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La Communauté flamande est propriétaire d’un campus
artistique d’un hectare situé sur l’Avenue Van Volxem à
Forest. Aujourd’hui, trois acteurs culturels y sont logés : la
compagnie de danse Rosas, l’ensemble de musique Ictus
et l’école de danse P.A.R.T.S. Afin de soutenir la croissance
de ces trois organisations, une extension de l’infrastructure
existante est prévue, comprenant des studios de danse et
de musique, des espaces de bureau et des plates-formes
logistiques. Ce qui a commencé au départ comme une
réponse aux projets artistiques et éducatifs d’Anne Teresa
De Keersmaeker prend finalement la forme d’un foyer
accueillant trois organisations culturelles autonomes,
bien établies et dynamiques.
«Van Volxem 164» est avant tout un lieu où l’on travaille.
Dans son organisation et sa forme, le grand geste
architectural n’est pas recherché. Il s’agit avant tout d’un
lieu où le travail est facilité, un lieu modeste optant plutôt
pour la sobriété, en phase avec les rénovations passées et
les nouvelles constructions.

De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van een
kunstenaarscampus op een 1 ha groot terrein aan de
Van Volxemlaan 164 in Vorst. Momenteel zijn er drie
cultuuractoren gehuisvest: het dansgezelschap Rosas,
het muziekensemble Ictus en de dansschool P.A.R.T.S.
Om de groei van de drie organisaties te ondersteunen
is een uitbreiding van de infrastructuur gepland, met
dans- en muziekstudio’s, kantoorruimtes en logistieke
platformen. Wat begon als een antwoord op de artistieke
en pedagogische projecten van Anne Teresa De
Keersmaeker, wordt uiteindelijk de thuisbasis van drie
autonome, gevestigde en dynamische cultuurorganisaties.
«Van Volxem 164» is in de eerste plaats een plek waar
gewerkt wordt. Qua organisatie en vormentaal draait het
er niet om het grote architecturale gebaar. Het moet vooral
een uitnodigende werkplek zijn, waar bescheidenheid
en soberheid voorop staan, in lijn met de voorbije
verbouwingen en nieuwbouw.
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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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OUEST + VERS.A
L’équipe lauréate composée des bureaux OUEST
et VERS.A propose un projet à la structure logique,
rationnelle et évidente pour un programme à première
vue assez complexe. Partant du principe de « Living
apart together », chaque acteur culturel possède son
propre lieu tout en rencontrant les autres. Ainsi, on
retrouve de chaque côté de la parcelle Ictus et P.A.R.T.S.
Au centre, les studios de ROSAS font le trait d’union.

Deux nouveaux volumes verront le jour : un volume
dédié aux fonctions logistiques telles que le stockage
ou les décors, l’autre pour P.A.R.T.S. qui bénéficiera de
nouveaux studios sur quatre étages.

Le terrain et les bâtiment existants sont respectés : le
dénivelé est conservé et les anciens bâtiments retrouvent
une nouvelle vie. Le plan général est rationnel : la
circulation logistique se fait d’un côté de la parcelle tandis
que tout le reste bénéficie d’un aménagement paysagé
dégagé d’asphalte, ce qui permet une perméabilité du
terrain et une sérénité demandée par les occupants.
Les anciens sheds, qui bénéficient d’une lumière zenithale,
sont conservés et accueillent les activités vivantes telles
que les studios de répétition, les bureaux et la cafétaria. En
fond de parcelle, on retrouve le Rosas Performance Space,
salle de répétition principale de la compagnie de danse
qui se verra de plus en plus ouverte au public pour des
représentations. Afin de créer le lien avec la voie publique,
la cafétaria se trouvant dans l’ancienne blanchisserie à
l’avant du terrain sera accessible au public, formant ainsi
un cheminement clair vers le Rosas Performance Space.

BOUWMEESTERMAITREARCHITECTE

Het winnende team bestaat uit de bureaus OUEST en
VERS.A. Het stelt een project voor met een logische,
rationele en evidente structuur, terwijl het programma
op het eerste gezicht vrij complex is. Vertrekkend van
het principe «Living apart together» nemen de drie
culturele organisaties hun eigen plek in maar zijn
er onderlinge raakvlakken. Aan weerszijden van het
perceel vindt men Ictus en P.A.R.T.S., terwijl de studio’s
van ROSAS in het midden het koppelteken vormen.

Aangezien die zaal zich achteraan op het terrein bevindt,
zal de cafetaria die vooraan in de voormalige wasserij
zit een publiek toegankelijk zal zijn een duidelijke
verbinding naar de Rosas Performance Space vormen.
Er komen twee nieuwe volumes: het ene voor logistieke
functies zoals opslag en decors, het andere voor P.A.R.T.S.,
dat nieuwe studio’s krijgt, verspreid over vier verdiepingen.
gegeven met respect voor de eigenheid van elk deel.

Het terrein en de bestaande gebouwen worden in
ere gehouden: het niveauverschil blijft behouden
en de oude gebouwen krijgen een nieuw leven. Het
algemeen grondplan is rationeel: het logistiek verkeer
gebeurt aan één kant van het perceel, terwijl de rest
asfaltvrij wordt en een landschappelijke inrichting
krijgt die de grond doorlaatbaar maakt en zorgt
voor de sereniteit waar de gebruikers om vragen.
De oude sheddaken zorgen voor zenitaal licht en blijven
behouden: daaronder komen activiteiten die gebaat
zijn bij daglicht, zoals de repetitiestudio’s, de kantoren
en de cafetaria. Achteraan op het perceel bevindt zich
de Rosas Performance Space (RPS), de voornaamste
repetitieruimte van het dansgezelschap, die voor
voorstellingen almaar meer open zal zijn voor publiek.
BOUWMEESTERMAITREARCHITECTE
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BAUKUNST + Philippe VANDER MAREN

EN
H
AN
CE
D
LA
ND
SC
AP
E
4
b

2
AN
“V
VO

ENHANCED LANDSCAPE

OO_37_05
“VAN VOLXEM 164”

4
b

a

05
7_ ”
_3 164
O
O EM
LX

c

1

d

Porositeit van het terrein
Ontharden van de site
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4 LANDSCHAPPEN

1

Het Park
De open ruimte

2

Het Wilgenbos / Wadi
De nattere zone

3

Het Onderhout
Het wildere deel

4

Het Jasmijnhof
De steenachtige doorgang

MATERIALITEIT
a. Gewassen beton
b. Geborsteld beton
c. Grind
d. Gras
e. Wilde grassen

BAUKUNST - Philippe Vander Maren - Richard Venlet
UTIL - Bureau Bas Smets - Pierre Berger Bureau d’etudes
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Atelier Arne Deruyter (DALTA bvba), Raamwerk

DE GENEREUZE TUSSENRUIMTE
De niet gebouwde ruimte is het resultaat van het
ontrafelen van de site enerzijds en het versterken van
de bestaande open ruimte anderzijds. De betrachting
is om de site grotendeels te ontharden. Het nieuwe
plateau laat toe logistieke verbindingen op een
compacte manier te organiseren waardoor groene
ruimte vrijkomt.
Het beeld vanaf de Van Volxemlaan blijft ongewijzigd.
De oprijlaan wordt behouden en sluit aan op het
nieuwe plateau. De imposante voortuin, met de
rode beuk, blijft als groene buffer tussen de laan en
de site bestaan. Het is een tuinzone die we slechts
gedeeltelijk toegankelijk willen maken, zoals deze

Alison en Peter Smithson - Andrea Palladio - Alvar Aalto

vandaag gebruikt wordt. Een voetweg maakt een
secundaire verbinding tussen de hoofdingang en
het plateau, een gemaaide zone sluit hierop aan en
vormt een zitruimte aan de Van Volxemlaan.
Het plateau omarmt het statige hoofdgebouw, het
toont de werking van de campus op een subtiele,
eerlijke manier. Enerzijds wordt naast het gebouw een
nieuwe laadbrug gevormd aansluitend op het nieuwe
Rosas/Ictus-gebouw. De bedrijvigheid ter hoogte van
het atelier en de stock worden zo zichtbaar gemaakt
in de stad. Anderzijds vormt het plateau een duidelijk
centraal plein waar de publieke ruimtes van de site
op uitgeven. Zowel RPS, de cafetaria als P.A.R.T.S.
krijgen hier een duidelijk adres. Het wordt een
ontmoetingsplek voor de verschillende organisaties
op de site en het is de plek waar bezoekers worden
uitgenodigd. Het is de ruimte waar de kruisbestuiving
het meeste tastbaar wordt gemaakt.
Het plein verkrijgt een zekere vorm van intimiteit
door de verschillende gevels die de ruimte omsluiten.

Het is ook een fluïde ruimte. Verschillende zichten
en verbindingen worden vanuit de centrale ruimte
gegenereerd en gaan de stad op de site betrekken.
Het is een plein voor het dagdagelijkse, waar een
zuid-gericht terras aansluit op de cafetaria en
toegangen voor Rosas en P.A.R.T.S. worden voorzien.
Het is eveneens een plek waar feesten, concerten en
expo’s worden georganiseerd.
Een nieuwe as, vrijgekomen door het wegnemen van
de overdekte tussenruimte, verbindt het centrale
plein met het nieuwe Rosas/Ictus-gebouw. Het is een
steeg die opgeladen wordt door nieuwe adressen
en openingen. Er wordt toegang voorzien tot RPS,
ICTUS en de atelierruimte, die uitkijkt over de nieuwe
groenruimte. Zowel studio 2 van Rosas als de foyer
kijken uit over de steeg die verder ingeschaald wordt
door het vernauwend perspectief. De voormalige
laad-en losruimte wordt onthard. Hier voorzien we
een groene buitenruimte die door de topografie
enkele treden lager komt te liggen ten opzichte van
het maaiveld. Er ontstaat een groen amfitheater,

gevormd door RPS en het atelier waarbij het plateau
een buitenwerkplaats kan worden.
Het nieuwe P.A.R.T.S-gebouw flankeert dan weer een
nieuwe tuin die ten opzichte van het plateau een
verdieping lager komt te liggen. Een zonneterras kijkt
uit over deze groenruimte en vormt een ingetogen
aanvulling op de publieke ruimte. De gebogen
trap vervolledigt de wandeling richting fitness,
studentenlounge en parking. Dit deel van de site
contrasteert met het stedelijke aspect van de plint,
het is een uitgesproken groene omgeving die een
rustplek vormt. Hier voorzien we het voorwaardelijk
gebouw, aansluitend op het oude P.A.R.T.S-gebouw
en uitkijkend over deze groene ruimtes.
De parking wordt toegankelijk gemaakt via de
Schaatsstraat en sluit aan op de wandeling langs
het oude P.A.R.T.S.-gebouw. Twee andersvalide
parkeerplaatsen worden voorzien aan de hoofdingang
ter hoogte van de Van Volxemlaan.
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Coussée & Goris architecten
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telijke integratie - analyse
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De Smet Vermeulen architecten
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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.
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