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Afb. 1a
Het kantoorgebouw van CBR, Terhulpsesteenweg 185 (architecten Constantin Brodzki en Marcel Lambrichs, tussen 1967-1970)
(A. Totelin, 2018 © Urban.brussels).

In 1966 besliste de firma CBR
(Cimenteries Belges Réunies) om
al haar administratieve diensten
samen te brengen in één gebouw.
De realisatie er van werd toevertrouwd aan architect Constantin
Brodzki, die zich voor de volledige duur van het project associeerde met Marcel Lambrichs.
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De bouw van dit gebouw, gelegen
aan de Terhulpsesteenweg 185 in
Watermaal-Bosvoorde, moest een
prestigieus uithangbord worden
voor de onderneming. Brodzki en
Lambrichs kozen er daarom voor
ten volle in te zetten op de constructiekwaliteiten van beton. Het
resultaat is een voorbeeld van door-

gedreven prefabricatie: nagenoeg
alle elementen van het gebouw –
met uitzondering van de funderingen en de centrale kern – werden
in de fabriek ver vaardigd volgens
industr iële produc tiemethodes
(afb.1a). Dit gedurfde uitgangspunt
leverde het gebouw in 1979 een
selectie op door het MOMA in New

Afb. 2

De betonmodules van de gevel. Deze in de fabriek
geprefabriceerde elementen maakten een zeer snelle montage
van het gebouw mogelijk. De architect en dichter Albert Bontridder
(1921-2015) omschreef deze modules als "een soort huid die de
fijnheid van de mondhoeken en de welving van de lippen van een
gelaat weergeeft" (A. Totelin, 2018 © Urban.brussels).

De vorm van de modules in voorgespannen beton van het CBRgebouw was ontworpen om een deel van de aircoapparatuur in
te verwerken. Deze ejecto-convectoren waren oorspronkelijk
bekleed met houten afdekkingen die mooi harmonieerden met
het ruwe karakter van de betonmodules. De koperkleurige ruiten
(Thermopane-Stopray) in de modules waren eveneens omlijst met
een houten kader (A. de Ville de Goyet, 2018 © Urban.brussels).

Afb. 3

Afb. 4

Detail van het bovenste gedeelte van een van de betonnen
prefabmodules. Het beton is glad langs buiten en ruw langs binnen
(A. Totelin, 2018 © Urban.brussels).

De centrale kern werd ter plaatse gegoten. Het uitzicht van het
beton is bewust ruw gelaten (A. de Ville de Goyet, 2018 © Urban.
brussels).

Conform het functionalistisch dictaat
bepalen de karakteristieken van de
materialen en de constructiewijze de
vorm van de diverse prefab betonelementen. Dit beton komt uitgesproken
op de voorgrond, zowel buiten als binnen, en alle aspecten van zijn materialiteit komen aan bod in de gevarieerde oppervlaktebehandelingen.
De gevels zijn het resultaat van een
herhaling van 756 identieke modules in beton, integraal afgewerkt in
de fabriek. Aan de buitenkant zijn ze
glad uit de gietvorm gekomen, aan

de binnenkant werden ze met zuur
bewerkt om de fijne oppervlaktegranulaten weg te halen en ze een ruw
aspect te geven. Deze afwerkingskeuzes zijn niet vrijblijvend. Zowel het
profiel van de modules als het gladde
oppervlak bevorderen de weerbestendigheid (zonneschijn en het wegvloeiende hemelwater) van de buitenkant (afb.1b). Binnen verlenen de
ruwe oppervlakken een sobere en
gesofisticeerd uitzicht aan de ruimte,
waardoor men zich niet meer hoeft
te bekommeren om een eventuele
afwerking (afb. 2 en 3).
De centrale kern van het gebouw herbergt alle verticale circulatieruimten
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York in het kader van de tentoonstelling “Transformations in Modern
Architecture”.
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Afb. 1b

Afb. 5
De gangen langs de centrale kern zijn
sinds de constructie van het gebouw
gemeubeld met vaste kasten in
mahoniekleurig merbauhout (A. Totelin,
2018 © Urban.brussels).
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Afb. 6a en 6b
De modules die de gevels vormen
zijn langs binnen geprofileerd
om de balken te dragen die twee
per twee één geheel vormen met
de vloerelementen (zogenaamd
TT-balksysteem). Deze balken zijn
zichtbaar gelaten en dragen bij tot
het functionalistische karakter
van het gebouw (A. Totelin, 2018
© Urban.brussels).

Afb. 7
Algemeen beeld van de betonnen trap die de eerste kelderverdieping verbindt met de begane grond (A. Totelin, 2018 © Urban.brussels).

(vier liften en twee trappenhallen)
en de technische kokers. De twee
geschrankt ingeplante vleugels van
het gebouw zijn opgetrokken rond
deze centrale, dragende kern, die
werd opgetrokken uit ter plaatse
gestort beton. Het beton, samen108

gesteld uit wit cement en lichtgrijze granulaten, kreeg een ruw
uitzicht door het met een zuur te
wassen (afb. 4 en 5). De modules
van de lange gevels en de centrale
kern dragen de betonnen balken die
per twee een geheel vormen met de

onderdelen van de vloerplaten. Deze
laatste werden uitgevoerd in prefab beton. De betonnen draagbalken
bleven bewust zichtbaar: het zijn
leesbare getuigen van het draagsysteem van dit gebouw en ze schenken
de ruimte een harmonieus ritme.

Afb. 8 en 9
Details van de trappen van
de betonnen trap die de
eerste kelderverdieping
verbindt met de begane
grond (Afb. 8, A. Totelin,
2018, Afb. 9, A. de Ville
de Goyet, 2018 © Urban.
brussels).

EEN NOODZAKELIJKE
FLEXIBILITEIT
De firma CBR nam in 1970 haar
intrek in het nagelnieuwe gebouw
en bleef er tot het in 2018 werd verkocht aan de firma Louis De Waele.
Tijdens die halve eeuw werden, telkens onder toezicht van architect
Constantin Brodzki en diens zoon,
diverse werkzaamheden uitgevoerd
om in te spelen op de onvermijdelijke modernisering en op de behoeften van het personeel dat er werkte.
Alle verdiepingen kwamen aan de
beurt en elke aanpassing liet zijn

In mei 2017 werd CBR overgenomen door een Duitse onderneming
en moest zijn maatschappelijke
zetel verhuizen. Het gebouw werd
te koop aangeboden. Het kwam
in handen van de firma Louis De
Waele, een Belgische onderneming die al meer dan 150 jaar actief
is in de bouw. Intussen werd op 27
oktober 2016 een regeringsbesluit
van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest genomen waardoor het volledige gebouw als monument en
zijn omgeving als landschap werden ingeschreven op de bewaarlijst. De architecturale identiteit van
dit opmerkelijke pand zal dus volledig behouden moeten blijven, onge-

acht het herinrichtingsproject dat de
nieuwe eigenaar voor ogen heeft. De
toekomstige gebruikers (de nieuwe
eigenaar Louis De Waele voor verdiepingen 1 en 2, Deloitte voor 3,
en Fosbury & Sons voor de overige
verdiepingen) beschouwen dit niet
als een verplichting maar als een
opportuniteit om “het prestige van
het gebouw te laten afstralen op de
firma’s die er gevestigd zijn”, zoals in
de reclame van het constructiesysteem Ergon aan het eind van de jaren
1960 te lezen stond.

EEN RESPECTVOL
HERINRICHTINGSPLAN
In overleg met de Directie Cultureel
Er fgoed werd vastgelegd welke
opmerkelijke elementen bijdragen tot de identiteit van dit gebouw.
Vervolgens werd een inrichtingsplan
uitgewerkt dat de architecturale
kwaliteit van het gebouw veilig stelt.
Het betreft onder meer de bouw
elementen in beton: de TT-balken,
de modules die de gevels vormen,
de muren van de centrale kern en
de trap van de gelijkvloerse naar de
109
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De monumentale draaitrap verbindt
de eerste kelderverdieping met de
gelijkvloerse verdieping (afb. 7). De
bekisting hiervan moest een prefab-uitzicht simuleren. De treden
werden uitgevoerd in gehamerd
beton (afb. 8 en 9).

sporen na. Slechts een deel van de
achtste verdieping bleef nagenoeg
ongewijzigd. De oorspronkelijke
landschapskantoren maakten bijvoorbeeld plaats voor kleinere ruimten. Ondanks de scheidingswanden
en de wijzigingen aan de afwerking
bleven de kwaliteit en identiteit van
het gebouw overeind. De centrale
kern, met de verticale circulatie en
de technische kokers, bleef zelfs
opmerkelijk goed bewaard.
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Tussen de balken werd het plafond
verlaagd met het oog op de integratie van technische leidingen en de
bevestiging van verlichting (afb. 6a
en 6b).

Het CBR-gebouw, een voorbeeld van doorgedreven prefabricatie

Afb. 10
Het CBR-gebouw op het einde van de demontage van de scheidingswanden, verlaagde plafonds en vloerbekledingen. De tijdelijke
verwijdering van de scheidingswanden op deze foto laat goed de structurele rol zien van de gevel die, in combinatie met de TT-balken,
voor een volledig open binnenruimte zorgt (A. de Ville de Goyet, 2018 © Urban.brussels).

a
Afb. 11a tot 11e
De inrichting van de kantoren van de Ondernemingen Louis De Waele op de 1ste en 2de verdieping, een mooi voorbeeld van
landschapskantoren (A. Totelin, 2018 © Urban.brussels).
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b

c

Ook andere elementen moeten
gevrijwaard en opgewaardeerd worden. Het gaat hier om originele elementen zoals de vaste houten kasten van de centrale kern, de houten
omkastingen van de ejecto-convectoren, de houten omkaderingen van de ruiten, de parketten met
stootvoegen op de gelijkvloerse en
de eerste kelderverdieping en alle
mahoniehouten scheidingswanden
van de achtste (directie)verdieping.
Tot slot moet ook het meubilair dat
Brodzki zorgvuldig koos voor het
onthaal op de gelijkvloerse verdieping en op de directieverdieping
ongewijzigd in het gebouw blijven,
omdat het bijdraagt tot de esthetische coherentie van het geheel.

De keuzes voor de herinrichting
tonen aan dat de nieuwe gebruikers
bereid zijn om het functionalistische
karakter van het gebouw te vrijwaren. De geplande scheidingswanden
en de nieuwe afwerking worden weliswaar aangepast aan de smaken en
behoeften van de gebruikers, maar ze
ondergraven op geen enkele manier
de leesbaarheid van het plan. Ze
zetten integendeel in op het behoud
van de centrale kern, die de twee
geschrankte vleugels van het gebouw
met elkaar verbindt. De bouwonderdelen blijven perfect zichtbaar en
dragen bij tot de sobere elegantie van
de plek. De afbeeldingen tonen de
inrichting van de verdiepingen waar
nu de onderneming Louis De Waele
gevestigd is. Het resultaat getuigt
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eerste kelderverdieping – stuk voor
stuk elementen die ongewijzigd en
zichtbaar moeten blijven.
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aan te passen aan de behoeften van
de gebruikers, zonder toegevingen te
doen aan de architecturale kwaliteit
(afb. 11a tot 11e).
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Er werden derhalve twee afzonderlijke vergunningen afgeleverd. Deze
betreffen respectievelijk de realisatie van werkzaamheden voor de
afbraak van scheidingswanden, verlaagde plafonds en vloerbekledingen die geen voorwerp waren van
de procedure voor de vrijwaring van
het gebouw (vergunning van 9 februari 2018), en de inrichting en realisatie van scheidingswanden en afwerkingen in het gebouw teneinde er de
kantoren van de ondernemingen in
onder te brengen (vergunning van
7 mei 2018) (afb. 10).
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