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Referentieproject 4 
Usquare FEDER

VUB / ULB Elsene
evr-architecten 
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evr-architecten ism BC architects en Callebaut architecten

type: campus / universiteit / kantoren, onderzoeksruimtes, ateliers, verblijven
reconversie van voormalige kazernegebouwen
oppervlakte: 9.800m2

Specificaties

Architect-ontwerper

VUB / ULBOpdrachtgever

12 000 000 €  (excl. BTW)Budget

programmastudie, architectuur en inrichting, studiecoördinatie, vergunningsaanvragen, uit-
voering

Bart Verstappen

VK engineering

Opdracht

Studie stabiliteit, 
technieken, EPB

Projectleider

Usquare FEDER VUB/ULB Elsene0522

opmaak uitvoeringsdossierStatus
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Usquare FEDER VUB/ULB Elsene0522

Reconversie van een gesloten militair complex van begin 20ste eeuw naar een open leer- 
en levensruimte voor de 21ste eeuw. Samen dragen ULB, VUB en het Brussels Gewest 
het specifieke project “Usquare FEDER”, een baanbrekend project van de universiteiten op 
het gebied van onderzoek, verspreiding en delen van kennis, internationale uitwisseling, 
ondernemerschap en innovatie.

Dit specifieke project binnen Usquare.brussels was laureaat van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO - FEDER). De functies van Usquare FEDER zijn:

 – Het Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS) (19 tijdelijke verblijven voor 
onderzoekers, kantoren en seminiarieruimtes)

 – Een “Citizen and participative science” ruimte (Atelier des transitions) (polyvalente – en 
vergaderruimtes)

 – Internationaal Onthaalhuis (kantoren, vergaderruimtes en polyvalente ruimtes)
 – Een interuniversitaire onderzoeksgroep voor “Urban Research” (kantoren, vergaderzalen, 

ruimtes voor studenten)

In deze context is het hele Usquare-ontwikkelingsproject ontworpen met het oog op het circulaire 
karakter, de sociale en ecologische samenhang. De functies tussen hen zijn zo ontworpen dat 
ze elkaar wederzijds verrijken en dat ze elk een element van een gemeenschappelijke dynamiek 
brengen die gebaseerd is op innovatie en participatie. De processen die tot het programma 
hebben geleid, waren zelf participatief en bevorderden gezamenlijk werk en een transversale 
visie. Tot slot worden het architectuurproject en zijn materialisatie met deze circulaire gedachte 
ontworpen en uitgevoerd, zowel het project zelf als de processvoering voor de realisatie ervan.

B (middelhoogbouw) verbouwing interieur: appartementen BRIAS
B’ (laagbouw)  toegangsgebouw tot de site
A’ (laagbouw)  “Maison BRIAS” verbouwing interieur: kantoor / seminariezaal
A (middelhoogbouw) verbouwing interieur: kantoor en appartementen BRIAS
C’ (laagbouw)  verbouwing interieur / exterieur: ontvangsthal / Maison d’Accueil
C (middelhoogbouw) verbouwing interieur: kantoren (huidige functie)
C’’ (laagbouw)  sloop en heropbouw tot technische ruimte en publieke ruimte
M (laagbouw)  inrichting biomarkt

Overzicht nieuwe functies
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Usquare FEDER VUB/ULB Elsene0522

AA'
C' C

E

I

TS

M

U

tranchée

J

H L K

V

GF

B

tranchée

DO

H

Végétatio
n  sp

ontanée

ZZ OO

NN

WW

0 20 40 80m

Axonometrie circulatie publieke laag

Inplantingsplan - eindtoestand site



5

Usquare FEDER VUB/ULB Elsene0522

Voormalige Ecole Royale de Gendarmerie

Nieuw toegangsplein
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Nieuw toegangsplein Kroonlaan

Onthaalhuis

Infrastructuur als architectuur
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Zicht Kroonlaan

Zicht koer


