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‘De media  
zijn een  
ecosysteem 
geworden’
Het staat nu vast: tegen 2022 verlaten de VRT 
en de RTBf het oude omroepgebouw aan de 
Auguste Reyerslaan in Schaarbeek. Net achter 
de huidige gebouwen richten ze elk een eigen 
nieuw huis op. De verhuis wordt meteen de hef-
boom voor de ontwikkeling van een ‘Mediapark’ 
op de 20 ha grote site. Dat zal plaats bieden aan 
een innovatieve combinatie van wonen, werken, 
onderwijs en ontspanning, op maat van de cre-
atieve industrie, i.c. de media. Een gesprek met 
de ontwerpers.

Het terrein aan de Auguste Reyerslaan kent een 
bewogen geschiedenis. Van 1889 tot 1963 was 
hier de Nationale Schietbaan (Tir national) ge-
vestigd. Een klein kerkhof achterin het terrein 
herinnert aan de verzetslieden die de Duitsers 
hier in WO I en II executeerden. Het gebouw van 
de schietbaan moest evenwel wijken voor een 
nieuw omroepgebouw van de Belgische om-
roepstichting INR/NIR. Die was toen net gesplitst 
in een Nederlandstalige en Franstalige vleu-
gel. De eerstesteenlegging vond plaats in 1964. 
In 1968 werd het gebouw in gebruik genomen, 
maar de verhuis vanuit het vroegere omroepge-
bouw op het Flageyplein was pas in 1974 afge-
rond. Koninginnenstuk van de site is de 83 meter 
hoge zendtoren uit 1977, een ontwerp van Roger 
Bastin. Toch is het de grote kantoorschijf met haar 
repetitieve raamopeningen die de site domineert. 
Ze vormt een breuk tussen de Reyerslaan en het 
achterin gelegen park, een restant van de vroege-
re schietbaan. De merkwaardige heuvels en tun-
nels in de tuin getuigen nog van die bestemming. 

Dit complex voldeed functioneel en energetisch 
al lang niet meer. Beide omroepen wilden ook 
hun eigen weg gaan. Zowel de Vlaamse als de 
Brusselse Bouwmeester trad actief tussenbeide 
om het potentieel van het terrein na de verhuizing 
naar twee nieuwe vestigingen te onderzoeken. 
Zo ontstond een bijzondere coalitie met vier part-
ners. De twee omroepen zetten inderdaad sa-
men met het Brussels Gewest en de gemeente 
Schaarbeek hun schouders onder dit project. 

Op die manier kwam het in 2014 tot een 
wedstrijd. De groep rond het Parijse bureau 
voor architectuur en stedenbouw van François 
Leclercq werd laureaat, hoewel ze toen nog geen 
precies idee hadden van de vorm van beide om-
roepgebouwen. Alleen hun inplanting lag grosso 
modo vast. Ook het programma voor de site was 
nog vaag. Wat wel vaststond, was de combina-
tie van een groot park met omroepgebouwen en 
ondersteunende functies als mediabedrijven, met 
daarbovenop ook heel wat huisvesting. Het zware 
programma moest het financiële plaatje van de 
omroepen helpen rond te krijgen. 

De logistieke uitdagingen zijn enorm. Terwijl 
de nieuwe vestigingen van RTBf en VRT gebouwd 
worden, moet het oude gebouw met zijn uitge-
breide parkeerzone blijven functioneren. Toch 
moeten ook andere bouwprojecten tegen 2022 
stilaan vorm krijgen. De afbraak van het oude om-
roepgebouw die daarop volgt, belooft zo geen 
sinecure te worden. Het terrein – een blinde vlek 
op de kaart van de meeste Brusselaars – stelt 
met zijn grillige reliëf ook de nodige uitdagin-
gen. Schuin over het midden ervan, ongeveer ter 
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plaatse van de nieuwe omroepgebouwen, loopt 
een diepe vallei, haast een sleuf. Ooit liep hier 
een beek, al merk je daar nu niets meer van. Naar 
de achterzijde toe stijgt het terrein dan weer fors.

Toch ziet het ernaar uit dat het Mediapark 
een bijzonder levendige en aantrekkelijke plek 
wordt als de werken tegen 2030 rond zijn. Nu het 
ontwerp van het masterplan stilaan een definitie-
ve vorm aanneemt, schetsen François Leclercq 
en projectleider Pierre-Marie Auffret de grote lij-
nen ervan. Ik ontmoet hen in hun kantoor te Parijs, 
aan de rand van Père-Lachaise. Het gonst er, 
met zo’n 60 medewerkers, van de bedrijvigheid. 
“Voor mij vullen architectuur en stedenbouw el-
kaar aan”, zegt Leclercq al snel. “Een architect 
werkt met een stedenbouwkundig kader, maar 
omgekeerd biedt architectuur ook al dan niet het 
bewijs dat een stedenbouwkundig plan de juiste 
keuzes maakte.” 

 Wat was het uitgangspunt van jullie 
ontwerp?
Pierre-Marie Auffret De aanzet kwam van 

Jordi Pardo, de Catalaanse mediaspecialist in 
ons team. Hij stond mee aan de wieg van 22@, 
een mediapark in Barcelona dat een vergelijkbare 
mix van functies heeft als dit Mediapark. Hij wees 
ons op een fundamentele verandering in het me-
dialandschap. Vroeger stond namelijk het distri-
butiekanaal centraal, waren de mediabedrijven 

verticaal geïntegreerd, en waren televisiezenders 
gesloten bastions die je pas betrad na eindelo-
ze controles. Maar de digitalisering zorgde voor 
een ware aardverschuiving. Wat nu telt, is de in-
houd. Mediabedrijven gooien daarom de deu-
ren wagenwijd open; ze willen die content bin-
nenhalen. Ze staan veel meer open voor nieuwe 
spelers, met wie ze een samenwerking aangaan. 
Daardoor zijn de nieuwe gebouwen trouwens 
veel kleiner in omvang dan de huidige: niet alles 
wordt nog in huis geproduceerd. De media zijn 
een ecosysteem geworden. 

François Leclercq We maakten op basis 
daarvan een aantal strategische schema’s. We 
onderzochten bijvoorbeeld hoeveel mediabe-
drijven zich al in de onmiddellijke buurt bevinden. 
Naast de zetel van RTL, die op wandelafstand 
ligt, zijn er vlakbij ook veel andere, kleinere spe-
lers gevestigd. We hopen dat die evolutie zich zal 
doorzetten. Dat gebeurde in elk geval bij 22@ in 
Barcelona. Het mediapark biedt daartoe alle kan-
sen. We zetten in op een hoge densiteit, gekop-
peld aan een sterke activering van de onderste 
bouwlagen. Aan de ingang van het park, aan de 
Reyerslaan, zul je kunnen shoppen, een film mee-
pikken in de bioscoop of een media-opleiding 
volgen. Zo blaas je het park nieuw leven in. Het 
wordt als het ware de plaats waar kruisbestuiving 
tussen verschillende activiteiten kan plaatsvinden.
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1  Mediaschool
2  Lagere school
3  Mediabox
4  Mediabox
5  Mediabox
6  Mediabox
7  Event hall
8  VRT
9  Lagere school
10  Crèche
11  Start ups
12  Service flats
13  Duplex & triplex woningen
14  Mediabox
15  Duplex & triplex woningen
16  Duplex & triplex woningen
17  Mediaschool
18  RTBF
19  SOHO
20 Mediaschool
21  Mediaschool
22  Cinema
23  VRT RTBF
24  RTL House

François Leclerq
Architectes urbanistes
www.francoisleclercq.fr
Site REYERS (VRT, RTBF), 
Schaarbeek, geplande 
oplevering in 2030

Programma
380 000m² op 20 hectares
2 à 3.000 nieuwe woningen 
voor ongeveer 6.000 
toekomstige bewoners
5.000 medewerkers (waarvan 
1300 povoorur RTBF en 2400 
voor VRT)
210 000 m² woningen
30 000 m² nieuwe media-
activiteiten (scholen, 
universiteiten, bedrijven)
24 000 m² commerciele 
activiteiten (waaronder ook 
cinema + horeca)
19 000 m² voorzieningen 
(lagere schol, crèche)

Bouwheer
Gemeente Schaarbeek,
Brussels Gewest,  
VRT, RTBF, SAU,  
perspective.brussels, 
gedelegeerd bouwheer

Team
François Leclercq architectes 
urbanistes tekende het 
masterplan en leidde het 
multidisciplinaire team dat uit 
de volgende bureaus bestaat:
- BOB 361 (architecten)
- Espinas i Tarraso  

(la chapsarchitecten)
- CITEC (mobiliteit)
- Alphaville (stedelijke  

programmering)
- Transsolar (duurzaamheid)
- MAGEO (netwerken)
- Buur (stedenbouw)
- NARTEX (media expertise)

meer informatie op: 
www.mediapark.brussels

BOULEVARD
REYERS

AVENUE JACQUES 
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 Zowel bij het wedstrijdontwerp als bij 
het huidige plan valt de vorm van het park 
meteen op. Het vormt een boog van de 
Reyerslaan naar de Leonard Mommaertslaan. 
Vanwaar die specifieke vorm?
FL De opdrachtgever vroeg een park, maar 

we stelden vast dat er aan de achterzijde van 
het terrein al een groot, zij het verwilderd en to-
taal vergeten bos ligt. Je komt er moeilijk omdat 
het huidige omroepgebouw een echte barrière 
vormt tussen de Reyerslaan en het bos. Omdat al 
quasi beslist was dat dat gebouw moest verdwij-
nen, leek het ons logisch om dat bos door  
te trekken tot aan de Reyerslaan. 

De concrete aanleiding voor de gebogen 
vorm ligt in de historische ontwikkeling van de 
bredere omgeving. De westzijde van het terrein 
ontwikkelde zich in de 19de eeuw volgens een 
uitgesproken orthogonaal raster gedefinieerd 
door de Leuvensesteenweg en de Reyerslaan. 
Die laan is deel van de tweede ringweg die on-
der Leopold II aangelegd werd als verbinding 
tussen belangrijke parken en publieke voorzienin-
gen. Aan de andere zijde van de sleuf door het 
terrein volgen perceelgrenzen echter een andere 
oriëntatie, en zijn ze grilliger. Ze zijn een restant 
van oude landbouwverkavelingen. Dat verschil 
in oriëntatie keert terug in de richtingverandering 
van de E40 als die de Reyerslaan nadert. De ont-
moeting tussen twee richtingen definieert in ze-
kere zin de boog. Het is op die plaats dat de twee 
omroepgebouwen komen te staan rond een par-
vis des média of mediaplein. Dat is ook het laag-
ste punt van het park. 

 Op een doorgang voor bussen na is het 
hele parkgebied uitsluitend bestemd voor 
zachte weggebruikers. Wat opvalt, is dat het 
park, ondanks de boogvorm, geen duide-
lijk afgebakende grenzen kent. Het infiltreert 
als het ware tussen alle nieuw geplande ge-
bouwen. Het lijkt zelfs alsof het park de aan-
palende straten en de laat-moderne sociale 
woningbouwschijven van ‘de Schaarbeekse 
Haard’ omarmt. 
FL We wilden expliciet dat het park door-

dringt in al wat zich eromheen bevindt, dus ook 
de achterliggende wijken en het terrein van de 
Schaarbeekse Haard. We wilden het media-
park op die manier laten versmelten met de be-
staande fysieke en stedelijke structuur. Dat was 
misschien wensdenken van onze kant, maar de 
sociale bouwmaatschappij en de vestiging van 
Ford hebben daar bijvoorbeeld toch op inge-
speeld. De busverbinding over het terrein zal lo-
pen over een nieuwe weg tussen het domein 
van de Schaarbeekse Haard en Ford, omdat Ford 
zelf een nieuwe woonontwikkeling voorziet op 
zijn terrein. Daarmee lossen we meteen het pro-
bleem van het openbaar vervoer op. Aan de zijde 
van de Reyerslaan is het terrein namelijk prima 

ontsloten, vooral door de premetro. Het is echter 
wel 700 m lang, zodat een extra busstop midden 
op het terrein wenselijk was. 

PMA Mooi meegenomen is dat het Brussels 
Gewest ondertussen tegen 2018 een volledige 
heraanleg van de Reyerslaan voorziet, met onder 
meer een voetgangersoversteek ter hoogte van 
de Emile Maxlaan. Heel wat anders dan het ver-
kommerde voetgangerstunneltje dat nu als over-
steek dient. De band met de oude wijk aan de 
overkant wordt zo al meteen versterkt.

 Het programma van het mediapark is 
zeer dens: 380.000 m2 op 20 ha, waarvan 8 
als park ingericht zijn, dat is niet min. 
PMA Inderdaad. Aanvankelijk sprak men zelfs 

van 450.000 m2, maar tijdens vele workshops is 
wel gebleken dat dat ten koste van de kwaliteit 
zou gaan. Kristiaan Borret heeft alle betrokken 
partijen toen op het hart gedrukt om niet te reke-
nen in Excel-sheets, maar in termen van stede-
lijke kwaliteit. In de loop van vele workshops met 
alle stakeholders zijn we zo tot een evenwichtig 
geheel gekomen, met zo’n 30.000 m2 voor me-
diabedrijven en -opleidingen, 24.000 m2 handel, 
horeca en ook een cinema en een 19.000 m2 pu-
blieke voorzieningen zoals een school en een 
crèche. Daarnaast zijn er ook zo’n tweeduizend 
à drieduizend nieuwe woningen voorzien voor 
ongeveer zesduizend nieuwe inwoners. Dat alles 
bovenop de circa 93.000 m2 van de twee nieuwe 
gebouwen van de VRT en de RTBf. 

 Het park wordt daarmee een ruimte die 
moet bemiddelen tussen alle gebouwen en 
gebruikers? 
FL Inderdaad. Het park heeft een dubbele 

gradiënt. Van west naar oost, van de Reyerslaan 
naar de Mommaertslaan, gaat het van een leven-
dige, sterk geprogrammeerde ruimte naar een 
meer intieme ruimte met woontorens, scholen 
en crèches in het park. Van noord naar zuid heb 
je eenzelfde gradiënt van ruimtes die gericht zijn 
op horeca en vertier naar een meer rustige zone. 
Maar het park bemiddelt dus ook tussen de grote 
spelers, starters en opleidingen.

 Dit project speelt in op de tendens in de 
creatieve industrie om projecten op te zetten 
met ad-hocorganisaties van zelfstandigen 
en kleine bedrijven. In een onderzoek dat 
we voerden bij  merkten we dat deze ten-
dens stilaan een impact heeft op zowel de 
stedelijke ruimte als kantoren en vooral ook 
woningen. Steeds meer mensen werken van 
thuis uit, maar daar zijn vooral nieuwe, relatief 
kleinere woningen en appartementen zelden 
op voorzien. Hoe vangen jullie dat op? 
PMA In ons plan wordt zo’n 10 procent van 

de woningen zo voorzien dat er ook een werk-
ruimte in vervat zit of er onmiddellijk op kan aan-
sluiten. We noemen dat deel SOHO, naar de 
kunstenaarsbuurt in New York, al gaat het hier 
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dan niet om vergelijkbare oppervlaktes. We on-
derzoeken nu hoe we dat ook op een bindende 
manier in de ontwikkelingsvoorschriften kunnen 
opnemen. 

FL De kwestie ligt ons nauw aan het hart. Van 
in het begin begrepen we dat we in de hoogte 
moesten gaan met onze woongebouwen om de 
gevraagde vierkante meters te realiseren en toch 
voldoende park over te houden. Ik ken de buurt 
echter goed. Als halve Belg heb ik hier familie 
wonen. Ik besef dat je moet concurreren met het 
comfort en plezier van een woning met tuin. We 
hebben daarom veel aandacht besteed aan de 
vormgeving van de woontorens, zodat er vol-
doende, en kwaliteitsvolle collectieve en private 
buitenruimtes zijn, en dat elk appartement een 
mooi uitzicht krijgt. Dat ligt vast in een reeks spel-
regels waar elke ontwikkeling aan moet voldoen. 

Pieter T’Jonck

Dit artikel kwam tot stand met de medewerking 
van team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest
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Culturele programmatie
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20 ha potentiële ruimte voor programma met park

Een actieve, verbindende publieke ruimte

Een metropolitaans park

Een mediacluster met vele vertakkingen



Colofon 96 266

a  267 
Dis–cours
tot in de jaren 1960 schreven 
talloze toonaangevende archi-
tecten traktaten waarin ze de-
finieerden wat voor hen goede 
architectuur was. sindsdien zijn 
zulke teksten een zeldzaam-
heid. net zoals architecten die 
niet enkel bouwen maar ook 
aan architectuurkritiek doen. 
architectuurboeken zijn er ge-
noeg: elk zichzelf respecterend 
bureau geeft er wel een uit over 
zijn eigen projecten. Maar dat 
is nog geen architectuurtheo-
rie of -kritiek. Zijn we die kunst 
verleerd? Wie bedrijft ze nog in 
België? en hoe verhouden deze 
auteurs zich tot de traditie? is er 
nog wel nood aan? Welke uit-
gevers wagen er zich nog aan? 
We zoeken het uit in a  267.
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