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OPSTART VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN BRUCITY, 
HET NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM 

VAN DE STAD BRUSSEL
Het huidige administratief centrum van de stad is afgeleefd en voldoet niet meer aan de huidige 
standaarden voor de ontvangst van bezoekers. Voor een betere dienstverlening aan de bewoners, 
heeft de gemeenteraad van de Stad Brussel, op 26 april 2016 zijn akkoord gegeven voor de 
toewijzing van de inrichting van Brucity. Het nieuw administratief centrum zal worden gebouwd 
op de huidige ligging van de Parking 58. Vanaf 2021 zal dit nieuw gebouw tot 1.700 werknemers 
van de Stad Brussel kunnen ontvangen.

De ontwikkeling van dit nieuw administratief centrum kadert binnen het project BXL20/21. 
Deze omvat een reeks actiepunten met als doel te zorgen voor een betere dienstverlening 
aan de inwoners, een hogere werkeffi  ciëntie en een beter welzijn van het personeel. 

Brucity wordt een passiefgebouw volgens de geldende energienormen in het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest (PEB 2016). Het gebouw zal uitgerust zijn met zonnepanelen, 
een warmtekrachtkoppelingssyteem, LED verlichting, opvang van regenwater voor sanitaire 
voorzieningen,… 

De afbraak van Parking58 is gestart en loopt tot de lente 2018. Daarna volgt de bouw van het nieuw 
administratief centrum, tot december 2020. In januari 2021 eindigen we met de inrichting 
en het bemeubelen om in de loop van datzelfde jaar de deuren te openen.

Parking 58 wordt vervangen door een ondergrondse parking met een capaciteit van 450 plaatsen. 
Er is eveneens parkeergelegenheid voorzien voor 250 niet-gemotoriseerde voertuigen als fi etsen, 
e-bikes,... voor zowel het personeel als voor de inwoners en bezoekers van de stad.

Door deze werken zal het mobiliteitsplan rond Parking 58 worden aangepast :

• Bus: Tijdens de volledige duur van de werken zal er geen bus meer rijden in de Hallenstraat. 
  > Bus 29 en 66: de bushaltes en de terminus zijn verplaatst naar de Wolvengracht,
  naast het De Brouckèreplein.  
 > Bus 71: de terminus is verplaatst naar de Augustijnenstraat.

• Voertuigen:  het gebruik van de Hallenstraat wordt afgeraden, ook al blijft deze toegankelijk. 
De Zwarte Lievevrouwstaat blijft toegankelijk, maar met een beperking qua breedte van 
de voertuigen.
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• Leveringen bij handelaars: met uitzondering van enkele zeer korte onderbrekingen zullen de werken 
geen invloed hebben op de leveringen aan handelaars.

• Verwijdering van bouwafval: : Tot de lente van 2018 zal het bouwafval van de werf verwijderd worden 
via de Antoine Dansaertstraat door een gemiddelde van 2 vrachtwagens per uur, tussen 7h en 19h 
en dit van maandag tot vrijdag.

• Elke andere impact op de mobiliteit zal op voorhand door de werfl eider aan de bewoners 
en handelaars gemeld worden.

Contact:
Voor verdere vragen kunnen inwoners van de Stad Brussel terecht op het volgend e-mail adres 
en telefoonnummer:

• Email: infochantierswerven@brucity.be
• Tél.: 02 279 31 60.

Meer info kan u terugvinden op:  www.brussel.be/bxl2021
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