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INTEGRATIE IN DE STAD 
- Het gebouw als kernspeler in een ecosysteem - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Elk gebouw maakt deel uit van een gemeenschap, van een omgeving. Befimmo wil graag dat dit harmonieus kan voor haar hele 
portefeuille, zodat elk gebouw past in de wijk waar het gevestigd is, zowel architecturaal als door de gedeelde diensten die er worden 
aangeboden en de activiteiten die er plaatsvinden.   

In deze context bevestigt Befimmo opnieuw dat ze wil beantwoorden aan de verwachtingen van haar gebruikers enerzijds, met het 
aanbod van een omgeving die openstaat voor multifunctionaliteit, met evolutieve werkruimtes en met bedrijfsnetwerken, en anderzijds 
van de externe gemeenschap, door gebouwen te ontwerpen met een venster op de stad, om zo bij te dragen tot de veiligheid, maar 
ook om ruimtes op te waarderen die normaal maar weinig gebruikt worden, zoals daken, grote inkomhallen, enz.   

De Vennootschap is ook op zoek naar een efficiënt en duurzaam gebruik van de stedelijke omgeving. De uitdagingen voor Befimmo zijn 
ook om de weinig gebruikte ruimtes op te waarderen en ze nieuwe functies toe te eigenen, meer ruimte laten voor groene zones en 
ontspanningsruimtes, en om klassieke ruimtes om te vormen tot inspirerende ruimtes.  

Befimmo beseft dat ze in haar aanpak soms beperkt wordt door de stedenbouwkundige regelgeving, de ligging van bepaalde 
bestaande gebouwen of ook de specifieke beperkende kenmerken van een gebouw, enz. In dat kader blijft ze een verantwoordelijke 
stedelijke evolutie nastreven.

De doelstelling van Befimmo is een nieuwe visie te 
hebben voor haar renovatie- en/of 
bouwprojecten.  

Ze gelooft vast dat deze geïntegreerd moeten 
worden als elementen van een menselijk en 
duurzaam ecosysteem.  

Daarom zal ze het oor blijven te luisteren leggen 
bij de betrokken partijen die actief zijn in de buurt 
van deze projecten. 

DOELSTELLING 

 

 

AANPAK 
 
Befimmo integreert haar gebouwen in de stad op het vlak van (i) architectuur bij een renovatie 
en/of bouw, (ii) diensten en faciliteiten die aan de huurders en aan andere betrokken partijen 
worden aangeboden, (iii) de mix van de bestemmingen, met een voorstel van gedeelde ruimtes, 
coworkingruimtes, restaurants, huisvesting, enz., (iv) deelname aan de digitale transformatie van de 
verschillende wijken waarin ze geïmplementeerd is. 

Elk nieuw project wordt in die zin uitgedacht, in samenwerking met zowel de administraties als de 
architecten. Het gaat inderdaad in de eerste plaats om samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen van Befimmo die met dat doel voor ogen worden gesensibiliseerd en gevormd, met 
opleidingen, conferenties of reizen en bezoeken aan andere sites en inspirerende voorbeelden.   

Heel wat voorbeelden van emblematische, lopende en toekomstige, projecten ondersteunen deze 
aanpak.  

Bovendien heeft Befimmo, in het kader van haar denkoefening van haar numerieke transformatie, 
beslist om zich begin 2019 bij andere privépartners aan te sluiten (Joyn International, Thanksys, 
Belfius) op de Smart Cities Chair, georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, haar faculteit 
voor Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School en haar 
onderzoekcentrum Imec-SMIT. 
 

VERWEZENLIJKINGEN  

Up4North 
De vereniging Up4North groepeert de belangrijkste 
institutionele eigenaars van de Noordwijk en zette 
haar werk verder, onder impuls van Befimmo.  

Het ecosysteem dat uitgebouwd werd in Toren 1 van 
het WTC, nu geïnstalleerd in het CCN-gebouw voor 
een tijdelijke duur dat verschillende eigenaars ter 
beschikking van tal van organisaties stelde 
(universiteit, architecten, startups, bibliotheek, 
kunstenaars, conferentiecentrum, enz.), geeft een 
meerwaarde aan de wijk. Het maakt ook mogelijk om 

alle betrokken partijen - de regionale en stedelijke autoriteiten inbegrepen - bewust te maken van 
de fantastische troef die de Noordwijk biedt, zo dicht bij het historisch centrum van de stad en met 
het grootste openbaarvervoercentrum van het land.  

Na de tijdelijke ingebruikname in het CCN-gebouw zal het ecosysteem van Up4North een nieuwe 
ruimte vinden in de Noordwijk, om zo verder de wijk nieuw leven in te blazen. 

Beetje bij beetje verandert de buurt van gewone doorgang voor pendelaars op weg naar hun werk 
naar een echte “place to be” voor de Brusselaar. 
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Quatuor 
Dankzij zijn nieuwe architectuur is het Quatuor-project (60.000 m²) in de Brusselse Noordwijk 
ontworpen om harmonieus in zijn stedelijke omgeving te passen. Ook in dit project staat 
verscheidenheid centraal.   

De bouwwerken van de Quatuor zijn aan de gang. Het project, gericht op een mix van functies, 
beantwoordt aan de snelle evolutie van de huidige en toekomstige behoeften van gebruikers en 
bewoners. 

Ter herinnering, de Quatuor is al voor ongeveer een derde van zijn oppervlakte voorverhuurd aan 
Beobank (22.000 m²). 

Befimmo kondigde onlangs ook de opening van een coworkingruimte van Silversquare aan. Naast de 
coworkingen kantooroppervlaktes zal Quatuor open zijn naar de stad, en de link leggen tussen het 
historisch hart van de stad en de Noordwijk. Het zal allerlei diensten aanbieden, zoals een 
boekhandel, een fitnesszaal, restaurants, een eventruimte, een binnentuin, dakterrassen, een “pop-
up” ruimte en nog veel meer.  

 

ZIN: een nieuwe multifunctionele ruimte 
In 2018 vroeg Befimmo een vergunning aan voor haar nieuw project in de Brusselse Noordwijk. Dit 
project kreeg de naam “ZIN” en betreft de herontwikkeling van de site van de huidige Torens 1 
en 2 van het WTC.  

ZIN is een multifunctioneel project van ongeveer 110.000 m² bovengronds, waaronder 75.000 m² 
kantoren (een coworkingruimte inbegrepen), 14.000 m² woongelegenheid, 16.000 m² hotel, en 
verder sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca en handelszaken. Dankzij deze verschillende functies, 
die in elkaar overgaan, zal het project sterk bijdragen tot de uitbouw van een echte en nieuwe 
dynamiek in de Noordwijk, die onder impuls van de vereniging Up4North al wordt omgevormd 
naar een echte stadswijk, die zeven dagen per week volop leeft. 

ZIN zal volledig geïntegreerd worden in het bestaand 
stedelijk ecosysteem en open zijn naar de stad. Het gaat 
om een zeer innovatief project, zowel wat zijn 
architectuur als wat het ontwerp en de 
milieuvriendelijkheid betreft. Het is onder meer 
energieneutraal en sterk gericht op circulariteit. 

Het welzijn van de gebruikers staat centraal in dit project. 
Het kantoorgedeelte sluit volledig aan op de principes 
van de nieuwe werkwereld en zal erg flexibel zijn, zowel in 
gebruik als in haar eventuele toekomstige bestemming. 

De werken starten nog in het eerste kwartaal van 2019 en 
zullen tot midden 2023 lopen. 

Zoals Befimmo al meldde, neemt het kantoorgedeelte van 
het ZIN-project deel aan een overheidsopdracht voor werken die door de Vlaamse Overheid in 
2017 werd opgestart. Voor het hotelgedeelte is een vernieuwend hotelconcept gepland, in 
samenwerking met een gespecialiseerde operator. De woningen zullen verhuurd worden. 

In januari 2020 kreeg het ZIN-project de "be.exemplary 2019", een prijs die door de Brusselse 
overheid ("urban.brussels") wordt uitgereikt, in de categorie "Grote privéprojecten". 

 

 

Mobiliteit 
Gezien de Belgische steden meer en meer dichtslibben, blijft Befimmo de verbinding tussen haar 
gebouwen en het openbaar vervoer bevoorrechten. 

Ingevolge de evolutie van de mentaliteiten ten opzichte van het voertuigbezit, ontwikkelen zich 
bovendien ook recentelijk oplossingen van alternatieve mobiliteit in Brussel. Befimmo is zich 
bewust van de troeven van deze oplossingen voor de stedelijke ontwikkeling en draagt bij tot hun 
invoering door deze troeven een gemakkelijke toegang te bieden tot de gebouwen uit haar 
portefeuille. Dit vertaalt zich concreet in initiatieven zoals de uitbreiding van deelzones, de 
toevoeging van gedeelde voertuigen of de mutualisering van parkings. Bovenop het belang voor 
de huurders, zijn deze initiatieven ook rechtstreeks voordelig voor de gemeenschappen rondom 
het gebouw.  

In 2019 is Befimmo zo’n initiatieven blijven testen door ze concreet toe te passen op het gebouw 
van haar hoofdzetel. Op basis van de feedback wenst Befimmo deze initiatieven door te voeren in 
haar volledige portefeuille vanaf 2020. 
      Fiche “Mobiliteit” 
 
Diensten en faciliteiten 
Befimmo stelt een brede waaier aan gemeenschappelijke diensten ter beschikking van haar 
huurders om hun dagdagelijks leven te vereenvoudigen: food trucks, beveiligde lockers om pakjes 
te ontvangen en terug te sturen, kinderopvang, fitness, restaurants, douches, elektrische laadpalen 
voor auto’s en fietsen, enz. 
Sinds eind 2019 werd een transversale cel Diensten en Faciliteiten opgericht bij Befimmo 
(bestaande uit leden van de diensten Facilities, Commercial en MVO). Het doel van deze cel is een 
database van noden van de huurders op te stellen door ze fysiek te ontmoeten.  

                                                 
1  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

Het doel van deze “user centricity” aanpak, is om dichter bij de klant of gebruiker te staan. 
Vervolgens zullen de nodige diensten geanalyseerd en geïmplementeerd worden in de 
verschillende gebouwen. 
       Fiche “Werkwereld” 

 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen1 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische as 
Integratie in de stad invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s: 
 

 

 

 

 

9.1:  Een kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur 
uitbouwen  

11.3:  De duurzame stadsontwikkeling versterken 

11.4:  De inspanningen om het erfgoed te beschermen en veilig te stellen 
verhogen   

11.6:  De nadelige milieu-impact van de steden per inwoner verminderen  

11.7:  Iedereen toegang bieden tot veilige, groene en openbare ruimtes  

13.3:  Bewustmaking betreffende de aanpassing aan de klimaatveranderingen, 
de vermindering van hun effecten en de beperking van hun impact   

15.5:  Een einde maken aan de verarming van de biodiversiteit 
  

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stadIntegratie in de stad



3

4

Intégration  
dans la ville

 

 

Mobiliteit 
Gezien de Belgische steden meer en meer dichtslibben, blijft Befimmo de verbinding tussen haar 
gebouwen en het openbaar vervoer bevoorrechten. 

Ingevolge de evolutie van de mentaliteiten ten opzichte van het voertuigbezit, ontwikkelen zich 
bovendien ook recentelijk oplossingen van alternatieve mobiliteit in Brussel. Befimmo is zich 
bewust van de troeven van deze oplossingen voor de stedelijke ontwikkeling en draagt bij tot hun 
invoering door deze troeven een gemakkelijke toegang te bieden tot de gebouwen uit haar 
portefeuille. Dit vertaalt zich concreet in initiatieven zoals de uitbreiding van deelzones, de 
toevoeging van gedeelde voertuigen of de mutualisering van parkings. Bovenop het belang voor 
de huurders, zijn deze initiatieven ook rechtstreeks voordelig voor de gemeenschappen rondom 
het gebouw.  

In 2019 is Befimmo zo’n initiatieven blijven testen door ze concreet toe te passen op het gebouw 
van haar hoofdzetel. Op basis van de feedback wenst Befimmo deze initiatieven door te voeren in 
haar volledige portefeuille vanaf 2020. 
      Fiche “Mobiliteit” 
 
Diensten en faciliteiten 
Befimmo stelt een brede waaier aan gemeenschappelijke diensten ter beschikking van haar 
huurders om hun dagdagelijks leven te vereenvoudigen: food trucks, beveiligde lockers om pakjes 
te ontvangen en terug te sturen, kinderopvang, fitness, restaurants, douches, elektrische laadpalen 
voor auto’s en fietsen, enz. 
Sinds eind 2019 werd een transversale cel Diensten en Faciliteiten opgericht bij Befimmo 
(bestaande uit leden van de diensten Facilities, Commercial en MVO). Het doel van deze cel is een 
database van noden van de huurders op te stellen door ze fysiek te ontmoeten.  

                                                 
1  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

Het doel van deze “user centricity” aanpak, is om dichter bij de klant of gebruiker te staan. 
Vervolgens zullen de nodige diensten geanalyseerd en geïmplementeerd worden in de 
verschillende gebouwen. 
       Fiche “Werkwereld” 

 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen1 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische as 
Integratie in de stad invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s: 
 

 

 

 

 

9.1:  Een kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur 
uitbouwen  

11.3:  De duurzame stadsontwikkeling versterken 

11.4:  De inspanningen om het erfgoed te beschermen en veilig te stellen 
verhogen   

11.6:  De nadelige milieu-impact van de steden per inwoner verminderen  

11.7:  Iedereen toegang bieden tot veilige, groene en openbare ruimtes  

13.3:  Bewustmaking betreffende de aanpassing aan de klimaatveranderingen, 
de vermindering van hun effecten en de beperking van hun impact   

15.5:  Een einde maken aan de verarming van de biodiversiteit 
  

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stadIntegratie in de stad

https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_mobilite_nl_final.pdf
http://
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_monde_du_travail_nl_final_0.pdf


5

 

 

KERNINDICATOREN 
 

De duurzame integratie in de stad is een recent thema waarvoor nog geen doelstelling werd 
bepaald. Toch werd nu twee jaar op rij een indicator op dat vlak berekend. Het gaat om deze van 
het “Community Engagement”, die de EPRA publiceerde. Om deze te berekenen, houdt Befimmo 
rekening met de projecten die ze steunt en uitrolt in de Noordwijk, met de affichages, enquêtes of 
ook openbare raadplegingen die ze organiseert bij de aanvraag van stedenbouwkundige of 
milieuvergunningen.  

Tijdens het boekjaar 2019 werd deze aanpak toegepast op 25%2 van de geconsolideerde 
portefeuille. Het is de bedoeling om dit resultaat elk jaar te verbeteren. De teams werken samen 

aan de stedelijke evolutie, aan de invoering van indicatoren voor het meten van de vooruitgang in 
aantal gebouwen die met deze evolutie stroken.  

Daarnaast volgt Befimmo en inspireert zich op andere benchmarks en certificaties, zoals de 
certificaties Well3 of Be Exemplary4, enz., die met name rekening houden met de integratie van het 
gebouw in de stad.  

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan 
de strategische krachtlijn “Integratie in de stad”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve 
naar volgende pagina van de Befimmo-website te gaan: 
https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  

 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Aandeel van de projecten 
uitgevoerd in dialoog met de 
betrokken partijen 

Een project wordt beschouwd als “in dialoog met de betrokken 
partijen” als: 
 Het geanalyseerd werd door het communicatieteam; 
 De communicatie-initiatieven die in lijn zijn met de kenmerken en 

de context van het project geïmplementeerd werden. 

53% 100% 2020 EPRA Compty-Eng  
GRI 203-1  
GRI 413-1 

Aandeel van de gebouwen uit 
de portefeuille die open zijn 
naar de stad 

Een gebouw wordt beschouwd als “open naar de stad” als het 
functies omvat die toegankelijk zijn voor het publiek (binnen en/of 
buiten).  

55% 70% 2023  
(80% tegen 2030) 

EPRA Compty-Eng  
GRI 203-1  
GRI 413-1 

 

                                                 
2  De waarde van de indicator is onder meer rechtstreeks verbonden met en/of beïnvloed door het aantal 

vergunningsaanvragen die afhankelijk zijn van de lopende en/of ontwikkelingsprojecten. 
3  https://www.wellcertified.com/  
4  Brusselse voorbeeldgebouwen (https://urbanisme.irisnet.be/be-exemplary)   
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