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Naar welk type projecten gaat 
CONIX RDBM Architects op zoek?

Onze ‘core business’ richt zich op 

complexe en hedendaagse werk- en 

woonprojecten die multifunctionaliteit 

bieden. Gebouwen die verschillende 

functies -wonen, werken en leven- 

integreren, zorgen voor leven en 

interactie in een buurt.

Daarnaast hebben we veel interesse 

voor bouwen met “nieuwe” materialen. 

De betonstop komt eraan en daarop 

anticiperen wij.

Hoe past de stad Brussel in 
dat plaatje?

Laat mij eerst kort even de Brusselse 

markt schetsen. Een twintigtal jaar 

geleden was er een sterke groei van 

het aantal kantoorgebouwen in de 

Brusselse rand. Deze gebouwen zijn 

vandaag vaak verouderd en minder in 

trek. Bedrijven trekken eerder naar 

het centrum van Brussel. 

Steeds meer ondernemingen 

zoeken naar betere kantoorruimte 

en gebruiken deze verandering als 

hefboom om ook de werkomgeving 

van de organisatie te verbeteren. 

Deze trend zet de deur open voor 

nieuwe projecten en ook voor een 

adviserende rol als huisvestingsexpert. 

De combinatie van werken en wonen 

kan voor de stad een interessante en 

versterkende mix opleveren. 

Hoe speelt de markt daar op in?

Het bewustzijn over de veranderde 

omstandigheden groeit. Er is meer 

en meer aandacht voor de noden en 

vragen van bedrijven met het oog op 

het verbeteren van de werkomgeving, 

geïnspireerd door het Nieuwe Werken. 

Bovendien zien we dat de regelgeving 

steeds strenger wordt. Zo heeft de 

stad Brussel bijvoorbeeld de hoogste 

randvoorwaarden in België wat betreft 

de isolatie. De Vlaamse overheid in 

Brussel is ook een goed voorbeeld. 

Voor hun nieuw Vlaams administratief 

centrum stellen zij zelfs hogere 

standaarden dan de stad Brussel.

Er is meer en meer aandacht voor 

energieneutraliteit en circulariteit. 

Met die laatste bedoel ik elementen 

en materialen van een bestaand 

gebouw niet beschouwen als afval, 

maar hergebruiken bij renovatie. Zo 

worden onze gebouwen een databank 

van materialen. Op die manier wonnen 

wij een ‘Be.Exemplary 2017’-award 

over het opnemen van hergebruike-

lementen in een grootschalig tertiair 

gebouw. De ambitie is dat minimum 

2% van de elementen toegepast in het 

project uit hergebruik afkomstig is. 

Dat zorgt voor sfeer en verbinding met 

het verleden.

Deze tendensen stimuleren innovatie 

op de kantorenmarkt. Bovendien 

houden ze de huurprijzen op niveau. 

Drastische renovatie laat toe hogere 

huurprijzen te vragen in tegenstelling 

tot een beperktere facelift die vaak 

resulteert in bodemprijzen.

Hoe zouden we Brussel kunnen 
positioneren ten opzicht van an-
dere centrumsteden op het vlak 
van vernieuwing?

Eerst en vooral moeten we in Brussel 

rekening houden met de zeer complexe 

bestuursstructuur. De politieke 

CONIX RDBM Architects kent u misschien als de architecten die internationale faam verwierven met 

het Belgisch EU Paviljoen voor de World Expo in Shanghai in 2010 en met de renovatie en uitbreiding 

van het Atomium in 2005. Jorden Goossenaerts is CEO en één van de drie vennoten van het vermaarde 

architecten bureau. Hij deelt met ons zijn visie op architectuur en mobiliteit in Brussel.
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verwevenheid maakt het moeilijk om verande-

ringen door te voeren, al groeit het bewustzijn 

wel. Laat ons dan even naar Amsterdam kijken. 

Daar hebben ze een team van vijf mensen 

dat de krijtlijnen uitzet voor vernieuwing 

in de stad. In Brussel ligt de snelheid lager. 

Rotterdam is nog een ander verhaal. Daar lig-

gen vooral torenprojecten op tafel wat betekent 

dat de stad er binnen 10 à 15 jaar volledig 

anders zal uitzien. Dichter bij huis zien we dat 

Antwerpen wat dynamischer is dan Brussel. De 

bestuurslijnen liggen bij soortgelijke politieke 

partijen, wat de vooruitgang bevordert.

Een ander hot topic: mobiliteit. Wat is 
jullie visie daar op?

Er zijn tal van uitdagingen wat mobiliteit 

betreft. Zo is er de bottleneck Brussel-Noord / 

Brussel-Zuid. Om dat op te lossen, is er moed 

nodig. Hetzelfde geldt voor de Antwerpse 

is het zeker mogelijk iets te verwezenlijken. 

Het belang hier van buurtwerking mag niet 

onderschat worden. Kijk maar naar Ringland 

in Antwerpen.

De uitdagingen gaan verder dan mobiliteit. 

Openbaar vervoer moet sowieso wel aan de 

basis liggen van de oplossingen, maar het 

antwoord moet ook co-working omvatten. Wat 

ontbreekt in Antwerpen en voor uitbreiding 

in Brussel is een ‘business district’ vlakbij 

een station. We zien wel enige beweging in de 

Brusselse Noordwijk, maar daar is het “ieder 

voor zich”. Dat is niet meer van deze tijd. 

Jonge mensen willen graag op een dynamische 

plek werken. 

Niet enkel startups en kleine ondernemingen 

-

jecten. Voor grotere bedrijven zouden ze meer 

een oplossing dat aan ieder station mogelijk 

is:  Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Centraal en 

in Brussel zowel aan station Brussel-Noord, 

Brussel-Centraal als Brussel-Zuid.

Het mag duidelijk zijn, het belang van de 

auto zal sterk teruggedrongen worden. Een 

wagen zou slechts een aanvulling mogen zijn 

op een mobiliteitspakket. Dan nog liefst in 

de vorm van een deelwagen. Carpoolen is 

ook geen optie: niemand heeft 100% dezelfde 

dagindeling.

over CONIX RDBM Architects

CONIX RDBM Architects is een Belgisch-

Nederlands architectenbureau, gevestigd 

in Antwerpen, Brussel, Rotterdam en 

Terneuzen. Haar missie laat zich het 

bondigst omschrijven in de zin: “Wij 

creëren identiteit en duurzame waarde”. 

De oprichters van CONIX RDBM Architects 

zijn de architecten Christine Conix, Jorden 

Goossenaerts en Frederik Jacobs. Hun 

organisatie bestaat uit een multidisciplinair 

team van 65 medewerkers die grens-

overschrijdend werken.  Het einddoel is 

ontwerpen maken met een meerwaarde, 

zowel voor haar gebruikers als voor de 

maatschappij in haar geheel. Functioneel, 

#exibel, duurzaam en esthetisch waarde-

vol, zowel voor nu als voor de toekomst. 

Omdat elke opgave uniek is, kiest CONIX 

RDBM Architects er bewust voor zich niet 

te specialiseren in een bepaalde typologie 

van gebouwen. Het brede portfolio bestaat 

uit zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie 

van onder meer residentiële projecten, 

woonzorgcentra, overheidsopdrachten, 

scholen, culturele projecten, commerciële 

panden, kantoren, bankgebouwen, en 

industriële projecten, maar ook uit locatie-

ontwikkelingen, masterplanning, interieur 

projecten en product design.

www.conixrdbm.com1
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1  HET MULTI PROJECT zet de toon als het gaat over het opnemen van hergebruikelementen, Brussel. 

Als ‘Urban Platform’ kan het MULTI project een connector zijn tussen de verschillende omliggende buurten.

2  Co-working in het GREENHOUSE ANTWERP, Antwerpen. 

De gevel van het kantoorgebouw Greenhouse Antwerp werd door CONIX RDBM Architects duurzaam gerenoveerd. 

Greenhouse Antwerp is afgestemd op het huidige Nieuwe Werken. Zo bieden de eerste twee verdiepingen met 

RE:#ex ruimte voor startups en co-working.

 

3  HENDRIK CONSCIENCEGEBOUW, een gebouw dat garant staat voor openheid en transparantie, 

wat de werking van een hedendaags overheidsgebouw symboliseert, Brussel. 

CONIX RDBM Architects zorgde voor een totaalrenovatie die het gebouw een nieuw uitstraling geeft. De kantoor-

verdiepingen zijn ook ingericht volgens het Nieuwe Werken. 


