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in samenwerking met team  
Vlaams Bouwmeester

Ferraris: een 
genereus project 
van Vlaanderen  
in Brussel?
Wat als het verouderde 
FerrAriSgeBOuW van de 
Vlaamse overheid vervan gen 
wordt door een actief verza mel-
gebouw? Het zou het niemands-
land van de Brusselse noordwijk 
kunnen injecteren met een  
nieuwe dynamiek. in 2013 rond-
den experts daarover een studie 
af, maar een beslissing werd er 
nog niet genomen.
eerst even een classic citeren: we leven in “het lelijkste land ter 
wereld”. Het pamflet van renaat Braem is bijna vijftig jaar oud en 
sedertdien is het alleen maar erger geworden, toch? toen Braem 
in de pen klom, was in Brussel de volkse noordwijk nog niet ge-
sloopt voor een troosteloze no-gozone van banale kantoortorens. 
en de nevelstad Vlaanderen was nog niet bedolven onder een 
dichte smog van verkavelingen, fermettes en weidewinkels. 

Maar er is beterschap op komst! in 1999 stelde de Vlaamse 
overheid haar eerste bouwmeester aan en dat zorgt langzaam 
maar zeker voor een kentering. Kwaliteit is niet langer een uitzon-
dering. en misschien wel het meest verheugende: het nieuwe be-
leid heeft oog voor de maatschappelijke en ecologische aspecten 
van architectuur en stedenbouw, zoals mag blijken uit het overleg 
rond de vernieuwing van de site van het Ferrarisgebouw in… de 
Brusselse noordwijk. 

VOOreeLDFunctie 
Het graaf de Ferrarisgebouw is een van de vijf kantoorkolossen die 
de Vlaamse overheid betrok in de noordwijk en is het enige van die 
vijf dat zij in eigendom heeft. Het is zo een twintig jaar oud, maar al 
verouderd op gebied van ruimtelijke organisatie en energiepresta-
ties. Van de andere gebouwen verloopt het huur- of leasecontract 
in de nabije toekomst. Dat alles biedt een unieke gelegenheid, vond 
Peter Swinnen, de vorige Vlaams Bouwmeester, om die cluster van 
gebouwen te reorganiseren en om – in het geval van Ferraris – te 
streven naar een kwalitatief hoogstaande ingreep. De overheid 
moet tenslotte het voorbeeld geven. Swinnen bestelde drie voorstu-
dies, bij het Brusselse bureau xaveer De geyter Architects, bij het 
Parijse grau en het rotterdamse ZuS (Zones urbaines Sensibles). 

Voor de overheid paste een en ander in de zoektocht naar een 
nieuw Vlaams Administratief centrum in Brussel. en dus bracht 
zij een Stuurgroep Toekomst Ferraris samen, bestaande uit Bart 
Huybrechts en David Manaigre (kabinet van geert Bourgeois, 

eigenlijk bezit de noordwijk een gemengd stadsweefsel met krachtig potentieel. enkel de 
centrale Koning Albert ii-laan blijkt een monofunctionele kantoorzone.

grootschalige projecten als Ferraris hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover de 
stad. de strikte grens tussen privaat en publiek kan poreus worden door de basis uit te 
rusten met luifels, loggia’s, een agora of publiek toegankelijk atrium, …

© Bogdan & Van Broeck Architects

© Bogdan & Van Broeck Architects

 woningen cultuur/vrije tijd/religie onderwijs
 hostels bureau diensten (politie/brandweer)
 ziekenzorg shopping & retail industrie
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destijds minister van Bestuurszaken), Frank Geets (agentschap 
Facilitair Bedrijf), Joris Scheers (departement Bestuurszaken), 
Steven Adons en Philip Borremans (Participatiemaatschappij 
Vlaanderen) en twee externe experten: Philippe Van Wesenbeeck 
(Dienst Stedenbouw van Gent) en Joachim Declerck (Architecture 
Workroom Brussels). De stuurgroep werd geruggensteund door 
het Team Vlaams Bouwmeester en vroeg Bogdan & Van Broeck 
(BVB) en Idea Consult om de architecturale, stedenbouwkundige 
en financiële aspecten van de operatie te onderzoeken. Zij lever-
den eind december 2013 hun studie af.

“De Vlaamse overheid wil op een voorbeeldige manier aan-
wezig zijn in de hoofdstad”, heet het in die studie. Zij streeft naar 
een maatschappelijke meerwaarde voor alle actoren, niet alleen 
voor zichzelf, maar ook voor de Noordwijk, voor Brussel en voor de 
eventueel betrokken ontwikkelaars en PPS-partijen. Uit de studie 
komt een nieuwbouw met 70% kantoren, 20% verblijf en 10% dien-
sten naar voor als de in alle opzichten beste oplossing – ook nog 
eens rendabeler dan een renovatie.

Met een dergelijk verzamelgebouw zorgt de Vlaamse overheid 
voor “een kwalitatieve uitstraling en een herkenbare aanwezig-
heid, ambtenaren die graag naar hun werkplek komen omdat 
het een plek is waar ze zich goed voelen (…), efficiënte kantoren 
die zich richten op de meest moderne vormen van werken en 
samenwerken.”

Maar ook Brussel heeft te winnen bij het project. “Na 18 uur 
verandert de monofunctionele kantoorzone van de Noordwijk in 
een spookstad. Het gebrek aan dialoog met de achterliggende 
woonwijken is schrijnend. Ferraris als actief verzamelgebouw kan 
in de buurt een nieuwe dynamiek op gang brengen door een mix 
van functies die het wonen én het werken ondersteunen en die de 
buurt 24/7 kunnen verlevendigen. Naast bijkomende huisvesting 
denken we aan buurtwinkels, restaurants, cafés, een kinderdag-
verblijf, enz.”

De studie maakt zich sterk dat het een financieel evenwich-
tige operatie kan worden, “door het toepassen van innovatieve en 
kwalitatieve methodes qua vastgoedbeheer en door een goede 

© Bogdan & Van Broeck Architects

casestudy 1
Eén verzamelgebouw met uitgesproken 
getrapt silhouet. De hoofdtoegang 
situeert zich aan de publieke passage 
tussen Albert II-laan en Antwerpses-
teenweg. In de groene strip van de 
Albert II-laan komt een bijbehorende 
functie. De laagste dakterrassen en 
dat op de hoogste verdieping zijn 
publiek toegankelijk. De huisvest-
ing langs de Albert II-laan en op de 
hogere verdiepingen is goed zichtbaar.

casestudy 2
Vergelijkbaar met casestudy 1. Getrapt 
volume wordt 90° gedraaid; aan de 
Antwerpsesteenweg ontstaat er zo een 
zachtere schaalovergang.

casestudy 3
Twee volumes (één voor kantoren en één 
voor huisvesting) zijn verbonden door 
sokkel met patio. Passage, sokkel en 

binnenplein bieden een goede publieke 
porositeit. Het centrale binnenplein 
staat lichtinval toe tot op de laagste 
verdiepingen. De huisvesting in de 
lage toren langs de Albert II-laan is 
duidelijk zichtbaar.

casestudy 4
Eén sculpturale poort-figuur orga-
niseert de publieke ruimte tussen 
Albert II-laan en Antwerpsesteenweg. 
De hoofdtoegangen zijn vanaf deze  
publieke passage bereikbaar. De 
zuidelijke strook is privaat(tuin).

casestudy 5
Een L-vormig landmark biedt een sterke 
diagonale link tussen Albert II-laan 
en Antwerpsesteenweg. Een paviljoen, 
luifel of overdekte buitenruimte op 
het publieke plein aan de Antwerp-
sesteenweg zorgt voor de passende 
schaaltransitie.

casestudy 1

casestudy 3

casestudy 5

casestudy 2

casestudy 4
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projectmontage. (…) En zelfs hier gaat het over meer dan centen 
alleen, namelijk ook over gezamenlijk gedragen besef van kwali-
teit en maatschappelijke meerwaarde.”

Wat zo een verzamelgebouw kan zijn, wordt in de studie geïl-
lustreerd met enkele voorbeelden, van de Uffizi in Firenze (Giorgio 
Vasari, 1563) tot de drie torens van De Rotterdam in Rotterdam 
(OMA, 2013), maar ook de Sint-Hubertusgalerij (Jean-Pierre 
Cluysenaar, 1847) en de Résidence Palace (Michel Polak, 1923), 
beide in Brussel, Barbican Estate in Londen (Chamberlin, Powell, 
Bon, 1978), Downtown Athletic Club (Starrett & Van Vleck, 1930)  
en The Galleria (David Specter, 1975), beide in New York.

De studie schetst tot slot vijf casestudy’s voor de nieuw-
bouw, die elk een sterke link leggen tussen de Albert II-laan en de 
Antwerpsesteenweg, en geeft een aantal ontwerprichtlijnen mee. 

MEER DAN EEN VERZAMELGEBOUW 
Philippe Van Wesenbeeck, extern expert in de Stuurgroep 
Toekomst Ferraris: “De Noordwijk vormt als monofunctioneel 
eiland een enorme breuk in het stadsweefsel. Peter Swinnen 
wilde die situatie doorbreken door in een voorbeeldgebouw 
functies te mengen en nadrukkelijk aansluiting te zoeken bij de 
Antwerpsesteenweg. Hij wilde tegenover ontwikkelaars bewijzen 
dat huisvesting en kantoren in één gebouw te combineren zijn,  
en dat je daarmee uit de kosten kan raken.”

“Joachim Declerck en ikzelf waren uitgenodigd als externe 
deskundigen in de stuurgroep. Joachim richtte zich op de ont-
werpmatige aspecten, ik waakte vooral over aspecten van  
stadsontwikkeling. Wij hebben een bestek opgesteld voor een 
studie met ontwerpend onderzoek. Toen die studie (van BVB  
en Idea Consult, jw) afgerond was, hebben wij de resultaten  
ervan vertaald naar de Vlaamse overheid. Steven Adons van de 
Participatiemaatschappij Vlaanderen heeft toen de financiële  
aspecten van het verhaal in een tweede verslag aan de regering 
gegoten.”

Steven Adons: “Peter Swinnen daagde ons uit met het con-
cept van verzamelgebouwen. Het geheel is meer dan de som 
der delen, stelde hij, en het kan een beslissende verbetering van 
de buurt inluiden. Peter had het vermoeden dat zo’n project ook 
financieel haalbaar zou zijn. De studie van BVB en Idea Consult 
bevestigde zijn stellingen, ook het financiële plaatje. Mixed use 
buildings zijn een interessante optie voor de toekomst. We merk-
ten, bij navraag bij ontwikkelaars en investeerders, dat men daar 
ook voor openstaat.”

In zijn conclusies schrijft de stuurgroep: “De transformatie 
van de Ferrarissite moet meer zijn dan het bouwen van een ver-
zamelgebouw met gemengd programma. De site leent zich door 
haar plaats in het stedenbouwkundig weefsel en haar omvang tot 
een breed en vernieuwend stedelijk programma. De kracht zal 
niet louter liggen in de mix van programma’s, maar veeleer in de 
ruimtelijke en programmatische schakeling van die programma’s. 
Hoe kunnen ze samen functioneren? Hoe maken ze samen een 
aantrekkelijke werk- en woonomgeving? (…) Het ontwerpend 
onder zoek schetst hoe op een specifiek bouwveld aan de steden-
bouwkundige context van de Noordwijk en het omgevend weefsel 
kan worden gewerkt. Het toont aan dat de herontwikkeling van één 
veld op zich een kwaliteitssprong kan betekenen voor de onmid-
dellijke omgeving en tegelijk het startschot kan zijn voor een  
proces dat de Noordwijk perceel per perceel, project per project, 
 tot een hedendaagse, bruisende kantoorwijk ombouwt. Deze 
hand reiking van de Ferrarissite naar de stedelijke omgeving is 
niet opdringerig, maar veeleer een genereus aanbod: dienend ten 
opzichte van de ambities van de Brusselse overheidsactoren en 
stimulerend voor de private vastgoedactoren. (…) De kracht  
van dit project – als het de ambitie van een demonstratieproject 
kan vasthouden – kan wellicht marktactoren bewegen om verder 
op innovatieve vastgoedontwikkeling in te zetten, niet alleen in  
de Noordwijk of Brussel maar ook in de andere Vlaamse steden.  
Het voorbeeldstellende en de uitstraling mag aldus niet onder-
schat worden. De Prijs Bouwheer ligt binnen bereik.”

ALLE OPTIES LIGGEN NOG OPEN 
Maar zover zijn we nog niet, weet Frank Geets, administrateur-
generaal van het agentschap Facilitair Bedrijf. “Momenteel liggen 
voor de Ferrarissite nog de drie opties voor: een grondige renova-
tie van het bestaande gebouw, een nieuwbouw of elders een  
ander gebouw huren. De overheid wil inderdaad het goede 

voorbeeld geven, maar tussen droom en daad staan, zoals bekend, 
vaak praktische bezwaren. Bij nieuwbouw moet het hele budget in 
één keer op de jaarbegroting worden genomen. Een jaarlijks huur-
bedrag weegt uiteraard minder door. Momenteel wordt op Thurn 
en Taxis een nieuw Vlaams Administratief Centrum gebouwd, een 
ontwerp van Neutelings Riedijk Architects dat wel kwaliteitsvol is 
op gebied van het nieuwe werken, duurzaamheid enz. De overheid 
zal dat gebouw huren. Maar zoals gezegd, alle opties voor Ferraris 
liggen nog open. We hopen dat er nog deze legislatuur een beslis-
sing kan genomen worden.”

Renaat Braem houdt het in de gaten!

Johan Wambacq

Download het rapport Ferraris. Studie over de toekomst van 
de Ferrarissite gekaderd in een langetermijnvisie op de 
administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid te Brussel 
(BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS en IDEA Consult, 2013) op 
www.vlaamsbouwmeester.be
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[Re]politicize!
b0b Van Reeth stelde dat goe-
de architectuur steunt op een 
goede opdracht. Het ontwerp 
van de opdracht is een eerste 
stap om de politieke dimen-
sie van architectuur naar voor 
te schuiven. Maar kunnen we 
naast de opdracht ook het ont-
werp re-politiseren? Kan archi-
tectuur zonder opdrachtgever? 
Heeft het haar eigen agency? 
Gideon Boie en Lieven De 
Cauter onderzoeken de poli-
tieke dimensie van architectuur 
aan de KU Leuven en buigen 
zich als guest editors over de 
vraag hoe architectuur meer 
kan zijn dan dienstverlening. 
Verschijnt 19 september.
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