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I. PROBLEEMSTELLING EN AANLEIDING VOOR DEZE STUDIE 
 
De aanleiding 
De bouwaanvraag voor een megaproject ‘Congres’ doet heel 
wat kritische vragen rijzen. Niettegenstaande  119 
bezwaarschriften werd het ontwerp voorwaardelijk 
goedgekeurd.  
De fantasieloosheid en het gebrek aan groen valt op : hoe 
kan je hier wonen met een kinderrijk gezin? 
Op het ogenblik ligt het initiatief bij de promotors en niet bij 
de burgers of de politici, zij staan machteloos en moeten de 

projecten goedkeuren als ze voldoen aan de 
stedenbouwkundige regels. Het probleem is dat men met 
regels geen architecturale kwaliteiten kan afdwingen. 
Daarom deze studie (ontwerpend onderzoek): vanuit een 
alternatieve visie op de stad kan men de bewoners 
inspireren om keuzes te maken over de toekomst van hun 
stad. Een volksjury is de oplossing, zie nieuwsbrief nr 28, 
pagina 15. 
 

Probleemstelling, de bestaande toestand 
De Pachecolaan snijdt als een mes doorheen de wijk en is 
een barrière is tussen de hoog- en de laagstad. Het is een 
grote winderige ruimte zonder aangenaam microklimaat. 
De financietoren is een geïsoleerd en  introvert volume zonder direct contact met de omgeving.  
Dit complex heeft 155.000 m² kantooroppervlakte, waarvan 35.000 m² technische ruimte en 30.000 
m² parking. Er werken 3.000 mensen (waarvan 80% Vlaams) 
Voornaamste kritiek: te monotoon en monofunctioneel,  te introvert, de mensen worden 
ondergronds aangevoerd en hebben geen contact met de stad. 
Het politiegebouw: 22.000 m². Het is een monotoon horizontaal volume. 
De zuidelijke toren staat leeg en geeft een grote schaduw op het Congresplein. 
 
 
 
 
 
  

http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2018_nr28_VERDICHTEN_KAN_NIET_ZONDER_DRAAGVLAK.pdf
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II. DOELSTELLINGEN EN  STRATEGIE 
 
1.. VERBINDENDE ARCHTECTUUR EN STEDENBOUW 
Vooral de verbinding van de hoogstad met de laagstad is belangrijk. 
De Congreskolom is een iconische plaats en van daaruit is er een mooi vergezicht over de stad 
Dit vergezicht wordt behouden en geaccentueerd met pleinen op verschillende niveaus. 
Het niveauverschil is 15 meters en wordt overbrugd door trappen en liften. 
 
Deze doorgang is van groot 
belang voor de stad en kan 
een sterke inpuls betekenen 
voor het stedelijk leven. 
 
De financietoren verbinden 
met het stedelijk leven zal de 
mensen die er werken meer 
betrekken met de stad. 
Dit is mogelijk door de mensn 
bovengronds te verbinden 
met het station via de 
binnentuin en een 
verbindingsgebouw boven op 
het station. 
 
 
 
 
De Congreskolom verbinden met de laagstad kan met 
een opeenvolging van pleintjes. De zuid-georeinteerde 
kant is ideaal voor horeca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een verbindingsgebouw kan het bestaand station meer 
in de aandacht plaatsen en bovengronds een verbinding 
leggen met de financietoren. Het is een ideale 
contactruimte tussen de pendelaars en het stadsleven. 
Op de wandelroute naar het station kunnen de 
activiteiten van de stad getoond worden. 
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2..VERDICHTEN  MET KINDVRIENDELIJK WONEN 
MET HET GESLOTEN BLOK SYSTEEM 
MET GROENE BINNENTUINEN VOOR SEMI PUBLIEK GEBRUIK 
 
 
Woonkwaliteit voor gezinnen met kinderen  
 
o De basisschool op loopafstand (400 m 

max)  
o Kinderspeelruimten zijn vanuit de 

woning zichtbaar, minimum 20 m² 
groene ruimte / huis. 

o Maximum 4 woonlagen: contact met 
de grond is mogelijk. 

o Goed micro-climaat, geen wind , geen 
schaduw van hoge gebouwen. 

 
Beschermende volumes omgeven 
groene openbare ruimten. 
Terrassen, groene volumes en 
ontdubbelde gevels breken de wind 
(spons functie). 
 

 
 
3.. VOLUMESTUDIE IN FUNCTIE VAN EEN OPTIMAAL MICROKLIMAAT EN EEN MENSELIJKE SCHAAL 
(WALKABLE CITY) 
 
Microklimaat 
Voor een betere 
bezonning is het van 
belang dat de grote 
volumes op bepaalde 
plaatsen verlaagd 
worden. 
Menselijke schaal 
Voor de menselijke 
schaal is het van belang 
dat de grote horizontale 
volumes een verticale 
opdeling krijgen. 
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III.. FUNCTIONELE OPTIES: gemengde functies brengen leven in de stad  
 

 
 

KINDVRIENDELIJK WONEN 

Het woonconcept is het gesloten blok systeem met woningen rondom het bestaande 

plateau. 

De meeste woningen zijn eengezinswoningen, zichtbaar van op de straat. 

De kinderspeelplaatsen zijn zichtbaar vanuit de woningen. 

 

BASISSCHOOL: in een rustig micro-klimaat. 

DE basis school ligt op loopafstand van 400 m. van alle woningen. De weg naar school is 

veilig, verkeersvrij en in een rustige groene omgeving. 

 

KANTOREN 

De kantoorgebouwen worden gemengd met andere functies zoals wonen. 

 

SOCIO-KULTUREEL 

Het verbindingsgebouw is een passage naar het station en een  aangewezen ruimte om 

de culturele ambities van Brussel tentoon te stellen voor de pendelaars.  

 

WINKELS EN DIENSTEN 

Het gelijkvloers  (straatniveau) is flexibel in te richten, bvb. voor handelsfunctie, 

kantoren, diensten, winkels ,enz... 

 

STADSLANDBOUW: meer biomassa in de stad 

Op  bestaande daken van de bestaande kantoren kan stadlandbouw gedaan worden. 

Deze is goed bereikbaar via trappen en liften. 

 

FINANCIETOREN: van introvert naar extrovert 

De gemeenschapsfuncties (zoals restaurants en vergaderlokalen)  worden naar buiten 

getrokken en verbonden met de groene ruimten. 
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NAAR EEN AUTOLUWE STAD 
 
EEN FIJNMAZIG TRAMNET IS DE BASIS 
De geplande Tramlijn  71 loopt doorheen de Pachecolaan  
Uiteraard is deze tramlijn op eigen bedding, want op de 
Pachecolaan is plaats genoeg voor  
een tramlijn, 
een fietspad, 
een rijweg met twee rijstroken en  
brede voetpaden. 
 
 
 
 
 
 
DOORGAAND AUTOVERKEER VERMIJDEN 
DE PACHECO LAAN  is nu een mes dat de stad in twee 
snijdt.  
Dankzij het vermijden van doorgaand verkeer kan 
deze brede stadsweg beperkt worden tot twee 
rijstroken. 
Het doortrekken van voetgangersgebieden doorheen 
de binnenstad resulteert in een lussensysteem dat het 
doorgaand verkeer onmogelijk maakt. 
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III.. DE ARCHTECTURALE OPLOSSINGEN 
 
1. HET CONGRESPLEIN: VERBINDING MET DE LAAGSTAD 

 
 
Het Congresplein was vroeger een heel belangrijke 
visuele verbinding met de laagstad.  
Een impostante uitkijk op de laagstad is de unieke 
kwaliteit van dit iconische plein. 
 
De voetgangers verbinding met de laagstad was mogelijk 
met trapen die op een lager gelegen plein uitgaven. 
 
Deze constructie is verdwenen met de aanleg van de 
Noord Zuid verbinding. 
 
Dit ontwerp herstelt deze visuele verbinding met een 
cascade van pleinen. 
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HET HERSTEL VAN DE VERBINDING 

Op een drukke voetgangersverbinding, waar vele looplijnen 
samen komen, is de aanwezigheid van diensten en winkels 
zeer logisch. Vooral de zuidzijde van deze pleinen heeft een 
aangenaam microklimaat voor terrassen en dergelijke. 
 
Behalve het gelijkvloers zijn alle bouwlagen voorzien voor 
het wonen en gemeenschappelijke lokalen. Op de hogere 
verdiepingen zijn taktuinen, ook serres en 
gemeenschapshuizen voorzien.  
 
Daktuin-woningen zijn op deze plaats een zeer geschikte 
functie: het is een luxueuze woonvorm die op deze 
iconische plaats past. 
 
De architectuur past in de sfeer van neo classicisme die het 
Congresplein kenmerkt. 
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2. DE FINANCIETOREN: VERBINDING MET DE STAD 
 

 
 
DE FINANCIETOREN WORDT OPENGETROKKEN ZODAT ER MEER VERBINDING ONTSTAAT MET 
DE STAD. 
1. Op het gelijkvloers worden koffie- en snackbars voorzien uitgevend op de binnentuin an 

de zuidzijde  
2 en 3. De restaurants van de toren worden gebundeld  op de westzijde  met twee 

terrassen naar het zuiden 
4  Terras als uitloper van passage 44. 
5 DE HOOFDVERBINDING zou best de huidige loopgang zijn, die via het verbindingsgebouw 

(met tentoonstellingszalen) een verbinding maakt met het station. 
 
De gevel van de toren wordt verbouwd omwille van drie redenen: 
ten eerste: de wind bufferen dank zij door de sponsfunctie van de gevel, 
ten tweede: de binnenruimten voorzien van terrassen, 
ten derde : de bovenste verdiepingen herbouwend voor de woonfunctie met dakterras- 
woningen en ruime windschermen. 
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3. URBAN FARMING: BETON MAAKT PLAATS VOOR MEER NATUUR  
 

 

ROOFTOP FARMING 

Vooral de grote daken van de kantoorgebouwen ten westen van de Pachecolaan lenen 

zich uitstekend voor urban farming. Ze kunnen een aaneensluitend geheel vormen en 

goed bereikbaar zijn voor het publiek. Zie de rode stippellijn. 

Deze gemeenschappelijke groentetuin, met serres, kunnen aanleiding geven tot 

volkstuintjes die een ideale omgeving zijn voor buurtcontacten. Er is ook een zonnig 

terras voorzien ten zuiden van het Belfiusgebouw dat in verbinding staat met passage 

44. Dit is goed voor het contact tussen de pendelaars en de 

buurtbewoners. 

SERRES VOOR LUCHTZUIVERING: natuurlijke luchtzuivering. 
Men kan woningen volledig luchtdicht afsluiten en de binnenlucht 

zuiveren met planten. Zo kunnen de balansventilatie en ook de andere 

mechanische ventilatiesystemen vervangen worden. Op deze manier 

blijft de lucht in het huis circuleren en zal er geen warmteverlies zijn. 

Zijn nodig:  

vier grote planten op schouderhoogte per persoon of 3 planten op 

schouderhoogte per 10 m². 

Voor 100 m² betekent dat minstens 7 m2 planten op een substraatfilter 

van 30 cm dikte. (7 % van de oppervlakte) 

 

Nodige ruimte voor vier woonlagen 4 x 80 m² = 320 m². 

Dit maakt 7 % = 22 m² planten tot schouderhoogte 

 

Dit is heel wat ruimte en men moet van in het begin van het ontwerp 

rekening houden met deze impact.  
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Voordelen  

Het gebouw produceert meer 

zuurstof dan het verbruikt. 

Energiezuinig. 

Men beschikt over een 

'gemeenschappelijke 

veranda.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serre met doorschijnende PV-cellen en automatische klimaatregelende 

zonnewering.  

Toepassingen 

alle grote gebouwen zoals appartementen en kantoren in de stad. 
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4. MUSIC CITY BRENGT LEVEN IN DE DODE STAD 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Men moet vaststellen dat op dit ogenblik, niettegenstaande de vele mensen (pendelaars) die daar in 
de buurt verblijven, er in verhouding zeer weinig te beleven valt op de straat. 
De Centrale bank zorgt nu voor een dode hoek in de stad.  
Daarom is op deze plaats een levendig stadsplein aangewezen. Dit is mogelijk met een shelter voor 
de straatmuzikanten. 
Op het gelijkvloers: cafe, muziekzaal, winkels e d… 
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5. DE BASISCHOOL MET EEN IDEAAL MICROKLIMAAT 
 

De looproute naar de nieuwe woningen loopt via de binnentuinen en is zeer veilig (rode stippellijn) 
 

De nieuwe basis school bevindt zich aan de zuidzijde waardoor er een maximale zoninval mogelijk is  
(groene kleur) 
 
De groene binnentuin geeft bescherming aan de kinderen en brengt rust in het drukke stadscentrum. 
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CIJFERGEGEVENS 
 
Totale oppervlakte site : 120 X 400 : 48.000 m² = 5 HA 
Bebouwde ruimte: 9.000 m² 
Open ruimte:  10.000 m² groen = 20 m² / woning 
Commerciële oppervlakte:    400 lm langs the Pacheco laan 
Totaal aantal woningen: 5 ha x 100 h./ha = 500 woningen 
Antam inwoners: 500 x 2,3 = 1.150   
Gemiddelde woningoppervlakte:  70 m². 
Woonoppervlakte: 36.800 m² / 70 = 500 woningen.   
 
De woonoppervlakte is minimum  35 m² per bewoner 
o familiewoningen: 100 m² : duplex  7 x 7 x 2 
o kleine flats : 70 m² 
o micro housing: 35 /40 m² 
 
Dichtheid 
De woondichtheid: 100 woningen/ha. 
Gemiddelde woningbezetting 2,3 inwoners per woning, dit resulteert in in = 100 X 2,3=  = 230 
inwoners/ha. (Parijs = 200 inw./ha ). 
 
KANTOOROPPERVLAKTE: 
 
BESTAANDE FINANCIE TOREN 
3000 bedienden (80% Vlaams)  
155.000 m² kantoren 
35.000 m² technische ruimte 
 
POLICIE GEBOUW: 22.000 m² 
 
CONGRESPLEIN NIEUWBOUW : 7.500 m² 
 
GEBOUW ZUIDZIJDE 
slechts 900 m² kantoorruimte aan de noordzijde 
en 1.000 m² voor woonruimte aan de zuidzijde. 
 
__________________________________________________________________________________ 
                        
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt door Hugo Vanderstadt 
Architect-Stedenbouwkundige  
Op basis van een stedenbouwkundige studie van Elias Vanderstadt 
OP 25 januari 2018 
 
 
 


