-investeerders wor-
den betrokken. Het team versterken 
wanneer sommige van deze projecten 
fases bereiken waarin dit nodig is. De 
samenwerking met andere publieke 
actoren nog vlotter laten verlopen en 
daarbij rekening houden met de les-
sen die we de afgelopen drie jaar 
hebben kunnen trekken. En klaar zijn 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan 
wanneer de gewestelijke regering ons 
een nieuwe opdracht geeft in dienst 
van het Brussels Gewest en ten voor-
dele van de Brusselaars.

Behalve de eerstesteenleggingen 
en plechtige openingen die  
we mogen verwachten in 2019  
en 2020, wat gaf de grootste 
voldoening in 2016, 2017 en 2018?

CTS Naast de vele stappen die wij 
hebben gezet, ben ik bijzonder tevre-
den dat de MSI heel snel haar plaats 
heeft gevonden te midden van de ge-
westelijke publieke actoren. Ze is snel 
efficiënt geworden. Ze heeft snel de 
nodige samenwerking geïnitieerd op 
alle relevante niveaus. Ze heeft snel 
de zeer vele procedures ingezet om al 
deze ambitieuze projecten tot een 
goed einde te brengen. Ze heeft zich 
snel aangepast, elke keer als de gewest-
regering haar een nieuwe opdracht gaf … 

Dat allemaal zonder veel lawaai te maken, 
zonder zich te laten opmerken, zonder 
golven te maken, maar integendeel, 
door erin te slagen om consensus te 
creëren, door dossiers te laten voor-
uitgaan, door belangrijke stappen te 
zetten ... Ik wil ook wijzen op de kwali-
teiten van dit kleine en jonge team, 
waarin nieuwkomers zich altijd heel 
snel hebben geïntegreerd en zeer  
efficiënt werken. Niet alles is altijd 
eenvoudig in de ambitieuze dossiers 
met meerdere actoren en sectoren 
waarover we het hadden en – zoals ik 
in het begin al zei – alles kan altijd  
beter, maar ik ben een voorzitter die 
tevreden is over het werk dat de teams 
van de MSI hebben verricht. Echt heel 
tevreden.

INTERVIEW

de gebiedsontwikkelaar  
van het brussels gewest

ORGANISATIE

Opdrachten
De Maatschappij voor Stedelijke Inrich-
ting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is opgericht door de gewestelijke 
ordonnantie van 29 juli 2015 om de 
opdrachten die voorheen uitgevoerd 
werden door de Maatschappij voor de 
Verwerving van Vastgoed (MVV) over 
te nemen en te versterken. De MSI ging 
op 28 januari 2016 officieel van start. 

De MSI is een naamloze vennootschap 
naar publiek recht met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als hoofdaan-
deelhouder. De MSI is de gebiedsont-
wikkelaar van een reeks ambitieuze 
stadsprojecten van gewestelijke omvang 
(zie p. 14-57) die de Brusselse regering 
haar heeft toevertrouwd. 

In deze rol vervult de MSI twee belang-
rijke opdrachten. 

- De eerste opdracht, die is vastgelegd 
in de ordonnantie van de oprichting, 
bestaat uit de operationele uitvoe-
ring van de prioritaire ontwikkelings-
polen die de gewestregering bepaald 
heeft. Deze zijn tot nu: Josaphat,  
Usquare.brussels, mediapark.brussels, 
de operationele perimeter van het 
Kanaalplan, de Deltadriehoek en het 
braakliggend terrein van het West-
station. De MSI is verantwoordelijk 
voor de operationele uitvoering van 
de plannen van aanleg, neemt de 
taak op zich als planner om hun ont-
wikkeling te garanderen, werkt in een 
co-constructiemethode aan projecten 
met publieke en private partners en 
verzorgt de coördinatie, fungeert 
indien nodig als opdrachtgever of 
bouwheer van projecten, voert in 
bepaalde gevallen de vastgoedregie 
van terreinen en/of gebouwen en 
werkt in nauw overleg samen met 

perspective.brussel, de gewestelijke 
overheidsinstelling die verantwoor-
delijk is voor de strategische planning 
en regelgeving.

- De tweede opdracht wordt ontwik-
keld naargelang van de behoeften 
en de prioriteiten die de gewestre-
gering bepaalt en bestaat uit de 
aansturing van specifieke projecten 
die bijdragen aan de uitstraling van 
Brussel, zoals de bouw van het  
mediahuis FRAME, de bouw van LE 
CHAT cartoon museum, de restauratie 
van de historische gebouwen van de 
voormalige Hippodroom van Ukkel- 
Bosvoorde, de aansturing van de 
initiële fase voorafgaand aan de re-
conversie van de Citroëngarage in 
een museum voor moderne en he-
dendaagse kunst (Kanal - Centre 
Pompidou) en de verkoop van het 
voormalige gebouw van Actiris.
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De MSI is een belangrijk instrument 
voor de territoriale ontwikkeling van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De gewestregering heeft haar de  
opdracht gegeven om een reeks stad-
sprojecten uit te voeren (zie p. 14-57) 
die tegemoetkomen aan de behoeften 
en de verwachtingen van de Brusselse 
bevolking. De MSI beheert en coördi-
neert deze elk op hun specifieke manier, 
afhankelijk van hun bijzondere ken-
merken en ten voordele van inwoners, 
de bedrijven en de bezoekers van het 
gewestelijk grondgebied.

Concreet vervult de MSI haar rol als 
openbare gebiedsontwikkelaar, ener-
zijds door de acties van de publieke 
en private partners te coördineren en 
anderzijds door zelf complexe projec-
ten te realiseren. Hiervoor hanteert 
de maatschappij voor elke site een 
geïntegreerde aanpak op maat en 
mobiliseert ze telkens de juiste partners. 

Bij de uitvoering van grote stadspro-
jecten die de MSI zelf aanstuurt of  
coördineert, positioneert ze zich als 
betrouwbare en solide partner voor 
alle betrokken publieke en/of private 
partners, die hen gedurende het hele 
proces en tot aan de voltooiing doel-
treffend begeleidt. In tegenstelling tot 
de afzonderlijke ‘sectorale’ publieke of 
private partners neemt de MSI dus de 
eindverantwoordelijkheid op zich voor 
de realisatie van een globale visie in 
deze multi-actorenprojecten. 

De werking van de MSI heeft betrekking 
op een zeer gevarieerde verzameling van 
wijken, locaties, gebouwen, functies, ac-
toren, bewoners en methoden. Daarom 
heeft de maatschappij een dynamisch 
multi-actorenpartnerschap ontwikkeld 
op basis van waarden als kennis, dia-
loog, begrip, flexibiliteit, transparantie, 
integriteit en streven naar excellentie 
om de ambitieuze doelstellingen van de 
gewestregering zo goed mogelijk te 
bereiken. 

Ambitie Partners
Gezien het strategische belang en/of 
de aanzienlijke omvang van de projecten 
die de MSI aanstuurt of coördineert, 
werkt ze continu volgens het principe 
van co-constructie.

De partners zijn gewestelijk (perspective.
brussels, bma.brussels, citydev.brussels, 
urban.brussels, MIVB, Brussel Mobiliteit, 
Leefmilieu Brussel, Net Brussel, Ge-
westelijke Overheidsdienst Brussel, 
Haven van Brussel, screen.brussels, 
BGHM …), federaal (Beliris, NMBS,  
Infrabel…), gemeenschappen (RTBF, 
VRT…) of privé (ULB, VUB, Stichting 
Kanal, BX1, Ihecs Academy…). 
 
En natuurlijk niet te vergeten alle  
concessiehouders, contractanten en 
dienstverleners op wie de MSI een  
beroep doet.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van de MSI bestaat 
uit bestuurders benoemd door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
hoofdaandeelhouder van de MSI, en 
twee Brusselse regeringscommissaris-
sen, maar ook de directeur-generaal 
van perspective.brussels, de geweste-
lijke overheidsinstelling die belast is 
met de strategische en verordenende 
planning waarmee de MSI nauw sa-
menwerkt, en diverse onafhankelijke 
experten die worden gekozen vanwege 
hun gespecialiseerde vaardigheden in 
de sectoren waarin de MSI actief is.

Team
Het team van de MSI bestond in januari 
2016 uit 9 medewerkers en is begin 
2019 uitgegroeid tot 20 medewerkers, 
onder wie architecten, stedenbouw-
kundigen, ingenieurs en juristen. 
Deze uitbreiding van het aantal me-
dewerkers is een direct gevolg van de 
zeer snelle en belangrijke groei van de 
activiteiten tijdens de eerste drie jaar 
van de MSI.Het team van de MSI 

werkt samen met een 
groot aantal partners 
uit diverse sectoren.

De inhuldiging na  
de restauratie van  
de Grote Tribune  
van de Hippodroom  
van Ukkel-Bosvoorde.
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Wonen en werken 
in een park 

TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van het terrein: 24 ha 

Geplande ontwikkelingen:  
openbare groenvoorzieningen: minimum 7 ha;  

woningen: maximum 156.000 m² bruto 

vloeroppervlak, d.w.z. ongeveer 1.585 

woningen (55% privé, 45% publiek); 

voorzieningen: 1 basisschool, 2 crèches,  

1 gezondheidscentrum, enz.;  

nieuwe stedelijke industriezone: 9 ha; 

buurtwinkels: 2.850 m²;  

kantoren: 12.700 m²; enz.

Aantal nieuwe bewoners op lange termijn: 
4.390 maximum

Eigenaar: MSI

Coördinatie: MSI

Partners: Beliris, perspective.brussels, 

citydev.brussels, BGHM, Woningfonds, 

Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, 

parking.brussels, Net Brussel, MIVB, 

Schaarbeek, Evere en bma.brussels

AGENDA

 2006: aankoop van het terrein van het 

Fonds voor Spoorweginfrastructuur 

(FSI) door MVV (nu MSI)

 2014: goedkeuring van het richtplan 

door de Brusselse regering

 2016: verbintenis door de Brusselse 

regering betreffende openbare  

investeringen

 December 2017: lancering van een aan-

besteding (concurrentiedialoog) voor de 

eerste vastgoedontwikkelingen (Fase 1A)

 Mei 2018: selectie van 6 consortia voor 

deelname aan de concurrentiedialoog 

(Fase 1A)

 April 2019: lancering van een openbare 

aanbesteding voor de infrastructuur, de 

uitrustingen, openbare ruimten en 

groenvoorzieningen (Fase 0)

 Mei 2019: goedkeuring van het ontwerp- 

RPA door de Brusselse regering

 Juli 2019: overhandiging van de tweede 

voorstellen van de consortia in het kader 

van de concurrentiedialoog 

 2020: gunning van de aanbesteding 

voor de eerste vastgoedontwikkelingen 

(concurrentiedialoog)

 2021: aanvang werken voor de nieuwe 

nutsvoorzieningen, uitrustingen en 

openbare ruimte en groenvoorzieningen

 2022: start werkzaamheden Fase 1A

De MSI is eigenaar van het 24 hectare grote terrein van  
het voormalige rangeerstation Josaphat, gelegen in zowel 
Evere als Schaarbeek, waarop ze een grote gemengde  
en duurzame wijk ontwikkelt rond een groen park van  
ongeveer 1 km lang.

SITE #1 JOSAPHAT
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Projectie van de  
toekomstige Josaphatwijk  
en zicht op de huidige site  
vanaf de Leopold III-laan.
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SITE #1 JOSAPHAT

De uitgestrekte site van het voormalige rangeerstation 
Josaphat, gelegen aan weerszijden van de gemeente-
grens tussen Evere en Schaarbeek maar ook van een 
spoorlijn, is een van de prioritaire ontwikkelingsgebieden 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, waarvan de 
MSI de operationele uitvoering op zich neemt.

De MSI is eigenaar van de 24 hectare van dit verborgen en 
minder bekende peervormige terrein, dat begrensd wordt 
door de Leopld III-laan, de Gilisquetlaan en de Wahislaan.  
Ze ontwikkelt hier een uitgestrekte gemengde en duurzame 
wijk rond een groen park van ongeveer 1 km lang, op basis van 
de opties die zijn vastgelegd in het richtplan dat de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering goedkeurde in maart 2014. 

Het gaat om de volgende opties: 
- het terrein verbinden met de omliggende wijken; kiezen 

voor een ontwikkeling die de functie als groene long 
behoudt en die de (buurt)bewoners toegang biedt tot 
een publieke groenvoorziening van bijna 4 hectare;

- ongeveer 1.600 woningen bouwen (45 procent publieke 
woningen die inspelen op de behoefte aan betaalbare 
woningen voor de bewoners van het gewest en 55 procent 
private woningen), waarbij twee absolute principes gelden: 
sociale mix binnen het stratenblok en kwalitatieve wo-
ningen die allemaal rechtstreeks uitkomen op een park; 

- tijdens de ontwikkeling van de wijk, geleidelijk alle nodige 
voorzieningen bouwen om te voorzien in de behoeften 
en wensen van de toekomstige bewoners en de huidige 
buurtbewoners, zoals scholen, crèches en sportieve, 
culturele en recreatieve voorzieningen; 

- het huidige industrieterrein met voorzieningen uitrusten, 
moderniseren en herwaarderen zodat het wordt uitge-
bouwd tot een hoogwaardige wijk, in ecologisch en  
stedelijk opzicht, met bedrijven en economische functies.

Een rol als dirigent 

Om de ambities die de regering heeft bepaald tot leven te 
brengen, neemt de MSI de rol van dirigent op zich voor de 
opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van de site die 

verspreid zijn in de tijd (zie schema hiernaast), door de  
nodige publieke en private investeerders te mobiliseren en 
te coördineren. 

De MSI werkt hiervoor nauw samen met:
— de gemeenten Evere en Schaarbeek.
- perspective.brussels, voor de uitwerking van het richtplan 

van aanleg (RPA).
- Beliris, voor de bouw van de infrastructuur (wegen,  

verbreding van bruggen, wandelbruggen…), voor de  
inrichting van een actief lineair openbaar park langs de 
spoorlijnen en voor de bouw van het nieuwe NMBS- 
station van Evere en de openbare ruimtes en groen-
voorzieningen die het geraamte zullen vormen voor de 
toekomstige nieuwe wijk (Fase 0). 

- De BGHM, citydev.brussels en het Woningfonds voor de 
eerste bovengrondse fase van het vastgoedontwikke-
lingsproject van 66.000 m² (Fase 1A), waarvan de helft 
bestaat uit woningen die bestemd zijn voor de commer-
ciële markt en de andere helft uit publieke woningen 
van verschillende types, in het kader van de procedure 
van een concurrentiedialoog (zie de tekst hiernaast).

- citydev.brussels voor de modernisering van het bedrij-
venterrein.

- Leefmilieu Brussel, voor de ontwikkeling en het toekomstig 
beheer van de groenvoorzieningen.

- Brussel Mobiliteit voor het beheer van de openbare 
ruimte van de nieuwe wijk, de verbetering van het open-
baar vervoer en de aanleg van een openbare parking om 
de openbare ruimte te vrijwaren van parkings. 

- Parking.brussels voor de uitbating van de openbare 
parking. 

- Net Brussel voor de ontwikkeling van een pilootproject 
rond de inzameling van afval via ondergrondse afval-
containers.

- De Bouwmeester, die alle aanbestedingsprocedures 
volgt en toeziet op de architecturale kwaliteit van het 
project in zijn geheel.

- Plaatselijke verenigingen, die een tijdelijk gebruik 
ontwikkelen. 

Hiernaast

Een beeld van de mogelijke
sfeer in de nieuwe 
Josaphat-wijk.

Volgende pagina

De belangrijkste  
ontwikkelingsfasen  
van de toekomstige 
Josaphat-wijk.

architecturale en ruimtelijke kwaliteit als voor 
de financiële en juridische aspecten. De rol van 
de (landschaps)architecten die de deelnemers 
bijstaan, is cruciaal voor het slagen van deze 
procedure, die gericht is op kwaliteit. 

Met een bruto bovengrondse vloeroppervlakte 
van 66.000 m² op een terrein van 3,63 hectare 
heeft deze eerste fase betrekking op de  
volgende punten: 
- Vrije woningen voor de privémarkt: 

ongeveer 33.000 m²;
- Sociale huurwoningen: ongeveer 16.000 m²;
- Koopwoningen voor de middenklasse: 

ongeveer 15.000 m²;
- Sociale koopwoningen: ongeveer 2.800 m²;
- Buurtwinkels en professionele ruimtes: 

ongeveer 2.000 m².

In december 2017 lanceerde de MSI de  
procedure van deze openbare aanbesteding. 
In mei 2018 heeft ze 6 consortia gekozen 
voor deelname aan de concurrentiedialoog. In 
december 2018 hebben de deelnemers hun 
ontwerpteam definitief samengesteld en hun 
eerste stedenbouwkundige en financiële plan 
ingediend. In april 2019 werden 5 consortia 
uitgenodigd tot deelname aan de tweede 
fase van de dialoog. In juli 2019 volgt het 
tweede voorstel, dat meer specifiek betrek-
king heeft op het ontwerp van de openbare 
ruimte en woningen. Eind 2019 zullen de  
definitieve offertes worden ingediend. De 
gunning van de aanbesteding wordt bekend-
gemaakt in 2020. De stedenbouwkundige 
vergunningen worden in 2021 verwacht en de 
eerste werkzaamheden zullen naar verwach-
ting van start gaan in 2022. 

De concurrentie-
dialoog,  
een innovatieve  
procedure
Voor de keuze van de private projectontwik-
kelaar voor de uitvoering van de eerste vast-
goedontwikkelingen (Fase 1) van de nieuwe 
duurzame Josaphatwijk heeft de MSI als 
aanbestedende overheid gekozen voor een 
innovatieve procedure die de architecturale 
kwaliteit van de nieuwe wijk vooropstelt. 

Deze gezamenlijke aanbesteding van de MSI 
samen met de huisvestingsmaatschappijen 
(BGHM, citydev.brussels en het Woningfonds) 
wordt toegewezen na een concurrentiedialoog. 
In tegenstelling tot de klassieke procedures 
voor overheidsopdrachten, waarbij alles vanaf 
de lancering vastlegt, is de concurrentiedialoog 
een soepele en dynamische procedure die een 
reële mogelijkheid biedt om het project samen 
op te bouwen met de aanbestedende overheid 
en elk van de deelnemers. Er wordt ruimte gela-
ten voor echte interactie tussen hen.

De concurrentiedialoog voor het Josaphat-
project wordt in drie stappen georganiseerd 
en vindt gelijktijdig plaats met de uitvoering 
van het richtplan van aanleg (RPA). Tijdens 
elke stap treden de deelnemers en de aan-
bestedende overheid in dialoog om zo alle 
aspecten van het project geleidelijk te ver-
fijnen en de voorstellen van de deelnemers 
te verbeteren, zowel op het vlak van de  
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De MSI hermobiliseert  
de Fritz Toussaintkazerne

TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van de site: 3,85 ha 

Bestaande gebouwen: 
48.000 m2 (22 gebouwen)

Gepland programma: 
huisvesting voor studenten: +/- 18.000 m2 

met +/- 600 eenheden; gezinswoningen: 

+/- 20.000 m2 met +/- 200 eenheden; 

universitaire voorzieningen: 7.000 m2; 

voedingshal: 1.400 m2; voorzieningen: +/- 

3.000 m2; publieke ruimten: 15.000 m2; 

groenvoorzieningen: 2.500 m2 

Gepland aantal bewoners: 1.053 

Gepland aantal jobs: 360

Eigenaar: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Coördinatie: MSI

Partners: GOB (directie Facilities),  

perspective.brussels, Elsene, urban.brussels, 

ULB, VUB, EFRO, Federale Politie, groep 

Creatis/D-Side Group/Le Troisième Pôle

AGENDA

 December 2017: akkoord over de  

aankoop van de site tussen het gewest 

en de federale staat

 Januari 2018: ondertekening van de 

koopakte

 Februari 2018: installatie van  

basisschool Lutgardis 

 September 2018: start van de  

herstellingswerken

 Mei 2018: lancering van de oproep  

tot het indienen van blijken van 

belangstelling voor het tijdelijk gebruik

 September 2018: selectie van de  

privédienstverlener voor het overgangs-

beheer van de site

 November 2018: selectie van ongeveer 

40 eerste tijdelijke gebruikers

 November 2018: presentatie van het 

tijdelijk gebruik aan de buurtbewoners

 December 2018: goedkeuring van het 

ontwerp-RPA door de gewestregering

 Februari 2019: inhuldiging van een 

deel van de overgangsactiviteiten van 

de universiteit (FabLabs)

 Februari - april 2019: openbaar  

onderzoek naar het ontwerp-RPA

 Maart 2019: openbaar onderzoek naar 

de vergunning voor het tijdelijk gebruik

 April 2019: opening van het tijdelijk 

gebruik See U

 2018-2022: studies en werken voor de 

restauratie en reconversie van gebouwen 

met academische bestemming door de 

ULB en de VUB

 2019-2024: studies en werken voor de 

herinrichting van de publieke ruimte

 2019-2024: studies en bouw van  

universitaire woningen

 2020-2026: studies en bouw van 

gezinswoningen

De MSI werkt als projectontwikkelaar in opdracht van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en coördineert  
de reconversie van de voormalige rijkswachtschool in 
Elsene in een open, gemengde en gezellige wijk met 
woningen, buurtvoorzieningen, aangename publieke 
ruimten en een universitair centrum.

Een projectie van de 
toekomstige site na  
de reconversie van  
de voormalige kazerne  
en een aanzicht op  
de voormalige manege.

20

SITE #2 USQUARE.BRUSSELS
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SITE #2 USQUARE.BRUSSELS

In het kader van haar opdracht voor de operationele uitvoe-
ring van de prioritaire ontwikkelingspolen die de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering heeft bepaald, stuurt de MSI de 
reconversie van de voormalige rijkswachtschool, de Fritz 
Toussaintkazerne in Elsene, die het gewest van de federale 
staat heeft gekocht.

Dit project, met de naam Usquare.brussels, heeft tot doel 
een site van ongeveer 4 hectare, historisch gesloten en 
volledig ommuurd, om te vormen tot een open, gemengde, 
dynamische, stedelijke, gezellige, universitaire, internationale, 
duurzame en innovatieve wijk, die tegemoetkomt aan de 
behoeften van de Brusselaars en vooral van de buurtbewo-
ners, en die tegelijkertijd plaats biedt aan een ambitieus 

project met internationale uitstraling dat gezamenlijk 
wordt gedragen door de ULB en de VUB.

De rol van de MSI op dit voormalige militaire complex bestaat 
uit: het openstellen voor de stad; het valoriseren van het 
erfgoed; het ontwikkelen van woningen voor gezinnen en 
studenten; het inrichten van aangename publieke ruimten 
waaronder een groenvoorziening; het bouwen van buurt-
voorzieningen die toegankelijk zijn voor de buurtbewoners, 
waaronder een hal in de oude manege volledig gewijd aan 
duurzame voeding; het verwelkomen van een baanbrekend 
ULB- en VUB-project gericht op duurzame ontwikkeling; 
en het coördineren van alle belanghebbenden die nodig 
zijn om het project tot een goed einde te brengen.

Hiernaast

Buitenaanzicht op de 
voormalige kazerne vanaf  
de Generaal Jacqueslaan.

Hieronder

Een visie op de mogelijke 
sfeer in de nieuwe wijk 
Usquare.brussels.

De MSI benoemde enerzijds via een openbare 
aanbesteding als ‘dynamische beheerder’ 
de groep Creatis / D-Side Group / Troisième 
Pôle. Zij hebben de drieledige taak van de 
coördinatie, het beheer en de dynamisering van 
het hele complex tijdens de overgangsfase. Het 
team verenigt de complementaire expertise van 
de drie partners, die samen beantwoorden aan 
alle aspecten van de opdracht: 
- Le Troisième Pôle begeleidt groepen, 

spelers en bedrijven bij het opzetten van 
culturele projecten die al vijftien jaar een 
kruisbestuiving zijn van algemeen belang, 
ontwikkeling en creativiteit. 

- Creatis is de link met de creatieve sectoren 
in Brussel, want dit agentschap begeleidt 
nu al meer dan dertig bedrijven die  

actief zijn in de onafhankelijke culturele sec-
tor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

- D-Side Group is een evenementenbureau 
dat het project kan leiden met een zeer 
hoog niveau van professionalisme.

De groep Creatis / D-Side Group / Troisième 
Pôle stelde voor om de overgangsfase van  
Usquare.brussels de naam See U te geven. 
See U nodigt uit tot ontdekking en ontmoe-
ting, en maakt de verbinding, via hoofdletter 
U, met de uiteindelijke bestemming van de 
site, Usquare.brussels.

De MSI heeft anderzijds tegelijkertijd een 
oproep tot het indienen van interesse opge-

start om de tijdelijke gebruikers voor delen 
van de site te selecteren. Er werden 71 kandi-
daturen ingediend voor deze oproep. Ze wer-
den onder leiding van de MSI geanalyseerd 
door een selectiecomité van Usquare.brussels 
bestaande uit de groep Creatis / D-Side 
Group / Troisième Pôle, de directie Facilities 
van de GOB, de gemeente en de universitei-
ten. Op basis van de criteria van de oproep en 
de mogelijkheden van de gebouwen voor de 
aanvragen, werd een eerste 40-tal tijdelijke 
gebruikers geselecteerd. 

Ze werden in november 2018 door de MSI tij-
dens een openbare vergadering voorgesteld 
aan de buurtbewoners. De MSI merkte bij de 
buurtbewoners een groot enthousiasme. Zij 

waardeerden duidelijk de diversiteit van de 
projecten die waren geselecteerd door de MSI 
en die onderverdeeld zijn in verschillende the-
ma’s: Sustainable, Family, Food, Gallery, Lab, 
Community, Playground (gedetailleerde lijst: 
www.see-u.brussels). 

Terwijl de dynamische beheerder de ontvangst 
van de tijdelijke gebruikers in de gebouwen 
praktisch voorbereidde, vroeg de MSI een  
stedenbouwkundige vergunning aan voor dit tij-
delijk gebruik. Het openbaar onderzoek hiervan 
vond in maart 2019 plaats zonder opmerkingen.
 
De stedenbouwkundige vergunning is begin 
april afgeleverd en de opening van See U is 
gepland tegen eind april 2019. 

Het gewest, de universiteiten (VUB en ULB) en 
de gemeente Elsene willen de voorbereidende 
fase van deze reconversie van de voormalige 
Fritz Toussaintkazerne, waarin er geen grote 
werken op de site zijn gepland, benutten om er 
een project van tijdelijk gebruik te ontwikkelen. 
Doelstellingen: de tijdelijk ongebruikte ruimten 
ter beschikking stellen aan initiatieven van 
burgers, het verenigingsleven, culturele 
partners, ondernemers…; bijdragen aan de 
verlevendiging van de site; het geleidelijk 
openstellen aan de wijk; en het beveiligen van 
de site door problemen die verband houden 
met leegstand te vermijden.
Om deze ambities waar te maken heeft de MSI 
een zeer open selectieprocedure in twee fasen 
opgestart.

Een zeer open 
en innovatieve 
procedure voor 
tijdelijk gebruik

Coördinator van Usquare.brussels

Sinds 2016 neemt de MSI de taak op als coördinator van de site.
 
- Ze begeleidde de gewestregering en de directie Facilities 

van de GOB bij de aankoopprocedure van de kazerne. 
- Ze organiseerde een tijdelijk gebruik met een resoluut open 

aanpak, om te zorgen voor een diversiteit aan activiteiten 
op de site tijdens de procedures die voorafgaan aan de 
volledige herconfiguratie (zie tekst hieronder). 

- Ze voert herstellingswerkzaamheden uit (waterleiding, 
elektriciteit,…) voor het tijdelijk gebruik van de site.

- Ze coördineerde daarnaast ook de tijdelijke ingebruikname 
door de Nederlandstalige basisschool Lutgardis (die  
begonnen is met de renovatie van haar gebouw) en de 
inrichting van de eerste overgangsactiviteiten van de 
ULB en de VUB (FabLabs).

- Ze werkt samen met perspective.brussels voor de uit-
werking van het richtplan van aanleg (RPA), waarvan het 
ontwerp in december 2018 door de gewestregering 
werd goedgekeurd. 

- Ze voert permanent overleg met de directie Facilities van 
de GOB (gewestelijke eigenaar van de site), de gemeente 
Elsene, de universiteiten (ULB en VUB), de politie (gebruikt 
voorlopig nog een van de gebouwen), urban.brussels, enz. 

- Ze treedt op als bouwheer voor de publieke ruimte, door 
met name een opening in de muur te voorzien met respect 
voor het historisch erfgoed om toegang te verlenen aan de 
omliggende wijken.

- Ze begeleidt de universiteiten bij de architecturale ont-
werpstudies voor de reconversie van bepaalde gebouwen 
die bestemd zijn voor gedeelde voorzieningen 
(EFRO-project). 

- Ze is door de gewestregering belast met de ontwikkeling 
van de universitaire woningen.

- Ze neemt samen met de gewestelijke instellingen voor 
publieke huisvesting deel aan het project voor de ont-
wikkeling van gezinswoningen.
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SITE #3 MEDIAPARK.BRUSSELS

De MSI, productieleider
van de toekomstige
mediapool in Brussel

TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van de site: 19 ha 

Nieuwe gebouwen: 380.000 m2  

(+/- 2.000 woningen; HELB: 5.500 m2 ;  

VRT: 55.000 m2; RTBF: 38.000 m2;  

nieuwe media-activiteiten: 30.000 m2, enz.)

Te ontwikkelen openbare ruimte en 
groenvoorzieningen: 8 ha 

Aantal nieuwe bewoners: +/- 4.500

Eigenaar: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Coördinatie: MSI

Partners: perspective.brussels,  

Brussel Mobiliteit, MIVB, Leefmilieu Brussel, 

RTBF, VRT, HELB, Schaarbeek,  

screen.brussels, IHECS, BX1, mediarte

AGENDA

 September 2017: ondertekening van 

de notariële koopakte van de terreinen 

van de VRT en RTBF door het gewest

 Februari 2019: goedkeuring door de 

gewestregering en openbaar onderzoek 

door perspective.brussels van het 

richtplan van aanleg (RPA)

 2019-2022: bouw van het  

mediacentrum Frame door de MSI

 2021-2023: bouw kantoren VRT en RTBF

 2021-2023: bouw kantoren HELB 

 2021-2023: werken openbare ruimte

 2023-2024: bouw van  

vastgoedprogramma’s (fase 1)

 2024: afbraak van de voormalige 

gebouwen van de VRT en de RTBF

 Vanaf 2024: bouw van  

vastgoedprogramma’s (fase 2)

De MSI is belast met de operationele 
uitvoering van mediapark.brussels, 
het ambitieuze stadsproject dat het 
terrein van de openbare omroepen 
VRT en RTBF in een paar jaar tijd zal 
transformeren in een diverse, open 
en bruisende wijk, gericht op de 
mediasector en de creatieve sector.
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Projectie van het  
toekomstige mediapark.
brussels en zicht op  
de huidige site van  
de openbare omroepen  
vanaf de Reyerstoren.
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Seizoenen
2019 tot 2030 van
mediapark.brussels
Frame wordt een van de allereerste gebouwen 
van mediapark.brussels die de komende jaren 
uit de grond zullen rijzen. De MSI zal het bou-
wen op een braakliggend terrein waarvan ze 
eigenaar is. De opeenvolgende fasen van de 
uitgebreide operatie voor de herontwikkeling 
van het ongebruikte terrein van 19 hectare van 
de VRT en de RTBF zijn afhankelijk van de  
verhuizing van deze twee openbare omroepen 
naar hun toekomstige nieuwe kantoren. 

gewestelijke diensten van de audiovisuele sector verenigt, 
waarmee de MSI efficiënt samenwerkt voor het contact 
met bedrijven uit deze sector;

- hub.brussels, dat de creatieve en audiovisuele sector 
centraal plaatst in zijn promotie van het Brussels Hoofd-
stedelijk gewest bij buitenlandse investeerders, in het 
bijzonder tijdens de ministeriële en/of koninklijke missies 
in het buitenland;

- een aantal operatoren en investeerders die mogelijk  
interesse hebben in een aanwezigheid in mediapark.
brussels.

Projectontwikkelaar 

De MSI zelf is eigenaar van het braakliggend terrein op de 
hoek van de perimeter van mediapark.brussels aan de 
Reyerslaan, waar ze tegen 2022 het mediacentrum Frame zal 
bouwen (zie p. 28-31), dat de ‘toegangspoort’ wordt tot de 
nieuwe creatieve wijk, naast het premetrostation Diamant.

Daarnaast heeft de MSI in België en in het buitenland ver-
schillende initiatieven genomen om de ontwikkeling van 
mediapark.brussels te promoten, in het bijzonder tijdens 
de prospectiemissies van hub.brussels of tijdens vastgoed- 
en audiovisuele beurzen.

Hieronder

Een plan van  
de toekomstige gebouwen  
van mediapark.brussels.

Volgende pagina

Een beeld van 
het toekomstige 
mediapark.brussels.

SITE #3 MEDIAPARK.BRUSSELS

Eerste fase: de bouw tot 2023 van de nieuwe 
aparte gebouwen van de VRT en de RTBF achter 
hun huidige gezamenlijke vestiging en de 
aanleg van een grote centrale esplanade 
tussen de twee gebouwen. Daarnaast is er ook 
de bouw van het nieuwe gebouw voor de  
mediaopleidingen van de HELB.

Tweede fase: de ontwikkeling van een tweede 
‘toegangspoort’ tot mediapark.brussels aan 
de Reyerslaan, in de richting van het Meiser-
plein, rond 2023-2024. 

Derde fase: vanaf 2024, de afbraak van het  
gigantische gebouw dat nu gedeeld wordt 

door de VRT en de RTBF, waardoor het midden 
van het toekomstige mediapark.brussels vrij-
komt en een geleidelijke ontwikkeling van de 
centrale openbare ruimte mogelijk wordt die 
zich uiteindelijk aan weerszijden van de espla-
nade tussen de VRT en de RTBF zal uitstrekken 
over de volledige breedte van het terrein, met 
inbegrip van 8 hectare bebost gebied.

Vierde fase: de geleidelijke re-urbanisatie in 
een aantal fasen, tussen 2024 en 2035, van de 
percelen die de overgang zullen vormen tussen 
de site en het omringende stedelijke weefsel, 
door hier bedrijven, voorzieningen, handels-
zaken en woningen te bouwen.

De site van 19 hectare aan de Reyerslaan die tot nu in gebruik 
was door de VRT en de RTBF is een van de prioritaire ont-
wikkelingspolen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
waarvan de MSI de operationele uitvoering verzorgt.

In deze perimeter is de MSI belast met de coördinatie, met 
de selectie van publieke en private operatoren voor de 
bouw van de infrastructuur, woningen, voorzieningen en 
diensten en het zoeken van investeerders. Het doel is de 
ambitie van het gewest te realiseren. Het gewest wil hier 
immers een nieuwe ontwikkelingspool creëren onder de 
naam mediapark.brussels en de omliggende wijken hier-
mee verbinden. De levenskwaliteit moet een centrale plaats 
krijgen in dit nieuwe stadsdeel, dat de functies van huis-
vesting, handel, dienstverlening en recreatie integreert. 

Het bestaande economische weefsel zal worden versterkt 
met een innovatief ecosysteem voor de mediasector en de 
creatieve sector. Dat gebeurt in verschillende fasen (zie de 
tekst hieronder) door: de aanleg van 8 hectare openbare 
ruimte en groenvoorzieningen, de bouw van 2.000 tot 
2.500 woningen met bijbehorende diensten en voorzie-
ningen (winkels, scholen, crèches, …), de inrichting van 
30.000 m² voor de vestiging van nieuwe activiteiten uit de 
mediasector, enz. 

Coördinatie van de actoren

Deze site en de aanpalende wijken herbergen een zestigtal 
mediabedrijven met ongeveer 5.000 werknemers (waarvan 
2.400 van de VRT en 1.100 van de RTBF). Om het enorme 
ontwikkelingspotentieel van deze sector en deze wijken te 
activeren, heeft de gewestregering het initiatief genomen 
voor de uitwerking van een richtplan van aanleg (RPA) voor 
de herinrichting van de RTBF-VRT-site. Deze opdracht is 
toevertrouwd aan perspective.brussels, de instelling be-
voegd voor de strategische planning waarmee de MSI nauw 
samenwerkt.

Sinds 2016 coördineert de MSI de ontwikkelingen van deze 
site in nauw overleg en/of samenwerking met: 
- de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarvoor ze de 

aankoop van de grond van de VRT en de RTBF begeleidde;
- de RTBF en de VRT, die hier hun nieuw hoofdkantoor zullen 

bouwen, zodat hun gebouw is afgestemd op de ontwikke-
ling van alle toekomstige aanpalende openbare ruimten;

- de Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB), die een nieuw 
campus plant voor haar studenten in beeldtechniek,  
fotografie en cinema;

- de gemeente en de gewestelijke instellingen (Brussel 
Mobiliteit, MIVB, Leefmilieu Brussel,…) die betrokken 
zijn bij de implementatie van mediapark.brussels;

- Beliris, dat in het kader van het Amendement 13 een 
eerste fase van de openbare ruimte zal uitvoeren;

- de publieke operatoren die betrokken zijn bij de aanleg 
van de nieuwe nutsvoorzieningen in deze uitgestrekte 
nieuwe wijk;

- screen.brussels, de koepel die onder één naam alle  
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TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van het perceel: 
0,348 ha (3.148 m²)

Bestaand gebouw: /
Nieuw gebouw: 10.000 m²

(bruto-oppervlakte)

Gepland aantal jobs: +/- 160

Eigenaar: MSI

Bouwheer: MSI

Partners: BX1, Ihecs Academy, 

screen.brussels, mediarte, EFRO, Cocof

BUDGET

 MSI: 16 miljoen euros 

 BX1: 3 miljoen euros 

AGENDA

 Januari 2017: projectoproep  

voor architectuuropdracht

 Juni 2017: selectie van een shortlist 

van 5 van de 51 kandidaten

 Maart 2017: voorstelling van de  

laureaat en zijn voorontwerp

 September 2018: aanvraag  

stedenbouwkundige vergunning 

 September 2019: lancering van een open-

bare aanbesteding voor de exploitatie

 2020: aanvang werken

 2022: opening

Het toekomstige  
mediacentrum Frame.

De MSI is verantwoordelijk voor de operationele 
uitvoering van mediapark.brussels en zal aan de 
voorzijde van de Reyerslaan het mediacentrum 
Frame bouwen op een terrein waarvan het eigenaar 
is. Dit emblematische gebouw zal onderdak bieden 
aan verschillende grote Brusselse operatoren in de 
media- en communicatiesector.

Het toekomstige  
visitekaartje van 
mediapark.brussels

SITE #4 FRAME – BRUSSELS MEDIA COMMUNITY
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SITE #4 FRAME – BRUSSELS MEDIA COMMUNITY

Het mediacentrum Frame, dat de MSI zal bouwen op een 
terrein waarvan zij eigenaar is, op de hoek van de Reyers-
laan en de Kolonel Bourgstraat, bevindt zich op het 
kruispunt van haar twee opdrachten: enerzijds de opera-
tionele uitvoering van prioritaire ontwikkelingspolen 
waaronder mediapark.brussels (zie p. 24-27) en ander-
zijds het aansturen van specifieke pilootprojecten die 
bijdragen aan de uitstraling van Brussel.

Frame wordt een van de eerste nieuwe gebouwen van  
mediapark.brussels. Het zal een uithangbord worden voor 
deze nieuwe creatieve Brusselse mediawijk. Door de inte-
gratie van diverse spelers, functies en diensten onder één 
dak wordt dit een echt visitekaartje van mediapark.brussels, 
een soort ‘mediapark.brussels in het klein’. 

Een gebouw als ecosysteem

De naam die de MSI en de toekomstige hoofdgebruikers 
hebben gekozen voor het gebouw, Frame (Brussels media 
community), verwijst naar het ‘kader’ dat het gebouw zal 
bieden voor de bloei van een media-ecosysteem; evenals 
naar de vorm en de structuur van de hoofdgevel aan de kant 
van Diamant; naar het ‘venster’ op mediapark.brussels dat 
het zal vormen; naar het beeldkader in de visuele media en 
naar deelpagina’s op websites. 

Dit gebouw van zo’n 10.000 m2 biedt plaats aan een multi-
functioneel ecosysteem, als een voorafspiegeling van wat 
mediapark.brussels op termijn zal zijn. 

Naast de vier hoofdgebruikers bestaat het ook uit een  
innovatief platform met een coworkingruimte (lees de 
tekst hiernaast):
- BX1, is de Franstalige tv-zender van het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest (www.bx1.be). 
- l’IHECS Academy is het centrum voor permanente oplei-

ding en onderzoek van het Institut des Hautes Études 
des Communications Sociales (www.ihecs-academy.be).

- screen.brussels verzamelt onder één merknaam alle  
gewestelijke diensten ter ondersteuning van de audio-
visuele sector (www.screen.brussels).

- mediarte is het sociaal fonds van de audiovisuele sector 
en de filmproductie en stimuleert alle initiatieven voor 
opleiding, tewerkstelling en vorming in de audiovisuele 
sector (www.mediarte.be).

Architectuurwedstrijd

De vereniging van architectenbureaus Baukunst (Brussel) 
- Bruther (Parijs) won de oproep aan ontwerpers die de 
MSI organiseerde in 2017.

Deze architectuurwedstrijd kende een grote belangstelling: 
de MSI ontving 51 dossiers van hoge kwaliteit, ingediend 
door multidisciplinaire teams uit België en diverse Europese 
landen, evenals groepen van bedrijven uit meerdere landen. 
Dat toont de grote aandacht die er is voor de ontwikkeling 
van mediapark.brussels.

Hieronder en hiernaast 

Op het terrein van de MSI,  
pal naast de uitgestrekte site 
van de openbare omroepen,  
komt een gebouw dat is  
aangepast aan de media-  
en audiovisuele sector. 

een nieuw Brussels creatief epicentrum van de 
media-, audiovisuele en communicatiesector.
Naast het media-ecosysteem en de behoeften 
van de vier hoofdgebruikers heeft de MSI voor 
het ontwerp van Frame rekening gehouden 
met de recente evoluties in de inrichting van 
werkruimtes en specifiek het gedeelde gebruik 
daarvan, de sociologische eigenschappen van 
mensen die werken in de media-, audiovisuele 
en communicatiesector en het feit dat ze vaak 
werken in projecten, de permanente mutaties 
in deze sector als gevolg van technologische 
vooruitgang en evoluties in de manier waarop 
content wordt geconsumeerd, en de wens van 
de academische wereld om deze tendensen 
van dichtbij te volgen.
Frame zal dus een moduleerbare en evolutieve 
inrichting bieden, evenals gedeelde voorzie-
ningen, die gunstige omstandigheden creëren 
voor de uitwisseling van kennis en expertise in 
een collaboratieve werkwijze. 

De MSI zal het beheer van het gebouw en de 
exploitatie van de gedeelde secties en functies 
ervan toevertrouwen aan een exploitant die in 
het kader van een openbare aanbesteding met 
als voorwerp een concessieovereenkomst 
wordt aangewezen.

Zo zullen de gebruikers onder meer beschik-
king krijgen over:
- een coworkingruimte en een bedrijven-

centrum voor de media-, audiovisuele en 
communicatiesector;

- een grote, publiek toegankelijke horeca-
ruimte op de benedenverdieping, die de 
contacten tussen de gebruikers en met de 
bezoekers zal stimuleren; 

- een opleidingscentrum met een groot 
aanbod op mediagebied, waaronder op-
leidingen op maat in het Nederlands, 
Frans en Engels;

- gedeelde vergaderzalen van verschillende 
grootte die een optimaal gebruik van de 
kantooroppervlakte mogelijk maken en 
contacten tussen gebruikers bevorderen;

- een groot auditorium voor allerlei verga-
deringen, evenementen, bijeenkomsten 
en voorstellingen, ook beschikbaar voor 
mensen van buitenaf;

- een demo- en testzaal voor diverse soorten 
installaties waar nieuwe materialen kunnen 
worden gebruikt of getest; 

- hyperflexibele open plateaus van 15 meter 
diep, zonder kolommen, met een flexibele 
technische infrastructuur die maximaal 
aangepast kan worden aan de verschillende 
behoeften van media- of audiovisuele  
bedrijven en die de integratie van verschil-
lende soorten projecten ondersteunt; 

- geavanceerde technische installaties, 
met een ambitieuze energieprestatie.

Tijdens de voorstelling van de laureaten aan de media 
loofden alle betrokkenen de uitstekende samenwerking 
van de MSI met de toekomstige hoofdgebruikers om er-
voor te waken dat hun behoeften in dit project zo goed 
mogelijk worden vervuld.

Europese financiering

Het bouwbudget bedraagt 16 miljoen euro excl. btw,  
gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

De Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Ge-
west maakte in het kader van mediapark.brussels bijna 3 
miljoen euro vrij voor de herstructurering van BX1. 

De MSI plant de start van de werken eind 2020. 
Het gebouw zou klaar moeten zijn en de gebruikers zou-
den er hun intrek in moeten nemen begin 2022.

Frame is opgezet als een voorafspiegeling van 
het diverse ecosysteem van mediapark.brussels 
op de schaal van het gebouw. Het wordt een 
moduleerbaar, evolutief en eigentijds ‘instru-
ment’, dat verschillende voorzieningen en 
gedeelde ruimtes zal bieden aan diverse ge-
bruikers. De ambitie is om uit te groeien tot 

Moduleerbaar
en evolutief
instrument

FRAME
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Meer dan 200 projecten 
begeleid in het kader van 
het Kanaalplan

SITE #5 KANAALGEBIED

TECHNISCHE FICHE 

Omvang interventieperimeter: 
700 hectare

Aantal ondersteunde projecten: 
meer dan 200

Totale oppervlakte van de ondersteunde 
projecten: meer dan 1.000.000 m²

Aantal inwoners in de ondersteunde  
projecten: meer dan 10.000

Aantal jobs in de ondersteunde  
projecten: meer dan 3.000

Operationele coördinatie: MSI

Partners: perspective.brussels, bma.brussels, 

urban.brussels, haven.brussels, gemeenten, 

private projectleiders, enz.

AGENDA

 November 2012: aanstelling door  

de gewestregering van de architect- 

stedenbouwkundige-landschapsarchi-

tect Alexandre Chemetoff voor de  

ontwikkeling van het Kanaalplan

 Februari 2015: goedkeuring van de 

methode voor de uitvoering van het 

Kanaalplan door de gewestregering

 Februari 2015: oprichting van het 

KanaalteamHet kanaal in het centrum van Brussel.

32

Binnen het Kanaalteam, dat vier  
gewestelijke openbare instellingen 
verenigt en samenwerkt met de  
gemeenten, is de MSI verantwoordelijk 
voor de coördinatie van publieke en 
private projecten en het ontwikkelen 
van bepaalde openbare projecten 
binnen de operationele perimeter 
van 700 hectare van het Kanaalplan. 

De MSI is door de gewestregering belast met de coördinatie 
van de operationele uitvoering van het Kanaalplan en 
speelt voor bepaalde projecten de rol van opdrachtgever 
volgens het subsidiariteitsprincipe ten opzichte van andere 
publieke operatoren.

Op 5 februari 2015 heeft de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest de methode voor de uitvoering van 
het Kanaalplan goedgekeurd. Het gewest geeft zichzelf 10 
jaar om de ambities voor het kanaalgebied te concretiseren. 
Het Kanaalplan is zowel een visie als een methode.

Een visie en een methode

De belangrijkste doelstellingen van het Kanaalplan zijn: 
- het bevorderen van de functionele mix en het zoeken naar 

oplossingen om de compatibiliteit van de verschillende 
activiteiten te garanderen; 

- het versterken van de economische activiteiten met in het 
bijzonder de productieactiviteiten;

- het bouwen van woningen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de Brusselse bevolking, vooral woningen 
voor de lagere inkomenscategorieën;

- het creëren van een netwerk van openbare ruimten langs 
het kanaal waardoor het water een verbindend element 
tussen de wijken wordt.

Het Kanaalplan legt in termen van de stedelijke vorm de nadruk 
op de rationalisering van het grondgebruik en de zoektocht 
naar compactheid, de structurerende rol van de openbare 
ruimte, de opwaardering van het industrieel erfgoed en de 
interactie tussen gebouwen en openbare ruimte (in het bij-
zonder door de gevels te animeren met geschikte functies, 
vooral het gelijkvloers aan de straatkant). 

Inzake architectuur richt het Kanaalplan zich in het bijzonder 
op de zoektocht naar een verscheidenheid van gedurfde en 
innovatieve architecturale en stedenbouwkundige typologie-
en, het organiseren van wedstrijden tussen ontwerpers met 
het oog op het vinden van de best mogelijke architecturale 
oplossingen en de bevestiging van de functies bij het ‘lezen’ 
van het gebouw. 

Om deze ambities te realiseren binnen de operationele 
perimeter van 700 hectare van het Kanaalplan heeft de 
gewestregering besloten om een speciaal team samen te 
stellen, bestaande uit verschillende gewestelijke publieke 
operatoren (zie p. 35).

Meer dan 10.000 bewoners en meer dan 3.000 jobs

Het Kanaalteam heeft sinds zijn oprichting meer dan 200 
zowel publiek als privé projecten begeleid, samen goed voor 
meer dan een miljoen vierkante meter, meer dan 10.000  
inwoners en meer dan 3.000 jobs.

Binnen de operationele perimeter van het Kanaalplan heeft de 
MSI twee functies, enerzijds als ‘uniek contactpunt’ van de over-
heid, in een rol van coördinator en operationele facilitator van de 
private en pubieke projecten binnen het Kanaalteam, en ander-
zijds door zelf bepaalde projecten op te starten en uit te voeren. 
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SITE #5 KANAALGEBIED

Een paar voorbeelden ter illustratie:

- De MSI heeft de Citroëngarage gekocht om er een museum 
voor moderne en hedendaagse kunst met internationale 
uitstraling in onder te brengen, zoals het Brussel Gewest 
plant (zie p. 36-39). Tegelijkertijd heeft de MSI het beheer 
op zich genomen van een terrein aan de andere kant 
van het kanaal, naast Thurn & Taxis, waar de activiteiten 
van de Citroëngarage naartoe kunnen verhuizen, zodat 
de ongeveer 60 jobs in het Brussels Gewest behouden 
blijven. Daarnaast hebben Extensa, de Haven van Brussel 
en de MSI een weg aangelegd die toegang geeft tot dit 
terrein en de sites van Thurn & Taxis en TACT.

- De MSI werkt samen met de Haven van Brussel voor de 
ontwikkeling van het logistieke terrein van TACT, dat naast 
Thurn & Taxis ligt: de Haven verleent concessies en de MSI 
begeleidt bedrijven om zich op de site te vestigen volgens 
de principes van het Kanaalplan. Vier concessiehouders 
starten er in 2019 met hun logistieke en productieve ac-
tiviteiten (Brasserie de la Senne, Vizyon Drinks, Defrancq 
en Van Marcke). 

- De MSI leidt de task force die is opgezet om samen met 
de diverse openbare en private partners de 18.500 m² 
openbare voorzieningen op de site van Thurn & Taxis te 
realiseren. 

- De MSI coördineert de openbare projecten van het 
Stadsvernieuwingscontract 1 ‘Citroën – Maximiliaanpark 
– Vergote’, dat is goedgekeurd door de gewestregering, 
en treedt zelf op als opdrachtgever voor twee projecten 
van dit Stadsvernieuwingscontract 1. Enerzijds een 
nieuw gebouw van 5.000 m2 dat onderdak zal bieden 
aan de uitbreiding van de hoofdzetel van de Haven van 
Brussel, naast het huidige gebouw, maar ook aan een 
steunpunt voor drank- en drugsverslaafden. Anderzijds 
een sportinfrastructuur van 6.000 m² voor het hele ge-
west, die deel uitmaakt van het belangrijkste project van 
het Stadsvernieuwingscontract, de herontwikkeling van 
het Maximiliaanpark. 

- In de Heyvaertwijk coördineert de MSI het project van het 
Kleine Zennepark, ze begeleidt de reconversie van de 
gebouwen en de terreinen die momenteel gebruikt 
worden door handelaars in tweedehandswagens en ze 
leidt het reconversieproject van de industriesites in de 
Machesterstraat 13 tot 19.

- In de voorhaven leidde en coördineerde de MSI een onderzoek 
naar de toekomst van de haventerreinen en de Koninklijke 
Schenking aan de Van Praetbrug. Dit heeft geleid tot een 
gemeenschappelijke ontwikkelingsvisie van de betrokken 
actoren die de publieke en private ambities verenigt. 

- Na enkele andere gewestelijke instanties heeft de MSI 
meegewerkt aan de vestiging in de Birminghamwijk van 
een productie-eenheid van Vivaqua van materiaal om 
rioolleidingen te herstellen. Deze bijdrage van de MSI 
voorafgaand aan de vergunningsaanvraag leidde tot 
een verbetering van het project in de geest van het Kanaal-
plan: een betere functiemix door de toevoeging van wo-
ningen, een beter stadsweefsel dankzij de doorsteek van 
een stratenblok, een betere architecturale kwaliteit ... 

- In samenwerking met de gemeente en enkele andere 
gewestelijke instanties heeft de MSI meegewerkt aan de 
voorbereiding van het openbaar onderzoek van het BBP 
Biestebroek. Tegelijk organiseerde de MSI het overleg 
en de onderhandelingen met de projecten van de ver-
schillende vastgoedontwikkelaars in het Biestebroek-
dok, met respect voor de principes van het Kanaalplan. 

- Op de rechteroever van het Biestebroekdok is de MSI 
betrokken bij de onderhandelingen over het vertrek van 
een bedrijf dat brandstof opslaat en dat de geplande 
nieuwe ontwikkelingen (zoals woningen) van het BBP in 
de weg staat. Op de linkeroever werkt de MSI samen 
met een logistiekbedrijf aan de rationalisering van het 
bodemgebruik, zodat er ruimte vrijkomt voor een toe-
komstig project, het Brussels Beer Project.

Het Kanaalteam, 
facilitator van 
het Kanaalplan
Het Kanaalteam, dat werd opgericht om de 
doelstellingen van het Kanaalplan te con-
cretiseren, bestaat uit diverse gewestelijke 
publieke operatoren die nauw samenwerken 
met de betrokken gemeenten en publieke of 
private projectleiders.

Concreet ondersteunt dit team bouwheren 
die actief zijn op de 700 ha van de operationele 
perimeter van het Kanaalplan in een zo vroeg 
mogelijke fase van hun project, om ervoor te 
zorgen dat deze optimaal aansluiten bij de 
doelstellingen van dit Kanaalplan. Deze dia-
loog faciliteert de overeenstemming van de 
publieke en private belangen. 

Om dit te bereiken heeft het Kanaalteam 
diverse doelstellingen: 

- ervoor zorgen dat de publieke actoren 
(gemeenten en gewest) eenzelfde mening 
delen over het project, zodat ze met één 
stem spreken tegen de projectleider;

- het contact bevorderen vanaf het begin van 
het project, zodat het makkelijker (en ook 
minder duur) is om het te laten evolueren;

- optimale projecten stimuleren met de 
ontwerpende onderzoeken van het team 
van de Bouwmeester, waarbij deze opdracht 
die vroeger uitbesteed werd aan een externe 
dienstverlener nu intern wordt uitgevoerd;

- projectleiders aanmoedigen om aanbeste-
dingen uit te schrijven en hen begeleiden 
zodat het evaluatiekader van de projecten 
vooraf goed gedefinieerd wordt. 

De leden van het Kanaalteam zijn:

- de MSI, die het hele proces coördineert, 
zelf operaties uitvoert volgens een subsi-
diariteitsbeginsel met andere publieke 
actoren en toezicht houdt op de operati-
onele aspecten van het Kanaalplan.

- de Bouwmeester, die garant staat voor de 
algemene coherentie van het Kanaalplan, 
toezicht houdt op het ‘research by design’- 
team en opdrachtgevers bijstaat om de 
kwaliteit van de architectuur te bevorderen.

- de directie Stedenbouw van urban.brussels, 
die stedenbouwkundig advies verleent en 
alle gewestelijke stedenbouwkundige ver-
gunningen onderzoekt,

- perspective.brussels, dat betrokken is bij 
de strategische en verordenende aspecten.

Het Brussels Beer Project, een succesverhaal van het Kanaalplan

De MSI coördineerde de overheidssteun voor de installatie 
door het Brussels Beer Project van een nieuwe brouwerij 
met een capaciteit van 35.000 hectoliter op de linkeroever 
van het Biestebroekdok. Dit project biedt een kans om dit 
deel van Brussel dat in volle vernieuwing is nieuw leven in 
te blazen. Het werd van begin tot eind ondersteund door 
het Kanaalteam, de Haven van Brussel en hub.brussel. 

Dit project beantwoordt op een exemplarische wijze aan 
de doelstellingen van het Kanaalplan, want het betreft de 
verhuizing van een productieactiviteit van Limburg naar 
Brussel, de creatie van 15 à 20 jobs op termijn, een verdich-
ting van de Gebieden voor havenactiviteiten en vervoer 
(GHAV) met de vestiging van de nieuwe brouwerij op grond 
die afgestaan wordt door het logistieke bedrijf Gobert dat 
zijn oppervlakte verkleint, een compact project dat maximaal 
gebruik maakt van de beschikbare grond op de locatie, een 
onderling gebruik van de ruimte met de benutting van de 
groene zone die gerealiseerd wordt door de naburige 
concessiehouder als een soort ‘Biergarten’, een goed 
voorbeeld van stedelijke integratie door de afstemming 
tussen de GHAV, de aanpalende woonwijken en de open-
bare ruimte aan de Biestebroekkaai en het feit dat de site 
toegankelijk zal zijn voor het publiek en een goed voor-
beeld van architecturale kwaliteit dankzij de procedure 
van een private architectuurwedstrijd onder begeleiding 
van de Bouwmeester.

Links
Het kanaal in het  
noorden van Brussel.

Rechts
Het kanaal in het  
zuiden van Brussel, naast  
het Biestebroekdok.

Onder
Een simulatie van  
de vestiging van het 
Brussels Beer Project,  
op de linkeroever  
van het Biestebroekdok.
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TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van de site: 1,6 ha 

Bestaand gebouw: 48.000 m²

Belangrijkste bestemmingen na reconversie: 
moderne en hedendaagse kunst: 15.000 m2;  

architectuur: 9.000 m2; openbare,  

polyvalente, ontspannings-, educatieve 

ruimte: 10.000 m2

Eigenaar: MSI

Concessiehouder: Stichting Kanal 

(www.kanal.brussels)

AGENDA

 Maart 2015: bekendmaking  

verkoopovereenkomst tussen het 

gewest en de Groupe PSA

 2015-2016: studie van de  

programmatische mogelijkheden 

 September 2016: ondertekening  

van de intentieverklaring tussen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

en Centre Pompidou

 April 2017: organisatie van de  

architectuurwedstrijd door de MSI

 Juli 2017: selectie door de MSI  

van 7 finalisten uit 92 kandidaten 

 Maart 2018: bekendmaking  

van de winnaar door de Stichting Kanal

 Mei 2018: inauguratie van het avant- 

premièrejaar door de Stichting Kanal

 Februari 2019: aanvraag  

bouwvergunning door de Stichting Kanal

 2020: verkrijgen van de bouwvergunning 

en start van de renovatiewerken 

 2023: heropening van het volledig 

gerenoveerd gebouw

De MSI kocht de Citroëngarage aan het kanaal in 
opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en begeleidde de hele eerste fase voorafgaand 
aan de reconversie tot museum van moderne en 
hedendaagse kunst. 

SITE #6 VOORMALIGE CITROËNGARAGE
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De MSI aan de start 
van Kanal-Centre Pompidou

De showroom in de periode 
dat de Citroëngarage nog 
actief was en een beeld van 
het winnende ontwerp van 
de architectuurwedstrijd.
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SITE #6 VOORMALIGE CITROËNGARAGE

Een kathedraal
van glas en staal 
om auto’s 
te maken

In het begin van de jaren 1930 kocht André 
Citroën grond aan het IJzerplein, volgens hem 
de ideale plek voor zijn nieuwe autofabriek, 
die nog lang de grootste van Europa zal blijven. 
De locatie werd gekenmerkt door een uit-
stekende zichtbaarheid en toegankelijkheid, 
naast het kanaal en het historisch centrum 
van Brussel. Oorspronkelijk werden de auto’s 
ter plaatse gemaakt en gingen ze rechtstreeks 
van de ateliers naar de showroom om er ge-
toond en verkocht te worden. 

Samen met de Franse architect Maurice-Jacques 
Ravazé ontwierpen de Belgische architecten 
Alexis Dumont en Marcel Van Goethem een 
reusachtig complex, dat vooral uit glas, staal en 
beton bestond, geheel in de modernistische 
vormentaal van die tijd. Naast bovengenoemde 
materialen speelden thema’s als openheid, 
transparantie, flexibiliteit, horizontaliteit, 
functionaliteit en licht een grote rol.

Het complex, dat bijna een volledig stratenblok 
beslaat, bestaat uit een ‘hoofd’ en een ‘lichaam’, 
respectievelijk de showroom gericht naar de 
stad en de werkplaatsen langs de kaaien en 
het kanaal. Het imago, de mens en de logistiek 
stonden centraal bij André Citroën en zijn ar-
chitecten. De showroom, gelegen op het kruis-
punt van de IJzerplein en de Willebroekkaai, 
is een echt glazen paleis, bewust spectaculair, 
van 21 meter hoog, dat wordt gekenmerkt 
door een ronde gordijngevel die zich uitstrekt 
van de begane grond tot het dak. 

De showroom bestond oorspronkelijk alleen 
op het gelijkvloers, maar gaandeweg werden 
er extra verdiepingen in de showroom gecre-
eerd om meer ruimte voor de garage te voorzien. 
De gigantische hal van de werkplaatsen, in het 
hart van het gebouw, is opgebouwd rond twee 
interne ‘hoofdstraten’ en diverse gangpaden. 
Naast de assemblage van auto’s van vroeger 
vonden er tot 2017 nog alle garagefuncties 
plaats: onderhoud, reparatie, spuitwerk, car-
rosserie, tankstation, voorraden, kantoren… 

Hiernaast

Luchtfoto van 
het Citroëncomplex.

Twee beelden van het 
winnende project van  
de architectuurwedstrijd: 
een zicht vanaf het kanaal 
en een zicht op de binnen-
kant van de werkplaatsen.

De Citroëngarage is in 1933 opgetrokken op een terrein 
van ongeveer 1,6 hectare aan het kanaal vlakbij het Saincte-
letteplein. Het werd gebouwd op basis van schetsen van 
André Citroën zelf die er de grootste garage van Europa van 
wou maken. De totale bebouwde oppervlakte bedraagt on-
geveer 48.000 m², verdeeld over de monumentale glazen 
showroom van 21 meter hoog, de ateliers en de kantoren.

Door de ligging en het emblematische karakter is dit een 
strategische site voor de uitvoering van het Kanaalplan (zie 
p. 32-35). In 2015 maakte de Groupe PSA zijn voornemen 
bekend om de Citroën-concessie te verplaatsen naar een site 
in het centrum van Brussel die beter aansloot bij zijn behoef-
ten. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering gaf de opdracht 
om de site aan te kopen aan de Maatschappij voor Verwerving 
van Vastgoed, waarvan de taken in januari 2016 door de MSI 
werden overgenomen. De ambitie was om er een internati-
onaal museum voor moderne en hedendaagse kunst te 
ontwikkelen, nu beter bekend als Kanal-Centre Pompidou. 

Een analyse van de programmatische mogelijkheden van 
de site in de zomer van 2016 toonde de relevantie van een 
culturele herbestemming van de garage. In september 
2016 tekende de minister-president van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsakkoord met de 
voorzitter van het Centre Pompidou (Parijs) voor de trans-
formatie van de voormalige garage tot een cultuurcentrum 
van internationale allure. 

De MSI voerde vervolgens drie opdrachten parallel uit.

- Het faciliteren van de verhuizing van de autoconcessie 
door Citroën een erfpacht te verlenen op een terrein 
aan de andere kant van het kanaal, tussen het TIR-centrum 
en Thurn & Taxis. 

- Het afsluiten van een 70-jarige gebruiksovereenkomst 
met de Stichting Kanal, die eind 2017 werd opgericht 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de transfor-
matie van de site en de exploitatie van de toekomstige 
grote culturele voorziening te waarborgen. 

- Het organiseren van een internationale architectuur-
wedstrijd voor de reconversie en volledige renovatie van 
de site, naar een museum van moderne en hedendaagse 
kunst en een Internationaal Centrum voor Stedenbouw, 
Architectuur en Landschapsontwerp (CIVA). Met een 
budget van 125 miljoen euro excl. btw werd dit een van 

de grootste wedstrijden in zijn soort die ooit in Brussel 
georganiseerd werden. In april 2017 lanceerde de MSI 
de oproep. In juli 2017 selecteerde de MSI 7 finalisten uit 
de 92 inzendingen van hoog niveau. Bij de oprichting in 
oktober 2017 waarborgde de Stichting Kanal, in nauwe 
samenwerking met de MSI, de continuïteit van de pro-
cedure. De winnaar werd in maart 2018 aangeduid: noA, 
EM2N en Sergison Bates. 

Ook al blijft de MSI eigenaar van de site, de Stichting Kanal 
is verantwoordelijk voor het beheer van het project en de 
gerelateerde procedures (vergunningsaanvraag, enz.) en 
zal de renovatiewerken aansturen. De voorbereidende 
werkzaamheden beginnen in de zomer van 2019 en worden 
vervolgens opgesplitst in opeenvolgende fasen tot de offi-
ciële opening van de site, gepland in de zomer van 2023.

De Stichting Kanal organiseerde van mei 2018 tot juni 2019 
ook een jaar van avant-premières onder de naam ‘Kanal 
Brut’, waarvan de verschillende seizoenstentoonstellingen 
al tienduizenden bezoekers hebben getrokken.
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LE CHAT cartoon museum zal 
zich nestelen in het hart 
van de historische site aan 
het Koningsplein

SITE #7 BIP – HUIS VAN HET GEWEST

TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van de site: 0,356 ha  

(3.560 m²) 

Oppervlakte van het project: 
0,1223 ha (1.223 m²)

Bestaande gebouwen: 
10.752 m² (3 gebouwen)

Nieuwe gebouwen: 
4.000 m² (bruto-oppervlakte)

Toekomstige jobs: 25

Eigenaar: MSI

Bouwheer: MSI

Partners: Philippe Geluck, Bozar,  

Coudenbergpaleis, GOB (Directie Facilities), 

visit.brussels, vzw Kunstberg

BEGROTING

 SAU : 9,38 miljoen euro  

(gebouw)  

 Philippe Geluck: 4,5 miljoen euro  

(interieur) 

 Bozar: 2,3 miljoen euro  

(ondergrondse opslagruimte) 

AGENDA

 November 2016: benoeming architect 

 November 2018: presentatie voorontwerp

 2019: aanvraag stedenbouwkundige 

vergunning 

 2020: aanvang werf 

 2023: opening

Koninklijke site 
voor LE CHAT  
cartoon museum
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SITE #7 BIP – HUIS VAN HET GEWEST

De MSI is eigenaar van de site van het Bip – Huis van het 
Gewest, op de hoek van de Koningsstraat en het Koningsplein, 
tussen het Muziekinstrumentenmuseum en het Koninklijk 
Paleis. Het complex wordt meestal gewoon ‘het Bip’ genoemd, 
de afkorting van ‘Brussels Info Place’. Het is een visitekaartje 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie tekst hieronder).

De gewestregering heeft de MSI de opdracht gegeven om 
op deze plek een moduleerbaar gebouw te ontwerpen voor 
een nieuwe pagina in de Belgische en Brusselse cultuur: het 
project LE CHAT cartoon museum van Philippe Geluck. Het 
zal bestaan uit drie afdelingen, Le Chat van Philippe Geluck, 
grote meesters en jonge talenten in cartoons en de kat door 
de eeuwen en culturen heen. 

Insluiting en samenwerking

Aangezien het nieuwe gebouw van ongeveer 4.000 m2 op 
7 verdiepingen (waarvan 4 boven de grond) geklemd zal 
zitten tussen de gebouwen van het Bip en twee van Bozar, 
heeft de MSI van meet af aan overleg gepleegd met alle 

actieve maquette van Brussel vormen een ideaal 
vertrekpunt voor een ontdekking van de stad. 
De gewestelijke toerismedienst visit.brussels 
heeft hier zijn kantoren en infopunt. De Brus-
selse gewestregering houdt er haar wekelijkse 
vergaderingen. Daarnaast zijn er onder meer 
nog tijdelijke tentoonstellingen, evenementen 
en educatieve activiteiten, enz.

Het Hotel van Grimbergen op nummer 2 en 4 
van de Koningsstraat behoorde oorspronkelijk 
toe aan de abdij van Grimbergen en heeft sinds 

omringende culturele instellingen om haar interventie in 
deze omgeving te optimaliseren, zodat die ook ten goede 
kunnen komen aan deze instellingen. 

Dit overleg heeft geleid tot twee belangrijke samenwer-
kingsmodellen voor een deel van het nieuwe gebouw. Zo zal 
de MSI voor Bozar 2 ondergrondse verdiepingen inrichten 
om hun opslagcapaciteit te kunnen uitbreiden met een 
rechtstreekse toegang vanuit de Henry Le Bœufzaal. Voor 
het Coudenbergpaleis wordt in het nieuwe gebouw een 
verbinding gecreëerd tussen de ondergrondse archeolo-
gische overblijfselen en de rest van het museumparcours 
op de benedenverdieping. Hierdoor zal onder meer de toegang 
voor rolstoelgebruikers worden verbeterd. 

Omdat het LE CHAT cartoon museum gebouwd zal worden 
tussen beschermde bouwwerken, in een wijk met sporen uit 
de geschiedenis van ons land, heeft de MSI ook veel overleg 
gepleegd met de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen en de vzw Kunstberg. Het zal het al jaren 
leegstaande gebouw zonder erfgoedwaarde vervangen, 
(het enige niet-beschermde gebouw in dit bijzonder verdicht 
historisch en cultureel gebied). Na de bouw zal het LE CHAT 
cartoon museum toegankelijk zijn via de met twee leeuwen 
geflankeerde poort aan de Koningsstraat 6, de ingang van 
de Cour des Lions.

Agenda en begroting 

In het kader van de openbare aanbesteding voor de selectie 
van een architect voor dit nieuwe gebouw selecteerde de 
MSI eind 2016 het Atelier Pierre Hebbelinck. Dit archi-
tectenbureau ontwierp een instrumentaal museumgebouw 
dat functioneel en moduleerbaar is en dat officieel werd 
voorgesteld op 22 november 2018, de dag waarop minister-
president Rudi Vervoort en de cartoonist de gebruiksove-
reenkomst ondertekenden.

De MSI plant de aanvraag voor de stedenbouwkundige 
vergunning in 2019 in te dienen, de start van de werken in 
2020 en de voltooiing daarvan in 2022, waarna het team 
van Philippe Geluck de binneninrichting op zich zal nemen 
voor een geplande opening van het museum in 2023. 

De MSI investeert 9,38 miljoen euro in de bouw van de 
moduleerbare casco-constructie en Philippe Geluck investeert 
4,5 miljoen euro in de totale binneninrichting met de hulp 
van zijn mecenassen en privésponsors. De cartoonist doneert 
bovendien een reeks van zijn persoonlijke werken aan het 
gewest. En Bozar financiert de 2,3 miljoen euro die nodig 
zijn voor de bouw van de ondergrondse opslagruimtes. 

de Franse Revolutie diverse bestemmingen 
gehad. Het opgedeelde gebouw bood plaats 
aan diverse handelszaken, zoals een café (Café 
van de Vriendschap, rond 1830), een boekhandel 
(rond 1840) en een bank (Lloyd’s, rond 1920). 
Daarna vonden enkele overheidsdiensten er 
onderdak, eerst van de federale staat (1984) 
en daarna van het gewest (1989). Begin jaren 
1990 kreeg het publiek voor het eerst toegang 
tot de archeologische resten van het Couden-
bergpaleis, het voormalige paleis van de hertogen  
van Brabant en daarna van keizer Karel V, die 

onder het huidige Koningsplein liggen. Het 
Hotel van Grimbergen vormt momenteel de 
hoofdingang van het complex en geeft onder 
meer toegang tot de kantoren van visit.brussels 
en de tentoonstelling experience.brussels. 

Het Hotel van Lalaing (of Spangenhotel), op 
nummer 11-12 van het Koningsplein, ligt aan 
het einde van een binnenkoer, die is afgesloten 
met een indrukwekkend hekwerk. Dit was de 
residentie van Willem van Oranje vanaf 1821 tot 
de inbeslagname tijdens de Belgische Revolutie. 

De Belgische staat vestigde er achtereenvolgens 
het Hoog Militair Gerechtshof, het ministerie van 
Openbare Werken, het ministerie van Spoor-
wegen en het Rekenhof. Volgens de legende 
werd hier de Belgische Grondwet getekend 
door koning Leopold I, in de zaal waar nu de 
wekelijkse vergaderingen van de Brusselse ge-
westregering plaatsvinden, de Leopoldzaal. 

Het ‘tussengebouw’, zichtbaar rechts van de 
koer van Koningsplein 10-11, verbindt de twee 
historische herenhuizen. 

Op de site van de Koningstraat die toebehoort 
aan de MSI betrekt het Bip momenteel drie be-
schermde gebouwen uit 1776, die gebouwd 
werden tijdens de aanleg van het Koningsplein. 
Het complex werd heropend in 2008 na een 
grondige renovatie in meerdere fasen door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De drie gebouwen vertellen meerdere hoofd-
stukken uit de geschiedenis van België en 
Brussel en bekleden momenteel verschillen-
de functies. De permanente tentoonstelling 
experience.brussels en een gigantische inter-

Een site met een 
rijke geschiedenis 
en een visite-
kaartje voor het 
Brussels Gewest

Hiernaast en hierboven

Ingebed tussen het Bip en 
Bozar zal LE CHAT cartoon 
museum toegankelijk zijn 
via de Cour des Lions in de 
Koningsstraat 6 en het zal 
beschikken over een 
cafetaria met een terras 
dat een magnifiek uitzicht 
over de stad biedt.

De MSI, eigenaar van  
het Bip (Brussels Info Place) – 
Huis van het Gewest,  zal een  
hedendaags flexibel gebouw 
neerzetten dat het museum  
van tekenaar Philippe Geluck  
zal huisvesten. Een investering 
die ook ten goede komt aan  
de omringende culturele  
instellingen waarmee de MSI 
nauw heeft samengewerkt.
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Architecturale  
parel en groene oase  
in ere hersteld

SITE #8 HIPPODROOM VAN UKKEL-BOSVOORDE
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De MSI is gestart met de restauratie van  
de opmerkelijke historische gebouwen van de 
voormalige renbaan, een toegangspoort tot  
het Zoniënwoud. Ze heeft ook een concessiehouder 
aangewezen die de site zal ontwikkelen als een 
recreatieve groenvoorziening voor gezinnen. 

TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van het terrein: 32,5 ha

Bestaande gebouwen: 29

Gerestaureerde gebouwen: 4 (1.700 m²) 

Geplande restauraties van gebouwen: 
13 (2.900 m²)

Gepland aantal jobs: 75

Eigenaar: Gewest / erfpacht MSI

Coördinatie: MSI

Concessiehouder: Drohme

Partners: urban.brussels (Directie  

Erfgoed), Leefmilieu Brussel

BUDGET

 MSI: 6 miljoen euro (restauratieproject 

2014-2016)

 EFRO: 2,2 miljoen euro

 Drohme: 4,5 miljoen euro

AGENDA

 2012: erfpacht van het gewest 

 aan MVV (nu MSI)

 Juli 2014 (MVV): selectie concessiehouder

 2014-2016 (MVV-MSI): restauratie van 

de 4 belangrijkste historische gebouwen 

 September 2016: inhuldiging  

van de 4 gebouwen

 Oktober 2016: selectie (na aanbesteding) 

van de architecten voor de tweede  

restauratiefase van de gebouwen 

 Februari 2017: selectie (na aanbesteding) 

van een studiebureau voor de  

modernisering van de infrastructuur 

(riolering, waterleiding, elektriciteitsnet…)

 September 2018: indiening van het 

dossier voor de stedenbouwkundige 

vergunning voor de restauratie van de 

andere gebouwen

 December 2018: selectie  

(na aanbesteding) van een bedrijf voor 

de modernisering van de nutsvoorzie-

ningen (water, gas, elektriciteit)

De Grote Tribune is 
gerestaureerd door de MSI 
en zal het middelpunt 
vormen van het project van 
Drohme om de site weer tot 
leven te wekken.
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SITE #8 HIPPODROOM VAN UKKEL-BOSVOORDE

Het beschermde complex van de hippodroom van Ukkel- 
Bosvoorde beslaat een oppervlakte van 32,5 hectare en bestaat 
uit een renbaan en 29 gebouwen. 

In 2012 heeft het gewest een erfpachtrecht van 99 jaar op het 
terrein toegekend aan de Maatschappij voor Verwerving van 
Vastgoed, waarvan de taken in januari 2016 door de MSI 
werden overgenomen: zorgen voor de restauratie van de be-
langrijkste historische gebouwen en voor de ontwikkeling van 
de site als toegangspoort tot het Zoniënwoud en als recrea-
tieve, educatieve en culturele groenvoorziening voor gezinnen, 
met respect voor het natuurlijke en architecturale erfgoed.

De MSI voert deze taken uit in nauw overleg met Leefmilieu 
Brussel, de directie Erfgoed van urban.brussels, Brussel 
Mobiliteit en de omliggende gemeenten.

Restauratie in fasen

Tussen 2014 en 2016 vond de ambitieuze restauratie plaats van 
de buitenste schil van de vier meest emblematische gebou-
wen van de hippodroom: de grote tribune, de kleine tribune, 
het weeglokaal en de jurytoren. Dit restauratieproject voor 
een totaalbedrag van 6 miljoen euro met de MSI als bouwheer 
werd aan het begin van de zomer van 2016 opgeleverd.  
De 4 gebouwen werden half september 2016 ingehuldigd 

Een site met een 
rijke geschiedenis
In de 18de eeuw bereikte het Britse enthousi-
asme voor de paardenrensport België: de eerste 
paardenrennen vonden plaats in Spa in 1773. 
Brussel moest wachten tot 1779 om de eerste 
paarden te zien rennen in de Groendreef. De 
aantrekkingskracht van deze sport bleef maar 
groeien en de paardenrensport beleefde tussen 
1880 en 1940 een echte gouden eeuw. 
In augustus 1875 schonk de staat een stuk 
Zoniënwoud voor paardenrensport en kleid-
uifschieten aan de stad Brussel. Het werd 
officieel ingehuldigd in 1880 door Leopold II. 
De Koninklijke Onderneming ter Aanmoediging 
van de Verbetering van de Paardenrassen en 
Paardenrensport was tot aan de sluiting ver-
antwoordelijk voor de uitbating. 
De site werd ontwikkeld volgens de plannen 
van landschapsarchitect Édouard Keilig, die 
ook het Terkamerenbos heeft ontworpen, met 
de renbaan als een recreatieve voorziening. De 
hoofdgebouwen, waaronder de grote tribune 
en de kleine tribune, dateren van 1878 en wer-
den gebouwd in een eclectische en pittoreske 
stijl. Geïnspireerd door de landelijke architec-
tuur wordt deze trend gekenmerkt door het 
gebruik van uitgebreide houten elementen, 
originele daken en tweekleurige bakstenen 
gevels. Het weeglokaal werd in 1900 gebouwd 
door de architect François Kips, in een eclec-
tische stijl met elementen uit de art nouveau. 
De jockeys werden er in hun outfit (kleren en 
zadels) voor en na de race gewogen. In 1951 
voegde architect Breydel hier een modernis-
tische uitbreiding aan toe, die bestaat uit 
een klein betonnen volume met een niveau 
volledig in glas op palen voor een panora-
misch zicht over de renbaan. Hij ontwierp ook 
de jurytoren of de ‘starttoren’ in een moder-
nistische stijl. 
Vanaf de jaren tachtig trokken wedstrijden 
steeds minder toeschouwers. In 1987 werd het 
centrale grasveld verhuurd aan een golfclub. 
En in 1995 liepen de paarden er hun laatste 
ronde. Nadien werd het terrein gedurende 
enkele jaren gebruikt voor diverse recreatieve 
en feestelijke activiteiten.

Daarnaast heeft de MSI in september 2016 een offerteoproep 
gelanceerd voor de selectie van een technisch studiebureau 
voor de modernisering van de infrastructuur van de hip-
podroom (riolering, waterleiding, elektriciteitsnet…) om deze 
weer volledig functioneel te maken in het kader van de her-
ontwikkeling van de site. Het bureau werd in februari 2017 
aangeduid om deze volledig verouderde infrastructuur aan te 
pakken die sinds het begin van de hippodroom in 1875 geen 
enkele modernisering heeft ondergaan (lees tekst hiernaast).
 

Ontwikkeling van de site

Voor de ontwikkeling van de recreatieve, educatieve en cul-
turele groenvoorziening voor het hele gezin heeft de MSI 
een private concessiehouder aangeduid, de firma Drohme, 
voor een periode van 15 jaar die inging op 1 juli 2014. 

Drohme werd geselecteerd na een Belgische en Europese 
offerteoproep met strenge voorwaarden: respect en valori-
satie van het natuurlijke en architecturale erfgoed, gratis 
toegang tot het grootste gedeelte van de site, kwaliteit van 
het recreatieve, educatieve en/of culturele programma, ac-
tiviteitengedeelte voor kinderen, activiteiten in meerdere 
seizoenen, milieubeheer van het project, mobiliteit, enz.

Sinds de benoeming ziet de MSI erop toe dat de opdracht 
wordt uitgevoerd volgens het bestek van de concessiehou-
der. Deze laatste moet voldoen aan een reeks voorwaarden 
om het erfgoed en het milieu te respecteren, zowel voor de 
organisatie van (sportieve, culturele, familiale, recreatieve, 
educatieve…) evenementen op het terrein, als voor de facili-
teiten (rond gebouwen, opening van een restaurant in de 
weegkamer…). Tevens moet de concessiehouder nog de 
nodige vergunningen verkrijgen om bepaalde delen van 
het initiële project uit te voeren. 

Maar de diverse initiatieven die de concessiehouder sinds 
2014 heeft georganiseerd op de site (opening van het 
restaurant Le Pesage, theatervoorstellingen, Appelfeest, 
tentoonstelling van hedendaagse kunst, initiaties en sport-
wedstrijden, enz.) waren een groot succes bij het publiek en 
de media. Veel Brusselaars hebben de kans gekregen de 
site te herontdekken. 

Hiernaast

Plan van de belangrijkste 
elementen die Drohme  
zal inzetten voor  
een bruisende site.

Hieronder

De MSI heeft zeer  
gespecialiseerde ambachts-
lieden gemobiliseerd  
voor de restauratie  
van de belangrijkste 
historische gebouwen.

door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en door de directeur van de MSI.

In augustus 2016 lanceerde de MSI de procedure voor de 
selectie van een studiebureau voor de volgende restaura-
tiefase van gebouwen op de site. In oktober 2016 werd een 
bureau aangesteld. Deze tweede fase, volgens een nog nader 
te bepalen planning, betreft de andere gebouwen met 
een grote erfgoedwaarde: de toegangsgebouwen op het 
kruispunt van de Rooseveltlaan en de Terhulpsesteenweg;  
de grote stallen; de gokloketten, …

ONTWERP OKTOBER 2018  
VOOR REALISATIE TEGEN 2021

VANDAAG
01 DE RING / WANDELINGEN
02 GOKDORP
03 GROTE TRIBUNE
04 WEEGLOKAAL –  
RESTAURANT “LE PESAGE”
05 KLEINE TRIBUNE
06 GOLF – CLUB HOUSE

MORGEN
07 HUIS VAN DE SPORT
08 SPORTZONE
09 RECREATIEZONE
10 HUIS VAN HET BOS
11 PARCOURS VAN DE BOOMTOPPEN
12 UITZICHT VAN DE BOOMTOPPEN
13 TUINEN VAN EUROPA
14 BIO-BISTRONOMISCH RESTAURANT
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In de Deltadriehoek, naast het metrostation en -depot 
Delta en de universiteitscampus VUB-ULB en tussen drie 
spoorlijnen ligt het 10 hectare braakliggend terrein dat ei-
gendom is van de MSI. Deze laatste werkt aan de active-
ring ervan in het kader van de opdracht van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering voor de operationele uitvoering 
van de prioritaire ontwikkelingspolen. 

In 2012 kocht de MSI (toen de MVV) het terrein van Infrabel 
vanwege het strategisch belang: deze belangrijke grondre-
serve voor het gewest bevindt zich aan het einde van het 
stedelijk deel van de snelweg E411.

Inhuldiging van regionaal medisch centrum

Op de vraag van het gewest naar de ontwikkeling van een 
nieuw medisch centrum in dit gebied werd in 2013 een 
overeenkomst gesloten tussen de MVV (de toekomstige 
MSI) en het CHIREC voor de verkoop van het noordelijk ge-
deelte van de Deltadriehoek, aan de Vorstlaan, met het oog 
op de bouw van een nieuw medisch centrum.

De opening van het nieuwe CHIREC Delta, dat een reeks 
ziekenhuisdiensten groepeert die voordien in twee kleinere 
ziekenhuizen in Ukkel en Etterbeek gevestigd waren, vond 
plaats in december 2017 en de officiële inhuldiging volgde in 
januari 2018. Een tweede ontwikkelingsfase van het CHIREC- 
project, met een gemengd programma (huisvesting, winkels 
en voorzieningen), startte in 2018.

Tegelijkertijd werkt de MSI samen met de gemeente Ouder-
gem, CHIREC, Beliris, Brussel Mobiliteit, Infrabel en BPost aan 
de ontlsuiting van het zuidelijke deel van de Deltadriehoek, 
waarbij eveneens wordt gewerkt aan de verbetering van de 
toegankelijkheid van het nieuwe ziekenhuis, de algemene 
mobiliteit van deze stadsingang en de bereikbaarheid van het 
toekomstige ‘mail center’ waarvoor BPost een architectuur-
wedstrijd heeft uitgeschreven. De eerste wegwerkzaamheden 
aan het zuidelijk deel van de Deltadriehoek zijn gepland tegen 
eind 2020.

Stadsproject met een verticale mix

Voor de ontwikkeling van het zuidelijke deel van de Deltadrie-
hoek werkt de MSI ook samen met perspective.brussels als 
onderdeel van het richtplan van aanleg Delta-Herrmann- 
Debroux, dat alle gebieden langs de zuidelijke invalsweg van 
Brussel bestrijkt, van Delta tot de stadsgrenzen.

Doel: een gemengd programma van +/- 43.000 m2 voorzie-
ningen, woningen en bedrijven waarvan de MSI de uitvoering 
zal begeleiden. Kenmerkend voor dit project is de verticale 
mix die mogelijk wordt gemaakt door het niveauverschil van 
10 meter tussen het hoogste punt van de Deltadriehoek 
(Triomflaan) en het laagste punt. De lager gelegen niveaus 
van de laan zijn bestemd voor logistieke functies en het plat-
form ter hoogte van het gelijkvloers van het ziekenhuis voor 
voorzieningen en groen; op de verdiepingen komen woningen. 

TECHNISCHE FICHE  

Oppervlakte van de site: 10 ha 

Geplande programmatie: 43.000 m² 

(voorzieningen/productieve activiteiten:  

+/- 18.000 m²; woningen: +/- 25.000 m²; 

bedrijven: +/- 7.000 m²; stadslandbouw: 

+/- 16.000 m²)

Inrichting van de openbare ruimte en 
groenvoorzieningen: 1 ha 

Gepland aantal bewoners: +/- 750

Jobs: Zuidelijke deel: +/- 1.000,  

Ziekenhuis: +/- 2.000

Eigenaar: MSI

Partners: perspective.brussels, Brussel 

Mobiliteit, MIVB, Beliris, CHIREC, NMBS, 

Infrabel, Oudergem

AGENDA

 2012: aankoop terrein door MVV (nu MSI)

 2013: verkoop noordelijk deel van het 

terrein aan CHIREC

 December 2017: opening van het 

medisch centrum New CHIREC Delta

 2020-2021: wegenwerken zuidelijk 

deel Delta 

 2019-2020: goedkeuring richtplan  

van aanleg

 2019-2029: uitvoering van het  

stadsproject

Toekomstige 
toegangspoort 
voor het zuiden 
van Brussel  

SITE #9 DELTA

De MSI is bevoegd voor de operationele 
uitvoering van de Deltadriehoek,  
een afgebakend gebied van 10 hectare 
dat een nieuwe multifunctionele  
toegangspoort tot het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest moet worden. 

Hiernaast

Twee schema’s van het RPA 
die de inrichting van het 
platform weergeven (links 
de sokkel, rechts het 
niveau van de Triomflaan). 

Hieronder

Zicht op de Deltadriehoek 
vanaf het lage gedeelte van 
de site, met het gloednieu-
we ziekenhuis op de 
achtergrond.



TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van de site: 13 ha 

Nieuwe gebouwen: +/- 90.000 m² 

(woningen: +/- 45.000 m² waarvan 80% 

publiek; voorzieningen: +/- 20.000 m² 

waarvan 10.000 m² Infrabel Academy; 

productieactiviteiten en handelszaken: 

+/- 25.000 m²)

Te ontwikkelen openbare ruimte en 
groenvoorzieningen: 3 ha 

Eigenaar: Infrabel / NMBS (op termijn: 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Coördinatie: SAU

Partners: perspective.brussels, Leefmilieu 

Brussel, Brussel Mobiliteit, Infrabel, 

NMBS, MIVB, gemeente Molenbeek, 

Logement Molenbeekois, citydev.brussels, 

BGHM, enz.

AGENDA

 2018 - 2021: bouw van de Infrabel 

Academy

 Februari 2019: goedkeuring door de 

gewestregering en openbaar onderzoek 

door perspective.brussels van het 

richtplan van aanleg (RPA)

 September 2019: aanvang tijdelijk 

gebruik van het gewestelijk perceel 

 2020-2021: bouw van een tijdelijke 

remise door de MIVB 

 2020-2024: ontwikkeling van een 

evolutief park door Leefmilieu Brussel

 2022-2024: renovatie van de hub van 

het openbaar vervoer Beekkant,  

inclusief de voetgangersbrug Beekkant 

Vernieuwing 
in het westen
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SITE #10 WESTSTATION

Een bovenaanzicht op  
het braakliggend terrein 
van het Weststation  
en het masterplan van de 
geplande ontwikkelingen.
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SITE #10 WESTSTATION

Het braakliggend terrein van het Weststation is een om-
vangrijke langgerekte site van 13 hectare, aan weerszijden 
van de spoorlijn L28, van ongeveer een kilometer lang. 

Dit gebied werd vroeger gebruikt als goederenstation en vormt 
vandaag een breuklijn tussen twee delen van Molenbeek: 
het dichtbebouwde oosten met oude woningen en het 
westen dat recenter ontwikkeld werd met voornamelijk sociale 
woningblokken.

Sinds de renovatie van het Weststation tot een intermodale 
hub van openbaar vervoer (trein, metro, tram, bus) en de 
reorganisatie van het metronet is dit één van de best be-
reikbare wijken van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
met het openbaar vervoer, met 1 treinstation, 3 metrostations 
en meerdere tram- en bushaltes.

De MSI kreeg de opdracht van de Brusselse regering om de 
ontwikkeling van deze site in goede banen te leiden en de 

ambities van het gewest te bewaken beginnend met de 
aankoop van het terrein, die momenteel in handen is van de 
NMBS en Infrabel. MSI werkt samen met perspective.brussels, 
die verantwoordelijk is voor de opmaak van het richtplan van 
aanleg (RPA), en coördineert de acties en ambities van de 
betrokken actoren: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, 
MIVB, Infrabel, NMBS, BGHM, citydev.brussels, Net Brussel 
en de gemeente Molenbeek.

Een gebied verdeeld in vier kwadranten

Het ontwerp-RPA, dat in opmaak is, verdeelt het gebied in 
vier kwadranten. Het gebied wordt in de lengte doorsneden 
door de lijn L28, die oostelijk geflankeerd zal worden door 
een fiets- en wandelroute. In de breedte wordt de huidige 
verouderde voetgangersbrug Beekkant vervangen door 
een nieuwe oversteekplaats voor zacht verkeer. 

Elk kwadrant krijgt een eigen karakter met in het noordoosten 
een park, in het zuidoosten een gemengde ontwikkeling 
met ongeveer 35.000 m² woningen, een grootstedelijke 
voorziening en productieactiviteiten, in het noordwesten 
een niet-toegankelijke zone voor biodiversiteit en in het 
zuidwesten een campus bestaande uit de Infrabel Academy, 
voorzieningen en productieactiviteiten, met een groene 
verbinding met het Marie-Josépark.

De site is ook opgenomen in de perimeter van het stadsvernieu-
wingscontract 3 ‘Beekkant - Weststation - Ninoofsesteenweg 
- Brel’, dat werd goedgekeurd door de gewestregering. 
Hetstadsvernieuwingscontract 3 plant tegen 2024 onder 
meer de aanleg van de fiets- en wandelroute langs de L28, de 
vernieuwing van de voetgangersbrug Beekkant door Brussel 
Mobiliteit, de aanleg van het park door Leefmilieu Brussel en 
de renovatie en inrichting van een reeks openbare ruimten. 

De MSI verenigt de actoren 

Als verantwoordelijke voor de operationele coördinatie van 
al deze projecten, gedragen door verschillende actoren, 
heeft de MSI tot nu toe:

- de onderhandelingen gecoördineerd over de aankoop 
van de gronden die momenteel eigendom zijn van de 
NMBS en Infrabel. Deze onderhandelingen hebben geleid 
tot een consensus over de basisprincipes van het dossier, 
maar nog niet tot de ondertekening van de koopakte.

- diverse studies uitgevoerd of geïnitieerd zoals bijvoorbeeld 
de opmeting van de site, een hydrologische studie van de 
site en haar omgeving, een stabiliteitsonderzoek van be-
staande loodsen, haalbaarheidsonderzoeken van een 
aantal projecten, de raming betreffende de bodemsanering.

- de voorbereidingen getroffen om de operationalisering 
van de ontwikkeling in gang te zetten zodra de verkoop 
officieel is. Zo bereidde Leefmilieu Brussel in samenwerking 
de MSI de nodige aanbestedingen voor om het beheer 
van de site op te nemen. 

- een project opgezet voor tijdelijk gebruik van een perceel 
op de site dat reeds eigendom is van het gewest. 

- in samenwerking met diverse partners gewerkt aan het 
opzetten van de geplande projecten zoals de eventuele 
schuifoperatie met de sociale woningen grenzend aan de 
site en een definitiestudie voor een globaal mobiliteits-
project aan Beekkant (uitbreiding van het metrostation, 
nieuwe bushalte, nieuwe fietsers- en voetgangersbrug 
over de L28 die aansluit op de fiets- en wandelroute 
langs deze lijn, de omliggende openbare ruimte…).

De MSI coördineert de ontwikkeling van  
het braakliggend terrein van het Weststation  
tot een nieuwe wijk met woningen, voorzieningen, 
activiteiten en een ruim park. Om de breuklijn  
tussen de omliggende stadsdelen te dichten, zijn 
nieuwe oversteken gepland over de spoorweg. 

Hierboven

Het richtplan van aanleg 
plant een ontwikkeling  
van de site in vier 
kwadranten, elk met hun 
specifieke “karakter”.
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Een vernieuwd baken 
voor de voetgangerszone

TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte van de site: 0,356 ha  

(3.560 m²) 

Het bestaande gebouw: +/- 19.000 m²

Gepland aantal bewoners: 
+/- 60 (6.000 m² huisvesting)

Gepland aantal jobs: +/- 100

Eigenaar: Gewest

Koper: VDD Project Development -  

Vervoordt r.e.

Begeleiding verkoop: MSI

Partenaires: GOB (directie Facilities), 

Brussel-Stad, urban.brussels, bma. 

brussels, Leefmilieu Brussel

AGENDA

 Juni 2017: bekendmaking van het bestek 

van de verkoop onder voorwaarden 

 Oktober 2017: selectie van een  

shortlist van 5 kandidaat-kopers uit  

de 16 kandidaten 

 Maart 2018: indiening van gedetailleerde 

projecten door 3 kandidaten

 Juni 2018: keuze voor het consortium 

VDD Project Development - Vervoordt r.e. 

(samen met Coussée & Goris Architecten)

 Najaar 2019: vergunningsaanvraag

 2020: toekenning van de vergunning 

 2023: heropening van het volledig 

herontwikkeld gebouw

SITE #11 VOORMALIG ACTIRIS-GEBOUW
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The Dome geeft een nieuwe 
aanblik aan het voormalig 
Actiris-gebouw tegenover  
de Beurs.
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SITE #11 VOORMALIG ACTIRIS-GEBOUW

Begin 2017 gaf de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de MSI 
de opdracht voor de begeleiding van de verkoop van het ge-
bouw waar Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling, tot voor kort was gehuisvest. Dat pand 
in het stadscentrum, tegenover de Beurs en dus midden in 
de nieuwe voetgangerszone, bestaat uit zeven verdiepin-
gen boven het gelijkvloers. Het beslaat meer dan de helft van 
het stratenblok tussen de Anspachlaan, de Paul Delvauxstraat 
en de Kiekenmarkt.

Voor de verkoop van dit gewestelijk goed heeft MSI gekozen voor 
de procedure van een verkoop onder voorwaarden. Gezien de 
strategische ligging in het stadscentrum, dat in volle herontwik-
keling is, oordeelde de MSI dat de prijs niet het enige criterium 
mocht zijn voor de keuze van de toekomstige koper. Daarom heeft 
MSI in haar selectie en toewijzingscritreria de focus gelegd op: de 
knowhow en de ervaring van de kandidaat-kopers; de voorge-
stelde stedenbouwkundige visie; architecturale kwaliteit en de 
duurzaamheid van het project; bestemming; mix van functies; het 
commerciële aanbod,de circulatie inhet voorgesteld project en het 
realisme voor betreffende de planning voor de herbestemming. 

De MSI publiceerde het bestek van de verkoop onder voorwaarden 
in juni 2017. Van de 16 kandidaturen die werden ingediend bin-
nen de voorpgestelde timing, eind augustus 2017, selecteerde 
de MSI eind oktober 2017 een shortlist van 5 kandidaat-kopers. 
Van hen dienden er 3 een gedetailleerd dossier in in maart 
2017. En midden juni 2018 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, op advies van de MSI na analyse van de offertes, de 
MSI de opdracht gegeven om de verkoopprocedure af te ronden 
met het geselecteerde consortium: VDD Project Development 
- Vervoordt r.e. (met Coussée & Goris Architecten), waarvan het 
project het meest in overeenstemming werd bevonden met de 
doelstellingen van het gewest en de stad (zie tekst hieronder). 
De MSI werkte voor de keuze van de koper en de opvolging van 
het projectnauw samen met een aantal gewestelijke instanties 
(urban.brussels, bma.brussels …) en met Brussel-Stad. 

Samen met dezelfde instellingen staat de MSI sindsdien de 
koper bij in de procedures die nodig zijn om een overgangs-
gebruik te organiseren en in het verkrijgen van de vergunningen 
die nodig is voor de herontwikkeling van het gebouw. De finale- 
oplevering wordt voorzien in 2023.

Hierboven

Eataly, commerciële trekker 
van het project The DOME. 

Simulatie van het  
toekomstige gebouw na  
de herontwikkeling (zicht 
vanaf de Anspachlaan).

foodcourt met restaurants, cafés, een ver-
smarkt en een opleidingscentrum’. Eataly zal 
zich vestigen op het gelijkvloers en de eerste 
verdieping van het pand met terrassen op  
de Anspachlaan. Het commerciële aanbod 
wordt aangevuld met een Delhaize met een 
nieuw stedelijk concept op het gelijkvloers 
en een klassieke supermarkt op de onder-
grondse verdieping. 

Op de bovenverdiepingen komt een eigen-
tijds stedelijk woon- en werkprogramma. De 
coworkingruimte zal uitgebaat worden door 
Fosbury&Sons. De dakkoepel is toegankelijk 
voor het publiek en geeft een uniek uitzicht 
op de stad. 

De ontwikkelaars gingen in zee met de gere-
nommeerde architecten Coussée & Goris. 
Het team herinterpreteert met zijn project-
voorstel de haussmanniaanse architectuur, 
kenmerkend voor de centrale lanen. Het  
gebouw krijgt opnieuw een sterke architec-
turale identiteit. De verticale elementen 
worden geaccentueerd, het mansardedak 
wordt vervangen door strak vormgegeven 
dakkapellen, onder de dakrand worden  
balkons geïntroduceerd, de luifel wordt 
krachtig vormgegeven en de historisch 
waardevolle elementen zoals de koepel wor-
den opnieuw in de verf gezet. Aan de  
Kiekenmarkt wordt het minst waardevol deel 
vervangen door een nieuwbouw. 

Het project ambieert onafhankelijk van fos-
siele energie te functioneren en zal maximaal  
gebruikmaken van de beschikbare energie op 
de site in combinatie met innoverende technie-
ken. Gezien de voortreffelijke ontsluiting van 
de plek met het openbaar vervoer worden geen 
parkeerplaatsen gepland, met uitzondering van 
5 parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s, 
maar wordt volop ingezet op fietsenstallingen. 

In afwachting van de nodige vergunningen 
voor de reconversie is een voorlopig gebruik 
van een groot deel van het bouwblok gepland. 
Hiertoe heeft VDD Project Development - 
Vervoordt r.e een overeenkomst gesloten 
met Entrakt, dat de focus zal leggen op een 

tijdelijk gebruik dat compatibel is met het 
gebouw en aangepast is aan de toekomstige 
ontwikkeling van het pand. 

VDD Project Development en Vervoordt r.e., 
beide actief in de renovatie van historisch 
waardevolle sites, presenteren met het project 
The DOME een boeiende revalorisatie van 
het voormalige kantoorgebouw van Actiris, 
dat een sterke bijdrage zal leveren aan de 
stadsvernieuwing van het centrum van Brussel. 
De combinatie van een hoogwaardige architec-
tuur met een aantrekkelijk programma staat 
garant voor de activering van de centrale lanen. 

Johan Vandendriessche, zaakvoerder van 
VDD, heeft een exclusieve joint venture ge-
sloten met Eataly, dat wordt omschreven als 
‘het culinaire walhalla voor liefhebbers van 
Italiaanse voeding, een combinatie van een 

The Dome,  
de winnaar van  
de verkoop onder 
voorwaarden

De MSI begeleidde, in opdracht van het gewest, 
een procedure voor de verkoop onder voorwaarden 
van het gebouw van 19.000 m², tegenover de Beurs,
in het midden van de nieuwe voetgangerszone en 
zag erop toe dat het herbestemmingsproject in lijn 
ligt met de vernieuwing van het stadscentrum. 
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