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Minimale footprint, 
maximaal ruimtegebruik
B-architecten
Realisatie in Vorst

In het kader van de herinrichting van het Albertplein in Vorst, die deel uitmaakt van de 
algemene opwaardering van de omliggende wijk, werd begin 2021 de laatste hand gelegd 
aan de realisatie van Centr’Al, een tweeledig sport- en cultuurcomplex op de kruising van 
de Albertlaan en de Alsembergsesteenweg. Ondanks de beperkte beschikbare ruimte voor 
funderingen, kon de benutbare oppervlakte toch gemaximaliseerd worden. Met dank aan 
ingenieuze stalen vakwerkstructuren, die deels in het zicht gelaten zijn en die in het grootste 
van de twee nieuwbouwvolumes zelfs garant staan voor een indrukwekkende overkraging.
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Om verloederde stadswijken nieuw leven in te blazen, riep het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind vorige eeuw het systeem 
van de (duurzame) wijkcontracten in het leven: architecturale, 
ruimtelijke, sociale en ecologische actieplannen die telkens ver-
schillende deelprojecten omvatten. Ook voor de ‘Albertpool’ in 
Vorst werd een duurzaam wijkcontract uitgewerkt (tussen 2012 
en 2016). Een van de belangrijkste deelprojecten is Centr’Al, 
een tweeledig cultuur- en sportcomplex aan weerszijden van 
de Alsembergsesteenweg.

Het gelijkvloerse niveau van het kleine gebouw is voorbehou-
den voor de ingang en een fietsenstalling. Op de tweede en 
derde verdieping zijn twee sportzalen ingericht. De bijbeho-
rende kleedkamers en sanitaire ruimtes bevinden zich op de 
eerste verdieping. In het grote gebouw zijn op het gelijkvloers 
een foyer en een wijkrestaurant met industriële keuken onder-
gebracht. De eerste verdieping biedt plaats aan een polyvalent 
auditorium voor culturele activiteiten en de tweede verdieping 
aan een dubbelhoge sporthal. Een fraai dakterras maakt het 
plaatje compleet.

De ondergrondse aanwezigheid van de metro, die diagonaal 
onder het Albertplein loopt, had een cruciale impact op de 
stabiliteit, de vormgeving en de volumetrie van de gebouwen. 
In architecturaal opzicht moesten de ontwerpers twee uiteen-
lopende wensen verzoenen: enerzijds dienden ze te streven 
naar optimale integratie in het omliggende stedelijk weefsel, 
anderzijds mocht het complex zeker ook een ‘landmark’ zijn. Ze 
losten dit op door de verdiepingsniveaus en de kroonlijsthoog-
te van het kleine gebouw en het rechtse deel van het grote 
gebouw te laten aansluiten bij de gabarits van de aanpalende 
woningen, terwijl de uitkraging van het grote gebouw als het 
ware loskomt van de trapeziumvormige sokkel. Daarnaast zorgt 

ook de gevelbekleding in geschrankte beige Portugese natuur-
steen ervoor dat beide volumes sterk in het oog springen. De 
transparante sokkels (inclusief zwart stalen hekwerk rond de 
fietsenstalling) en de brede gevelopeningen genereren het no-
dige contrast. In combinatie met de ligging op de grens tussen 
Sint-Gillis en Vorst, vlak naast een drukke verkeersas, maakt 
dit alles dat het Centr’Al-complex een echte ‘toegangspoort’ is.

Ook de staalconstructie speelt een belangrijke rol voor de al-
gemene esthetiek. Waar mogelijk is ze in het zicht gelaten, 
met het oog op een strakke, industrieel getinte look. Dat vi-
suele spanningsveld – zichtbaar versus niet zichtbaar – komt 
eveneens tot uiting in de ruime gevelopeningen van het grote 
gebouw, die afwisselend zijn ingevuld met glas en translucide 
polycarbonaatpanelen. Het bijzondere samenspel tussen de di-
agonalen van de vakwerkstructuur op de eerste verdieping en 
de subtiel doorschemerende verticale ritmering op de dubbel-
hoge tweede verdieping geeft het geheel extra cachet.

Een laatste cruciaal aandachtspunt was het energetische as-
pect. Het was immers de bedoeling om lage-energiegebouwen 
te realiseren die aan de BEN-normen voldoen. Geen sinecure 
gezien hun atypische structurele opbouw. Via een dynamische 
simulatie van studiebureau Boydens bracht B-architecten eerst 
de werking van de gebouwen in kaart (zonnewinsten, ruimte-
lijke bezetting …) Vervolgens stemde het de constructieve de-
tails, de buitenschil en de technieken daar maximaal op af. De 
isolatie- en luchtdichtheidsgraad is op punt gesteld door onder 
meer drievoudige beglazing toe te passen, aangevuld met duur-
zame technieken zoals PV-panelen, ventilatie met adiabatische 
koeling, ledverlichting … Ook op het vlak van duurzaamheid is 
Centr’al dus een echt voorbeeldproject!
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