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De Noordwijk

Een wijk gericht op de toekomst

- Eerste trein Mechelen - Brussel

- Helihaven

- Modernistische droom van 
het Manhattanplan

- ...



Geschiedenis van de Noordwijk

1960



Manhattan masterplan

- 1967: bijzondere plannen van 
aanleg

- Utopisch en modernistisch plan

- Gericht op het aantrekken van 
grote « multinationals » in een
« business district »

- Idee: verschillende hoge
kantoortorens gebouwd op het 
kruispunt van twee snelwegen

1980

Geschiedenis van de Noordwijk



Manhattan masterplan

- De snelwegen kwamen er niet...

- De multinationals bleven weg...

- Tijdens de jaren ’90, werden de 
kantoren gebouwd voor
openbare instellingen

Geschiedenis van de Noordwijk



Vandaag

- Monofunctionele wijk

- Grote kantoorgebouwen (sinds de jaren ’80 - ‘90 op LT verhuurd)

- Voornamelijk ambtenaren en bedienden

- Beschadigd imago

- Onveilig

- « Dode » zone ‘s avonds en ‘s nachts

De Noordwijk: huidige toestand



Het initiatief



Het initiatief - drijfveren
Dichtstbij gelegen uitbreiding
van het stadscentrum

Vroegere Noordbuilding
Toekomstige Quatuor

WTC 1, 2 en 3

Euroclear

Manhattan

Noord Station
CCN

Mobius

Graaf-de-Ferraris-gebouw

North-Plaza-gebouw



Het initiatief - drijfveren



Het initiatief - drijfveren

Picard-brug



Het initiatief - drijfveren

Albert II-laan



Het initiatief - drijfveren

Brabantnet



Het initiatief - drijfveren

Zenne-park



Het initiatief - drijfveren

Rogierplein



Up4North werd opgericht

op initiatief van AG Real Estate & Befimmo

...

Het initiatief – de leden en het team



« Een co-creatieproces om een transformatie door te voeren
tot een dynamische, toegankelijke, verbindende, innovatieve
wijk waar verschillende werelden samenkomen en delen. »

De dagelijkse bezielers zijn
Alain Deneef & Sven Lenaerts

Het initiatief – de doelstelling



Het initiatief – win win win

Win

Bewoners en

werknemers

Win

Brussels 

Gewest

Win

Vastgoed-

eigenaars



Het initiatief – de methodologie



Het bredere kader



De nieuwe dynamiek van de werkomgeving

Coworking & vergadercentrum

Restaurant

Bar

Douches & lockers

Fietsenparking

E-Voertuigenparking

Dakterras

Groententuin

(« Activity based ») kantoren, « learning
centre » 

De huurder zoekt:

- Een partner

- Duurzaamheid

- Efficiëntie

- Flexibiliteit

- Visibiliteit

- Diensten & 
faciliteiten

Het bredere kader



Het bredere kader



De activiteiten



De activiteiten



Mei – juni 2017:

- 8 workshops omtrent de 
toekomst van de Noordwijk

- Thema’s:
- Shopping & activiteiten
- Openbare plaatsen & mobiliteit
- Kantooraanbod & diensten
- Residentieel

- Eigenaars, buurtbewoners, 
overheden, andere betrokken
partijen, ...

Café North – workshops



Lab North is een
samenwerking tussen
Up4North, Vraiment Vraiment
(design agency) en twee
architectenbureaus 51N4E en 
AWB. 

Zij slaan de handen in elkaar
en denken na over de 
toekomstvisie op de wijk.

Lab North – de coalitie



Platform North – tijdelijk gebruik van WTC 1

2017 – 2018:

- Projectoproep

- 50 kleinere organisaties

- Brengen meerwaarde voor de 
wijk

- Toekomstige gebruikers

- Samen toekomstvisie uitwerken



Platform North – tijdelijk gebruik van WTC 1

De architectuurschool Sint-Lucas gebruikt de 24ste verdieping van het WTC-gebouw gedurende 1 jaar: 
een innovatieve stakeholder die kan bijdragen tot meer urbanisme in de Noordwijk



Platform North – tijdelijk gebruik North Plaza 

Opening Marcel Bike Repair in Café North in mei 2018



Moestuin

En nog veel meer...

Architectuurbiënnale
Rotterdam



Vragen?

Voor meer informatie:
VZW Up4North

www.labnorth.be | info@up4north.be 


