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DUIDELIJKE CIRCULAIRE STRATEGIE
Dit gebouw is binnen dit project een katalysator en een showcase van de 5
circulaire strategieën. Specifiek zetten we in het gebouw in op de uitwerking
van aanpasbare en circulaire stad. Het gebouw biedt een platform aan, als
startruimte, verzamelpunt voor de uitwerking van de 3 andere strategieën. Zelf
is het een toonbeeld van hoe om te gaan met bestaande patrimonium in een
circulaire wereld.

We vertrekken vanuit een duidelijke ontwerpstrategie als antwoord op de
opdracht en zijn specificiteiten:
kunnen we een gebouw ontwerpen “zonder programma”? Kunnen we
infrastructuur als architectuur ontwerpen? Kunnen we het hoogstnodige doen,
en de tijd toelaten om ruimtes te maken en in te vullen? Kunnen we via een
ingenieus ontwerp van circulatie en ruimtelijkheid het programma van de
ontwerpopdracht ontvangen, maar ook alle functiewijzigingen in de toekomst?
Kunnen we massiefgebouwd erfgoed inschakelen in circulair bouwen? Kunnen
we robuust en tijdsbestendig bouwen?

STRATEGIE 1: EEN DUURZAME ARCHITECTUUR VOOR DE EEUWIGHEID
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We beschouwen hiervoor de gebouwenreeks B, A’, A, C’, C aan de Blvd. Général
Jacques als 1 kennismachine, constant verbonden met en gevoed door de
omliggende stedelijkheden.

USQUARE

STRATEGIE 2: EEN MODULEERBARE INVULLING

Ingreep 1: restauratie van bestaande infrastructuur

Ingreep 2: een compact geheel met 2 verbindingshallen

Ingreep 3: een herkenbare robuuste circulatie

Ingreep 4: moduleerbare programmatorische invulling

De gebouwenreeks wordt gestructureerd door herkenbare afwisseling van
erfgoedgebouwen en 2 gerenoveerde tussengebouwen A’ en C’.

Deze tussengebouwen dienen als connectoren tussen de boulevard en de
erekoer enerzijds, maar ook als horizontale circulatieconnectoren tussen de
gebouwen A, B, C. Deze circulatieconnectoren worden tevens geprogrammeerd
met functies die ontmoeting en openheid naar de stad stimuleren.

Verticale circulatieschachten in gebouwen A, B, C worden herkenbaar uitgevoerd
en versterken de leesbaarheid van de gebouwenreeks.

Alle ruimtes worden als infrastructuur beschouwd: ze zijn gestript tot hun
minimale functionaliteit. Het programma wordt ingevuld in deze ruimtes door
circulaire woonboxen en werkeilanden en andere elementen dewelke de
basisinfrastructuur niet belemmeren, en dewelke bij functiewijziging makkelijk
kunnen gedemonteerd of aangepast worden. Alle technische leidingen worden
zodoende tactisch gekozen.
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Véritables bâtiments emblématiques de la ville et
du quartier, les anciennes casernes d’Ixelles se
sont vues vidées au fur et à mesure de leur fonction
d’accueil de la Police Fédérale. Ce site, proche des
campus universitaires de l’ULB et de la VUB, mais
également situé au croisement de plusieurs lignes
importantes de transports en commun, constitue
un réel potentiel pour une reconversion permettant
d’accueillir une cité internationale universitaire ainsi
qu’un nouveau quartier. C’est ainsi que l’ULB et la
VUB lancent un appel aux auteurs de projet pour
la rénovation et la reconversion de sept bâtiments
historiques du site en équipements universitaires
et équipements publics de proximité. Faisant
partie d’un projet plus vaste, cette opération est la
première réalisation concrète du projet Usquare.
La rénovation de l’ensemble des bâtiments est
financée par le Fonds Européen du Développement
Régional (FEDER). Le développement durable
est donc abordé ici en tant que fil rouge de la
programmation du site. Par conséquent, le maître
de l’ouvrage attendait des soumissionnaires qu’ils
remettent un projet ambitieux dans lequel le
développement durable et l’économie circulaire
constituent des axes transversaux forts. En outre,
les équipes pluridisciplinaires recherchées devront
être capables de restaurer, de mettre en valeur et
de reconvertir un site patrimonial tout en tenant
compte de son environnement urbain.

De voormalige kazernes van Elsene zijn iconische
gebouwen in de wijk en de stad. Ze zijn de voorbije
jaren leeg komen te staan als gevolg van de
verhuis van de Federale Politie. Deze locatie,
dichtbij de universitaire campussen van de ULB
en VUB, maar ook gelegen op een belangrijk
knooppunt van openbaar vervoer, biedt een reëel
potentieel voor herbestemming als internationale
universitaire site en nieuwe stadswijk. Daarom
lanceerden de ULB en VUB een oproep aan
ontwerpers voor de renovatie en herbestemming
van 7 historische gebouwen voor universitaire- en
buurtvoorzieningen: een onderzoekscentrum, een
internationaal onthaalhuis, een belevingscentrum,
het Brussels Institute for Advanced Studies (BIAS)
en een duurzame voedingsmarkt. Als onderdeel
van een groter project is deze operatie de eerste
concrete realisatie van het project Usquare.
De renovatie van het geheel van de gebouwen
wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO). Duurzaamheid is
daardoor een rode draad voor de programmering
van de site. Bijgevolg verwachtte de opdrachtgever
van de inschrijvers een ambitieus project
waarin duurzame ontwikkeling en de circulaire
economie sterke transversale assen vormen.
De multidisciplinaire teams die gezocht worden
dienen bovendien in staat te zijn om een erfgoedsite
te renoveren en nieuw leven te geven, rekening
houdend met een complexe stedelijke omgeving.
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Localisation . Locatie
Boulevard Général Jacques - Avenue de la Couronne - Rue Juliette Wytsman Rue Fritz Toussaint
Generaal Jacqueslaan - Kroonlaan - Juliette Wytsmanstraat - Fritz Toussaintstraat
Ixelles 1050 Elsene
Maître d’ouvrage . Opdrachtgever
Université Libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel
Procédure . Procedure
Publique - Publiek
Comité d’avis. Adviescomité
11.06.2018

Les images présentées dans ce document sont les esquisses développées par le bureau d’étude, esquisses qui seront sujettes à discussions et adaptations avant
l’approbation du projet final. De afbeeldingen die in dit document getoond worden zijn opgemaakt door het studiebureau en zullen nog verder bediscussieerd en
aangepast worden alvorens het project definitief wordt goedgekeurd.
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EVR - BC architects & studies - Architectes Callebaut - VK Engineering
L’équipe lauréate propose d’ouvrir généreusement le site

Les bureaux EVR - BC Architectes - Architectes Callebaut

sur son environnement. Une proposition qui répond bien

- VK Engineering combinent à la fois une démarche

aux enjeux de visibilité et d’intégration du projet dans le

durable de l’architecture et une approche modulaire. Ainsi,

tissu urbain existant, sans perdre pour autant de vue les

ils cherchent à tirer parti du grenier du bâtiment A en y

qualités intrinsèques du site. On retrouve également une

installant des mezzanines pour les logements modulaires

adresse claire pour les différentes parties du programme

prévus au dernier étage. En outre, toujours dans une vision

le long du Boulevard Général Jacques (par exemple,

de circularité et de réutilisation des matériaux, le bâtiment

pour la maison d’accueil dans le bâtiment C ou encore la

C ‘’ sera au maximum utilisé en tant que banque de

Brussels Institute for Advanced Studies dans le bâtiment

matériaux, qui pourra servir à la restauration des volumes

A ‘), avec toutefois une attention particulière portée sur la

existants. L’un des défis est que le projet soit neutre en

conservation du tampon acoustique existant.

CO2. Les lauréats partent ainsi d’une vision holistique
avec une forte attention portée sur les biens communs,

Le projet se développe sur base de différentes zones

tout en faisant diverses propositions techniques pour

communes et zones d’échange. De nouveaux volumes

mettre en œuvre cette vision de manière crédible.

sont proposés pour les bâtiments A ‘et C’, volumes dont les
fonctions qui y sont accueillies offrent une forte continuité
horizontale des bâtiments situés le long du Boulevard
Général Jacques. Ce dernier point est particulièrement
apprécié en raison de l’implantation des programmes
et des circulations entre les différentes parties du
programme. En outre, la zone d’accueil qui a été créée
dans le bâtiment C ‘relie l’avenue à la cour intérieure, et
met en valeur la structure nue du bâtiment C’.
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Het winnend ontwerp opent zich genereus naar de

programma. De onthaalzone die wordt gecreëerd in het

omgeving. Het formuleert daarbij een gepast antwoord

gebouw C’ verbindt de laan en het plein en valoriseert de

op de uitdagingen qua zichtbaarheid en inpassing van het

ontblote structuur van het gebouw C’.

project in het bestaande stadsweefsel zonder daarbij de
intrinsieke beslotenheid van de site uit het oog te verliezen.

EVR Architecten - BC Architects - Callebaut Architecten

Het voorstel voorziet in een duidelijke adresvorming voor

– VK Engineering zetten in op een duurzame architectuur

de verschillende onderdelen van het programma langs de

én een moduleerbare invulling. Zo zal worden onderzocht

Generaal Jacqueslaan (bijvoorbeeld een onthaal ruimte

hoe voordeel te halen uit de zolder van het gebouw A door

in gebouw C´, het gezicht van BIAS in gebouw A´) maar

er mezzanines te installeren voor de modulaire woningen

behoudt zoveel mogelijk de bestaande akoestische buffer.

die gepland zijn op de bovenste verdieping. Gebouw C’’ zal
binnen de visie van circulariteit en hergebruik maximaal

Het

project

vertrekt

vanuit

verschillende

ingezet worden als materialenbank voor de restauratie

gemeenschappelijke zones en zones voor uitwisseling. De

van de bestaande volumes. Het project heeft de ambitie

voorgestelde nieuwe volumes voor de gebouwen A’ en C’

om CO2-neutraal te zijn. Het ontwerp vertrekt daarbij van

en de functies die er worden ingeplant, bieden een zeer

een holistische visie met een uitgesproken aandacht voor

sterke horizontale continuïteit van de gebouwen langs de

de commons maar doet tegelijk uiteenlopende technische

Generaal Jacqueslaan. Dit punt wordt bijzonder op prijs

voorstellen om deze visie op een geloofwaardige manier

gesteld omwille van de inplanting van de programma’s en

in praktijk te brengen.

de circulaties tussen de verschillende onderdelen van het
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05. PROGRAMMA & PLAN
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De bibliotheek met zijn polyvalente ruimte en seminarierruimtes wordt heel
genereus ontworpen, met een vide en architecturale draaitrap, met multiinzetbare werkplekken en leesplekken. De bibliotheek loopt uit in gebouw A
alwaar ontmoetingsruimtes en technische ruimtes de werking ondersteunen. Ook
aan de andere kant loopt de bibliotheek uit in gebouw B met gezellige leeszalen
en bergingen. Hier is er ook een connectie met de verticale circulatie naar de
residenties van professoren en onderzoekers.
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Relation de la rue à la cours intérieure
Relatie van straat met plein
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BIAS, Bibliothèque et zone d’échanges
INTERNATIONAAL ONTHAALHU
ontmoeting

Het gebouw C’ wordt grondig gerenoveerd. De facade wordt opengemaakt met
Bibliothèque
behoud van minimale structuur, de vloerplatenBIAS,
worden grotendeels
weggehaald.en
En nieuwe gebouwschil komt over de bestaande vrijgemaakte structuur. Dit
creëert het open karakter van de nieuwe inkomhal, dewelke zal zorgen dat het
niveauverschil tussen de Boulevard GJ en de erekoer een ruimtelijk beleving
wordt. Een inspiratie hierbij is de inkomhal van het Centre Pompidou te Parijs:
een gestripte grote ruimte ontvangt allerhande bezoekers en verbindt het hogere
straatniveau rechts op de foto met het pleinniveau links op de foto. Onder
het platform zijn alle loketten en infopunten georganiseerd. Leidingen blijven
zichtbaar, en infrastructuur wortd architectuur.
De inkomhal neemt functies van ontvangst van het onthaalhuis en het
belevingscentrum op zich, door een centrale balie met infopunt en loketten.
Het belevingscentrum in gebouw C loopt over in de inkomhal: tijdelijke
tentoonstellingen kunnen reeds plaatsvinden in de hal. De dienende functies van
het onthaalhuis zijn georganiseerd rond een gang van gebouw A die uitgeeft op
de inkomhal. De inkomhal wordt een connector door zijn genereuze ruimte en
transparantie, in dialoog met oud en nieuw. De 2 toegangen via de Boulevard GJ
en de erekoer, zijn ruimtelijk verbonden door de vide en zullen ervoor zorgen dat
bezoekers in één oogopslag de verschillende programma’s op de site kunnen
lezen.
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niv. 3 & 4
Logements modulaires
Modulaire woningen
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AgwA + Muck Petzet Architekten

AgwA + Muck Petzet
Usquare

Des identités claires

architectural «historique» et leur présence forte dans la ville.

Les programmes complémentaires issus d’un projet commun
ambitieux entre l’ULB et la VUB sera le premier adjuvant de
la revitalisation du site des casernes.

Entre ces 3 bâtisses monumentales, les édifices rajoutés
dans les années 70-80 se distinguent par leur structure
simple et rationnelle permettant un nombre d’usage
important.

D’un point de vue architectural et dans l’organisation du
programme trois objectifs sont poursuivis :
1. Créer des identités claires et lisibles pour le public et les
utilisateurs du site.
2. Utiliser ces nouvelles affectations pour activer la vie dans
le complexe de caserne. Chaque fonction a un lien direct
avec le sol de la rue et le sol de la cour intérieure.
3. Utiliser le potentiel de tous les bâtiments mis à disposition
et adapter, amender le programme à cette fin.
L’architecture existante sur le site suggère trois parties
distinctes : la bâtisse centrale imposante et les deux maisons
de coin. Ces trois pôles sont remarquables par leur style

Le programme a donc été répartis en trois pôles relié par
un sol extérieur commun :

C. La maison des scientifiques

Situé à l’angle de l’avenue de la Couronne et du boulevard,
la maison des scientifiques regroupent les parties des
fonctions du BIAS dédiées aux scientifiques. Les espaces
du rez de rue et du rez de cour sont dédiés à des lieux
de rencontre : petites salles de réunion ,coin café, salon,
bibliothèque,.... Aux étages supérieurs, les appartements
dédiés aux chercheurs sont en lien direct avec ces espaces
communs.

A. Le centre d’action durable

Situé dans le bâtiment central, le centre d’action durable
accueille le centre de recherche, le centre d’interprétation
et la maison internationale d’accueil.
Chacune de ses fonctions peut fonctionner de façon
indépendante tout en étant interconnectées.
La maison internationale occupe le centre du bâtiment et
est le point névralgique du projet.

C.

A.

M.

B. La maison des artistes

Situé à l’angle entre la rue Juliette Wytsman, la maison des
artistes accueille les logements des artistes et leur atelier
dans le bâtiment situé entre la maison et le centre d’action
durable.

M. La Halle durable

Situé en face de l’accueil principal du site, la halle animera
l’espace public principal.
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| Usquare Brussels

Spring is coming!

Multifunctioneel programma geric
op uitwisseling

De oude rijkswachtschool is op dit moment
ingedommeld. Er lijkt een dorre winter over de
site neergedaald. De gebouwen staan er verlaten
bij. Met impulsen van tijdelijk gebruik willen
de universiteiten, het gewest en de stad deze
plek nieuw leven inblazen. Ons voorstel speelt
in op de geleidelijke wedergeboorte van een
stille gesloten enclave naar een aantrekkelijk
stadslaboratorium. Binnen de statige structuur
van de kazernesite ontstaan tussen kieren en
spleten kiemen van nieuw leven. Met subtiele
ingrepen wordt de vernieuwde identiteit van de
kazernes aangekondigd en wordt de aanzet van
de verdere organische groei gegeven. De lente is
aangebroken, U-square herleeft!

Met een programma gericht op ontmo
interactie en uitwisseling willen we kome
een open platform, een laboratorium vo
stad van morgen. De sterke identiteit v
kazernes vormt het uithangbord van de n
inclusieve wijk. Met slimme verbindingen e
multifunctionele programmatie zorgen we
een goede integratie in de stad.

B-architecten - Brut

Een materialenpark langs de
erekoer als praktijk-incubator
Belevings- en onderzoekscentrum
rond een laboratorium

Centraal onthaal, Centrale foyer
en internationaal onthaalhuis
Onderzoekers rond een
intieme kennistuin

De visie voor de Kazernesite zoals geformuleerd in het b
ambitieus. Deze visie vertrekt vanuit twee verschillende i
die elkaar door een creatief ontwerp moeten versterken e
de Kazernesite kunnen omvormen tot een goed geïnte
stadswijk met een unieke identiteit gericht op uitwiss
geborgenheid.

Erekoer als kloppend
experimentele hart
Nieuwe toegang langs
de artiestenresidentie
Flexibele foodhall
aan de erekoer

Er wordt enerzijds gevraagd om een internationale univ
wijk te creëren die de positie van de universiteiten in
kan versterken. De nabijheid van de universiteitscam
van de VUB en ULB en de ligging vlakbij een knoopp
openbaar vervoer maken dit perfect mogelijk. Het
programma richt zich voornamelijk op de ambitie om te
tot een universitair toonaangevend voorbeeldproject
vlak van duurzame innovatie, circulariteit, stadsinnov
maatschappelijke emancipatie met een internationaal onth
een onderzoekscentrum en een belevingscentrum rond du
ontwikkeling en een Instituut voor Hogere Opleiding in du
ontwikkeling, het Brussels Institute for Advanced Studies (

Tegelijk moeten we ons niet enkel afvragen hoe we een am
universitaire wijk kunnen maken, maar ook hoe we de in
tussen stad en universiteit kunnen optimaliseren. De
ommuurde en strikt georganiseerde kazerne biedt een d
identiteit en structuur voor de nieuwe stadswijk. Maar
verbindingen en complementaire programma’s en ge
zorgen ervoor dat de wijk ook een actief onderdeel wordt va
en het omgevende weefsel. Het voorgestelde woonprog
in het richtplan wordt uitgegaan van zo’n 200 gezinswoni
600 wooneenheden voor studenten, docenten en bez
onderzoekers, zal er voor zorgen dat dit een multifunction
wordt, waar gewerkt, gewoond en geleefd wordt.

De sleutel tot het succes van U-square schuilt in de interacti
beide insteken, tussen het universiteitsleven en de stad. H
kan een levendige wijk ontstaan met ontmoeting tussen
oud, wonen en werken, studenten en docenten, sterke ge
en aangename open ruimtes, kennis en productie, pu
privaat, onderzoekers en gezinnen, werken en ontspann
ambitie is om een universitaire hub met internationale uitst
combineren met een laagdrempelige en aantrekkelijke sta
Daarom vragen de aanknopingspunten voor interacti
aandacht. De innovatiehub met een start-upcentrum, een
en een zone voor jonge ondernemers zet in op econ
ontwikkeling en innovatie. De duurzame foodhall in de v
manege kan een lokale bestemming worden ondersteund
onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum gewijd aan
in verband met duurzame ontwikkeling en van waaruit een
tussen de universitaire kennis en de burger kan ontstaa
belevingscentrum.

BOUWMEESTERMAITREARCHITECTE

Le bouwmeester maître architecte et son équipe ont pour mission de veiller à la qualité de l’espace, en matière d’architecture, mais également
en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Il s’agit de pousser plus en avant l’ambition à
Bruxelles en matière de développement urbain. Le bouwmeester occupe une position indépendante.
De bouwmeester maître architecte en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van
stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.
The mission of the bouwmeester maître architecte (Chief Architect) and his team is to ensure the quality of urban space, both architecturally and
in terms of urban planning and public realm in the Brussels-Capital Region, thus driving forward Brussels’ ambitions in urban development. The
Chief Architect is working in an independent position.
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