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Een gevoel van licht en ruimte.



De voormalige industriële Philips-gebouwen aan de
Tweestationsstraat in Anderlecht werden geher-
waardeerd tot nieuwe, multifunctionele ruimtes. 

De site gaat nu door het leven onder de benaming Ringstation
Campus. Op de Campus bevinden zich drie groepen gebou-
wen: Ringstation I, II en III.

De gehele architecturale aanpak, van het masterplan tot de uit-
voeringstekeningen, alsook de detailuitwerking van het inte-
rieur en de gevelrenovaties, werden toevertrouwd aan het
architectenkantoor ELD partnership uit Antwerpen.
In samenwerking met een vastgoedbedrijf ontwikkelde Philips
Ringstation III. Het gebouw werd na realisatie in de porte-
feuille van een investeerder opgenomen. 
Ook de herwaardering van Ringstation II werd in samen-

werking met een projectontwikkelaar doorgevoerd.
Ringstation II ontstond door de ombouw van de oude
industriële Philips-gebouwen tot kwaliteitsvolle ruim-
tes (semi-industriële en ondersteunende kantoren)
met een ‘industriële loft’-architectuur. Deze ruimtes
worden door Ringstation op de verhuurmarkt aan-
geboden. 
Ringstation I, tenslotte, bestaat uit drie gebouwen: de
complexen AA en AB sluiten op elkaar aan in 
T-vorm. Achter de T ligt nog complex AC, waar zich
momenteel een opslagruimte en een bedrijfsrestaurant
bevinden. In de nabije toekomst zal ook aan AC een
nieuwe bestemming gegeven worden. De gebouwen
AA en AB zijn ‘multi tenant’ en de gemeenschappe-
lijke kosten worden verdeeld onder de diverse aldaar
gehuisveste bedrijven.

Complex AA en AB
De vier benedenverdiepingen van het complex AA
worden verhuurd. Op de andere niveaus zijn een

Philips herwaardeerde zijn industriële
site in Anderlecht tot een campus met
moderne, multifunctionele
kantoorgebouwen. Dit fenomeen doet
zich in een aantal Europese Philips-
vestigingen voor. Het vastgoedpark
evolueert van grote productiesites naar
loft-bedrijfsruimtes en kleinere centra
voor onderzoek en ontwikkeling. 
De overtollige ruimtes worden in
samenwerking met projectontwikkelaars
aangepast aan de behoeften van de
hedendaagse vastgoedmarkt.

Fenomeen
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Door de
transparante
scheidingswan-
den is er veel
licht in de
lange gangen.

Ringstation Campus ligt vlakbij de HST-terminal
van Brussel-Zuid.



aantal staf- en algemene diensten, die ressorteren onder
Philips nv, gehuisvest. Gebouw AB omvat een ondergronds
niveau, een gelijkvloers en zes verdiepingen. Hier bevinden
zich, naast de directie van Philips België, de commerciële
diensten zoals Lighting, Medical Systems, Business
Communications, Consumer Electronics, Domestic
Appliances & Personal Care, enz. De  zevende is een kleine-
re dakverdieping, bestemd voor een aantal technische loka-
len. Op de overige niveaus liggen de kantoren, om daglicht
te hebben, aan de buitenzijde van het gebouw. Naast geslo-
ten kantoren zijn hier ook diverse landschapsbureaus. Aan
de binnenkant van de kantoren is er een lange gang die
parallel loopt met de buitenzijde. Centraal bevinden zich de
vergaderzalen, trainingslokalen en facilitaire ruimtes (kof-
fiecorner, ruimte voor fotokopieerapparaten, vestiaires, toi-
letten, enz.). 
Jos Duchamps, bestuurder van adviesbureau Procos: “Vroeger
was het in de lange gangen erg donker. Daarom hebben we de
scheidingswanden tussen de gangen en de kantoren ver-
vangen door transparante wanden die door hun fijne struc-
tuur een lichte sfeer creëren. Deze verplaatsbare wanden
zijn perfect op de modulering van het gebouw afgestemd.
Hierdoor krijgen we een zeer flexibele inrichting waarbij
gesloten kantoren, open ruimtes en ondersteunende functies
vlot kunnen omgewisseld worden.”

De plafonds uit metalen cassettes werden gemonteerd met
bandrasters. Zo kunnen zij ook te allen tijde snel worden
omgebouwd en aangepast aan eventuele andere toekomstige
behoeften. Nog omwille van de flexibiliteit zijn de telefoon-
toestellen draadloos en is het meubilair modulair uitbreidbaar
en verplaatsbaar ingeval van een interne verhuizing of her-
inrichting.
Opvallend is de toepassing van nieuwe technologieën. Zo zijn
er geen lichtschakelaars maar bewegingsdetectors: wanneer
iemand een lokaal binnenkomt, gaat het licht automatisch aan. 
In de opleidingslokalen en de directieruimtes werden ook tal
van multimediamogelijkheden ingebouwd. Zo zijn er pro-
jectoren voor laptops en de vergadertafels werden voorzien
van holtes die stopcontacten en plug-ins voor pc’s herbergen.
Deze openingen zijn mooi afgedekt met een openklapbaar dek-
sel en alle bekabeling is geïntegreerd in het meubilair. 

Heel apart is de koffiecorner op de derde verdieping: die heeft
de vorm van een halve cirkel. Tegen de ronde wand werd een
meebuigende toog geplaatst en ook de barkrukjes zijn rond.
Deze zone is een rustpunt in het gebouw: zowel door de
kleuren als de vorm onderscheidt de ruimte zich van de
kantoren en de open ruimtes. Het is de uitgelezen plaats
voor informeel overleg waar medewerkers in een aangename
sfeer ideeën uitwisselen.

Central Real Estate Management
Alhoewel vastgoed niet tot de kerntaken van Philips behoort,
is het een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Want
voor elke activiteit heb je geschikte lokalen en infrastructuur
nodig. Bovendien moeten zij op flexibele wijze kunnen aan-
gepast worden aan de veranderende behoeften. Om geschik-
te oplossingen te bieden, richtte Philips enkele jaren geleden
op concernniveau het Central Real Estate Management
(CREM) op. Deze entiteit moest het vastgoedpark van de
elektronicareus ontwikkelen en heroriënteren. De afgelopen
twee decennia heeft er bij Philips in Europa een verschuiving
plaatsgevonden van productie naar onderzoek en ontwikke-
ling. De Belgische Philips-vestigingen waren vroeger groot-
schalige productiesites. Tegenwoordig zijn het kenniscentra

waar de hoofdactiviteit uit research en development bestaat.
Als gevolg van deze evolutie bestaat er in België een overschot
aan industriële ruimtes. Van de andere kant is er een toene-
mende behoefte aan labo’s en lokalen voor onderzoek en
ontwikkeling. In een eerste fase heeft Philips veel van dit
industrieel vastgoed verkocht. Later begon het concern mee
te werken aan de projectontwikkeling van zijn vastgoed-
park. Op die wijze wou het een meerwaarde geven aan zijn
immobiliënportefeuille. De onroerende goederen werden in
een nieuwe vennootschap ondergebracht en samen met pro-
jectontwikkelaars, die uiteraard kennis hebben van de markt,
werden tal van projecten gelanceerd. De bedoeling is twee-
ledig. In de eerste plaats wil Philips zijn vastgoed heroriën-
teren en ontwikkelen tot ruimtes voor R&D en kantoren.
Anderzijds wil het de overbodige ruimtes geschikt maken om
op de vastgoedmarkt aan te bieden. Het concern bouwt of ver-
bouwt zelf niet maar laat dat doen door projectontwikkelaars.
Voor het elektronicabedrijf gaat het dus om een louter finan-
ciële operatie. 

Het project Ringstation is een goed voorbeeld van deze nieu-
we aanpak. Ook in Brugge heeft Philips zijn volledige eigen-
dom verkocht aan een vennootschap waarin het zelf aan-
deelhouder is. De oppervlakte die het nog nodig heeft, huurt
het concern van die vennootschap. De overige gebouwen
worden deels verhuurd en zullen deels verder ontwikkeld
worden voor de vastgoedmarkt. Een ander voorbeeld is de site
in Hasselt, die recent werd gesloten. Daar zal de 60.000 m2

oppervlakte in samenwerking met de Research Campus ▼
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Het meubilair is
modulair en kan

aan elke wijziging
worden aangepast.



De opleidingslokalen zijn uitgerust met
projectoren voor laptops.
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Hasselt worden uitgebouwd tot een onderzoekscampus.
Bedoeling is om de omgevormde terreinen en gebouwen te
verhuren. 

ELD Partnership
Het project Ringstation werd gerealiseerd in samenwerking
met architectenbureau ELD Partnership, dat werd opgericht
in 1958. Vandaag telt dit bedrijf meer dan 50 architecten, inge-
nieurs, tekenaars, technici en ondersteunende medewerkers
in een multidisciplinaire omgeving. ELD is tevens stich-
tend lid van Perspective EEIG, een Europees samenwer-
kingsverband van architecten, dat werd opgericht in 1992.
Bovendien heeft het een filiaal in Polen. Daar worden voor-
namelijk projecten uitgevoerd voor multinationale onder-
nemingen in de industriële en semi-industriële sectoren.
De architectenassociatie levert het volledige gamma diensten
i.v.m. architectuur en engineering: van ontwerp tot stabili-
teitsstudies, coördinatie en integratie van speciale technie-
ken, ontwerp en beheer van het constructieproces, kosten-
beheer, kwaliteitscontrole, enz. De architecten zijn
verantwoordelijk voor het mee opstellen en analyseren van
het programma van de bouwheer, voor het bouwkundig ont-
werp en voor de algemene integratie en coördinatie van de
projecten. Zij doen een beroep op diverse specialisten bin-
nen of buiten de organisatie, wanneer dat nodig is. Tevens
biedt ELD een aantal gespecialiseerde diensten: maquette-
bouw, presentatiedossiers, detaillering, interieurontwerp,
space planning, master planning, haalbaarheidsstudies, enz.

Procos
In 1989 richtte ELD partnership de firma Procos op. Dit is een
studie- en adviesbureau voor facility planning en facility
management. Het team van 25 medewerkers levert een uit-
gebreide waaier aan diensten: strategische planning, space
planning, interior design, migration en project management.
Tevens geeft het advies over facility management.

Daarnaast levert Procos ICT-oplossingen voor het beheer
van gebouwen. ARCHIBUS/FM is een Amerikaans geïnte-
greerd informatiesysteem voor facilitair beheer. De software
laat de gebruikers toe om asset-gegevens snel en efficiënt te
beheren en op verschillende manieren te rapporteren. Deze
krachtige tool is de basis voor zowel het operationeel, tactisch
als strategisch beleid van de facility manager. ARCHIBUS/FM
is een open pakket dat verbindingen toelaat van en naar
andere informatiebronnen. Dit FMIS-pakket (facility manage-
ment information system) is modulair en kan dus in functie
van de behoeften van de gebruiker op maat worden opge-
bouwd. De informatie wordt via de Facilities Web Portal
online ter beschikking gesteld van de bevoegde gebruikers. 
Procos implementeerde de module Real Estate van deze
Web Portal voor het beheer van het hele patrimonium van
Philips in België. In totaal beschikt het concern in ons land
over 7 sites met een totale oppervlakte van 220.000 m2. 
Jan Pauwels, Facility & Real Estate Manager van Philips
België beheert dat vastgoed samen met de facility manager
van elke site. Daarbij werkt hij ook nauw samen met de
internationale Real Estate directie van Philips. 

Beheer Ringstation
Ook voor het uitwerken van een beheerssysteem voor de
26.500 m2 kantooroppervlakte op de Campus Ringstation
deed Philips in 2002 een beroep op Procos. Na een grondi-
ge analyse implementeerde het consultancybureau 
ARCHIBUS/FM. Daarbij werden de oppervlaktes van elk
lokaal vastgelegd volgens de internationale ruimtestandaard
van Philips Real Estate, die is gebaseerd op de Nederlandse
norm NEN 2580. Elk lokaal werd toegewezen aan een ▼

Real Property and Lease Management: 
deze module beheert zowel de gegevens over 
de fysieke elementen als de contracten. Een reeks
van tools is beschikbaar voor gedetailleerde
financiële analyses en budgetteringen.

Space Management: deze module laat toe alle
ruimtelijke gegevens van een gebouw op een
nauwkeurige en vlotte manier te beheren. 

Furniture & Equipment Management: dit dient
voor het inventariseren van meubilair en uitrusting,
het opmaken van de kosten, het bijhouden van de
afschrijvingen, het organiseren van verhuizen, enz.

Building Operations Management: deze
module is bestemd voor het onderhoud van de
gebouwen en de technische uitrusting. 

Overlay voor AutoCAD with Design
Management: via deze module krijgt de gebruiker
door middel van alle AutoCAD-functies toegang tot
de plannen en gegevens van ARCHIBUS/FM. 

Telecommunications & Cable Management:
deze tool biedt digitale plannen van de fysieke
netwerken. De gebruiker kan zowel overzichten als
gedetailleerde informatie opvragen.

Modules van ARCHIBUS/FM

De antichambre
leent zich
uitstekend tot
informele
gesprekken.

De holtes in de
vergadertafels
herbergen
stopcontacten en
plug-ins.



bepaalde dienst of afdeling. De gangen en andere ruimtes die
niet strikt als kantoor dienen, werden procentueel toegewe-
zen. Zo genereerde het systeem ingekleurde grondplannen en
analoge rapporten. Door de beschikbare informatie uit de
Space Management module kon ook het volledige schoon-
maaksysteem worden ingevoerd, met inbegrip van vloertypes,
schoonmaakprogramma’s en frequentieschema’s. In de toe-
komst zal het systeem nog worden uitgebreid met de inven-
taris van de technische installaties, het meubilair, het data-
netwerk en een helpdesk voor facilities. De informatie van
Ringstation wordt in de kantoren van Procos up-to-date
gehouden maar Philips heeft via de Web Portal een ongeli-
miteerde toegang tot alle data. 

Luc Franco ■

Campus Ringstation heeft een totale oppervlakte
van 50.000 m2. De site is gelegen ten zuidwesten
van Brussel, in de gemeente Anderlecht, in een
zone voor stedelijke bedrijfsactiviteiten. 
Ringstation bevindt zich op amper 600 meter van
de HST-terminal Brussel-Zuid. Van hieruit kunnen
reizigers de Thalys nemen om 1u25 later in Parijs-
Noord of 1u50 later in hartje Londen te staan.
Keulen en Amsterdam zijn met de HST ook maar
2u30 verwijderd. Ook de belangrijkste Franse
steden zijn via de HST vlot bereikbaar. En ook met
de auto is de campus goed bereikbaar: hij ligt vlak
naast de kleine ring en op slechts 2,5 km van de
grote ring van Brussel.

Gunstige ligging

Van industriële site naar hedendaagse kantoren.

De vergaderzalen en facilitaire lokalen bevinden zich centraal.


