
Als erfgoed en toekomst elkaar 
ontmoeten.

In het hart van Brussel, bij het Warande-
park, realiseerde SVR-ARCHITECTS het 
project Kanselarij voor BNP Paribas Fortis. 
Door de jaren heen was dit kantorencom-
plex uitgegroeid tot een donker doolhof 
vol niveauverschillen. SVR-ARCHITECTS 
veranderde dit bouwblok in vijf autonome 
gebouwdelen. Samen met duurzaamheid 
vormen optimalisering en flexibiliteit de 
DNA basis van dit ontwerp. In dit project 
van 70.000 m², waar SVR-ARCHITECTS 
restauratie, renovatie en nieuwbouw 
combineerde, stelt BNP 2500 mensen te 
werk.

Het centrale atrium, een baken van licht en ruimte.
SVR-ARCHITECTS nv 
Volhardingstraat 26  2020 Antwerp  Belgium
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Een symbiose tussen publiek en privaat

Ook de publieke ruimte rond het Kanselarijgebouw namen 
de architecten voor hun rekening. Monumentale trappen, die 
aansluiten bij de klassieke bestaande architectuur van de omlig-
gende gebouwen in de koninklijke wijk, leiden voetgangers van de 
Koningsstraat via de Warandebergstraat naar de benedenstad. 
Tegenover de inkom van de BNP Paribas Fortis-hoofdzetel, ligt de 
toegang tot het nieuwe complex. Deze hoofdingang onderscheidt 
zich met respect voor de bestaande historische architectuur en 
is uitgewerkt met een combinatie van glas en gepatineerd licht 
metaal in harmonie met de witte natuursteen van de aansluitende 
gebouwen. 
Waar vroeger een zone voor laden en lossen was, verschijnt een 
aangename en groene voetgangerszone tussen het Warandepark 
en de Kanselarijstraat. De laad- en loskade werd weggewerkt 
onder de trappen naar de Koningsstraat waardoor deze activiteit 
uit  het straatbeeld verdwenen is. De laad- en loskade staat nu 
in verbinding, via een nieuwe ‘tunnel’ onder het geklasseerde 
hoekgebouw, met de logistieke zone van de Kanselarijsite. Het 
ontwerp houdt ook rekening met de mogelijke aansluiting op de 
ondergrondse verdiepingen van het aangrenzende BNP Paribas 
Fortis-gebouw aan de Koningsstraat 20-30.
SVR-ARCHITECTS creëerde in de Warandebergstraat een har-
monie tussen het Kanselarijgebouw en de omliggende publieke 
ruimte: een samenspel tussen lucht, licht en groen.
Ook in de Elleboogsteeg zijn de buitenruimte en de gebouwen 
op elkaar afgestemd. Door het terugdringen van de bouwlijn 
kunnen lucht en licht nu tot in de onderste verdiepingen het ge-
bouw binnendringen. De wandelzone vormt een mooi verlengde 
van het restaurant; een dubbel hoge glaspartij scheidt de twee 
elementen.
De verhouding van het nieuwbouwvolume vindt zijn basis in 
de gevels van het aanpalende erfgoedgebouw. Deze  nieuwe 
voetgangerszone is nu een plek met een unieke combinatie van 
architectuur, groen en rust in het centrum van de stad. 
Op verzoek van de stad Brussel die wonen en werken op elkaar 
wil afstemmen, integreerden de architecten vijf appartementen 
in een nieuwbouw op de kop van de Elleboogsteeg. Deze her-
opbouw maakte de achterliggende steeg opnieuw toegankelijk 
vanuit de Koloniënstraat. 

Eenheid in diversiteit

Via de inkom in de Warandebergstraat komt u het gebouw 
binnen en staat u in het centrale atrium dat de vijf bouwdelen 
verbindt. Eén van de uitgangspunten van dit project was de 
technische en functionele onafhankelijkheid van elk bouwdeel. 
SVR-ARCHITECTS ontwierp hier een baken van licht en ruimte: 
het atrium is nu transparant en toegankelijk en het vormt de rug-
gengraat van het Kanselarijcomplex.
Aan het einde van het 85 meter lange atrium, bevindt zich 
het dubbel hoge bedrijfsrestaurant dat uitmondt in een patio 
met zenithaal licht. Elke dag worden hier tot 2000 maaltijden 
geserveerd. Tussen het restaurant en het atrium is de koffie-en-
sandwichbar geïntegreerd.

De nieuwe centrale hoofdinkom, een hedendaagse inpassing in het 
historisch straatbeeld.

Aangenaam tafelen in het restaurant rond de centrale patio.
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In het hart van het gebouw is er de grote dealingroom met 248 
desks op een oppervlakte van 3000 m². Centraal in deze ruimte 
ligt de patio die als vergader- en ontspanningsruimte dient. Bo-
ven de dealingroom verbinden acht transparante passerelles de 
twee aangrenzende bouwdelen. Ze brengen het daglicht tot diep 
in het kantoorlandschap en bieden u een verbluffend uitzicht op 
de werkomgeving van de traders.
SVR-ARCHITECTS bedacht een flexibel en moduleerbaar 
ontwerp zodat deze ruimte naar twee verdiepingen uitgebreid 
kan worden. Bij de start van het project zou de dealingroom 
gebouwd worden met 533 desks op 3 verdiepingen en met een 
oppervlakte van 6700m².  Tijdens de uitvoering werd de omvang 
ervan bijgesteld naar het huidige niveau. 

Blik naar de toekomst, respect voor het verleden

SVR-ARCHITECTS zocht naar de juiste mix tussen renovatie, 
restauratie en nieuwbouw, met respect voor de beschermde 
delen van het complex. Al vroeg bleek dat grote delen van het 
bouwblok niet meer beantwoordden aan de huidige normen qua 
toegankelijkheid, brandveiligheid of ergonomie. Een deel van de 
oude gebouwen werd dan ook afgebroken en vervangen.

SVR-ARCHITECTS bouwde, achter de beschermde gerestau-
reerde voorgevels aan de Koningsstraat, een volledige nieuw-
bouw met een aangepaste bouwdiepte en een tussengelegen 
patio. Zo ontstaat er nu een brede en aangename binnenruimte. 
Het verleden en het heden zijn hier perfect op elkaar afgestemd.
Duurzaamheid loopt als een rode draad door dit project. Het 
gebouw wordt gekoeld en verwarmd met koude- en warmteop-
slag: bodemwisselaars halen in de winter warmte en in de zomer 
koude uit de ondergrond. Andere toegepaste duurzame technie-
ken zijn: warmterecuperatie, hergebruik van regenwater, gebruik 
van zonne-energie en het optimale gebruik van de natuurlijke 
lichtinval.
Als u het gebouw in zijn binnenstedelijke omgeving verkent, valt 
de aandacht voor groen onmiddellijk in het oog. Niet alleen de 
aanleg van de omliggende straten is belangrijk, maar ook de dak-
tuinen en groendaken zijn op de architectuur afgestemd. Twee 
verticale tuinen klimmen op tegen de gemeenschappelijke muren 
van het aanpalende gebouw. 
Het doorgedreven duurzaamheidsonderzoek en de optimale inte-
gratie van licht, lucht en groen leidde tot de ‘Bentley Empowered 
Award of Excellence for Sustainable Design in a City’ voor dit 
project.

1. De verbrede Elleboogsteeg kreeg een nieuwe uitstraling door het 
gebruik van hoogwaardige materialen en groenintegratie.

2. Tussen de bestaande en nieuwe gebouwen werden groene 
buitenruimtes gecreëerd die zorgen voor licht en lucht in het volledige 
complex.

3. Zicht op het centrale atrium vanuit de dealingroom.

4. Achter de gerestaureerde gevels van de Koningstraat aan het 
Warandebergpark werd het nieuwe, hedendaagse kantoorproject 
opgericht.

1.

2. 3. 4.
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Summary

When heritage and future come together ...

In the heart of Brussels, at the Royal Park, SVR-ARCHITECTS 
has completed the project Chancellery for BNP Paribas Fortis. 
Over the course of its life this office complex gradually grew into 
a dark maze with many different floor levels. SVR-ARCHITECTS 
transformed this block into five independent but connected 
building components. Sustainability, space optimization and 
flexibility make up the DNA of this design. In this 70,000 m² 
project, in which SVR-ARCHITECTS combined restoration, 
renovation and new construction, BNP employs 2,500 people.

A symbiosis between public and private.

The public space surrounding the Chancellery Building was 
also revamped by the design team. SVR-ARCHITECTS created 
a harmony between the Chancellery buildings and surrounding 
public space: an interplay between light, air and greenery.

The extensive sustainability research invested in this project won 
the “Bentley Empowered Award of Excellence for Sustainable 
Design in a City”.

De nieuwe dealingroom, het hart van het project.

Résumé

Quand le patrimoine et l’avenir se rencontrent ...

C’est au coeur de Bruxelles, près du Parc Royal, que le bureau 
SVR-ARCHITECTS a réalisé le projet Chancellerie pour BNP 
Paribas Fortis. Au fil des années, ce complexe de bureaux était 
devenu un labyrinthe obscur s’étendant sur plusieurs étages.       
SVR-ARCHITECTS a transformé cet ilôt compact en cinq parties 
autonomes. Durabilité, flexibilité et optimisation sont la base de 
l’ADN de cette conception. Dans ce projet de 70.000 m², dans 
lequel SVR-ARCHITECTS combine la restauration, la rénovation 
et la construction des nouvelles extensions, travaillent 2.500 em-
ployés de BNP.

Une symbiose entre public et privé.
 
Dans sa conception, SVR-ARCHITECTS a également intégré 
l’espace public autour du bâtiment de la Chancellerie afin de 
créer une parfaite harmonie entre l’immeuble et son environ-
nement : une interaction entre lumière, air et espaces verts. De 
même dans l’impasse du Coude, le bâtiment et les aménage-
ments extérieurs dialoguent entre eux.

L’étude approfondie du développement durable et l’intégration 
optimale de la lumière, de l’air et des espaces verts ont permis 
au bureau d’être primé pour ce projet par le “Bentley Empowered 
Award of Excellence for Sustainable Design in a City”.
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