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Een nieuwe levensfase 
voor gebouw en bewoners 
Het kantoorgebouw aan het drukke Woluwedal 106 – 108 werd gebouwd in de periode 
1984 – ’86 en onderging een eerste ingrijpende verbouwing midden de jaren ’90, toen 
het de hoofdzetel voor de Amerikaanse autofabrikant Chrysler werd. Het maakte 
oorspronkelijk deel uit van het Besix-Pensioenfonds en kwam daardoor in de jaren ’80 
in de vastgoedportefeuille van Cofinimmo terecht. De laatste jaren liep het stelselmatig 
leeg. Tijd voor een nieuwe levensfase!
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Cofinimmo beschikt over een eigen intern 
technisch team dat na analyse van de 
bestaande situatie concludeerde dat 

een reconversie tot appartementen minder 
geschikt zou zijn. Ook de overweging om er 
studentenkoten van te maken voor Saint-Luc, 
het academische ziekenhuis van de UCL, dat     
er pal tegenover is gelegen, werd gekelderd.   
Een herbestemming tot zorginstelling (RVT) 
toonde wel een gunstig potentieel.
Cofinimmo zocht een exploitant voor het project 
en vond deze bij Vivalto Home Belgium, dat het 
complex aan het Woluwedal als vervanging voor 
2 kleinere rusthuizen zal in gebruik nemen. 
De schil van het gebouw was al behoorlijk gere-
noveerd. Het vervangen van het buitenschrijn-
werk in 2013 vormde een belangrijke ingreep 
voor het verbeteren van de energieprestatie van 
het gebouw. 
In totaal staan 9968m² vloeroppervlakte ter be-
schikking, wat na de herbestemmingswerken 
een capaciteit van 151 bedden oplevert, waarvan 
25 voorzien als verzorgingsinstelling. Er komen 
143 eenpersoonskamers en 4 tweepersoons-
kamers.

Ombouw
Het gebouw bestaat uit 2 L-vormige vleugels 
met elk 4 bouwlagen waar de kamers worden 
ingericht. Dit heeft nauwelijks invloed op de 
indeling van de buitengevels in architecturaal 
beton, wat heel wat Brusselse kantoorgebouwen 
uit de jaren, ’80 typeerde. 

Centraal tussen beide bestaande vleugels 
verschijnt een nieuwe uitbouw als belangrijkste 
ingreep in het verbouwproject. Dit geeft het 
geheel een nieuwe hedendaagse uitstraling.      
De gevel van dit deel is samengesteld uit          
grote glaspartijen en aluminiumplaten. Aan het 
Woluwedal zijn er in- en uitsprongen per ver-
dieping, wat de aanblik een dynamisch effect 
verleent en tevens de inkom accentueert. 
In dit centrale deel zit de ruime inkomlobby, die 
zowel uitgeeft op de straatzijde als op de nieuwe 
achterliggende tuin. Alle gezamenlijke functies 
worden geconcentreerd op het gelijkvloers:    
een polyvalente ruimte in vleugel A en de admini-
stratie in vleugel B, waar ook nog enkele kamers 
zijn ondergebracht. 
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Per verdieping biedt de nieuwe middenvleugel gezamenlijke 
verblijfs-/woonruimte voor de residenten. Alle service-
functies – vb. keuken, kleedkamer, voorraadkamer, werk-
plaats,… - worden onder-gebracht in de kelderverdieping 
onder vleugel A, die voordien dienst deed als parking.        
Door het uitdiepen van de tuin ontstaat een patio die              
daglicht binnen laat in de keuken en personeelsruimten.                   
Er komen 55 parkeerplaatsen, waarvan 33 overdekte onder 
vleugel B.
De vroegere parking achteraan het gebouw wordt volledig 
heraangelegd als park voor de bewoners. 
 
Vergroening 
Het vernieuwen en isoleren van het dak is prioritair. Bovendien 
wordt de behouden gebouwschil langs de binnenzijde 
volledig geïsoleerd om het gebouw energievriendelijk te 
maken. De op de daken gebouwde technische ruimten voor  
de verwarmingsinstallaties verdwijnen. Er komt één centrale 
stookplaats in de kelderverdieping van vleugel B met een 
nieuwe condensatieketel op gas die ook voor het sanitair 
warm water instaat. De bestaande ventilatie-installatie wordt 
ontmanteld om elke vleugel te voorzien van een nieuwe 
2-weg ventilatiegroep met warmte-recuperatie.
De werken zijn gestart en de ingebruikname wordt na één 
jaar bouwtijd verwacht.

Eduard Coddé ✍
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