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1.

NOA/EM2N/SERGISON BATES 
winnen de internationale architectuurwedstrijd

Persbericht 22.03.2018

Het bouwkundig project van architectenbureau’s noAarchitecten (Brussel), EM2N 
(Zürich) en Sergison Bates architects (Londen) is unaniem gekozen voor de verbouwing 
van de voormalige Citroëngarage IJzer tot een nieuwe cultuurpool, die onder de naam 
KANAL - Centre Pompidou een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een 
architectuurcentrum (CIVA) en openbare ruimte voor cultuur, onderwijs en recreatie zal 
huisvesten. Volgens de jury van de internationale architectuurwedstrijd is het project 
‘uitzonderlijk goed geïntegreerd in zijn omgeving.’

Het winnende project, ‘Een podium voor Brussel’, behoudt alle iconische elementen van de 
bestaande architectuur. De opengewerkte en geherstructureerde showroom wordt het visite-
kaartje van KANAL - Centre Pompidou: beneden is er ruimte voor installaties, performances 
en concerten, op de bovenverdieping komt een restaurant. Het kenmerkende witte fries 
bovenin de gevel wordt rondom het hele gebouw verlengd in de vorm van een lichtkrant, die 
informatie kan verspreiden of onderdeel kan zijn van een kunstproject. Binnenin geeft een 
‘straat’ dwars door het gebouw van 35.000 m2 o.a. toegang tot drie grote ‘dozen in een 
doos’. Die nieuwe volumes worden in de voormalige werkplaatsen opgetrokken en zullen 
plaats bieden aan het museum voor moderne en hedendaagse kunst, het CIVA en een 
auditorium met 400 zitplaatsen. Niet alleen lost het internationale architectenteam zo de 
klimaatbeheersing in de verschillende ruimtes op; hun keuze weerspiegelt ook de intentie 
om alle gevels van het gebouw een functie te geven. De tentoonstellingsruimtes van het 
museum zijn verspreid over vier niveaus van verschillende hoogte, wat veel verschillende aan 
configuraties toelaat. 

De bouwwerkzaamheden vatten in de herfst van 2019 aan en worden gefaseerd uitgevoerd 
tot aan de officiële opening eind 2022, zodat KANAL - Centre Pompidou tijdens de verbouwing 
culturele activiteiten kan programmeren.

Het winnende architectenteam ziet cultuurpool als een ‘gezellige, levendige en dynamische 
uitwisselingsplek die alle bewoners van Brussel kan aanspreken’. Opvallend is de collaboratieve 
aanpak van het project: er is breed overleg gevoerd met het Brusselse sociaal-culturele veld 
(o.a. JES, Huis van culturen en sociale samenhang, diverse lokale kunstenaars), maar ook met 
internationaal gesprekspartners (Tate Modern, Deutsches Architekturmuseum). Ook is een 
uitbreiding van het aanpalende Kaaitheater en een gezamenlijke werking van de twee 
instellingen in het project opgenomen.

Het project verbindt KANAL - Centre Pompidou volop met zijn stedelijke omgeving, o.a. 
dankzij ingangen in alle gevels en activiteiten (ateliers, handel) die toegankelijk zijn vanaf alle 
omringende stadsassen, of nog via verbindingen met het kanaal en het Maximiliaanpark. Het 
project is ook erg duurzaam: het gebruik van nieuwe bouwmaterialen en de verwarmings- en 
koelingsbehoefte worden aanzienlijk beperkt (temperatuurniveau varieert naargelang de 
bestemming van de ruimte). De warmte- en koudebronnen bevinden zich in de onmiddellijke 
omgeving (water uit het kanaal, ondergrond, daken).
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Deze internationale architectuurwedstrijd is een van de belangrijkste ooit in Brussel (budget 
verbouwing: €125 miljoen ex btw). Hij is op 28 maart 2017 gelanceerd door de Maatschappij 
voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sinds 2015 eigenaar 
van de voormalige garage) en sindsdien overgenomen door de Stichting KANAL. 

Een eerste selectie onder de 92 ingediende voorstellen leverde 7 finalisten op, die daarna 
een wedstrijdontwerp mochten voorleggen aan een door de raad van bestuur van de 
Stichting KANAL aangewezen internationale jury. Die werd voorgezeten door de Zwitserse 
architect Roger Diener en bestond uit internationale deskundigen, bouwmeester Kristiaan 
Borret en andere administratieve vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, alsook de bestuursvoorzitter van Centre Pompidou.

Kerncijfers
Totale oppervlakte: 39.100 m² (+ 2.500 m² parkeergelegenheid)
Openbare binnenruimte: 12.500 m²
Museum voor moderne en hedendaagse kunst: 12.200 m² aan tentoonstellingsruimte
CIVA: 7.000 m² (waarvan 1.800 m² aan tentoonstellingsruimte)
Gedeelde ruimte: 7.400 m²
Begroting verbouwingswerken: €125 miljoen ex btw
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2.  
KANAL – CENTRE POMPIDOU

EEN VOORPROEFJAAR: 5 MEI 2018 > JUNI 2019
OPENING 5 MEI 2018

Persbericht 22.03.2018

Op 5 mei opent KANAL - Centre Pompidou de deuren van de voormalige Citroëngarage 
te Brussel voor een programmering die een voorproef geeft van de ‘Culturele stad’ in 
wording die onder meer het toekomstige Museum voor moderne en hedendaagse kunst 
zal huisvesten. Dertien maanden lang kan het publiek het mythische gebouw ontdekken, 
vóór de start van de werkzaamheden, aan de hand van diverse kunst- en 
architectuurtentoonstellingen, grote installaties en tien nieuwe creaties van Brusselse 
kunstenaars. En niet te vergeten: er staan ook allerlei optredens op het programma, in 
coproductie met de Brusselse culturele spelers.

Met KANAL - Centre Pompidou, een ambitieus project van het Hoofdstedelijk Gewest, krijgt 
Brussel een multidisciplinair kunstencentrum dat past bij de hoofdstad van Europa. In het 
kader van een 10-jarig partnerschap met Centre Pompidou gaat het gebouw van 35.000 m2 
niet alleen onderdak bieden aan een museum voor moderne en hedendaagse kunst, maar 
ook aan de rijke stedenbouwkundige en architectuurverzamelingen van de CIVA Stichting. 
Daarnaast is openbare ruimte voorzien voor allerlei formele én informele kunstvormen, 
waaronder de podiumkunsten.

Tijdens deze dertien maanden durende voorproef verandert de voormalige Citroëngarage in 
een experimenteel platform dat openstaat voor discussies over de uitdagingen van het 
toekomstige museum. De recent vrijgekomen – en in de oude staat gelaten – gigantische 
ruimte wordt het theater van een multidisciplinaire programmering. Het diverse aanbod zal 
inspelen op de identiteit van de plek – haar unieke esthetiek, die typerend is voor de 
industriële architectuur van de jaren ‘30, maar ook het menselijke en sociale verhaal, dat 
voelbaar is in de werkplaatsen en kantoren. Bernard Blistène, directeur van het Musée 
national d’art moderne in het Centre Pompidou, is de curator van dit voorproefjaar, dat is 
geprogrammeerd met aandacht voor de integratie in de wijk en in samenspraak met de 
Brusselse partners. Een breed publiek krijgt zo de kans om op één locatie te proeven van een 
ongekend divers cultureel aanbod.

Daarnaast programmeert KANAL - Centre Pompidou op het ritme van de Brusselse 
cultuurkalender ook podiumkunsten in partnerschap met o.a. Kunstenfestivaldesarts, BOZAR, 
Festival Performatik en de Beursschouwburg, of nog Flagey, Botanique, Kaaitheater, La 
Raffinerie (Charleroi danse) en de AB. 

Enkele belangrijke data
Voorproefjaar: 5 mei 2018 > juni 2019
Begin bouwwerkzaamheden: najaar 2019
Einde bouwwerkzaamheden en opening KANAL-Centre Pompidou: eind 2022
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3. HET BOUWKUNDIG PROJECT 

NOA/EM2N/SERGISON BATES 

INTERNATIONALE ARCHITECTUURWEDSTRIJD

« EEN PODIUM VOOR BRUSSEL »





The exhibition hall on the first level. The piano nobile opens up 
to the canal through large windows.

Kanal_NOA_EM2N_SBA_exhibition_hall_piano_nobile.jpg
© NOA – EM2N – SBA

View of the main nave with access to the exhibition spaces 
and galleries.

Kanal_NOA_EM2N_SBA_main_nave.jpg
© NOA – EM2N – SBA

The showroom as a stage for the city.
 
Kanal_NOA_EM2N_SBA_showroom.jpg
© NOA – EM2N – SBA

Kanal : une scène pour Bruxelles – NOA – EM2N – SBA

The exhibition hall of CIVA. The openings offer views across 
the building and celebrate the existing structure.
 
Kanal_NOA_EM2N_SBA_exhibition_hall_CIVA.jpg
© NOA – EM2N – SBA

The exhibition hall of MMCA offering views over Brussels.
 
Kanal_NOA_EM2N_SBA_exhibition_hall_MMC.jpg
© NOA – EM2N – SBA
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Project description                                                                                                                         

A stage for Brussels – our approach to Kanal

Not just a building and not just a location
The proposal for Kanal reflects on the position of the twenty-first century museum in society. 
The former Citroên garage is the starting point. The fact that a building of this scale – 100 x 
200 metres – is available in the heart of the Brussels-Capital Region offers unmatched op-
portunities that it would be difficult to achieve with a new building. The building is located 
in the heart of the Plan Canal, the area where new developments focus on a contemporary 
mix of housing, working, leisure and production spaces– the activity that is historically 
linked to the canal area. This is also the centre of the so-called ‘croissant oauvre’ – an area 
of Brussels that bears the marks of poverty and unemployment, but is for that very reason 
attractive to newcomers of all kinds: people new to Brussels, young families, artists, young 
creative practices.

A Radical Optimism that trusts what is there
Reflecting on this building, this location, the idea of a cultural hub calls for an overall attitude, 
an approach to dealing with all the questions at stake. Rather than a spectacular gesture, our 
proposal offers an attitude of Radical Optimism: critical, receptive, dedicated, precise. Out 
of the comfort zone. Thinking about Brussels, its future and complexity, requires a radical 
approach. Not in terms of architecture – here we just need an intelligent approach – but in 
terms of the infrastructure the Region offers its inhabitants. The spaces may be recognisable, 
but the atmosphere, the energy, the dynamics should be experienced rather than displayed. 
We want to radically engage with and trust what is there.

Five Big Ideas

1. The showroom as symbol
Our proposal celebrates its icon – the former Citroên showroom, by opening it up and invit-
ing the city in. We remove additions and elements hidden under layers of paint and restore 
transparency, a celebration of light and city life. This will be one of the main entrances into a 
grand public interior ready to receive curated art works and experiences but also attractive 
as just a public space – a stage for Brussels. On its roof, a panoramic terrace. 

2. Extending horizontally
Behind the showroom we find the less known workshop, an enormous space along the ca-
nal. It has the feel of a workplace, a vast factory which was always filled with the sounds of 
production. The floors, ramps and glass roofs define the hierarchy of the space. Windows 
wrap around it and offer views of the city. The frieze that emphasises this movement will be 
activated and extended. The uninteresting office block will be demolished and replaced by 
an extension of the workshop. 

3. A strong public figure
By activating the underlying logic of the existing internal cross routes, the building becomes 
openly accessible to the public on all levels, offering many possible ways of connecting 
museum spaces, library and reading rooms, auditoria, workshops, restaurants, educational 
rooms. Existing ramps and bridges offer spaces for impromptu activities, displays of site-
specific art and views of the building, the canal and the city.

4. Three new volumes
Three new volumes are inserted into the existing space. They will hold the most sensitive 
part of the programme for the new building, the rooms that need precise climate conditions: 
museum spaces, an architecture archive, a large auditorium. The new volumes create spaces 
of different scales and atmospheres and, as they are taller than the existing roofscape, offer 
views of the city. Conversely, the city is offered views of the action inside, the towering vol-
umes acting as beacons that tantalise and invite people in. We consider Kaai as the fourth, 
existing volume. The proposal reinforces spatial connections between Kanal and Kaai at the 
public entrance level, through the mutual use of space for performances and facilities for 
artists in residence. Internally, these new volumes shape the open space. Long views across 
the space are intensified, accentuating the original refined, yet rough industrial quality. It is a 
space that is easy to understand, with a beautiful roof made from an assembly of individual 
metal elements. We will celebrate this roofscape with a painterly addition of colour.
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5. Production
Production is the thread that links the past and the future. All those interested in the pro-
duction of art, whether material or immaterial, performance based or object related will be 
invited to appropriate the open spaces within the building. Schools, artists, makers will be 
offered the opportunity to work and exhibit here. Bringing production back to the building 
is the central idea that has informed and defined our strategy from the very start. We want 
Kanal to embrace the memory of its original occupants and the traces of their work on the 
site. We love the way the marks of the past coexist with the present and enrich the future.

Let us not mistake the nature of this project: we are not talking about a Museum for Brus-
sels. Although this is an important aspect of the brief, it is not what we are talking about, 
nor is it what we should be talking about. Kanal is much more than that. We call it A Stage 
for Brussels – with a large Art Museum and an Architecture Centre at its heart. We want the 
building to be a tribute to the public and a celebration of life in the city. With no thresholds, 
you have the freedom to enjoy the space anonymously – unless you want to be seen, unless 
you want to show something. Kanal is open to everyone. It belongs to the city. It is the city.

Atelier Kanal – An invitation for an ongoing dialogue
As we looked at the urban and architectural qualities of the site and thought about possible 
strategies, we wanted to share our reflections. We invited a number of critical friends: the 
director of the architecture museum in Frankfurt, a set designer and theatre director from 
Berlin, a curator who knows the Belgian art world and has strong opinions on how art and 
society interact, and many more. We visited many others here in Brussels to learn from those 
who work in the city with patience and dedication, and who know what works and what 
doesn’t: the director of an art institution, local artists, cultural associations in Molenbeek, 
people who work in schools, people who participated in exchange programs with other mu-
seums in the world, youth workers. And there are many more we want to talk to in the coming 
weeks, and months, and years. Their voices have fed our imagination and have shaped the 
place we imagine: Atelier Kanal is where we will be working from in the coming years. A floor 
in the showroom, with views of the workshop will allow us to continue our conversations with 
all stakeholders: administrators, art institutions, local organisations, local residents, experts 
from international cultural institutions, the general public. The process will be ongoing and 
we are open and receptive to the insights that will emerge from these exchanges.

We look forward to starting work.
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Team, competition phase
noAarchitecten
Partners: Philippe Viérin, An Fonteyne, Jitse van den Berg
Project leader: Francesco Apostoli
Project team: Serafina Eipert, Damiano Finetti, Sunayana Jain, Evelien Pletinckx, 
Elke Schoonen, Simon Stroo, Jonathan Teuns, Nathan Wouters

EM2N
Partners: Mathias Müller, Daniel Niggli
Project leader: Fabian Hörmann (Associate), Baptiste Blot
Project team: Béatrice Bruneaux, Konrad Scheffer, Andrea Zandalasini, 
Jonas Rindlisbacher (model making), Jennifer Bottlang (model making), 

Sergison Bates architects
Partners: Stephen Bates, Mark Tuff
Project leader: Stephen Bates
Project team: Jasper Caenepeel, Kirsten Gabriëls, Estelle Jakubowski, Marije Rutten

Location
3 – 7 Quai de Willebroeck, B-1000 Brussels
GPS coordinates: 50.85, 4.34

Type of commission 
Competition, 1st prize 

Client
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Project partners
Le Centre Pompidou, Paris, France
Le Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (Fondation CIVA), 
Brussels, Belgium
… and others

Dates
Competition phase: Juni 2017 – March 2018  

Space program
museum, archives, library, restaurants, retail, parking, storage

Floor area
Total net area: 39,100 square metres 

Specialist planners, competition phase
Civil engineer, building services: Buro Happold Ltd, London
Building physics, acoustics: Kahle Acoustics, Brussels
Art: Benoît van Innis
Health & Safety: BOPRO nv, Mechelen
Light consultant: Joost de Beij, Zaltbommel
Media architecture: iart ag, Basel
Visualizations: Ponnie, Aachen; EM2N, Zurich

Consultants, competition phase
Peter Cachola Schmal, Director of the Deutsches Architekturmuseum Frankfurt
Ian Cartlidge, graphic designer
Anne Pontégnie, curator
Anna Viebrock, stage designer

5/5Kanal : une scène pour Bruxelles – NOA – EM2N – SBA



Als voorzitster van de Stichting KANAL verheug ik mij over het gekozen project. Los van de 

duidelijke kwaliteit op architecturaal vlak, bevestigt dit project heel erg de ambitie van Brussel 

om te werken aan een uitstraling tot in het buitenland, met name als een plek die toegankelijk 

is voor onze stadsgenoten. Ik blijf ervan overtuigd dat door onze samenwerking met 

verschillende partners zoals Centre Pompidou, CIVA en het Brusselse culturele veld, we een 

artistiek bijzonder plek zullen creëren. 

Michèle Sioen, Voorzitster van de Stichting KANAL 

QUOTES

Ik kijk opgetogen terug op het gehele verloop van deze belangrijke architectuurwedstrijd. 

Van in het begin zijn zowel de opdrachtgevers als de juryleden meer op zoek gegaan naar 

interessante complexiteit dan naar gemakkelijk spektakel. Terwijl alle zeven finalisten in deze 

richting gewerkt hebben, wordt de eigen architectuur van de Citroën-garage -as found- het 

meest genereus door het winnende team bemind en onder de vorm van een nieuwe gedaante 

gevierd. 

Het rijke en meerlagige ontwerp voor Kanal is echt een gebouw voor Brussel, een stad waar 

de toekomstige Europese stedelijkheid zich in al zijn complexiteit vooraf beeldt. Het Brusselse 

stadslandschap is een Brussels gebouw rijker.

Kristiaan Borret, Bouwmeester van het Brussels hoofdstedelijk Gewest

Het project KANAL, ben ik van mening, dient drie doelen te verbinden: het ontwikkelen van 

een emblematische architectuur, die spreekt vanuit het hart van de Brusselaar; het bereiken 

van een sobere en efficiënte museale ruimte, die een spel toelaat tussen een ensemble van 

moderne en hedendaagse kunst; het meewerken aan een bruisend en cultureel Brussel, 

waarvan de levendigheid en de creativiteit me niet vreemd zijn, een plek van expressie en van 

een open en gastvrije productie.

Het project gepresenteerd door de architecten NOA/EM2N/SERGISON BATES bereikt dit 

complexe evenwicht en dat met een getalenteerde pertinentie. 

Serge Lasvignes, Voorzitter van Centre Pompidou 

INTERNATIONALE ARCHITECTUURWEDSTRIJD

Het Kanaalproject belichaamt de hoop om de banden tussen beide oevers van het kanaal 

strakker aan te halen. Het architecturale project dat wij u vandaag voorstellen, maakt volledig 

duidelijk wat voor droom wij hebben: een plaats gekenmerkt door openheid en diversiteit, 

een plaats waar mensen komen en die voor iedereen toegankelijk is, maar ook een scène 

waarop Brussel voorgesteld en opgevoerd wordt. Een museum van 12.000 vierkante meter 

dat gewijd is aan moderne en hedendaagse kunst, zal Brussel alle eer aandoen en symbool 

staan voor haar openheid naar de wereld en haar bruisende karakter.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Sinds de oprichting van noAarchitecten in 1999 heeft het bureau een belangrijke reputatie 
opgebouwd met de realisatie van enkele toonaangevende projecten. Het betreft hoofdzakelijk 
publieke gebouwen, waarbij het ontwerp alle aspecten omvat: de stedenbouwkundige 
analyse, het architecturaal ontwerp en de bouwkundige detaillering, het ontwerpen van de 
meubelen en de signalisatie. De samenwerking met kunstenaars wordt in veel projecten 
aanzien als een intrinsiek en verrijkend onderdeel van het proces. Het is de ambitie om een 
hedendaags oeuvre te realiseren dat op alle schalen verankerd is in een lange bouwtraditie. 
Het werk wordt nationaal en internationaal gewaardeerd. Meerdere restauratie- en 
herbestemmingsprojecten van noAarchitecten werden met nationale en internationale 
prijzen bekroond. Een terugkerende appreciatie hierbij is de combinatie van respect voor het 
bestaande met de regenererende kracht van de nieuwe ingrepen. Het betreft niet louter een 
technische restauratie (herstel), de transformatie beoogt een waardevolle continuïteit van 
gebouw en plek. De projecten stadhuis Menen en ‘s Hertogenmolens in Aarschot werden 
veelvuldig gepubliceerd. Het stadhuis werd genomineerd voor de prestigieuze Mies van der 
Rohe Prijs en ontving de vierjaarlijkse provinciale architectuurprijs West-Vlaanderen. 
‘s Hertogenmolens heeft de internationale Europa Nostra Award voor behoud, restauratie en 
onderzoek van historische monumenten ontvangen en de provinciale architectuurprijs 
Vlaams-Brabant. De twee projecten betreffen restauraties van geklasseerde monumenten. 
Recente realisaties zijn het lage-energie stadhuis van de stad Lo, de herinrichting van de 
Lakenhallen in Ieper, voor het In Flanders Fields Museum, de stadscampus Rechten met het 
Rectoraat voor de Universiteit Hasselt en het vlasmuseum Texture in Kortrijk. De projecten 
worden gekenmerkt door een kritisch maatschappelijk, economisch en programmatorisch 
onderzoek en een gevoelige relatie tussen het monument en zijn (historische) context. Een 
belangrijk aspect vormt hierbij het onderzoek naar de emotionele impact en de fysieke 
aspecten van het bouwen. De realisaties dragen dit onderzoek in zich en beogen een 
onverwacht antwoord te bieden op de gestelde opgave en de context van het project. 
noAarchitecten is een team van ongeveer 15 mensen. Het bureau is verdeeld over twee 
locaties: een door hen verbouwde papierfabriek in het centrum van Brussel en een historische 
locatie in de Brugse binnenstad. Voor projecten met erfgoedwaarden bundelen Vierin- en 
noAarchitecten hun ervaring.

4. DE ARCHITECTEN NOA/EM2N/SERGISON BATES

www.noa-architecten.net
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Met kantoren in Zürich en Berlijn heeft EM2N, met Mathias Müller (* 1966) en Daniel Niggli (* 
1970), 80 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor bouwprojecten en wedstrijden in 
Zwitserland en in het buitenland. Naast tal van prijzen, waaronder de voor «Bestarchitects», 
«UMSICHT-Glance-sguardi», «Auszeichnung Guter Bauten” van de stad Zürich, het kanton 
Basel-Stadt en Basel-Land, ontvingen zij ook de Zwitserse Art Award voor architectuur. 
Mathias Müller en Daniel Niggli zijn eveneens gastprofessoren aan het Zwitserse Federale 
Instituut voor Technologie in Lausanne en Zürich. Daniel Niggli was lid van de bouwcommissies 
van Berlijn (2008-12) en Zürich (2010-14). Hun recente bouwopdrachten omvatten onder 
anderen het Heuried Sportcentrum in Zürich (2017), de Woningwet Riedpark Zug (2016), de 
School of Art and Design in Luzern (2016), de Penthaz Zwitserse Cinémathèque (2015), de 
Toni -Areal in Zürich (2014), de Keystone Office Building in Praag (2012) en «Im Viadukt» - de 
renovatie van de viaductbogen in Zürich (2010). De lopende projecten zijn onder andere de 
wijk Heidestrasse, een commerciële wijk in Berlijn (sinds 2016), de Housing Briesetrasse 
Neukölln in Berlijn (sinds 2015), de nieuwe Natural History Museum van Basel en het 
Rijksarchief in Basel-City (sinds 2015) en Zellweger Park, perceel D in Uster (sinds 2014). EM2N 
wordt geleid door Mathias Müller en Daniel Niggli, samen met Bernd Druffel (* 1972), Fabian 
Hörmann (* 1978), Verena Lindenmayer (* 1975), Björn Rimner (* 1978), Gerry Schwyter (* 
1975) en Christof Zollinger (* 1973).

www.em2n.ch
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Sinds de oprichting van het bureau in 1996, hebben Sergison Bates architects een reputatie 
opgebouwd als één van de toonaangevende architectenbureaus in het Verenigd Koninkrijk. 
Zij houden zich succesvol bezig met alle aspecten binnen het architectonisch en 
stedenbouwkundig ontwerpen. De studio in London is een internationaal bureau voor wat 
betreft de visie en werknemerssamenstelling. In 2010 werd een tweede bureau in Zurich 
geopend. Momenteel zijn beide vestigingen betrokken bij een breed scala aan internationale 
projecten, variërend van stedelijke ontwerpopgaves en regeneraties, openbare gebouwen, 
huisvesting en private woningen. Alle projecten worden zorgvuldig in de context geplaatst 
en de mogelijkheden van materialen, constructie en zorg voor sociale, economische en 
milieuaspecten worden gedetailleerd onderzocht. Het bureau gaat uit van een benadering 
die gebaseerd is op ontwerpend onderzoek, ondersteund door het academische werk van 
de partners. Ze streven naar het scheppen van een architectuur die hedendaags is, maar 
tevens geworteld is in zijn context op verschillende schaalniveaus. Het werk van het bureau 
krijgt erkenning van architectuurcritici en heeft talrijke nationale en internationale 
onderscheidingen gewonnen waaronder de Erich Schelling Medaille voor innovatieve 
ontwikkelingen in de architectuur en de Heinrich Tessenow Gold Medal voor architectonische 
kwaliteit.

sergisonbates.com
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5. DE JURY EN ZIJN VOORZITTER ROGER DIENER

Voorzitter : Roger DIENER - architect

Vice-Voorzitter : Patrick BERGER - architect

Leden 

Sofia VON ELLRICHAUSEN - architect (excused)
Serge LASVIGNES - voorzitter van Centre Pompidou
Kristiaan BORRET - bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cédric LIBERT - architect, directeur « hedendaagse architectuur » CIVA
Betty WAKNINE - directrice Brussel stedenbouw en erfgoed
Gilles DELFORGE - directeur van de MSI (eigenaar van de site)
Yves GOLDSTEIN - head of mission van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Roger Diener studeerde aan de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) en 
keerde er daarna terug als professor. Hij is een van de medeoprichters van Studio Basel, een 
architectuuropleiding die is gebaseerd op de filosofie van het ETHZ. Roger Diener was 
eveneens gastprofessor aan de Graduate School of Design van de Universiteit van Harvard, 
aan de Hogeschool voor Architectuur in Wenen, aan de Academie voor Bouwkunst in 
Amsterdam en aan de Deense Koinklijke Academie voor Schone Kunsten in Kopenhagen. 
Roger Diener was lid van de administratieve raad van de Duitse stichting voor de bescherming 
van monumenten in Berlijn (2005-2013) en lid van de Federale Commissie voor historische 
monumenten sinds 2013.
Prijzen
2002 – Grote Gouden Medaille voor Architectuur, Académie d’Architecture, Parijs
2009 – Prijs  Meret Oppenheim
2010 – Prijs van het Duitse Museum voor architectuur (DAM) van architectuur in Duitsland 
2011 – Medaille  Heinrich Tessenow
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51N4E / CARUSO ST JOHN ARCHITECTS/l’AUC as/Thomas Demand
DILLER SCOFIDIO + RENFRO / JDS ARCHITECTS
LHOAS & LHOAS & ORTNER & ORTNER
OMA
OFFICE Kersten Geers David Van Severen and Christ & Gantenbein
noAa / EM2N / SBa
ADVVT6AGWA

6. DE KANDIDATEN

De kandidaten die werden geselectionneerd om een 
offerte te presenteren

Ontvangen kandidaten 

BC/X (Bruxelles cultuurpool /X-Factor), Rotterdam
Equipe Dominique Perrault Architecte, Paris
EQUIPE FRANCIS SOLER ARCHITECTE/ ARCHITECTURE FRANCIS SOLER/ VP&GREEN 
ENGINEERING/ ESPACE TEMPS/ ELEMENTS INGENIERIES/ AVEL ACOUSTIQUE/ CASSO 
& ASSOCIES, Paris
LAN / V+/ EGIS/ KAHLE/CPAM/A+ concept/FBC, Paris
BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTEN, Paris
OMA, Heer Bokelweg, Rotterdam
HENEGHAN PENG ARCHITECTS & MIKOU DESIGN STUDIO, Dublin
COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, Vienne
NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN B.V., Rotterdam
PHILIPPE RAHM Architectes_ STUDIOS, Paris
FRANCISCO AIRES MATEUS ARQUITECTOS, Lisbon
JEAN MARC IBOS MYRTO VITART, Paris
PICA CIAMARRA ASSOCIATI, Naples
ATELIERS 2/3/4, Paris
EISENMAN & PEREA, Madrid
SNOHETA / B2AI, J., Brussels
SHIGERU BAN ARCHITECTS EUROPE, Paris
TV_NOAHH / HANS VAN HEESWIJK / DIEDERENDIRRIX+, Amsterdam
BAROZZI VEIGA / RGPA, Barcelona
DILLER SCOFIDIO + RENFRO / JDS ARCHITECTS, Brussels
DGLA, Montreuil-sous-bois
ROBBRECHT EN DAEM ARCHITECTEN -Harry Gugger Studio, Ghent
TUNON ARQUITECTOS + VAN BELLE & MEDINA architects, Antwerp
TRIPLE CHEVRON (SO-IL), NY
ARCHITECTURE STUDIO, Paris
FOSTER + PARTNERS, London
ARCHI 2000 / MOATTI-RIVIERE / PERROT & RICHARD/IPS Belgium/ Artelia/RFR/AVEL 
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Acoustique / B4F, Brussels
Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Marjolijn BOUDRY & Pierre BOUDRY, Paris
Multidisciplinary Team led By Jamie Fobert Architects, London
OPEN BUILDING RESEARCH S.r.l, Milan
TEA + BG+BEW+ASB, Brussels
MANGADO Y ASOCIADOS S.L., Pamplona
TEAM VAN DONGEN - KOSCHUCH, Amsterdam
BARKOW LEIBINGER, Berlin
WILKINSON EYRE ARCHITECTS Ltd, Londres
REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES, Architectes urbanistes, Paris
HHF + ENSAMBLE STUDIO, Bâle 
PIERRE HEBBELINCK - PIERRE DE WIT / HART BERTELOOT / TANK ARCHITECTES, Liège
MVRDV / URA/Systematica, Rotterdam
LACATON & VASSAL / CRIT.ARCHITECTURE / FREDERIC DRUOT, Paris
SUD ARCHITECTES, 27, Lyon 
STANTON WILLIAMS / BOGDAN & VAN BROECK, Brussels
BIG - SYNERGY, Valby
STUDIO MILOU SINGAPORE PTE LTD, Singapour
XTU, Paris
Kazuyo Sejima+ Ryue Nischizawa / SANAA Ltd., Tokyo
EMBT-INCA, Barcelona
DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS, London
ZAHA HADID ARCHITECTS, London
SELLDORF ARCHITECTS, NY
CyO+S & partners, Amsterdam
LHOAS & LHOAS & ORTNER & ORTNER, Brussels
CINCO LATINOS, Brussels
XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS –WERNER SOBEK – INTEGRAL RUEDI BAUR – IGREC 
INGENIERIE, Brussels
TEAM CEPEZED - architectenbureau CEPEZED, Delft
TONY FRETTON ARCHITECTS, London
STUDIO ODILE DECQ, Paris
Alfonso Femia/5+1AA avec LINA GHOTMEH-Architecture + Michele de Lucchi-aMDL, Paris
JO COENEN Architects & Urbanists, Amsterdam
ASSAR + MORPHOSIS, Brussels
ESTUDIO HERREROS SLP, Madrid
THV SCHMIDT HAMMER LASSENELD - STUDIO FARRIS - ELD, Antwerp
OFFICE Kersten Geers David Van Severen and Christ & Gantenbein, Brussels
SAMYN AND PARTNERS, Brussels
wHY-Why architectes, CA
ADVVT6AGWA, Genk
SARL Coldefy et Associés Architectes Urbanistes, Lille
Sauerbruch Hutton International mbH, Berlin
SM Pole Yzer (WILMOTTE & ASSOCIES / CERAU), Brussels
KENGO KUMA AND ASSOCIATES, Brussels
ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS, Brussels
AM MOREAU-KUSUNOKI / DETHIER ARCHITECTURE, Paris
LABEL AZZI CEBRA, Brussels
MOA architecture sarl, Marseille
OAB – PEÑIN ARTER – ARUP – PIRNAY – POLYTECH – FLSC, Brussels
SOU FUJIMOTO / AWAA ARCHITECTS, Tokyo
noAa / EM2N / SBa, Brussels
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes/ COUSSEE & GORIS architecten, Ghent
AUER WEBER / DELICES, Munich
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JAKOB+MACFARLANE, Paris
THV THOMAS PHIFER AND PARTNERS + OYO, NY
HENNING LARSEN ARCHITECTS, Copenhagen 
STEPHANE BEEL ARCHITECTS, Ghent
HUSKINSPACE ARCHITECTES / STEPHANE BARA, Paris
TV -CENTRE CITROHAN, Rotterdam
STEVEN HOLL ARCHITECTS PC + B612 ASSOCIATES, NY
RUDY RICCIOTTI ARCHITECTE, Brussels
3XN/ART AND BUILD/AREP/INGEROP/CES/ELLYPS, Brussels
Association Baev/ ARCHIPELAGO/ AR-TE et JUNYA ISHIGAMI ASSOCIATES CO., Brussels
Amanda Levete Architects Ltd., New Derwent House, London
CARACTERE SPECIAL-MATTHIEU POITEVIN ARCHITECTURE/ CENTRAL - OFFICE FOR 
ARCHITECTURE & URBANISM/ NP2F ARCHITECTES, Brussels
51N4E / CARUSO ST JOHN ARCHITECTS/l’AUC as/Thomas Demand, Brussels
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Michèle SIOEN

Denis LAOUREUX

Willem ELIAS

Hervé CHARLES

Paul DUJARDIN

Diane HENNEBERT

Isabel RAEMDONCK

Alain BERENBOOM

France MARAGE

Laurent BUSINE

Stéphanie PECOURT

Yves GOLDSTEIN

7. DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE STICHTING KANAL
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