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in Brussel  
stadsvernIeuwIng  
In de aChteruIt-
kIjksPIegel  



De site van De parking ’58, aan De bisschopstraat in het hart van De  
brusselse vijfhoek, speelDe Door De eeuwen heen een belangrijke rol in  
De economische ontwikkeling van De staD: de middeleeuwse binnenhaven,  
de vismarkt in de 17de en 18de eeuw en, na de overwelving van de zenne en de demping 
van de dokken in de 19de eeuw, de centrale hallen voor algemene voedingswaren.  
in het midden van de 20ste eeuw werd een parkeergarage gebouwd om de auto-bereikbaar-
heid van het centrum te garanderen. aan de vooravond van een nieuwe etappe in  
dit verhaal, waarbij het huidige gebouw plaats zal moeten maken voor een gemengd 
complex van woningen en kantoren, schetsen we in dit artikel de evolutie van deze  
bijzondere site, en stellen we de vraag naar de erfgoedwaarde van de parking ’58.  

het toenemende autobezit in de ja-
ren 1950 zorgde voor verkeers- en 
parkeerproblemen in de brusselse 
binnenstad. het besef groeide dat de 
toekomst van de kleinhandel afhing 
van haar auto-bereikbaarheid, en 
dat de als open-luchtparking inge-
richte oude dokken niet lang meer 
zouden volstaan. vanuit zijn midden- 
standsachtergrond had Paul vanden 
boeynants, tussen 1953 en 1958 
brussels schepen van handel en 
stadseigendommen, oren naar de 
verzuchtingen van de handelaars uit 
het centrum; zijn beide beleidsdomei-
nen bleken daarbij perfect comple-
mentair. 1 hij begreep dat de stad de 
handel niet langer zelf moest organi-
seren, maar de sites van de overdekte 
markthallen beter kon gebruiken om 
het stadscentrum te moderniseren. 
zo werd de Marché-du-Parc, aan de 
voet van de Congreskolom, afge-
broken voor de bouw van het rijks 
administratief Centrum, terwijl de 
vismarkt in 1952 getransformeerd 
werd tot busterminal. 

om de verwachte toevloed van au-
to’s  voor de expo ’58 op te vangen, 
stelde vanden boeynants voor om de 
Centrale hallen te vervangen door 
een parkeergarage. de creatie van 
extra parkeercapaciteit dicht bij het 

centrum vormde een sleutelelement 
in het zogenaamde 'richtplan voor 
de Pentagoon' van de groep tekhné 
uit 1955, dat voorzag in een ontslui-
tingsweg rond de stad (op de oude 
boulevards van de vijfhoek) en een 
stelsel van zeven 'penetratiewegen' 
die toegang moesten geven tot een 
binnenring rond het zogenaamde  
Ilôt Sacré. (afb. 1) om deze historische 
kern autovrij te maken werd een krans 
van parkings voorzien. 2 de Parking ’58 
was de eerste in deze reeks; ze 
werd in de jaren zestig gevolgd 
door de Parking albertina (onder de 
kunstberg), de Parking schildknaap 
(schildknaapstraat) en de open-
luchtparking op het europakruispunt  
tegenover het Centraal station. 
vanden boeynants vertrouwde het 
project voor de nieuwe parkeergarage 
toe aan zijn vriend Claude de Clercq, 
een autohandelaar die in de vs het 
fenomeen van de betaalparking had 
ontdekt en vastbesloten was dit ook in 
europa te introduceren. 3  het ontwerp 
uit 1956, dat in eerste instantie alleen 
betrekking had op het noordelijke deel 
van het bouwblok (het voormalige 
Palais d’Été), was van de brusselse 
architect Pierre d’haveloose en de 
Pools-belgische ingenieur abraham 
lipski (1911-1982). 4 (afb. 2, 3, 4) zij 
baseerden zich hoogstwaarschijnlijk 

op de downtown Center garage in 
san francisco van george applegarth 
die kort daarvoor was gepubliceerd 
in Architecture d’Aujourd’hui en La 
Technique des travaux. 5  (afb. 5)

pArKinG ’58:  
een TeleTiJDmAChine  

de Parking ’58 was in verschillende 
opzichten innovatief en vooruitstre-
vend voor zijn tijd. In eerste instantie 
was het concept van een betaalpar-
king, waar de bestuurder zelf zijn auto 
stalt en betaalt bij het buitenrijden, 
onbekend in belgië – wat verklaart 
waarom het principe in La Technique 
des travaux zo omstandig wordt uitge-
legd. tot dan kreeg de autobestuurder 
een plaats toegewezen of werd de 
wagen door een personeelslid ge-
parkeerd. volgens dit nieuwe principe 
vroeg de cyclus van binnenrijden, par-
keren en via de lift terug naar beneden 
komen niet meer dan twee minuten 
tijd! het parkeren kon ook gecom-
bineerd worden met een nazicht of 
poetsbeurt in de service-garage met 
volautomatische carwash. de plaat-
sen op de kelderverdieping werden op 
langere termijn verhuurd aan hande-
laars uit de buurt, die er hun klanten 
gratis konden laten parkeren. op het 
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De parKIng '58 In brussel

Afb. 1

Het circulatieplan van Tekhné voor  
de brusselse binnenstad (1955),  
(Wonen, dec. 1963, p.15, © DCbsO).

Afb. 2

simulatie van de parking 58 op de site van de 
Centrale Hallen (© DCbsO, fonds gaspard).
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De CenTrAle hAllen  

op de site van de Parking ’58 lag 
oorspronkelijk de eerste haven van 
brussel, op het uiterste punt lan-
dinwaarts waar de zenne indertijd nog 
bevaarbaar was. 1 na het graven van 
het kanaal naar willebroek in de 16de 
eeuw en de bijhorende dokken binnen 
de stadsomwalling, werd de oude aan-
legplaats ingericht als vismarkt. de 
nieuwe brusselse binnenhaven kende 
haar hoogtepunt aan het begin van de 
19de eeuw, maar na het doortrekken 
van het kanaal tot in Charleroi (1827-
1832) en de aanleg van het groot 
handelsdok (1830), werd ook deze 
infrastructuur snel overbodig. de dok-
ken werden gedempt en op een deel 
ervan werd de sint-katelijnekerk ge-
bouwd, naar plannen van de toen nog 
relatief onbekende architect joseph 
Poelaert. 2 de nieuwe kerk was van 
in het begin omstreden omwille van 

zijn eclectische stijl en de geringe 
kwaliteit van de constructie. omwille 
van de vallende brokstukken werd ze 
in de jaren 1930 met een palissade 
afgescheiden van het voorplein. In 
1957 overwoog het stadsbestuur zelfs 
om de kerk te slopen en er een par-
keerterrein aan te leggen. 3 dankzij de 
bouw van Parking ’58, waardoor de 
parkeerdruk in de omgeving afnam,  
werd van de sloop afgezien. vijftig jaar 
later is het lot van de kerk echter nog 
steeds onduidelijk. 

een tweede reeks infrastructuurwer-
ken die een sterke impact hadden op 
de voormalige havenwijk was de over-
welving van de zenne voor de aanleg 
van de Centrale lanen vanaf 1865, vol-
gens plannen van léon-Pierre suys. 
geïnspireerd door de ingrepen van 
haussmann in Parijs was het doel van 

suys’ voorstel  om een nieuwe pres-
tigieuze as te creëren die de rijkere 
burgerij (terug) naar het centrum zou 
lokken. door de verbeterde transport-
mogelijkheden gaf de vermogende 
klasse namelijk steeds meer de voor-
keur aan de groene gemeenten ten 
zuidoosten van brussel. deze nieuwe 
as moest geritmeerd worden door 
een reeks van openbare gebouwen 
zoals het beursgebouw, een monu-
mentale fontein ter hoogte van het 
sint-goriksplein en een complex van 
overdekte markthallen, geïnspireerd op 
de paviljoenen die victor baltard tussen 
1852 en 1870 in Parijs had gebouwd. 
langs de nieuwe centrale laan voorzag 
suys acht paviljoenen met een totale 
oppervlakte van 11.000 m², waar alle 
brusselse markten (zowel groot- als 
detailhandel) zouden samengebracht 
worden. hoewel er uiteindelijk slechts 

les halles Centrales, in bruylanT e.,  La Belgique illustrée:  
ses monuments, ses paysages, ses œuvres d'art, t. I,  
bruylant-Christophe et Cie, bruxelles, s.d. (vers 1890),  
p. 107 (©DCbsO).

De Centrale Hallen gevel aan de kant van de Zwarte-lievevrouw straat. 
(verz. belfius bank-académie royale de belgique © arb-gOb).
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twee paviljoenen werden gebouwd, 
maakte het geheel indruk door zijn 
schaal. 

de hallen waren opgetrokken uit elf 
gietijzeren spanten met een tussen- 
afstand van 5m, verbonden door 
middel van rondbogen, en gescheiden 
door een overdekte straat van 12 meter 
breed. 4 In totaal omvatten de Centrale 
hallen zo’n 5.000 m² aan handels-
ruimte. het gietijzeren geraamte was 
uitvoerig gedecoreerd met afbeeldin-
gen van wild, gevogelte, vissen, bloe-
men en fruit, en allegorische beel-
denpartijen van de beeldhouwer louis 
samain (1834-1901). het succes van 
de hallen was echter van korte duur. 
net zoals de meeste andere overdekte 
markthallen in brussel ondervonden 
de Centrale hallen grote concurrentie 
van de opkomende (private) coöpera-
tieven en grootwarenhuizen, terwijl 
het in de kringen van de haute bour-
geoisie steeds meer bon ton werd om 
boodschappen aan huis te laten leve-
ren. om de hallen rendabel te houden 
besliste het schepencollege daarom 
al in 1893 het noordelijk gedeelte te 
herbestemmen tot schaatsbaan; zo 
behield het zijn openbare karakter 
en kon de bestaande koelinstallatie 
toch nog nuttig worden gebruikt. na 

een brand in 1894 – tijdens het eerste 
seizoen van de Pôle Nord – liet de 
stad de noordelijke vleugel herinri-
chten door alban Chambon, de ont-
werper van o.a. het hôtel Métropole. 
geïnspireerd door de Parijse Folies 
Bergère werd het Palais d'Été al snel 
de belangrijkste uitgaansgelegen-
heid in het vooroorlogse brussel, met 
een zeer gevarieerde programmatie: 
concerten, galabals, bokswedstrijden, 
en in 1902 zelfs een autosalon.5  nadat 
de hallen in de eerste wereldoorlog 
gebruikt werden voor voedsel- en 
kledijbedeling, herleefde het tijdens 
het interbellum; het schaatsen werd 
afgevoerd, waardoor een permanente 
theaterinfrastructuur kon worden 
voorzien; in 1936 werd zelfs een draai-
baar podium geïnstalleerd. 

gedurende al die tijd bleef de omge-
ving van de Centrale hallen het toneel 
van een merkwaardige sociale mix: 
waar het er ’s morgens wemelde van 
marktkramers, kruiers, leveranciers 
en inkopers, maakte de bourgeoisie er 
’s avonds grote sier. [afb.e 4] tijdens 
de tweede wereldoorlog verloor het 
Palais d’Été zijn elitaire karakter; het 
werd ingericht als hondenrenbaan en 
sloot zijn deuren voorgoed in 1953. 
ook in de zuidvleugel van de Centrale 

hallen bleef de tijd niet stilstaan. 
vanaf 1933 nam PrIba er zijn intrek, 
een hard-discounter avant-la-lettre 
die met de stad brussel een huurove-
reenkomst van dertig jaar afsloot om 
er haar eerste grote filiaal te vestigen. 
 

Interieurbeeld van de Pôle Nord 
(verz. belfius bank-académie royale de belgique © arb-gOb).

straatverkoopsters aan de Centrale Hallen  
(verz. belfius bank-académie royale de belgique © arb-gOb).
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Afb. 4

parking ’58, zicht op de hellingsbaan op de 
hoek met de bisschopstraat,  La Technique 
des travaux vol 33, nov.-déc. 1957, deksel 
(© DCbsO).

Afb. 5

george applegarth, Downtown Center garage, san francisco (1955), La Technique des 
travaux, mai-juin 1956, p. 168, fig. 2 (© DCbsO).

maaiveldniveau waren verder nog een 
aantal winkels voorzien (27 in eerste 
fase). 

een tweede vernieuwend aspect was 
het principe van de publiek-private 
samenwerking, waarbij de stad grond 
in erfpacht gaf aan een private ont-
wikkelaar (ado en jean blaton van 
Bâtiments & Ponts) voor 70 jaar – een 
principe dat de stad brussel in de ja-
ren zestig haast systematisch zou toe-
passen bij de modernisering van het 
stadscentrum. 

ten slotte was ook het structurele 
concept van de Parking ’58 vernieu-

Afb. 3

parking ’58,  
plan gelijkvloerse  
verdieping, 1956 
(eerste fase),  
La Technique des  
travaux, nov.-déc., 
1957, p. 325, fig. 6, 
(© DCbsO).

wend. de 32 meter lange balken die 
de betonvloeren ondersteunden wa-
ren samengesteld volgens het zo-
genaamde blaton-magnelprocedé: 
twaalf afzonderlijke, geprefabriceerde 
cassettevormige elementen werden 
met een laagje mortel tegen elkaar 
geplaatst, terwijl in de daartoe voor-
ziene openingen staalkabels aange-
bracht werden met een licht parabo-
lisch verloop. door deze kabels aan te 
spannen werden de twaalf elementen 
krachtig tegen elkaar gedrukt waar-
door één lange, voorgespannen balk 
ontstond. eenmaal de kabels veran-
kerd, werden de cassettes vol beton 
gestort. het resultaat was verbluf-

fend: om de overspanning van dertig 
meter te maken was enkel nog in het 
midden van de parkeergarage een rij 
kolommen nodig. (afb. 6) daardoor 
ontstond een veel grotere vrije ruimte  
van zestien meter en dus meer par-
keerplaatsen, dan in het voorbeeld 
van san francisco, waar de kolom-
men maar zeven meter uit elkaar 
stonden. de manier waarop de garage 
gebouwd werd was ook bijzonder: om 
de gevelkolommen niet excentrisch 
te belasten als gevolg van de voorge-
spannen liggers (het risico bestond 
dat ze naar binnen zouden getrokken 
worden), werden eerste de centrale 
kolommen gegoten, dan de voorge-
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teit, kon het niet rivaliseren in architec-
turale présence: in tegenstellig tot san 
francisco kon de hellingbaan hier niet 
worden uitgespeeld als grootstede-
lijke eye-catcher op de hoek van twee 
drukke straten, terwijl ook het met glas 
ingevulde betonskelet van de gevels 
weinig liet zien van het bonte spektakel 
van af-en aanrijdende auto’s. (afb. 8) 

niettemin werd de Parking ’58 met 
belangstelling begroet en uitgebreid 
beschreven in de architectuurpers als 
een moderne oplossing voor een acuut 
hedendaags grootstedelijk probleem. 7 
La Technique des travaux besloot bij-
voorbeeld met: “Le nouveau parking 
est une œuvre d’une hardiesse remar-
quable et d’un fini d’exécution irré-
prochable, où l’effet d’esthétique est 
certain, résultant de la mise en œuvre 
du béton armé à l’état pur.”  8 ook in la 
maison werden de superlatieven niet 
geschuwd: “Nul doute que le succès de 
cette réalisation ne soit assuré et ne se 
transporte au-delà de nos frontières 
comme le symbole de l’esprit d’initia-

tive belge dans la recherche des solu-
tions aux problèmes qui sont commu-
ns aux grandes villes d’aujourd’hui.” 9 
het grote publiek was echter nog niet 
klaar voor deze teletijdmachine, waar 
je het tijdperk van moderniteit en mo-
biliteit binnenreed. met een capaciteit 
van 750 wagens en een gemiddelde 
parkeerduur van twee uur, schatte 
men het volume op 3000 wagens per 
dag – een ambitieuze doelstelling in 
de wetenschap dat de in die tijd groot-
ste parking in de binnenstad, op de 
vismarkt, 400 plaatsen telde. deze 
hooggespannen verwachtingen wer-
den in het begin helemaal niet waar-
gemaakt. Pas in het begin van de jaren 
1960 werd autobezit gemeengoed en 
raakten de mensen gewoon aan het 
concept van een betaalparking. vanaf 
dan stond er op de expansie van de sa 
Parking ’58 (de kiem van de huidige 
Interparking Group) geen maat meer: 
het bedrijf bouwde in de jaren 1960 
in snel tempo parkings in alle grote 
belgische steden. 10   

spannen betonbalken geassembleerd, 
en pas als laatste de gevelkolommen 
gestort. deze werden berekend en 
uitgevoerd met de hypothese van drie 
extra verdiepingen, die er later ook zijn 
gekomen. 

het meest karakteriserende element 
van het gebouw was natuurlijk de hel-
lingbaan op de hoek van de hallenstraat 
en de bisschopstraat –door sommigen 
vergeleken met de schroefvormige 
trappen van de renaissance-kastelen 
van blois of Chambord. 6 (afb. 7) met 
zijn breedte van 8,25m was hij voldoen-
de om twee auto’s te laten kruisen, in 
tegenstelling tot het voorbeeld in san 
francisco, waar de toegang bestond 
uit een dubbele helixbaan met enkele 
rijrichting. de bouw hiervan verliep 
echter volgens traditionele methodes; 
door zijn complexe vorm (de hellings-
graad varieert bijvoorbeeld tussen  
9 en 14%), werd dit element volledig ter 
plaatse gestort. echter, waar Parking 58 
zijn amerikaanse voorbeeld misschien 
overvleugelde in technische inventivi-

Afb. 6

parking ’58, interieur. Dwarse snede doorheen het gebouw. De grote overspanning zorgt voor een maximale vrije ruimte, La Technique des travaux, 
vol 33, nov.-déc. 1957, p. 326, fig. 8 (© DCbsO).

De parKIng '58 In brussel
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Afb. 7

parking ’58, binnenzicht van de hellingsbaan,   
La Technique des travaux, vol 33, nov.-déc. 1957, p. 328, fig. 12 (© DCbsO).

op zoeK nAAr  heT 
mAximAle renDemenT 

ook de Parking ’58 werd al snel uit-
gebreid: in 1964 werden vier extra 
verdiepingen toegevoegd en werd 
ook de zuidvleugel gebouwd volgens 
een identiek procedé als voorheen. 11 

het aanzicht van het gebouw veran-
dert daardoor gevoelig: waar de be-
perkte hoogte, relatieve transparan-
tie en details zoals de luifel aan de 
kroonlijst het visuele gewicht van het 
gebouw enigszins beperkten, werd 
het nu een massief volume dat niet 
alleen het hele bouwblok tussen de 
hallenstraat, kiekenmarkt, zwarte-
lievevrouwstraat en bisschopstraat 
besloeg maar door zijn hoogte ook de 
omliggende straten verstikte. de am-
bities van de bouwpromotoren om het 
commerciële potentieel van de site te 
exploiteren gingen nu ook veel verder. 
In de eerste plaats trachtten ze in het 
gebouw meer winstgevende, tertiaire 
functies te huisvesten zoals kantoor- 
en expositieruimte. de oorspronke-

Afb. 8

Het zuidelijke gedeelte van de Halles Centrales met op de achtergrond  
het noordelijke deel van de parking ’58 (© sab,  iconografisch fonds, a 3546) 

lijke overeenkomst met de stad stelde 
echter dat minimaal 60% van de vloer-
oppervlakte van het gebouw bestemd 
moest zijn voor parkeergelegenheid 
(met een totaal van minstens 500 
plaatsen). het doel van de parking was 
namelijk de commerciële activiteit op 
de centrale boulevards te stimule-
ren, niet het creëren van bijkomende 
verkeersstromen door functionele 
verdichting. 12 het is dan ook verwon-
derlijk dat stad brussel in 1965 de toe-
stemming gaf om een deel van het ge-
bouw om te vormen tot kantoren zodat 
het ministerie van openbare werken 
er ‘tijdelijk’ haar intrek in kon nemen. 
ook de Posterijen, en later ook nog 
verschillende andere overheidsdien-
sten, betrokken er kantoorruimte. 
tekenend voor de verwatering van 
de oorspronkelijke parkeerfunctie en 
de zoektocht naar meer rendement, 
was de (geweigerde) bouwaanvraag in 
1976 om op het dak een sportcentrum 
in te richten.13 de spanning tussen de 
zoektocht naar maximale opbrengst 
en de zorg om stedenbouwkundige 

kwaliteit kwam nog het meest tot 
uitdrukking in het jarenlange dispuut 
tussen de promotoren en de stad 
brussel over het onbeklede betonske-
let van de Parking ’58, en de enorme 
reclameborden op de kopse gevel 
aan de kant van de kiekenmarkt.14 
(afb. 9) Pas in de jaren ’80 werd een 
eigenlijke gevel aangebracht. voor an-
deren was net dit brute karakter van 
het gebouw een bron van fascinatie. In 
1983 vormde de Parking ’58 bijvoor-
beeld de achtergrond bij een sleutel-
scène in de film Mortelle Randonnée 
van Claude miller, waar het hoofd-
personage (gespeeld door Isabelle 
adjani) opzettelijk door de borst-
wering van de bovenste verdieping 
rijdt om zichzelf te pletter te storten. 

pArKinG ’58  
Als sTeDeliJKe uTopie 

uit bovenstaande kunnen we afleiden 
dat de site van de Parking 58 een crucia-
le rol heeft gespeeld in de economische, 
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 Afb. 9 

 parking ’58, gevel aan de kant van de Kiekenmarkt, 
toestand einde jaren ’60, (© sab,  Ow 84 415)   

  sociale en stedenbouwkundige ge-
  schiedenis van brussel. deze histo-
rische continuïteit, waarbij het stads-
bestuur de plek gebruikte om haar 
prioriteiten inzake stedelijk beleid mee 
vorm te geven, is vandaag echter door-
broken. eerst door de erfpachtovereen-
komst van 1956 en vervolgens, dertig 
jaar later, door de verkoop ervan aan 
een private partner. de stad brussel is 
dus niet langer eigenaar van deze grond 
en kan enkel nog indirect wegen op de 
bestemming ervan.  

 de uitdaging die zich stelt bij de verdere 
ontwikkeling is dubbel: hoe kan deze 
plek haar historische rol verder ver-
vullen en welke eisen stelt dit aan de 

toekomstige architecturale invulling? 
de evolutie van de Centrale hallen en 
de Parking 58 is hierbij instructief. In 
beide gevallen werd de oorspronkelijk 
monofunctionele invulling snel verrijkt 
met andere programma’s. bovendien 
maakte de specifi eke architectuur van 
beide gebouwen een gemengde invul-
ling ook mogelijk. naast zijn structureel 
innovatief concept of zijn typologisch 
belang als eerste voorbeeld van een 
betaalparking, ligt de waarde van de 
Parking ’58 paradoxaal genoeg mis-
schien dan ook in het elementaire ka-
rakter van zijn architectuur (afb. 10a en 
10b). het lijkt een grootschalige toe-
passing   van le Corbusier’s dom-Ino 
concept uit 1914 (afb.11): de beroemde 

architect begreep dat twee vloerplaten 
gedragen door zes betonnen kolom-
men alle mogelijke geveloplossingen 
en inwendige verdelingen mogelijk 
maakten. het platte dak zou bovendien 
toelaten  om de ruimte terug te winnen 
die het gebouw innam op de begane 
grond. het is precies deze ‘afwezig-
heid’ van architectuur die de fascinatie 
van verschillende generaties architec-
tuurstudenten voor de Parking ’58 ver-
klaart. (afb. 12a, 12b, 12c) de verschil-
lende vloerplaten lijken elk een eigen 
wereld te kunnen huisvesten, terwijl 
het fenomenale zicht op de binnenstad 
van op het platte dak (afb. 13) al jaren 
als een   insider’s tip    voorkomt in talloze 
reisgidsen.  

  10a   10b 

 Afb. 10a en 10b 

 binnen- en buitenzicht van de parking 58
(a. de ville de goyet, 2014 © gOb). 
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voorstellen van studenten faculteit architectuur Ku leuven, campus sint-lucas brussel, voor ingrepen in de parking ’58, ontwikkeld tijdens 
een projectweek in 2014.

Afb. 12a

Curtain Wal (Tom uyttendaele, Heleen verheyden,  
Tarick astitou, Taycan Karas)

Afb. 12b

Urban Forest (lotte D’Haene, Jim Du pan, Chee Chung lum)

Afb. 12c

 Urban Farming (Joannes stockbroekx, arthur Hubert, youssef abdellaoui, rutger van Hoef).

Afb. 11

le Corbusier, principe Dom-Ino, 1914, 
le Corbusier, œuvres complètes, 
1919-1929, p. 23.  
(© fondation le Corbusier)
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door zijn semipublieke karakter in de 
dichtbebouwde en sterk geprivatiseer-
de binnenstad fungeert de Parking ’58 
in de brusselse collectieve verbeelding 
als een soort vrijhaven. In de zomer-
maanden worden er bijvoorbeeld erg 
succesvolle ‘rooftop-apéros’ georga-
niseerd.15 het betonnen skelet van de 
Parking ’58 is daardoor een projectie-
vlak geworden voor alternatieve visies 
op toekomstige stedelijkheid waar vrij-
heid, ruimte en toe-eigening centraal 
staan. dat werd nog het duidelijkst toen 
de huidige eigenaar in 2012 zijn plan-
nen bekendmaakte voor een nieuwe 
invulling van de site met 30.000m² kan-
toorruimte, 1200m² handelsruimtes, 
5.000m² voor huisvesting en 859 par-
keerplaatsen. nog voor het ontwerp 
van bruno albert & associés officieel 

bekend gemaakt werd, circuleerde 
al een anoniem, fictief tegenvoorstel. 
In de beste brusselse traditie van de 
contre-projets uit de jaren zeventig en 
tachtig, waarbij organisaties als arau 
alternatieve ontwerpen voorstelden als 
kritiek op het (ontbreken van) stedelijk 
beleid, hekelde het de privatisering van 
de site, het exclusieve karakter van het 
project en het grote aandeel kantoren 
(met bijhorende verkeersdruk) door 
de huidige betonstructuur als basis te 
nemen voor een gemengd project met 
sociale woningen, een publiek park op 
het dak, een crèche voor de buurt, etc. 

hiermee werd de discussie over de toe-
komst van deze site werkelijk scherp 
gesteld: de historische rol van deze plek 
in de ontwikkeling van brussel vraagt 

voor de toekomst een ambitieus, stede-
lijk gebouw dat meer doet dan privacy, 
luxe en comfort bieden aan een selecte 
groep bewoners en gebruikers. het gaat 
hier met andere woorden niet om archi-
tectuur maar om stedelijkheid: hoe kan 
een nieuwe invulling van dit perceel het 
gemengde en publieke karakter van 
deze cruciale plek versterken? zo be-
keken vormt het betonnen skelet van 
de Parking ‘58 niet langer noodzakelijk 
een stadskanker, maar een mogelijke 
hoeksteen in de opwaardering van het 
brusselse stadscentrum.

Afb. 13

Zicht parking ’58 (© a. Henderick).
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Urban renewal in the  
rear-view mirror  
Parking '58 in brussels

the site of Parking ’58, situated 
at the very heart of brussels  has 
always played an important role 
in the economic development of 
the city. over the centuries it was 
part of the medieval inland port, 
a fish market in the 17th and 18th 
centuries and, after the vaulting  
of the senne and the conversion  
of the dock areas in the late  
19th century it became the Central 
Covered market for general 
foodstuffs. In the middle of the  
20th century, a multi storey car 
park was built in order to ensure 
the accessibility of the city centre 
to automobiles. on the eve of 
a new chapter in this story, 
where the current building will 
be replaced with a mixed-use 
structure containing both offices 
and residential space, this article 
addresses the changes which this 
exceptional site has undergone 
and also looks at the heritage 
value of Parking ’58.
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