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Woord vooraf

Het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers 
is sinds 11 juli 2002 het administratief centrum van 
het Vlaams Parlement. 

Het huisvest de 124 Vlaamse volksvertegenwoor
digers, hun medewerkers en de  administratie van 
het Vlaams Parlement.  Daarnaast zijn het Kinder
rechtencommissariaat, de Vlaamse Ombudsdienst 
en het Vlaams Vredesinstituut er gevestigd. In totaal 
gaat het om 500 kantoren.

Het gebouw, ontworpen door architect Victor Bour
geois, werd tussen 1937 en 1946 opgericht in  
opdracht van De Post voor de huisvesting van de 
Postchequediensten. Het werd oorspronkelijk dan 
ook Postchequegebouw genoemd. 



3

Het is uniek modernistisch erfgoed. Heel wat ele
menten zijn historisch, functioneeltechnisch en 
artistiek van bijzondere waarde. Het gebouw werd 
ingeschreven op de bewaarlijst van het beschermd 
onroerend erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest.

Victor Bourgeois zag de lokettenzaal, vandaag De 
Loketten, als de meest symbolische ruimte van het 
gebouw, de plek waar de administratie in contact 
kwam met het publiek. Ze diende de kracht van  
de Postcheque uit te stralen. Het grote volume van 
de lokettenzaal nam als een publieke binnenruimte 
de dimensies van de straat over. 

Wanneer binnenkort het nieuwe bezoekers centrum 
van het Vlaams Parlement in De Loketten gereali
seerd wordt, zal de zaal haar publieke functie alle 
eer aandoen.

Het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers is 
ook vandaag een open huis, waar bezoekers welkom 
zijn en gastvrij onthaald worden. Bezoekers kunnen 
binnenkijken, rondleidingen krijgen en zo meer te 
weten komen over de werking van het Vlaams Parle
ment als hart van de democratie in Vlaanderen.

In deze brochure vertellen we u meer over dit 
 bijzondere bouwwerk. 

En we nodigen iedereen uit om ons te bezoeken  
en met eigen ogen het Vlaams Parlement te ont
dekken en te beleven.

Jan Peumans
Voorzitter van het Vlaams Parlement
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Kleurtekening van Victor Bourgeois voor de gevel, zijde IJzerenkruisstraat.
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Een van de eerste verwezenlij
kingen van Victor Bourgeois was 
de Moderne Wijk, gebouwd in 
1922 in SintAgathaBerchem in 
Brussel. De wijk behoort tot de 
meest merkwaardige modernis
tische tuinwijken van na de  
Eerste Wereldoorlog in Europa. 
Op een terrein van 6 hectare wer
den 275 sociale woningen met 
privétuinen ingeplant in een  
bijzondere steden bouw kundige 
struc tuur. Land schaps architect 
en stedenbouwkundige Louis 
Van der Swaelmen ontwierp voor 
de wijk een aangenaam kader 
van publiek groen. Individueel 
wonen aan de rand van de stad, 
solidariteit tussen de bewoners en 
het versterken van de burgerzin 

waren toen modernistische basis
ideeën.

Eveneens in 1922 stichtte Victor 
Bourgeois samen met zijn broer 
Pierre het toonaangevende tijd
schrift van de modernisten,  

7 Arts, waarin kunst en architec
tuur, maar ook literatuur, theater, 
muziek, dans en film ruim aan 
bod kwamen. 

In 1926 werd Victor Bourgeois 
professor aan het Hoger Instituut 

Architect Victor Bourgeois  
1897–1962

Victor Bourgeois, linogravure 
van Pierre-Louis Flouquet.

De Moderne Wijk.



voor Sierkunsten, onder de lei
ding van Henry Van de Velde. 

In de Weissenhofsiedlung in het 
Duitse Stuttgart bouwde hij in 
1927 een eengezinswoning in het 
kader van de internationale ten
toonstelling Die Wohnung, geor
ganiseerd door de Deutsche 
Werkbund. De meest progressieve 
architecten van zijn tijd namen 
eraan deel: Le Corbusier, J.J.P. 
Oud, Mies van der Rohe, Walter 
Gropius,  Mart Stam… 

Als afgevaardigde voor ons land 
nam Victor Bourgeois in 1928 
deel aan het eerste CIAMcon
gres (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne) in La 
Sarraz in Zwitserland, waar ook 
Le Corbusier te gast was. Op het 
congres van 1930 in Brussel, dat 
handelde over Rationelle Be
bauungsweisen, was Bourgeois 
verslaggever. Hij bouwde even

eens een aantal modernistische 
woningen, onder meer voor 
beeldhouwer Oscar Jespers (1928) 
in Brussel. In 1930 ontwierp hij 
een indrukwekkend urbanisatie
project voor GrootBrussel, waarop 
hij de  CIAMbeginselen toepaste.  

In de late jaren 30 en na de  
Tweede Wereldoorlog besteedde 
Bourgeois vooral tijd aan het ont
werpen van publieke gebouwen, 
zoals het Postchequegebouw 
(1937), het Stadhuis van Oostende 
(1954), de afdeling voor zuigelin
gen in de Cité de l’Enfance in 
Marcinelle (1955) en het Cultuur
centrum François Bovesse in 
Namen (1957). 

Zijn oeuvre is internationaal  
bekend en erg veelzijdig: kan
toorgebouwen, gebouwen voor 
ge zond heidszorg, tuinwijken, wo
nin gen en villa’s, scholen en  
stedenbouwkundige ontwerpen.  

Urbanisatieproject voor Groot-Brussel.

Cultuurcentrum in Namen.Stadhuis van Oostende.

Woning en atelier van
beeldhouwer Oscar Jespers.



9

De Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Sneeuwwijk,  
van volkse wijk over 
burgerkwartier naar 
kantoorwijk 

Op het stadsplan van Jacques 
Harrewijn uit 1697, Bruxella Nobi
lissima Brabantiae Civitas, staat 
een kleine kapel aangeduid. Dat 
was het kapelletje van Ons Livrow 
ter Sneeuw. Het  bevond zich net 

voorbij de kruising van den 
ouden Scharebeeckse Wegh en 
de Spelleken Straet, buiten de 
13eeeuwse Kleine Vesten, maar 
binnen de 14eeeuwse omwalling 
van de stad. Later werd deze wijk 
genoemd naar OnzeLieveVrouw 
met haar witte mantel van sneeuw. 

Het kapelletje lag niet ver van  
de warande van het Hertogelijk 
 Paleis en van de Leuvensepoort, 
een van de zeven stadspoorten. 
De Lovensche Wegh verbond  
het stadscentrum via de Sint
Goedelekathedraal en de Treuren
bergpoort op de 13eeeuwse om
walling met de Leuvensepoort op 
de 14eeeuwse  omwalling. 

Het Plan Topographique de la Ville 
de Bruxelles uit 1777 toont het  

De omgeving van het postchequegebouw

Bruxella Nobilissima Brabantiae Civitas, 1697, fragment met aanduiding van de kapel van Ons Livrow ter Sneeuw.



ontstaan van het ‘moderne’ Brus
sel. In de hoogstad, op de ruïnes 
van het in 1731 afgebrande Herto
gelijk Paleis, werden vanaf 1774 de 
Warande en het Koningsplein 
aangelegd. Architect Barnabé 
Guymard de Larabe en tuinier 
Joachim Zinner stonden in voor 
de uitvoering. De kleinschalige 

laatmiddeleeuwse wegenstruc
tuur van de oude hoogstad tussen 
de twee om wallingen verdween. 
In de plaats kwamen neoklassieke 
stedenbouw en architectuur in 
een monumentale en streng be
paalde geometrische configuratie. 
Het huidige Paleis der Natie, met 
het federale parlement, de Wet

straat, de eenheidsbebouwing 
langs de Koningsstraat, de Her
togsstraat en het Koningsplein 
vormden de architectonische en 
stedenbouwkundige bakens in die 
18eeeuwse aanleg. Net als de  
indrukwekkende parklanen van 
de Warande, in driesprong getra
ceerd. Het geheel was de basis om 
het ste den bouwkundige weefsel 
doorheen de stad en haar agglo
meratie in de 19e eeuw te laten 
doorgroeien. 

In de OnzeLieveVrouwter
Sneeuwwijk vestigden zich vanaf 
het midden van de 17e eeuw een 
aantal kloosterorden. Sommige 
werden afgeschaft door keizer 
Jozef II, andere verbeurd ver
klaard tijdens de Franse Revo
lutie. In de loop van de tijd kregen 
die kloosters  andere invullingen, 
een kazerne, een hospitaal... In 
het voormalige klooster van de 
Engelse Benedictinessen was een 

Plan Topographique de la Ville de Bruxelles et de ses Environs, 1777, fragment met de pas aangelegde Warande, 
het Koningsplein en het oorspronkelijk stratenpatroon van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk.
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uitspanning ingericht en in de 
kleine SintAntoniuskapel zelfs 
een cabaret. De OnzeLieveVrouw 
terSneeuwkapel, die haar naam 
gaf aan dit stadsdeel, werd in 
1796 afgebroken. 

In het begin van de 19e eeuw bij 
de aanleg van de ringlanen en na 
de afbraak van de omwallingen, 
werden de eerste wijzigingen in de 
OnzeLieveVrouwterSneeuw
wijk doorgevoerd. De Konings
straat werd in 1821 vanaf het  
Leuvenseplein verder doorge
trokken naar de Schaarbeekse
poort tot aan de nieuwe ringlaan. 
Stadsbouwmeester Nicolas Roget 
ontwierp het ronde Prins van 
Oranjeplein, nu Barricadenplein, 
als woonplein. Dat werd in 1824 
voltooid. 

In 1850 besloot het Parlement om 
ter nagedachtenis van de onaf
hankelijkheid en het Congres, de 

grondlegger van de twintig jaar 
jonge Belgische Staat, de Congres
zuil aan de Koningsstraat op te 
richten. Dat gebeurde naar ont
werp van architect Joseph Poe
laert. Achter de zuil bood het  
Panoramaplein toen een uniek 
vergezicht op de benedenstad. 

Aan de statige Koningsstraat 
bouwde kunstschilder François 
Joseph Navez in 1824 een monu
mentale woning met atelier.  
Nadien richtte zijn schoonzoon, 
kunstschilder JeanFrançois Por
taels, daar in 1858 zijn beroemd 
vrij atelier op. 

De OnzeLieveVrouwterSneeuw
wijk was zeer dichtbevolkt en be
hield zo nog tot in het laatste 
kwart van de 19e eeuw haar  
laatmiddeleeuwse structuur. De 
meeste binnenpanden waren vol
gebouwd met steegjes, gangen en 
beluiken. Henri en Paul Hymans 

schrijven hierover: “Een wirwar 
van straatjes kronkelend rond 
tuintjes en kleine boomgaarden. 
Een mengelmoes van eigenaardig 
volk… Italianen, accordeonisten, 
artiesten met hun draai orgeltjes 
en modellen, die po seerden in  
de talloze kunstenaarsateliers in 
de wijk.” 1 

Al sinds 1860 dachten bewind
voerders aan een sanering van 
“die schandelijke beerput”, zoals 
Charles Rogier het tijdens een  
interpellatie in de Senaat stelde. 
Ze lieten ontwerpen maken voor 
de bouw van een grootschalig 
Koninklijk Paleis omringd door 
tuinen, terrassen en pleinen 
(1860), voor een Paleis voor  
Schone Kunsten (1862) in de as 
van de Congreszuil, voor een 
stratennet in dambordstructuur, 
zoals de Leopoldswijk, met in het 
centrum een Kunsttempel en een 
nieuw huis voor het Provinciaal 

1  Hymans Paul & Henri, 
Bruxelles à travers les âges, 
Bruxelles moderne, deel III. 
Brussel, s.d., p. 552.



Gouvernement van Brabant 
(1868). Die plannen spaarden het 
recent gebouwde  Barricaden
plein niet. Het was de bedoeling 
om deze volksbuurt te verande
ren in een statige burgerwijk, op 
maat van de monumentale 
Parkwijk met haar indrukwek
kende architectuur. 

Het stedenbouwkundig ontwerp 
van de architecten Antoine 
 Mennessier en Georges Aigoin uit 
1874 viel het meest in de smaak, 
vooral omdat er door een vernufti
ge verkaveling een groter aantal 
bouwkavels met een breedte van  
5 tot 7 meter waren getraceerd. 
Loodrecht op de  Congreskolom 

werd de Congres straat aangelegd. 
Twee diagonaalstraten kruisten 
die as, in combinatie met een aan
tal  verbindingsstraten. Als knoop
punt van deze stedenbouw
kundige structuur ontwierpen  
zij één groot plein, het huidige Vrij
heidsplein. 

In hetzelfde jaar richtte de Com
pagnie Immobilière de Belgique 
een nieuwe vennootschap op: de 
Société anonyme du Quartier 
NotreDameaux Neiges, die alle 
wegenwerken uitvoerde en de 
gronden verkocht. Heel de steden
bouwkundige structuur van de 
OnzeLieveVrouwterSneeuw
wijk werd kaalgeslagen: het stra
tenpatroon, de oude verkavelin
gen, de openbare gebouwen, de 
woningen... Om het nieuwe stads
deel bouwrijp te maken, zette de 
vennootschap ongeveer 10.000 
inwoners uit hun huizen. 

Quartier Notre Dame aux Neiges, transformé, 1874, ontworpen door architect Antoine Mennessier. Nieuwe stedenbouwkundige 
structuur getekend op het oorspronkelijk stratenpatroon. De onteigeningen en de opnieuw te verkopen bouwgronden werden 
aangeduid in roze kleur.
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In 1877 waren de wegbouwwer
ken klaar en werden de eerste 
burgerhuizen gebouwd. Particu
lieren, bouwaannemers en project
ontwikkelaars kochten percelen 
om er één of meer huizen te bou
wen. Maar vanaf 1879 begon de 
verkoop slecht te gaan en in 1885 
legde de maatschappij de boeken 
neer. De stad Brussel kocht de 
aandelen over en voltooide begin 
1890 het splinternieuwe stads
deel van de burgerij. 

Naast burger en herenwoningen, 
opbrengsthuizen, winkels en cafés, 
beschikte de wijk over voorzie
ningen en accommodaties om het 
mondaine leven te bevorderen.  
Zo bouwde architect Wilhelm 
Kühnen in 1878 het Koninklijk 
Circus als spektakelzaal in een 
 Indisch geïnspireerde stijl. De 
Parlementsgalerij, een overdekte 
doorgang met winkels, werd in 
1880 opgericht in neoclassicis

tische stijl. De nieuwe en luxueuze 
Koninklijke Baden, met metalen 
dakspant in renaissancistisch
exotische stijl, dienden in de 
zomer als zwembad en in de win
ter als theater. Ook werden ze als 
publieke badinstelling gebruikt. 

In 1880 vond de inhuldiging 
plaats van het Edentheater. De 
inrichting door architect Alban 
Chambon moet betoverend zijn 
geweest: een oosters decor met 
wintertuinen en artificiële grot
ten, met fonteinen en palmbo
men rond het toneel, een roze en 
goud getinte zaal in Hindoestijl. 
De architect benaderde zo de 
sfeer van soortgelijke Parijse 
 instellingen. Het Edentheater 
bleef maar een jaar of tien open. 
Omdat er regelmatig lichte spek
takels werden opgevoerd, liet de 
stad het gebouw in 1890 afbreken 
om verder zedelijk verval in de 
toekomst uit te sluiten…

De kantoorfunctie nam in deze 
oorspronkelijk voor burgerlijk 
wonen ontwikkelde stadswijk 
een steeds belangrijkere plaats 
in, net als de parlementaire dien
sten. Achter het Parlementsge
bouw werd in 1889 het Ministerie 
van Spoorwegen opgericht, van 
architect Hendrik Beyaert, nu het 

Het Edentheater met de grotten, fonteinen en palmbomen, 
1880, architect Alban Chambon.



In 1937 nam de regering de be
slissing om alle diensten van de 
Postcheque te verenigen in een 
nieuwbouw. De eigendommen in 
het blok tussen de Leuvenseweg, 
de Noordstraat, de IJzerenkruis
straat en de Drukpersstraat  
werden in enkele maanden tijd 
onteigend. Het bouwblok had de 
vorm van een bijna rechthoekig 
trapezium, met grote niveau
verschillen tussen de vier omlig
gende straten.

Twee argumenten verantwoord
den een nieuw gebouw voor het 
Bestuur der Postcheques: de 
enorme uitbreiding van deze 
openbare dienst en het heen  
enweergeloop van personen en 

documenten. Een grote loketten
zaal voor de dagelijkse verrich
tingen van een ruim  publiek was 
essentieel in de nieuwe gecen
traliseerde bouw. De zaal ver
wees tegelijk naar het sociale  
belang van de organisatie der 
Postcheques. 

Het Postchequegebouw werd in 
1937 ontworpen door architect 
Victor Bourgeois in samen wer king 
met ingenieur L.M. Chapeaux en 
ingenieur H. Meunier, technisch 
directeur van de Post, die de lei
ding van de werken had. 

huis van de federale parlements
leden. In 1895 werd het Hôtel des 
Postes et de la Marine opgericht, 
ontworpen door architect Joa
chim Benoît, vandaag het Vlaams 
Parlement.

In de 20e eeuw, vanaf de jaren 30, 
breidde de tertiaire sector zich uit. 
De eerste kantoorgebouwen wer
den opgericht. Vooral na de Twee
de Wereldoorlog onderging de bur
gerlijke woonwijk een belangrijke 
gedaanteverwisseling. Boven de 
herbouwde Parlementsgalerij werd 
een grootschalig appartementsge
bouw opgetrokken, het Koninklijk 
Circus werd grondig verbouwd. Het 
Nationaal Instituut voor de Statis
tiek, de uitbreidingen van de ge
bouwen van het Belgisch Staats
blad, net als de kantoorgebouwen 
tussen de Ringlanen en de Noord
straat drongen het wonen in deze 
wijk sterk terug.    

Het gebouw van het bestuur  
der postcheques
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Een modernistische 
kantoorruimte

“Is de moderne architectuur een 
revolutie, ze is tevens een 
 aanvaarding: voor vele sociale 
plichten betekent ze een bewust
wording van de menselijke,  
technische en esthetische moge
lijkheden van de constructie.
Voor aleer stijl te zijn, is elke vorm 
van architectuur een levens wijze, 
een denkwijze, een humanisme.” 2

Victor Bourgeois, 1949.

Inplanting en ligging

In de directe omgeving van het 
nieuwe Postchequegebouw lagen 
al twee grote gebouwen, Victor 
Bourgeois wilde het anders en 
beter. Achter het Parlement be
vond zich het gebouw van de 
Posterijen, waar ook diensten van 

de Postcheque gevestigd waren: 
een driehoekig gebouw met vleu
gels rond een open binnenkoer. 
Op dat traditionele concept van 
inplanting gaf Bourgeois de kri
tiek dat de lokalen slecht belicht 
waren en zonlicht ontbeerden. 
Het Ministerie van Spoorwegen 
was gebouwd rondom evenwijdige 

binnenstraten, maar die waren 
slechts open aan de smalste zijden. 
Over die inplanting merkte Victor 
Bourgeois op: het ware beter ge
weest diepe en vooral brede 
binnen straten te ontwerpen. 

Met zijn ontwerp voor het Post
chequegebouw ontwikkelde hij een 

2  Bourgeois Victor,  
De l’Architecture au temps 
d’Erasme à l’humanisme  
social de notre Architecture. 
Brussel en Parijs, Collection 
Sept Arts, 1949.

Het Surlet de Chockierplein in 1937, vóór de afbraak van het bouwblok waarop het Postchequegebouw werd opgericht.



nieuw concept van open inplan
ting, in tegenstelling tot het traditi
onele gesloten bouwblok. Het lag 
volledig in de lijn van het moder
nistische gedachtegoed. Bourgeois 
wilde geen enkele ruimte insluiten 
door bouwvleugels, zodat het dag
licht de werkruimten optimaal kon 
verlichten. Enkel met bouwvolu
mes in  Tvorm kon hij rationeel en 
tegelijk hoog bouwen.

Het eerste ontwerp: 
een torengebouw

Amerikaanse wolkenkrabbers 
ston den in Europa model voor 
een economische en rationeel 
verantwoorde bebouwing. Reeds 
in 1929 waren er plannen om de 
ministeriële administraties te 
centraliseren in drie wolkenkrab
bers, in de directe omgeving van 
de Beurs en de Grote Markt, een 
futuristisch ontwerp van archi
tect Stanislas Jasinski. 

Het eerste idee van Victor Bour
geois voor het Postchequege
bouw was een bouwvolume in 
 Tvorm met aan de ene zijde een 
70 meter hoge wolkenkrabber op 
een sokkel, en aan de andere 
zijde het lagere volume van de lo
kettenzaal en de kantoren. In de 
hoogte bouwen betekende meer 
open ruimte naar de straat, rond
om de bouwvolumes. Volgens 

Bourgeois symboliseerde deze 
nieuwe vorm van inplanting in 
het traditionele stadsweefsel het 
belang van de jonge instelling, 
het Bestuur der Postcheques. 

Maar in de Brusselse Parkwijk 
waren sinds het einde van de 18e 
eeuw erfdienstbaarheden van 
zichten vastgelegd. Die beperk
ten de mogelijkheid om in de 
hoogte te bouwen, om de skyline 
en de zichten vanuit de Warande 
en de Koningsstraat te vrijwaren. 

De open inplanting van het Postchequegebouw in relatie tot  
de bouwblokken met binnenkoeren.

Ontwerpschets met torengebouw.
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De stedenbouwkundige structuur 
met gesloten bouwblokken in de 
Parkwijk en in de OnzeLieve
VrouwterSneeuwwijk stond lijn
recht tegenover de modernis
tische opvattingen van een open 
bebouwing, die Victor Bourgeois 
wenste. Hij moest het ontwerp met 
torengebouw opgeven. Maar hij 
ontwikkelde een even vernuftig 
concept: het Postchequegebouw 
zou, zoals een stalen balk, een 
dubbele Tvorm krijgen, met één 
vleugel aan de IJzerenkruisstraat 
en één aan de Leuvenseweg. Zo 
ontstond een Hvorm met twee 
ongelijke benen, net zo goed een 
open bebouwing. 

De nieuwbouw

De ruwbouw werd in december 
1937 toegewezen aan aannemer 
René Gillion. Hij kon pas een jaar 
later aan de werken beginnen, na 
de onteigeningen en na het 

 slopen van de bestaande gebou
wen. De Tweede Wereldoorlog 
 bemoeilijkte de werken en ver
oorzaakte problemen van be
voorrading en transport. Na de 
Tweede Wereldoorlog, eind 1946, 
werkte aannemer Fernand Gilli
on het gebouw verder af.

De bouwwijze: een 
gewapend betonskelet 

Het Postchequegebouw kunnen 
we beschouwen als het prototype 
van een volledig bouwskelet in 
gewapend beton. Rondom een 14 
meter diepe bouwput werd een 

De maquette van het Postchequegebouw met toren.



damwand opgericht om het tota
le volume van 70.000 kubieke 
meter grond in opeenvolgende 
zones te kunnen weghalen. Om 
het afkalven van de grond te 
voorkomen, werd elk van deze 
zones onmiddellijk opgevuld met 
het betonskelet van de onder
grondse verdiepingen. Een alge
mene betonplaat op 14 meter 
diepte aan de zijde van de  
Leuvenseweg draagt de verdiepin
gen. Uitzettingsvoegen verdelen 

die plaat in negen onafhankelijke 
delen, met als grootste afmeting 
32,10 meter.

Deze methode werd verkozen 
boven een volledige uitgraving 
van het terrein. Meer dan hon
derd arbeiders werkten tegelijk 
aan de opbouw van het gewa
pend betonskelet. Zij beschikten 
over een automatische beton
molen met regelbare snelheid die 
15 kubieke meter beton per uur 

produceerde. Er werd circa 15.000 
kubieke meter gewapend beton 
gebruikt. De arbeiders konden 
het skelet van één verdieping, 74 
meter lang en 22 meter breed of 
1628 vierkante meter, de bekis
ting, de bewapening en het be
tonstorten gemiddeld op vijftien 
dagen afwerken. Zo voltooiden ze 
eind 1940 de ruwbouw en de 
plaatsing van 900 kubieke meter 
blauwe en witte steen, twee jaar 
na de aanvang van de werken. 

De bouwput en de grondwerken in 1938, links in de hoek de eerste zone 
waar het betonskelet wordt opgericht.

Het gedeeltelijk opgericht betonskelet van de vleugel aan de Leuvenseweg en van de  
middenvleugel in 1940.
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Het Postchequegebouw omsluit 
een rechthoek van ongeveer 81 
bij 60 meter over een oppervlakte 
van 4.860 vierkante meter. Het 
bestaat uit vier ondergrondse 
verdiepingen, een benedenver
dieping, een entresol en zeven 
verdiepingen. In het geheel wer
den twaalf vloerplaten in gewa
pend beton gegoten. De totale op
pervlakte van de betonvloeren is 
bij benadering 40.000 vierkante 
meter. De totale hoogte van het 
gebouw bedraagt ongeveer 50 
meter. 

De gevels 

Voor de gevels is witte Savonnière
steen gebruikt. De dorpels zijn 
uitgevoerd in Euvillesteen. De 
sokkel is bekleed met Belgische 
blauwe hardsteen uit de steen
groeven van Soignies, Neufville, 
Maffles en Féluy. 

De verticale pilasters tussen de 
ramen en de omgekeerde beton
balken, die tegelijk borstwerin
gen onder de ramen zijn, affirme
ren duidelijk het betonskelet in 
de gevels. De raamoppervlakten 
zijn groot, om de natuurlijke be
lichting van het interieur te opti
maliseren. De beide hoeken van 
het bouwblok aan de IJzeren
kruisstraat zijn blinde volumes, 
waarachter de toegangen voor de 
nutsvoorzieningen, elektriciteit, 
water en telefonie zijn ingewerkt.

In het kader van de integratie van 
kunst in een openbaar gebouw 
beeldhouwde Oscar Jespers reliëfs 
in de blauwe steen, die zich krach
tig inschrijven in deze naakte 
hoeken van de gevels. Eén reliëf 
toont het wapenschild van ons 
land, met daar omheen de ge
schiedenis van de Postcheque. 
Het andere beeldt het koninklijk 
wapen af en de geschiedenis van 

De gevel, zijde IJzerenkruisstraat na afwerking.



de Post. Beeldhouwwerk interes
seerde Victor Bourgeois, omdat het 
poëzie meebracht en de levendig
heid van licht en schaduwwer
king op het gevelvlak verhoogde. 

De ondergrondse  
verdiepingen

Vier verdiepingen onder de grond 
bevatten technische installaties. 
Op de tweede en derde onder
grondse verdiepingen bevonden 
zich de archieven van de Post. De 
vierde ondergrondse verdieping 
was ingericht als schuilkelder 
voor 3000 personen, met alle toe
behoren zoals een ziekenboeg en 
een kleine operatiezaal. Die 
schuilkelder was toegankelijk 
vanuit het gebouw zelf en langs 
buiten. De kelder had zes toe
gangssassen, waarvan één met 
doucheruimten.

De benedenverdieping

De benedenverdieping omvat de 
publiekstoegang met de grote lo
kettenzaal aan de zijde van de 
IJzerenkruisstraat. Aan de Leu
venseweg, die hoger ligt, komt 
die verdieping overeen met de 
eerste ondergrondse verdieping, 
waar zich vroeger de kleedka
mers bevonden. Daarboven was 
de personeelstoegang. 

De lokettenzaal

Victor Bourgeois ontwierp de lo
kettenzaal als één grootse ruim
te. De zaal is door haar afmetin
gen de fysische verlenging van 
de straat en door haar materiaal
gebruik die van de gevel. Het is  
de meest in het oog springende 
ruimte, zowel op esthetisch 
architecturaal als op constructief
structureel vlak: 78 meter lang,  
22 meter breed en 8 meter hoog. 

In de lokettenzaal heerst kalmte 
en eenvoud in contrast met de 
drukte van de straat. 

Vier verschillende materialen 
zijn gebruikt in de zaal. Er is  
natuursteen in harmoniërende  
tinten: gemarmerde natuursteen 
uit Bourgondië, Mirabeaumarmer 
voor de vloeren, geaderde Long
champmarmer voor de kolom
men en de muurbekledingen. Het 
plafond bestaat uit  geperforeerde 
platen in kunststeen in de toon
aard van Franse steen. De platen 
houden de  geluidsabsorberende 
isolatie in glaswol vast en rege
len de akoestiek. Brons is ge
bruikt voor de ramen, de loketten, 
de deuren, de omlijstingen van 
kolommen en balken. Tot slot 
zijn de ruiten in spiegelglas. 

De bekledingsmaterialen, de 
bron zen hoekprofielen en de  
fluorescentiebuizen onderstrepen 

Het gevelreliëf van Oscar Jespers 
met de geschiedenis van de Post-
cheque en van de Post.



21

Grondplan benedenverdieping: 1 ingangssas, telefoon, 2 lokettenzaal, 3 uitstalramen, 4 noodtrappen, 5 trap naar schuilkelder, 6 roltrap,  
7 centrale van de buizenpost, 8 sanitair, 9 boekhouding, 10 aera, 11 liften, 12 paternosterliften, 13 hal, 14 en 15 vestiaires, 16 dossierliften, 
17 portaal, 18 postzakkenlift, 19 ontvangst, 20 koer, 21 aslift.



de mooie parallelle lijnen van de 
architectuur. Het plan om tegen
over de ingangen zeven dinande
rieën van Oscar Jespers in te 
werken in de muur werd spijtig 
genoeg niet uitgevoerd. 

Op constructief vlak is de loketten
zaal eveneens merkwaardig.Twee 
rijen kolommen aan weerszijden 
dragen van as tot as de betonbal
ken en overspannen 14,6 meter. 
De indrukwekkende open ruimte 
tussen de kolommen meet 78 bij 
14 meter. 

Op de zeven verdiepingen boven 
de lokettenzaal bouwde Bour
geois een dubbele rij kolommen 
midden op de balken van de zaal, 
goed voor een last van 350 ton. 
Hun flexiemoment beantwoordt 
aan de indrukwekkende waarde 
van 1.270.000 kilogram per meter. 
De balken rusten eenvoudigweg 
aan hun uiteinden op opleg
stukken van het type Freyssinet.  

Presentatieschets van de lokettenzaal.

De dinanderieën naar ontwerp 
van Oscar Jespers.
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Ze hebben in de  lokettenzaal een 
doorsnede in  Tvorm en hun 
maximale samendrukbaarheid 
bereikt de uitzonderlijke waarde 
van 100 kilogram per kubieke 
centimeter. 

De balken zijn krachtige en dui
delijke elementen in de ruimte. 
PierreLouis Flouquet, in 1922 
mede oprichter met Pierre en  
Victor Bourgeois van het moder
nistische tijdschrift 7 Arts, schrijft 

De lokettenzaal.

Een confrontatie tussen de middeleeuwse en de 20ste eeuw constructie:  
professor Julien Guadet toonde de evolutie die de middeleeuwse skeletbouw 
had kunnen realiseren, indien ingenieurs de berekeningen hadden gemaakt. 
Victor Bourgeois toont aan dat met de balken in gewapend beton, berekend 
door ir. L.M. Chapeaux voor de lokettenzaal, voor dezelfde overspanning  
een veel efficiënter materiaalgebruik en een rationelere constructie kan  
gerealiseerd worden. 



in een lovend artikel over het 
Postchequegebouw: “Waarom de 
plastische expressie van die ‘over
spanning’ schuwen als bevesti
ging van de gedurfde  organieke 
elementen van de constructie.” 3 

De kantoren

Aan de kant van de Leuvenseweg 
en in het centrale blok bevonden 
zich de kantoren. De grote zalen 
voor het beheer van de rekenin
gen lagen aan de kant van de 
IJzerenkruisstraat, open zowel 
aan de noord als aan de zuidzijde. 
Alle verdiepingen waren identiek.

De akoestische isolatie van het 
gebouw en in het bijzonder de 
demping van de geluiden in de 
lokalen waar kantoormachines 
stonden, werd aandachtig bestu
deerd om de overdracht van  
trillingen door het betonskelet te 

Grondplan typeverdieping: 1 zaal voor het beheer van de rekeningen, 2 noodtrappen, 3 roltrap, 4 sanitair, 5 aera, 6 liften, 
7 paternosterliften, 8 dossierliften, 9 kantoren.
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vermijden. De kantoormachines 
zelf brachten ook geluid over naar 
de onderliggende verdiepingen. 

Het principe van de vlottende 
vloer loste dat op: een vloer op 
metalen veren, type Ablaphon, 
totaal onafhankelijk van het 
bouwskelet, gaf een akoestische 
verbetering van 26 decibel. Een 
dunne laag van enkele millime
ter spuitasbest aan de achterkant 

van de metalen bekledingen van 
kolommen en wanden verbeter
de de akoestiek ervan. Die had de 
eigenschap om de scherpe klan
ken van contact geluiden te ver
zwaren, waardoor ze beter wer
den verdragen, een verbetering 
van de orde van 30 decibel. Voor 
de absorptie van de lage geluids
frequenties zorgden geperforeerde 
platen in asbest aan de plafonds, 
tevens onbrandbaar materiaal. 

Het schadelijke effect van asbest 
voor de gezondheid was in die 
tijd nog niet gekend. Het asbest 
werd met de renovatie uit het 
hele gebouw verwijderd. 

In de kantoorruimten lagen 
 parketvloeren. Een luchtige en 
aangename refter op de zesde 
verdieping stond in directe ver
binding met een solarium op de 
zevende verdieping, waar zich 

De oorspronkelijke kantoorruimten. 
De middengang met de beklede kolommen. 

Sectie van de gemechaniseerde rekeningen. 
Triplet werkeenheid met 3 beambten.

Zaal voor het beheer van de rekeningen.

3  FLOUQUET P.L., Victor  
Bourgeois, Architectures 
19221952, Bureaux, IX,  
p. 70. Brussel, Editions  
Art et Technique, 1952.



ook de keukens bevonden. Het 
gebouw bezat alle kwaliteiten om 
aan de werknemers een functio
neel en tegelijk comfortabel 
werkmilieu te bieden. 

Een doorsnede  
op de circulatie 

Belangrijk voor de modernist 
Victor Bourgeois was de horizon
tale en verticale verkeerscirculatie 
van personen, zaken, lucht, warm
te en afwatering in het gebouw. 
Hij bouwde de middenvleugel uit 
als een interne verkeerstoren: 

twee trapkokers omgeven door 
vier paternosterliften en twee lif
ten. Er waren ook vier batterijen 
van dossier liften, voor de kanto
ren langs de zijde van de IJzeren
kruisstraat en deze aan de Leu
venseweg. 

Het gebouw was bovendien uit
gerust met een pneumatisch 

1 roltrappen, 2 trappen, 3 en 4 noodtrappen, 5 liften, 6 paternosterliften,  
7 air conditioning, 8 leidingen centrale verwarming, 9 hemelwaterafvoeren,  
10 dossierlift, 11 pneumatisch postsysteem, 12 loodgieterij, 13 aera. 

De roltrappen in de middenzone, toestand 1997.
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postsysteem. Vanuit de pers
luchtcentrale werd het verkeer 
tussen de loketten en de zaal 
voor het beheer der rekeningen 
geregeld. Het verzenden met 
perslucht van kokers met docu
menten was voor die tijd erg ver
nuftig en efficiënt. 

De af en aanvoerbuizen van het 
sanitair en van de verwarming 
werden over alle verdiepingen in 
toegankelijke kokers ingewerkt. 
Daarachter lagen de sanitaire in
stallaties en de aera’s of verluch
tingskokers, met de leidingen 
van de airconditioning en de 

schouw van de centrale verwar
ming. Twee roltrappen in het 
midden van de verkeerstoren rol
den tijdens de spitsuren samen 
in dezelfde richting. 

De persluchtcentrale voor de buizenpost. De achterkant van de loketten met buizenpost.



De internationale 
architectuurwedstrijd

In 1991 kocht het Vlaams Par
lement het voormalige Post
chequegebouw aan, om er de  
administratieve en technische 
dien sten en de kantoren van de 
Vlaamse volksvertegenwoordi
gers te huisvesten. Op 8 juli 1996 
schreef het Bureau van het 
Vlaams Parlement een internati
onale architectuurwedstrijd uit 
voor de realisatie van dit herbe
stemmingsproject.4 

Het gebouw werd op 2 april 1998 
definitief ingeschreven op de  
bewaarlijst van het beschermd 

onroerend erfgoed van het Brus
selse Hoofdstedelijke Gewest. Het 
Vlaams Parlement had de bedoe
ling om dit historischarchitec
turaal waardevol erfgoed te her
bestemmen in de geest van de 
oorspronkelijke ontwerperarchi
tect Victor Bourgeois. Het zocht 
naar een vooruitstrevend ant
woord dat de bestaande kwaliteit 
van dit laatmodernistisch ge
bouw continueerde en versterkte. 

Na de uitvoering van een haal
baarheidsstudie, een program
meerfase en de asbestverwijde
ring werd de architectuur 
  wedstrijd gelanceerd. Een inter
nationale jury stond in voor de  

selectie van de kandidaat die, 
 rekening houdend met het 
 programma van de bouwheer en 
het wedstrijdthema, de meeste 
g aranties bood voor de herbe
stemming van dit historisch 
r epresentatieve kantoorgebouw.

Van postchequegebouw tot Huis van  
de Vlaamse Volksvertegenwoordigers

4  Voor uitgebreide informatie 
over deze wedstrijd,  
cf. Jos Vandenbreeden en 
Jan Bruggemans, Van Post
chequegebouw tot Huis van 
de Vlaamse Volksvertegen
woordigers. De internationa
le architectuur en ontwerp
wedstrijd, in Martine 
Goossens, Het Vlaams 
 Parlement. Tielt, Lannoo, 
2003, p.p. 133142.
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De jury van de internationale 
architectuur- en ontwerpwedstrijd
Het Bureau van het Vlaams  Parlement 
benoemde als interne leden Ward Beysen, 
secretaris van het Vlaams Parlement en 
vertegenwoordiger van het Vlaams  
Parlement als bouwheer, Rudy Van 
Eysendeyk, directeurgeneraal van het 
Vlaams Parlement en vertegenwoor
diger van de administratie die in het  
gebouw zou worden  gehuisvest, Marc 
Olivier, eerste ondervoorzitter van het 
Vlaams Parlement, voor de volksverte
genwoordigers. 

De externe jury werd samengesteld uit 
architecten, ingenieurs, interieuront
werpers en professoren: architect Peter 
Ahrends, Londen, architect Johan Baele, 
professor Universiteit Gent en VUB,  
architect Svante Berg, Stockholm, 
 professorarchitect Gottfried Böhm, 
Keulen, ir.architect BDA DWB Heinrich 
Böll, Essen, Jan Bruggemans, professor
architect, SintLucas Brussel, architecte 
Hilde Daem, Robbrecht en Daem archi
tecten, Gent, Marc Dubois, professor 
architect, SintLucas BrusselGent,  
architect Christiaan Kieckens, professor 
Departement Architectuur Henry Van  
de Velde, Antwerpen, MarieLaure  

Roggemans, directeur Koning Boude
wijnstichting, Brussel, Monique Stoop, 
professorarchitect, SintLucas Gent, ir.
architect Paul Van Aerschot, professor 
KU Leuven, architect Jos Vandenbree
den, professor SintLucas BrusselGent, 
directeur van het SintLukasarchief vzw, 
 tevens voorzitter van de jury. 

Als nietstemgerechtigde waarnemers 
namen deel aan de juryactiviteiten: ir.
architect Rika Muylle, directeur Steden
bouw, Stad Brussel, architect Bernard 
Vauterin, secretaris van de Nationale 
Orde van  Architecten, architect Alfred 
Haeck, projectmanager technisch onder
zoek CoppeeCourtoy, Brussel, ingenieur 
Peter De Decker, verant woordelijke afde
ling infrastructuur & aankoop, secre taris 
verslaggever en permanente sturing en 
opvolging van het project. 

De jury vergaderde op 3, 4 en 5 juni 1997 
en maakte op 26 juni 1997 uit de 18  
inzendingen de 4 laureaten bekend: 

Eerste prijs: GROEP PLANNING cv archi
tecten Bernard Deconinck, Werner 
Desimpelaere en Paul Lievevrouw, 
samen met de studiebureaus Bureau 
d’études Greisch, Ingenium en Daidalos.

Tweede prijs: Stéphane BEEL & Lieven 
Achtergael, samen met Technum Flan
ders  Engineering nv.

Derde prijs: ATELIER DE BONDT bvba, 
Architecten bureau Luc Buelens bvba, 
 Studiebureau Van Aelst,  Studiebureau 
Integral nv.

Vierde prijs: VAN ACKER & partners 
cvba, Studiebureau Ingenium en S.W.K. 

Op 1 juli 1997 bekrachtigde het Bureau 
van het Vlaams Parlement de uitspraak 
van de jury en maakte de uitslag officieel 
bekend.

Het Huis van de Vlaamse Volksvertegen
woordigers werd ingehuldigd op 11 juli 
2002 door Norbert de Batselier, voorzitter 
van het Vlaams  Parlement. 



Het atrium:  
draaischijf van  
de communicatie

Het herbestemmingsontwerp trekt 
de eigenheid van de modernis
tische architectuur door: klaar en 
rationeel. Met de open inplanting 
in Hvorm wilde Victor Bourgeois 

een maximum aan licht, lucht 
en ruimtegevoel geven aan de 
gebruikers van de kantoorvleu
gels en de lokettenzaal, en dus 
een aangename werksfeer te 

De herbestemming

Benedenverdieping naar ontwerp van Victor Bourgeois. Benedenverdieping naar ontwerp van de Groep Planning (SUMProject).



creëren. De middenzone van de 
centrale kern en een deel van de 
vleugel aan de Leuvenseweg  
organiseerde hij als verticale  
circulatieruimte. Deze functio
nele circulatiekern was echter 
bijna geheel van het daglicht af
gesloten. 

Het principe van de centrale 
 circulatiekern is bij de herbestem
ming geoptimaliseerd. Eén atrium 
vervangt de gesloopte midden
vleugel, ontworpen als nieuw 
communicatie en circulatie
knoop punt. Tegelijk is dat  atrium 
op de benedenverdieping een 

aangename rust en ontmoetings
ruimte met wintertuin en  receptie. 
Zijwaarts door de grote glaswan
den en bovenaan in dit atrium valt 
nu voldoende daglicht binnen. 
Aansluitend op de restaurants 
van de zesde verdieping ligt de 
foyer en zijn er zithoeken. 
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Typeverdieping naar ontwerp van Victor Bourgeois. Typeverdieping naar ontwerp van de Groep Planning (SUMProject).



Het nieuwe atrium meet 15 bij 30 
meter en is 25 meter hoog. Het 
dient als centrale draaischijf voor 
het horizontale en verticale ver
keer in het gebouw, samen met 
de nieuwe liften en de gerestau
reerde en tot kunstwerk omge
vormde paternosterliften5. 

Het principe van de diagonaal krui
sende roltrappen, typisch voor het 
project van Victor Bourgeois, is 
hernomen met de stalen trappen 
en de loopbruggen die vrij in de 
ruimte hangen en die de verschil
lende niveaus van de twee kan
toorvleugels met elkaar verbinden. 

Het circulatietraject, het verkeer 
binnen het gebouw, wordt op die 
manier volkomen duidelijk. De 
nieuwe aanpak versterkt het oor
spronkelijke concept van het his
torische gebouw en voegt er  
ruimtelijk interessante en tege
lijk functionele waarden aan toe. 

Doorsnede naar ontwerp van Victor Bourgeois. Doorsnede naar ontwerp van de Groep Planning (SUMProject).

5  Liftintegratie, een kunstwerk 
van Guillaume Bijl. 



Het nieuwe atrium in de middenzone.



De glazen huid van het atrium 
verhoogt de ruimtelijkheid van 
de middenzone en maakt tal van 
perspectieven en doorzichten 
vrij. Dat bevordert de communi
catie en interactie in het ge
bouw. Het basisconcept om de 
bestaande middenpartij te slo
pen en met dezelfde volumetrie 
en een analoge bestemming 
weer op te bouwen, maakt het 
mogelijk om eronder een laad 
en loszone te situeren. Vooral is 
zo op een logische, rationele en 
kostenbesparende manier de toe
gang naar een optimaal bruik
bare ondergrondse parking gere
aliseerd, met toezicht op het 
in en uitrijden van de voertui
gen. Hiervoor is een bouwtech
niek met slibwanden gebruikt. 

Die actualisering en herkwalifi
cering van het kantoorgebouw is 
mogelijk met een minimale  
interventie in de beide hoofd

vleugels van het complex. De 
nieuwe glasgevels verluchten de 
centrale kern meer en laten het 
daglicht doordringen tot in de 
ondergrondse niveaus en tot in  
de kantoorruimten die op het 
atrium uitgeven. Het beglaasde 
atrium is eveneens als energie
accumulator ontworpen. 

De kantoren van  
de Vlaamse volks-
vertegenwoordigers
Architect Victor Bourgeois vatte 
de oorspronkelijke kantoorruim
ten op als open landschapskan
toren. Maar het vooropgestelde 
programma voor het Huis van de 
Vlaamse Volksvertegenwoordi
gers vereist veeleer individuele 
kantoren. Dat is een belangrijke 
contradictie met de bestaande 
ruimteopvatting en de gevel
structuur. 

De glazen huid van het nieuwe atrium.
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Het nieuwe ontwerp lost het pro
bleem op door de ontdubbeling 
van de buitengevels. De oor
spronkelijke gevelindeling met 
de typische raamindeling en  
gevelordonnantie is behouden. 
Daarachter is als akoestisch en 
thermisch scherm een tweede 
huid aangebracht, de beglaasde 
binnengevel. 

De individuele kantoormodules 
worden flexibel ingevuld, zonder 
de bestaande gevelmodulatie  
te wijzigen. De nieuwe interven
tie bevindt zich dus in het span
ningsveld tussen exterieur en  
interieur. De klimaatregeling  
van het gebouw benut tevens 
deze tussenruimte, omdat de 
vloerplaten op die plaats zijn 
weggenomen en voorzien van 
roosters. 

De buitenramen van deze dubbe
le gevel kunnen ’s avonds van 
binnenuit worden belicht, wat 
het architecturale lichtconcept 
van dit modernistische bouw
werk ten goede komt. In de  
interbellumarchitectuur was de  
dag en nachtsequentie van een 
ge bouw belangrijk: het daglicht 
buiten en de avondverlichting in 
het interieur gaven de architec
tuur een totaal ander uitzicht. 
Daarmee hielden de modernis
tische architecten in hun con
cepten duidelijk rekening.

Volgens het ontwerp van Bour
geois waren in de kantoorver
diepingen de kolommen bekleed 
met gelakte metalen panelen. 
Daarin konden alle mogelijke  
leidingen en technische uitrus
tingen worden ingewerkt. In het 
centrale gedeelte van de gang op 
de kantoorverdiepingen voor de 
volksvertegenwoordigers is die 

Een kantoorverdieping.

Doorsnede op de kantoorgevel naar ontwerp van Victor Bourgeois, links en de  
ontdubbelde kantoorgevel, rechts, naar ontwerp van de Groep Planning (SUMProject).



originele metaalbekleding gere
construeerd. In de middengang 
liggen tussen de kolommen op 
elke verdieping technische ruim
ten zoals sanitair, kokers en ber
gingen, afgesloten door lichte 
wanden.

De hoofdingang en  
de lokettenzaal

Een 23 meter lange luifel bena
drukt de hoofdgevel aan de 
IJzeren kruisstraat. Aan de vijf 
drieledige toegangsdeuren naar 
de lokettenzaal en aan weers
zijden van de ingangen bevinden 

zich vijf 1,5 meter hoge en  
3,5 meter brede bronzen uitstal
ramen, ingeplant op de hoogte 
van de wandelende voetgangers. 
Boven deze tien vitrines zijn er  
6 meter hoge ramen, die het  
daglicht ruim verspreiden in de 
lokettenzaal. 

De hoofdgevel aan de IJzerenkruisstraat Doorsnede op de lokettenzaal en de eronder  
liggende informatiecentrum  met bovenlicht.
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Paviljoen ontworpen door Stefan Schöning en Giuseppe Farris.
Foto: Ilse Liekens.

De publiek toegankelijke loket
tenzaal is volledig bewaard en 
gerestaureerd. Enkele loketten 
bestaan nog in situ. Bij de andere 
is er aan de achterzijde een open 
ruimte gecreëerd naar het Parle
mentair Informatiecentrum in  
de ondergrondse verdieping. De 
lokettenzaal met haar nieuwe 
naam De Loketten, fungeert als 
bezoekerscentrum, cafetaria en 
tentoonstellingsruimte van het 
Vlaams Parlement.  

De Belgische designer Stefan 
Schöning en de Italiaanse archi
tect Giuseppe Farris ontwierpen 
in 2009 in de zaal een trans
parant paviljoen dat als een los 
element in de ruimte is geplaatst. 
Het paviljoen gaat niet in con
currentie met de rationele en  
repetitieve architectuur van  
Victor Bourgeois. Het ontwerp 
neemt letterlijk afstand door 
vorm en materiaalgebruik. Om 

De gerestaureerde lokettenzaal. 



het zicht op de oorspronkelijke 
en monumentale zaal te vrijwa
ren, is het paviljoen transparant 
en zwevend ontworpen met 
smalle kolommen en een dun 
plafond. De verdieping zorgt voor 
interactie met de omliggende 
straten en kan nieuwsgierigheid 
opwekken bij passanten. Het pa
viljoen herbergt een brasserie en 
een leeshoek.

De foyer

Op de zesde verdieping bevindt 
zich de foyer, rondom een ellips
vormige open ruimte, die uit
geeft op het atrium. De plek is  
ingericht als een rustige, gezellige 
praathoek. Boven de open ruimte 
van de circulatiezone is een  
dakraam in de vorm van een 
lichtdoos uitgewerkt. De alge
mene verlichting van het atrium 
gebeurt door lichtprojectie vanaf 
de twee liftdaken op de beneden

De gerestaureerde loketten.
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verdieping, gereflecteerd en ver
deeld over de hele ruimte door 
middel van kleine spiegels aan 
de onderzijde van de zesde ver
dieping. Smalle lichtbundels 
lichten specifieke details op. 
Spots aan de onderzijde van de 
loopbruggen en bordessen accen
tueren de nieuwe metalen trap op 
elk niveau. Een sfeerverlichting 

begeleidt de onderzijde van de 
gebogen glazen borstweringen 
en de geperforeerde metalen  
panelen langs de trap. De vier  
laterale beglaasde liftschachten 
in het atrium worden verlicht 
over de hele hoogte. Er is een 
sterke belichting van binnenuit 
voor de twee liftschachten tus
sen atrium en los en laadzone. 

Een kunstmatig scheerlicht onder 
de vloerplaat van het atrium 
maakt het plafond van de los en 
laadzone helder. In de los en 
laadzone verlichten vloerspots 
de zijgevels. Een centrale licht
strook in het wegdek en lineaire 
verlichtingselementen in de borst
weringen accentueren de helling 
vanuit de Noordstraat. 

De foyer op de zesde verdieping.



In 2001 selecteerde het Vlaams 
Parlement via een wedstrijd vijf 
artistieke projecten die kunst  
integreren in het Huis van de 
Vlaamse Volksvertegenwoordigers. 

Een gebouw stapt  
om zichzelf en  
ontmoet zijn buurt
Kunstenaar Jozef Legrand (°Niel 
1957) woont en werkt in Berlijn 
en Brussel.

De monumentale installatie van 
Legrand met omgevingsaan leg, 
uit gevoerd in 2002, beslaat de hele 
om trek van het Huis van de Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers.

Jozef Legrand gaat niet voor 
kleinschaligheid. Zijn werken va
riëren van behoorlijk grote in
doorprojecten tot immense in
stallaties outdoor. In heel wat 
steden in zijn vaderland België 
en zijn thuisland Duitsland, en in 
mindere mate ook in Nederland, 

Polen en Zweden, vinden we op
vallende monumenten die aan 
zijn tekentafel zijn ontsproten. 

De bijdrage van Legrand aan het 
Huis van de Vlaamse Volksverte
genwoordigers is met ruime 
voorsprong het grootste kunst
werk uit de collectie van het 
Vlaams Parlement. Van de op
dracht om het gebouw via kunst 
in de buurt te integreren, klinkt 
een echo in de titel Een gebouw 
stapt om zichzelf en ontmoet zijn 
buurt. Deze even poëtische als 
humoristische zin krijgt gestalte 
door het statige kantoorgebouw 
helemaal met het kunstwerk te 
omcirkelen. Zo maakt de kun
stenaar van de overgang tussen 
het gebouw en de omgeving een 
artistiek gebeuren. 

De integratie van kunst in het gebouw

Een gebouw stapt om zichzelf  
en ontmoet zijn buurt, Jozef Legrand.
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Concreet bestaat de installatie uit 
een lichtoranje gangpad, geïnte
greerd in het trottoir. Het pad 
leidt op bepaalde plaatsen over 
loopbruggen en langs aangelegde 
plantsoenen. Op het traject vin
den we ook een vlaggenmast met 
een pictogram van een huis en 
een houten terras met banken, 
alles in hetzelfde lichtoranje. 
Deze elementen brengen het  
parlementaire huis in verband 
met een gewoon Vlaams huis 
met terras en tuin. 

Kunst komt in dit project uit
stekend van pas om de drempel 
tussen de wereld binnen en bui
ten te verlagen. Zeker bij mooi 
weer gebruiken toevallige voor
bijgangers effectief de banken 
van Legrand. Zo belanden zij zon
der het zelf te beseffen in de kun
stige uitbreiding van de parle
mentaire infrastructuur.

Het artistieke gangpad dat het 
hele gebouw omcirkelt, geeft de 
installatie een religieuze conno
tatie. Het verwijst naar de koor
omgang van de middeleeuwse 
kathedralen, die de kerkgangers 
de gelegenheid bieden om rond 
het altaar te lopen en onderweg 
verschillende kranskapellen te 
betreden. Nog markanter is dat 
Legrand het hele Huis van  
de Vlaamse Volksvertegenwoor
digers uitroept tot een kunst
werk, waarvoor hij de omlijsting 
leverde. 

Interactieve  
lichtsculptuur

Kunstenaar Monique Thomaes 
(°Beveren, 1942) woont en werkt 
in Berlijn en Antwerpen.

Monique Thomaes verenigt in 
haar persoon de predicaten 

‘Vlaams’ en ‘internationaal’. De 
Waaslandse groeide op in Neder
land en studeerde in Den Haag en 
Rotterdam. In 1988 vestigde ze 
zich in Berlijn, tegenwoordig ver
deelt ze haar tijd tussen de Duitse 
hoofdstad en Antwerpen. Van op
leiding is Thomaes zowel beeld
houwster als ruimtelijk kun
stenares. Haar vroege werk is 
sculpturaal, maar vanaf 1988 legt 
ze zich voornamelijk toe op  

De integratie van kunst in het gebouw

Interactieve lichtsculptuur, Monique Thomaes.



installaties. Ook haar interesse 
voor fotografie en videokunst in
tegreert ze vaak in haar werken. 
Haar huidige videografie omvat 
een twintigtal kunstfilmprojec
ten, waarvan de meeste op haar 
website terug te vinden zijn. 

Zowel de videokunst als de in
stallaties van Monique Thomaes 
zijn vaak studies van de interac
tie van het licht met de omge
ving. Het toeval dicht ze een be
langrijke rol toe. De beweging van 
een installatie kan afhangen van 
mensen die niet beseffen dat hun 
acties een kunstwerk beïnvloeden. 
Een treffend voorbeeld is de in
teractieve lichtsculptuur uit 2002 
in het Huis van de Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers. Deze 
installatie werd aangebracht in 
de dubbele gevel van de noord
vleugel, aan de IJzerenkruis
straat. Op elke verdieping hangen 
rijen neonlampen die doorlopen 

tot in de glasdalpartijen van de 
twee zijgevels. De neonverlich
ting is gekoppeld aan de positie 
van de twee laterale liften in dit 
deel van het gebouw. Alleen op de 
verdieping waarop de lift zich op 
dat moment bevindt, branden de 
lampen. Zo valt het kunstwerk 
uiteen in een linker en een rech
terhelft, twee blauwe lichtstrepen 
die naar analogie met de twee 
achterliggende liften op en neer 
bewegen. 

Monique Thomaes speelt in op de 
oproep van de opdrachtgever om 
via kunst het gebouw in de buurt 
te integreren. Ze maakt handig 
gebruik van de functionaliteit 
van een venster, dat de omgeving 
van een gebouw naar binnen 
zichtbaar moet maken maar te
gelijk het gebouw en zijn interi
eur ook zichtbaar maakt voor de 
voorbijgangers, zeker met de bin
nenverlichting. De toeschouwer 

kan aan de hand van de frequen
tie waarmee de blauwe lichtstre
pen stijgen of dalen, achterhalen 
of de parlementaire wereld een 
moment van kalmte beleeft of 
juist gonst van bedrijvigheid. 

Liftintegratie

Kunstenaar Guillaume Bijl (°Ant
werpen, 1946) woont en werkt in 
Antwerpen.

In het werk van Bijl is de ironi
sche knipoog nooit ver te zoeken. 
Zijn installaties zijn perfect ge
loofwaardig, maar gesitueerd in 
een locatie waar we ze niet zou
den verwachten. Zo richtte hij een 
galerij als viswinkel in, een ande
re als autorijschool. In 2008 orga
niseerde hij in het SMAK een jaar
beurs met een hele resem stands 
voor koopwaar en diensten, zoals 
toebehoren voor de badkamer,  
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bejaardenfauteuils en zelfs een 
huwelijksbureau. Zijn favoriete 
onderwerp zijn de pseudoattrac
ties: zo authentiek mogelijk in 
scène gezette culturele of toeristi
sche trekpleisters. Bijvoorbeeld 
een stemhokjesmuseum of een 
oermensenmuseum. Een luchtige 
manier om kritisch stil te staan bij 
de wijze waarop we alles en nog 
wat tot attractie verheffen. Nog 
dunner wordt de scheiding tus
sen kunst en werkelijkheid als 
Guillaume Bijl de werken niet in 
een galerij maar in een ‘reële’ om
geving presenteert. Naast zijn 
transformatieinstallaties, ont
werpt hij ook situatieinstalla
ties. Met een fictieve ingreep in 
een realistische ruimte creëert 
hij een vervreemdingseffect. Dat 
bereikt hij perfect met zijn pro
ject in het Vlaams Parlement.
In het Huis van de Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers werden 
de authentieke paternosterliften 

bewaard. Het postchequeperso
neel verplaatste zich met de lif
ten vlot op en neer doorheen de 
boven en ondergrondse verdie
pingen. Aan de huidige Europese 
veiligheidsnormen beantwoor
den deze liften niet meer. Wel 
werden ze als waardevol indus
trieel patrimonium beschermd. 
Omdat ze niet uit het gebouw 
verwijderd konden worden, 
maken ze sinds 2006 deel uit van 
het kunstproject van Bijl. Bezoe
kers schrikken als ze in de oude 
liften plots mensen opmerken. 
Guillaume Bijl beheerst tot in de 
puntjes de kunst om de kijker te 
misleiden. Hij plaatste in twintig 
van de veertig liftkooien hyper
realistische poppen in polyester. 
Door hun passende kledij en na
tuurlijke houding kunnen we 
deze figuren gemakkelijk met 
echte mensen verwarren. Spe
ciaal voor het kunstwerk liet het 
parlement de oude liftmechaniek 

restaureren, zodat Bijls persona
ges in een voortdurende ellips 
langs alle verdiepingen van het 
gebouw circuleren.

De historische paternosterliften 
ademen de sfeer van het erfgoed, 
nog geaccentueerd door de  
plakbordjes met het opschrift 
‘Maximaal twee personen’. Hun 

Liftintegratie, Guillaume Bijl.



retrokarakter werd nauwgezet in 
ere hersteld. Qua sfeer sluiten  
ze aan bij de schilderijen van  
Edward Hopper. De figuren zelf 
vormen een doorsnee van wie 
zich in het Huis van de Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers zou 
kun nen bevinden: fictieve politici 
en ambtenaren, maar ook een 
werkman in overall en zelfs een 
kind met een voetbal. In Guillau
me Bijls ironische universum 
gaat het om een kind dat zijn ou
ders van het werk komt ophalen.

Conduct, Conduit 

Kunstenaar Fred Eerdekens 
(°HeusdenZolder, 1951) woont en 
werkt in Hasselt.

Het parlement definieerde in 
2002 een aantal zones die voor 
integratie van kunstwerken in 
aanmerking kwamen. Eén daar
van was het in onbruik geraakte 
buizenpostsysteem, dat ooit de 
lokettenzaal met de kantoren 
verbond. Zowel de organisch 
ogende ingangen van het sys
teem in De Loketten als de impo
sante luchtdrukcentrale stonden 
op de lijst van waardevol erfgoed 
en zouden een nieuwe, artistieke 
bestemming krijgen. 

De Kunstintegratiecommissie koos 
hiervoor het project van Fred Eer
dekens. Hij bracht in de lucht
drukcentrale een installatie van 
periscopen aan, die hij de naam 

Conduct, Conduit meegaf. De op
gesmukte buizenpostmachine is 
te bewonderen in het centrale 
atrium op de benedenverdieping. 

Naar goede gewoonte speelt Eerde
kens met licht om het kronkelige 
traject te tonen dat de informatie 
aflegt voor ze bij haar ontvanger te
rechtkomt. Terwijl de koperen bui
zen van de postcentrale netjes ge
nummerd en rigide gerangschikt 
zijn, lopen de witte periscopen er in 
alle richtingen doorheen. Een cen
tralist die een documentenkoker 
in de machine stak, kon aan de 
hand van de nummering precies 
voorspellen in welk loket die zou 
terechtkomen. Maar Eerdekens 
zet toeschouwers die in een van 
de tien periscopen kijken op het 
verkeerde been. Intuïtief ver
wachten we dat we recht door de 
machine heen kunnen kijken, 
maar de verschillende spiegels 
leiden de blik in een onverwachte 

Conduct, Conduit, Fred Eerdekens.
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richting af, zodat we het raden 
hebben naar de herkomst van het 
beeld dat ons bereikt. 

De woordspeling in de titel is  
een mengeling van het Engelse 
conduct, gedrag, en het Franse 
conduit, buis. Fred Eerdekens 
brengt een letterlijke bespiege
ling over het grillige gedrag van 
het licht in de buizen als meta
foor voor de onmogelijkheid van 
de mens om de werkelijkheid 
rechtlijnig te interpreteren.

Global Satellite Project
50°50’53.7485”N  4°22’03.5643”E

Kunstenaar Joaquim Pereira Eires 
(°Figueira da Foz, Portugal, 1968) 
woont en werkt in Antwerpen.

Joaquim Pereira Eires integreer
de in 2002 de omgeving van het 
Huis van de Vlaamse Volksverte
genwoordigers in het gebouw. Op 

een glasraam, gevat in een ras
terpatroon, plaatste hij een uit
vergrote satellietfoto van de wijk 
op schaal 1/500. De foto hangt 
tegen het plafond, zodat de toe
schouwer naar boven moet kij
ken om te zien wat een satelliet 
ver naar beneden heeft gefoto
grafeerd. Van satellieten die met 
hun alziend oog de wereld gade
slaan, maakt Pereira een soort 
van hedendaagse goden, die de 
mensen hun wereldbeeld schen
ken of opdringen. 

Zoals in vele van zijn installaties 
wijst hij op de speelse vlotheid 
waarmee paradoxen  functione
ren, gecombineerd met het deco
ratieve en sacrale karakter van 
een glasraam in een kathedraal. 
Ook de positie van het kunstwerk 
refereert aan de architectuur van 
een kathedraal: het gewelf is het 
symbool van de hemel, die in het 
gebouw met de aarde verbonden 

is. In het Huis van de Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers worden 
het hemelse en het aardse met 
elkaar vermengd. We verwach
ten door het glas de hemel te 
zien, maar wat we zien is de 
aarde, zoals die vanuit de hemel 
te zien is. 

Global Satellite Project,  
Joaquim Pereira Eires.
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