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Als meest centrale van de Brusselse gemeenschapscentra 
speelt De Markten een unieke rol in de stad. Midden in de 
vijfhoek maakt het publieke ruimte, biedt het plaats aan 
de uiteenlopende culturele uitdrukkingsvormen, sociale 
initiatieven en relaties die samen het stedelijke leven 
uitmaken.

Het publiek vindt echter niet altijd gemakkelijk de toegang 
tot het gemeenschapscentrum omdat het achter het café 
verborgen zit en bijgevolg geen ‘gezicht’ aan het plein 
meer heeft. Ook diverse andere verbindingen hebben nood 
aan een betere organisatie, zoals voor personen met een 
beperkte mobiliteit, nooduitgangen of leveringen naar de 
kelder.

De Vlaamse GemeenschapsCommissie zoekt een integrale 
oplossing met een heringericht onthaal dat duidelijk 
zichtbaar en toegankelijk is voor alle bezoekersstromen, 
zowel in relatie met het café als de binnenkoer, met de 
inkomsassen van het voorgebouw en met een visuele 
controle naar het sanitair blok. Daarnaast moet ook de 
Witte Zolder op de derde verdieping een bijkomende 
evacuatietrap krijgen zodat de capaciteit van die zaal 
kan worden uitgebreid tot 120 toeschouwers, en dient de 
integrale toegankelijkheid van het gemeenschapscentrum 
en het café te worden verzekerd.

Par sa position tout à fait centrale au sein de Bruxelles, 
De Markten joue un rôle unique dans la ville. Au centre du 
pentagone, il est à la fois un espace public, un lieu d’expres-
sion pour diverses formes de culture, pour des initiatives 
sociales et incarne un véritable témoin des relations qui 
composent la vie urbaine. 

Cependant, le public ne trouve pas toujours facilement 
l’entrée du centre communautaire car celle-ci est dissimu-
lée par un établissement horeca et n’a donc pas d’adresse 
directe sur la place. De plus, d’autres circulations ont 
besoin d’une meilleure organisation, que ce soit concernant 
les accès pour les personnes à mobilité réduite, les sorties 
de secours ou encore les livraisons vers la cave.

La Vlaamse Gemeenschapscommissie recherche donc une 
solution intégrée comprenant une zone d’accueil repensée, 
clairement visible et accessible à tous type de visiteurs, qui 
serait à la fois en relation avec l’établissement horeca, la 
cour intérieure, qui prendrait en compte les axes d’entrée à 
l’avant du bâtiment tout en assurant un contrôle visuel vers 
le bloc sanitaire. Ajoutons à cela le “Witte Zolder” situé au 
troisième étage qui doit être équipé d’un escalier d’évacua-
tion supplémentaire et ce afin que la salle puisse aug-
menter sa capacité à 120 spectateurs et que l’accessibilité 
intégrale du centre communautaire et du café soit assurée.
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Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking . Procédure négociée sans publication préalable 
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Images in this document are only sketches developed by the design office that will be subject to further discussions and adaptations before the final project’s ap-

proval. 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.

(c) Séverin Malaud



LAURÉAT
LAUREAAT
WINNER

BOUWMEESTER MAITRE ARCHITECTE

TV Jona Moereels & Bram Denkens Architecten

Het project van Jona Moereels & Bram Denkens 
Architecten creeërt op de binnenkoer een plein 
op hoogte. Een zes meter breed betonnen plateau 
overspant de bestaande binnenkoer van gevel tot 
gemene muur en brengt hiërarchie aan in de ruimte. 
Het definieert nieuwe plekken, legt nieuwe connecties 
en laat nieuw gebruik toe. Door de lichtheid van 
het opgehangen vlak laat het de proporties van de 
binnenkoer intact.

De noodzakelijke vluchttrap wordt volledig 
losgetrokken van het bestaande gebouw en in één 
lange lijn tegen de gemene muur aangeschoven. 
Samen met het betonnen plateau ontstaat zo een 
overmaatse trapzaal die een nieuwe buitencirculatie 
biedt tussen de binnenkoer, het verhoogde plein, de 
keuken, de zuilenzaal en de witte zolder.

Het onthaal van De Markten wordt volledig herdacht 
vanuit de nieuwe connecties die door het plateau 

ontstaan. Een twee meter brede strook langs de gevel 
wordt volledig opengewerkt en laat toe een nieuw 
dubbelhoog onthaalvolume te realiseren. Nieuwe 
openingen naar de historische trappenhal en de 
zuilenzaal creëren een lang doorzicht doorheen de 
hoofdvleugel van het gebouw, waardoor de interne 
organisatie van aan het onthaal meteen leesbaar 
wordt. 

De balie wordt tussen de twee bestaande trappen in 
gepast. Verdiept achter de bestaande gevel maakt het 
meubel een nieuwe, open binnengevel die uitkijkt over 
de binnenkoer. 

Door de verharding van de doorrit op te bollen, de 
vloer van het onthaal op te hogen en de historische 
traphal open te werken komen het café en het 
gemeenschapscentrum op hetzelfde niveau te liggen 

en vormen ze één integraal toegankelijk geheel.

DE MARKTEN
INTENTIENOTA

PUBLIEKE RUIMTE

Als meest centrale van de Brusselse gemeenschapscentra speelt De Markten een unieke rol in 
de stad. Midden in de vijfhoek maakt het publieke ruimte, biedt het plaats aan de uiteenlopende 
culturele uitdrukkingsvormen, sociale initiatieven en relaties die samen het stedelijke leven 
uitmaken.

De locatie van De Markten in het historische kristaldepot op de Oude Graanmarkt faciliteert dit 
publieke karakter, maar stelt het tegelijk ook voor een aantal uitdagingen. Door haar naar binnen 
gekeerde organisatie rond de binnenkoer heeft het gemeenschapscentrum geen duidelijk 
gezicht aan de straat. Het café ligt als een barrière tussen het De Markten en de stad.

Een gebrek aan hiërarchie en leesbaarheid van de binnengevels, beperkte connecties tussen 
de binnen- en buitenruimtes en een eerder povere inrichting snijdt het binnenplein bovendien 
los van de rest van het gemeenschapscentrum. De anonieme binnenkoer vormt een drempel 
voor De Markten, eerder dan een kwaliteit.

DE BINNENKOER ALS HART VAN DE MARKTEN

Tegelijk heeft net de binnenkoer door haar regime - ze wordt niet afgesloten wanneer het 
onthaal van het gemeenschapscentrum onbemand is - een uitzonderlijk publiek potentieel. Als 
uitloper van de Oude Graanmarkt zou ze de plaats kunnen zijn waar de stedelijke ruimte en het 
gemeenschapscentrum elkaar overlappen.

In ons ontwerpvoorstel zetten we in op de binnenkoer als sleutelruimte voor het 
gemeenschapscentrum. Ze wordt behandeld als een volwaardige ruimte an sich: een buitenzaal 
die accommodeert, die geprogrammeerd en toegeëigend kan worden en die tegelijk nieuwe 
relaties legt met en tussen de omliggende ruimtes.
Door de binnenkoer op een zichtbare manier te activeren benutten we het unieke potentieel van 
de plek, wordt het gemeenschapscentrum stevig in de stad verankerd en neemt De Markten 
haar rol als publieke ruimte ten volle op.

EEN PLEIN OP HOOGTE

De binnenkoer krijgt een extensie op hoogte. Op het niveau van de verdiepingsvloer overspant 
een zes meter breed betonnen plateau het plein, van gevel tot gemene muur. Het vlak houdt 
door haar lichtheid de proporties van de binnenkoer intact, maar brengt tegelijk hiërarchie aan, 
definieert nieuwe plekken, legt nieuwe connecties en laat nieuw gebruik toe. 
In één element worden drie verschillende ruimtelijke identiteiten verenigd.

Luifel
Het vlak vormt een luifel voor De Markten, markeert en beschut de nieuwe toegang tot het 
gemeenschapscentrum. Doordat de luifel de volledige breedte van het binnenplein overspant 
is ze bovendien duidelijk zichtbaar vanuit de doorrit en vanop de straat. De borstwering wordt 
een uithangbord.

Dak
Het vlak overdekt een deel van de binnenkoer en definieert zo verschillende buitenkamers, 
open of beschut, met verschillende proporties. De binnenkoer krijgt schaal en de suggestie van 
een opdeling, maakt een nieuwe programmering mogelijk.

Balkon
Het vlak maakt een plein op hoogte, een balkon dat uitkijkt over de binnenkoer en tegelijk de 
schaal heeft om zelf als volwaardig plein gebruikt te worden. Bovendien legt het een directe 
verbinding met de zalen en de keuken op de eerste verdieping, wordt het een foyer in open 
lucht.

EEN OVERMAATSE TRAPZAAL

De introductie van het vlak in de binnenkoer vormt meteen ook de sleutel om op een vrije manier 
over de noodzakelijke vluchttrap na te denken. De trap wordt volledig losgetrokken van het 
bestaande gebouw. Tegen de gemene muur aangeschoven wordt hij in één lange lijn over het 
betonnen plateau gedrapeerd en volgt hij de vertrapping van de blinde gevel.

Door de trap van de historische gevels los te trekken behouden deze hun architecturale 
eigenheid. Bovendien neemt de vluchttrap zo een veilige afstand van de bestaande 
gevelopeningen, zoals door de brandnormering opgelegd.

Een eerste steek maakt de verbinding tussen de binnenkoer en het plein op hoogte. De 
betonnen trap volgt de hoofdrichting van het gebouw, waardoor hij los komt van de zijmuur en 
zichtbaar wordt vanuit de doorrit. Een lichte, open, stalen trap loopt parallel met de gemene 
muur vanop het plateau naar de witte zolder. 
Een tweede plateau vormt het eindpunt van de wandeling. Het volgt de gedraaide richting van 
de gemene muur, waardoor het ter hoogte van de toegang tot de zolder verbreedt tot een 
bruikbaar balkon.

Door haar connectie met de balkons is de trap meteen meer dan een vluchttrap. Er ontstaat 
een nieuwe buitencirculatie tussen de binnenkoer, het plateau, de keuken en zuilenzaal op de 
verdieping en de witte zolder. De hele binnenkoer wordt een nieuwe, publieke traphal voor De 
Markten.
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Le projet de Jona Moereels & Bram Denkens Architects 
propose une place en hauteur dans l’espace intérieur 
de De Markten. Une plate-forme en béton de six mètres 
de large enjambe la cour intérieure existante, depuis la 
façade jusqu’au mur mitoyen, et introduit ainsi une hié-
rarchie dans l’espace. Cette plate-forme définit de nou-
veaux lieux, crée de nouvelles connexions et permet une 
nouvelle utilisation de l’espace. De plus, la légèreté de 
cette surface suspendue laisse intactes les proportions 
de la cour intérieure.

L’escalier de secours, bien nécessaire, est complète-
ment détaché du bâtiment existant et forme une sortie 
de longue ligne contre le mur mitoyen. En combinaison 
avec la plate-forme en béton, un escalier surdimension-
né apparaît, offrant une nouvelle circulation extérieure 
entre la cour, la place surélevée, la cuisine, la salle des 
colonnes et le « Witte Zolder ». 

La zone d’accueil de De Markten est entièrement repen-
sé via les nouvelles connexions apparaissant grâce au 

nouveau plateau. Le long de la façade apparait un pas-
sage de deux mètres de large totalement ouverte, ce qui 
permet de réaliser une zone d’accueil dotée d’une double 
hauteur. En outre, les nouvelles ouvertures donnant sur 
l’escalier historique et la salle des colonnes créent une 
longue vue à travers l’aile principale du bâtiment, ce qui 
permet une lecture immédiate de l’organisation interne 
de l’accueil.

Un bureau d’accueil est installé entre les deux escaliers 
existants. Approfondis derrière la façade existante, les 
meubles créent une nouvelle façade intérieure ouverte 
donnant sur la cour.

Enfin, en rehaussant le seuil du passage jusqu’au seuil 
de la porte, en relevant la zone d’accueil et en ouvrant la 
cage d’escalier historique, l’espace horeca et le centre 
communautaire se retrouvent au même niveau et for-
ment un tout intégralement accessible.
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schaal 1:150

OFFICEU architects i.s.m. H110, Smart Energie & STir Offerte De Markten - document D - p 5

TOTAAL

WERFINRICHTING 25.000,00€     

werfinrichting 20.000,00€     

meerprijs door fasering werken 5.000,00€       

VERPLAATSEN STOOKLOKAAL EN UITBREIDING TRAPHAL 110.536,05€   

- volume-uitbreiding voor stooklokaal (REI 120) 29.061,30€     
- 1.314,75€       

- verplaatsen technische installatie naar collectorlokaal en nieuw stooklokaal 39.500,00€     

- verplaatsen muurhaspel 500,00€          

- bescherming elementen historische traphal + herstellingen 5.000,00€       

- afbraak vloer tussen N2 en N3, met behoud van moulures 5.116,00€       

- afbraak en dichtmetselen rooster 332,00€          

- nieuwe trap van N2 naar N3 (wit beton met stalen borstwering) 11.474,00€     

- raam naar binnenplein (ontrokingsluik traphal) 2.678,00€       

- toegang Witte Zolder vanuit traphal (EI 30) 2.804,00€       

- deur naar gang 1.246,00€       

- binnenraam naar overloop tussen twee traphallen 1.480,00€       

- houten plafondstructuur met verlichtingselement 6.830,00€       

- kleine afwerkings- en herstellingswerken traphal 2.000,00€       

- bijkomende noodverlichting en signalisatie 1.200,00€       

ONTHAAL 75.820,48€     

- afbraak bestaande buitentegels voor recuperatie 750,00€          

- nieuwe openingen in binnen- en buitenmuur 5.096,00€       

- nieuw inkomvolume 44.337,48€     

- gietvloer bovenop bestaande tegelvloer 5.500,00€       

- wanden en vast meubilair nieuw onthaal 13.875,00€     

- scheiding EI60 tussen beide traphallen 5.762,00€       

- verplaatsen muurhaspel 500,00€          

VISIBILITEIT - RELATIES 25.227,80€     

- verlichting doorgang & onthaal 5.000,00€       

- dakstructuur stalen cassettes en stedelijk balkon 20.227,80€     

LOGISTIEK 6.750,00€       

- herstellen en verplaatsen bestaande goederenlift en buitentrap 3.000,00€       

- werken voor herinrichting keldersas 3.750,00€       

TOTAAL 243.334,33€   

OPTIE: versterken vloer nieuw stooklokaal (gewapende betonvloer bovenop 
bestaande vloer)
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- volume-uitbreiding voor stooklokaal (REI 120) 29.061,30€     
- 1.314,75€       

- verplaatsen technische installatie naar collectorlokaal en nieuw stooklokaal 39.500,00€     

- verplaatsen muurhaspel 500,00€          

- bescherming elementen historische traphal + herstellingen 5.000,00€       

- afbraak vloer tussen N2 en N3, met behoud van moulures 5.116,00€       

- afbraak en dichtmetselen rooster 332,00€          

- nieuwe trap van N2 naar N3 (wit beton met stalen borstwering) 11.474,00€     

- raam naar binnenplein (ontrokingsluik traphal) 2.678,00€       

- toegang Witte Zolder vanuit traphal (EI 30) 2.804,00€       

- deur naar gang 1.246,00€       

- binnenraam naar overloop tussen twee traphallen 1.480,00€       

- houten plafondstructuur met verlichtingselement 6.830,00€       

- kleine afwerkings- en herstellingswerken traphal 2.000,00€       

- bijkomende noodverlichting en signalisatie 1.200,00€       

ONTHAAL 75.820,48€     

- afbraak bestaande buitentegels voor recuperatie 750,00€          

- nieuwe openingen in binnen- en buitenmuur 5.096,00€       

- nieuw inkomvolume 44.337,48€     

- gietvloer bovenop bestaande tegelvloer 5.500,00€       

- wanden en vast meubilair nieuw onthaal 13.875,00€     

- scheiding EI60 tussen beide traphallen 5.762,00€       

- verplaatsen muurhaspel 500,00€          

VISIBILITEIT - RELATIES 25.227,80€     

- verlichting doorgang & onthaal 5.000,00€       

- dakstructuur stalen cassettes en stedelijk balkon 20.227,80€     

LOGISTIEK 6.750,00€       

- herstellen en verplaatsen bestaande goederenlift en buitentrap 3.000,00€       

- werken voor herinrichting keldersas 3.750,00€       

TOTAAL 243.334,33€   

OPTIE: versterken vloer nieuw stooklokaal (gewapende betonvloer bovenop 
bestaande vloer)

EEN HISTORISCHE LOGICA VERDERGEZET
Als vanzelf krijgt de luifel diverse functies. Een overdekte 
uitwaaierzone voor de tweede traphal. Een herinterpretatie van de 
bestaande koetsdoorgang. Een balkon voor een diverser en actiever 
gebruik van het binnenplein. Een zichtbare aankondiging van de 
activiteiten vanaf de publieke ruimte. Een aanleiding voor artistieke 
interventies.

Het nieuwe inkomvolume past zich in de maatvoering van 
het tegelraster van het binnenplein in. De kleine hoeveelheid 
weggehaalde tegels wordt herbruikt als dakbedekking van de inkom. 
Het kunstwerk van het binnenplein wordt subtiel vervolledigd. 
Zowel de uitnodigende luifel als het plafond van de inkom 
verwijzen naar het onder- of bovenliggende tegelraster en kennen 
een zelfde maatvoering als de betegeling van het binnenplein. Het 
zijn expressieve elementen die in dialoog gaan met de aanwezige 
kunstwerken en de integratie van nieuwe artistieke interventies 
mogelijk maken.

1. historische toegangsdeur
2. rolstoeltoegankelijke toegangsdeur die rechtstreeks uitgeeft op de 

historische Beaux-Arttrap
3. toegangsdeur die rechtstreeks uitgeeft op het onthaal
4. toegangsdeur die rechtstreeks uitgeeft op de tweede trap
5. een nieuw glazen inkomvolume kondigt op zeer leesbare wijze het 

onthaal aan
6. open verzamelruimte in de scharnierzone van het gebouw
7. flexibele onthaalbalie met twee of meer werkplekken
8. een fijne stalen luifel definieert mee de inkomzone en werkt als een 

subtiele, maar zichtbare aankondiging van het gemeenschapscentrum 
in de publieke ruimte

9. herstelde en verplaatste goederenlift en aangepaste sasruimte kelder 
maakt leveren van goederen zowel van buitenaf als vanuit het nieuwe 
inkomvolume mogelijk

10. het bestaande sanitair kan met enkele beperkte aanpassingen via een 
gezamenlijke sas in een toegankelijke WC voorzien

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

5.

6.

Een gelijkaardig plafond met lichtelement wordt gebruikt voor het nieuwe 
glazen inkomvolume.

Referentie voor een expressieve en veelzijdige luifel met een stalen 
cassettestructuur. Robbrecht & Daem, paviljoen Middelheimpark, Antwerpen

10.
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04
Opwaardering van  
bestaande trap.
Door een interne herorganisatie van de stookplaats 
kan de bestaande monumentale trap als vluchttrap 
gebruikt worden. De centrale ligging en zijn 
esthetische waarde laten toe om deze trap op te 
waarderen. Op deze manier wordt de binnenkoer 
grotendeels gevrijwaard van een ingreep en wordt 
de betegeling van de binnenkoer als link met 
het kunstwerk in de doorgang zoveel mogelijk 
behouden. 

De bestaande monumentale trap die momenteel eindigt op de tweede verdieping 
wordt doorgetrokken tot de verdieping van de witte zaal. Hier wordt met een 
branddeur, opengaand in de vluchtrichting, aangesloten op de witte zaal. De 
stookplaats wordt verplaatst naar de aangrenzende ruimte en wordt via een 
nieuwe brandsas omsloten. 

Een clash in vormgeving van de nieuwe trap met de oude maakt duidelijk dat 
het om een nieuwe toevoeging gaat. De monumentale waarde van de traphal 
wordt zoveel mogelijk behouden. Het bestaande plafond met zijn molures wordt 
behouden, maar centraal doorsneden. 

De nieuwe vluchttrap wordt bereikbaar vanuit de witte zaal via een even 
brede vluchtdeur als de bestaande. De vluchtdeuren worden in lijn van de 
binnenwand van de witte zaal getrokken om zo een voldoende brede vluchtweg 
te creeëren. Onderaan de monumentale trap wordt een rolluik geplaatst om zo 
de toegangscontrole over het geheel te vergroten. Wanneer de zalen van de 
voorbouw niet gebruikt worden kan dit rolluik dicht gezet worden. De glazen 
deur naar de vluchttrap vanuit de nieuwe sas, kan ook worden afgesloten. In 
geval van brand worden beide elementen (glazen deur en rolluik) aangesloten 
op de brandinstallatie, waardoor deze in geval van brand zullen openen. Een 
extra noodknop wordt voorzien aan de rolluik om deze open te maken  langs de 
binnenzijde.

05
Goed leveren.
Om een efficiënte levering van goederen naar de 
kelder te doen plaatsvinden wordt een goederen-en 
personenlift geïnstalleerd in de onderdoorgang naar 
de binnenkoer. 

Deze doorgang bevindt zich tussen de dubbele deuren die toegang bieden aan de 
gang tussen café en gemeenschapscentrum. Door het installeren van een lift naar 
de kelder in deze zone, wordt deze zijdelingse ingang afgesloten voor het publiek 
en de ongewenste bezoeker. De oorspronkelijke dubbele deuren zullen behouden 
blijven. Het bestaande uitzicht van de doorgang blijft aldus bewaard. 

06
Zichtbare info.

De infobalie behoudt zijn logische knooppunt 
positie aan de circulatiekern van het gebouw. De 
zichtbaarheid van de inkom wordt vergroot door een 
opvallend, maar functioneel baliemeubel. 

Alle bezoekers van het gemeenschapscentrum worden door de nieuwe luifel nu 
langs één duidelijke ingang geleid, waardoor ze rechtstreeks bij de balie terecht 
komen. Dit wordt een open meubel, met mogelijkheid om waardevolle items op te 
bergen. Het vormt een aangename werkplek met zicht op de binnenkoer en een 
grotere relatie met de toegevoegde circulatieruimte. 

Aan de infobalie wordt rondom een bestaande kolom, een wachtzone gecreëerd 
door middel van een ronde zitbank. Er komen ook wanden vrij rondom de infobalie 
voor posters op te hangen/info over het culturele centrum. 

Nieuwe infobalie.

Rolluik in strekmetaal.

Snede van monumentale trap + nieuwe vluchttrap.
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Plannen:
Gelijkvloers
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1.  Infobalie
2.  Circulatie-sas
3.  Luifel binnenkoer
4.  Monumentale trap 
5.  Lift
6.  Strekmetaal rolluik
7.  Luifel voorgevel
8.  Helling 
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i somet r ie :  een  n ieuwe ru imte l i j khe id  in  de  bes taande s t ruc tuur

p lan  n iv.  0  /  schaa l  1 :100

O N T H A A L B A L I E

1.   b innenp le in
2 .   overdek te  inkom
3.   on thaa lba l ie
4 .   doorgang ca fé  en  t rapha l
5 .   goederen l i f t  en  t rap
6 .   to i le t  PMB
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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.

Contact presse . Perscontact . Press Contact: Sophie Gérard . sgerard@perspective.brussels . 02 435 43 80 

www.bma.brussels 
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