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B-architecten en Osar aangesteld voor de bouw van het toekomstige centrale
politiegebouw
De burgemeesters van Brussel en Elsene hebben de aanstelling van de architectenbureaus
“B-architecten” en “OSAR” voor de bouw van het toekomstige gebouw van De Ligne
bekendgemaakt tijdens een persconferentie in aanwezigheid van Lydia Mutyebele, schepen
van Openbaar Patrimonium, en Michel Goovaerts, hoofd van het politiekorps van de zone.
“De politiezone Brussel-Elsene is de grootste van het land wat grondgebied betreft. Duizenden
politieagenten werken er elke dag in soms verouderde commissariaten. Dit project beoogt dan ook de
bouw van een modern, goed uitgerust centraal commissariaat in de onmiddellijke nabijheid van het
stadscentrum.
De infrastructuur biedt onze politieagenten niet alleen de best mogelijke werkomstandigheden, maar
moet ook zorgen voor een betere opvang van de burgers, wat even essentieel is als de modernisering
van de infrastructuur,” legt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, uit.

“Wij zijn zeer verheugd dat B-architecten en Osar dit project toegewezen hebben gekregen. Dit bureau
heeft al ongelooflijk werk verricht door het voormalige station van Laken te renoveren tot een cultureel
trefpunt. Hier beoogt het project een voormalige bank om te vormen tot op maat gesneden,
ultramoderne politiekantoren. De transformatie is dus nog ambitieuzer en complexer!”, zegt Lydia
Mutyebele Ngoi, Schepen van Openbaar Patrimonium en Grondregie.
“Het project beoogt ook het hergebruik van het bestaande gebouw te maximaliseren en is duurzaam,
volgens het geavanceerde “Trias Energetica”-prestatieconcept (d.w.z. beperking van de energievraag;
maximalisering van het gebruik van hernieuwbare of restenergiebronnen en toepassing van
energiesystemen met een hoog rendement). Dit vertaalt zich concreet in een reeks infrastructuren,
zoals
omkeerbare
lucht-water-warmtepompverwarming,
fotovoltaïsche
panelen,
regenwaterterugwinning, enz.
Zoals u weet, werkt de Stad hard aan de bestrijding van leegstand en om ervoor te zorgen dat geen
enkel gebouw leeg komt te staan. In afwachting van het begin van de werkzaamheden in 2023 maken
wij van de gelegenheid gebruik om de culturele vzw “Arty-Farty” tijdelijk in het gebouw onder te
brengen,” concludeert de Schepen.
“ In een context van exponentiële toename van de opdrachten van onze politie, die van vitaal belang
is om ons samenleven te verzekeren, kunnen we alleen maar verheugd zijn dat onze politiezone over
een modern en veilig hoofdkwartier beschikt, en tegelijk een onthaal bevordert dat aan iedereen is

aangepast. Het De Lignegebouw, dat strategisch geplaatst is vanwege zijn centrale ligging, zal worden
gerenoveerd volgens ambitieuze ecologische criteria, zonder afbreuk te doen aan het welzijn van het
personeel, en zal opgewassen zijn tegen de uitdagingen waarvoor de vrouwen en de mannen die onze
veiligheid bewaken, zich gesteld zien.” Christos Doulkeridis, burgemeester van Elsene.

“Door een project te kiezen dat het voormalige gebouw van architect Marcel Lambrichts herbestemt
en renoveert, bevestigen de stad haar ambitie om een duurzaam en circulair voorbeeldproject te
realiseren in de Brusselse binnenstad. Het driehoekig gebouw wordt daar waar nodig aangepast aan
de noden van de nieuwe gebruiker. Een nieuwe gevel zorgt zowel voor thermisch comfort als voor
veiligheid en een nieuwe uitstraling. De drie hoeken krijgen een nieuwe identiteit: de eerste zal dienen
als publiekstoegang, de tweede wordt de personeelstoegang, terwijl de derde voorzien is voor
interventies. Zo wordt het nieuwe De Lignegebouw een belangrijke schakel tussen de boven- en de
benedenstad en een open huis voor burgers en politiemedewerkers.” voegt het architectenbureau
toe.

“Beschikken over een hoofdgebouw waarin het overgrote deel van de diensten van onze politiezone,
zowel de operationele als de administratieve, is gecentraliseerd, vormt een onbetwistbare
meerwaarde, met name om de interne samenwerking en bijgevolg de doeltreffendheid van ons
optreden te maximaliseren.
Deze centralisatie zal vier grote voordelen hebben: professionalisering van onze opdrachten en
interventies ten dienste van de burger; welzijn van ons personeel dat zich zal kunnen ontwikkelen in
een veilige professionele omgeving die is uitgerust met de nieuwste technologieën; rationalisering van
onze onroerende en materiële middelen en een aanzienlijke vermindering van onze ecologische
voetafdruk.
Wij zijn ook blij met deze locatie: bekend, in het hart van de hoofdstad en dicht bij vooraanstaande
partners.” concludeerde Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
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