
PARKEERGEBOUW MET VERDIEPINGEN, ANDERLECHT

 - park+ride parkeergarage en omgevingsaanleg

 - 1350 parkeerplaatsen voor wagens en motors en verschillende beveiligde fietsenstallingen + 
ontvangsthal met aansluiting openbaar vervoer

 - opdracht met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten

 - architectuurwedstrijd (niet weerhouden)
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PARKEERGEBOUW MET VERDIEPINGEN, ANDERLECHT

De P+R parkeergarage is ingeplant op het knooppunt van de 
Brusselse R0 met de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het project 
kadert binnen het gewestelijk mobiliteitsbeleid en wil pendelaars 
en buurtbewoners motiveren om optimaal gebruik te maken van 
het openbaar vervoer.  Door de ligging aan metrolijn 5 en de in te 
richten overstapzone voor bussen, taxi’s en kiss & ride, ontstaat 
een nieuw intermodaal verkeersknooppunt.

Het gebouw wordt opgetrokken langs de oprit naar de ring en 
wordt trapsgewijs afgebouwd weg van de ring, zowel in hoogte als 
in diepte.  Daardoor vindt het naadloos aansluiting met bestaande 
bebouwing en omgeving.  De opdracht voorziet eveneens in de 
omgevingsaanleg waarbij de bestaande waardevolle groenbuffer in 
het noordoosten wordt opgewaardeerd en aangevuld.  Integratie van 
groen in patio, randstroken en groendak zorgen voor het ontstaan 
van een aantrekkelijke site met centraal gelegen parkstrook. De 
kern van dit nieuwe verkeersknooppunt wordt een rustplek.

De organisatie van de parkeergarage zorgt voor een optimale 
opsplitsing van alle verkeersstromen. De ingang van het 
parkeergebouw situeert zich onmiddellijk aan de uitgang van 
de tunnel onder de ring, waardoor conflicten tussen de diverse 
verkeersstromen uitgesloten wordt.

Via een korte beweging bereikt de automobilist de centrale 
toegangshelling die alle verdiepingen onderling verbindt.  Een 
gestapeld lineair traject met in- en uitgaande beweging wordt 

evenwijdig met de ring langs het gebouw opgetrokken zodat pollutie 
maximaal uit de garage wordt geweerd.

Fietsers volgen het pad langs de perceelgrens en bereiken vlot de 
stalling terwijl voetgangers vrij circuleren op het nieuwe plein. De 
verbindingen naar het openbaar vervoer zijn duidelijk aangegeven 
en gedeeltelijk overdekt.

Het gebouw bestaat uit een prefab skeletstructuur en is vrij 
rationeel opgebouwd met een balkenstructuur in de langse richting, 
en met verder een vlakke vloer- en plafondafwerking. Verlichting 
en voetgangerspaden accentueren deze ‘richting’ die leidt naar de 
centrale circulatiekoker geflankeerd langs de centrale lucht- en 
lichtschacht.  Deze komt uit in het ontvangstgebouw dat voorzien 
is van diverse ondersteunende faciliteiten, en rechtstreeks toegang 
geeft tot de metro met aansluiting naar het plein.

Het gebouw werd geconcipieerd als een open parking waarvan de 
gevels voorzien in de nodige natuurlijke ventilatie. De beweging 
van de verkeersstromen op de naastliggende ring diende als 
inspiratie voor het primeren van horizontaliteit in het gebouw. De 
verdiepingsvloeren worden onderling verbonden door siergevels uit 
bamboepilaren. Vervat in een onder- en bovenregel volgen ze de 
wisselende inclinatie van de betonnen gevelboorden. Het materiaal 
werd gekozen omwille van haar duurzaamheid,  natuurlijke karakter 
en omwille van het visuele aspect.



patio - visualisatie WeMake 

bamboepilaren zorgen voor  natuurlijke ventilatie - visualisatie WeMake 

nachtbeeld - visualisatie WeMake 

inplantingsplan 
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