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CHRYSALIS

PROGRAMMA
- ontwerp en realisatie van een nieuw kantoorgebouw

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
Stevibis en Banimmo

CONTACTPERSOON 
Dhr. Robert Coppens / +32 2 710 53 14

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv  

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
1999 - 2002

LIGGING 
Wetstraat 34-36
B-1040 Brussel

OPPERVLAKTE 
6.700 m² 

BUDGET 
€  2.400.000 

KANTOORGEBOUW

FOTOGRAFIE Marie-Françoise Plissart  & Steven Massart
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CHRYSALIS

Het Chrysalisproject biedt met zijn 6.700 m² werkruimte voor 
een 170-tal personen en werd gerealiseerd binnen voor-
opgestelde timing en budget.

Het geheel van licht en ruimte, uitzicht, interieurafwerking en 
comfort, maken van het Chrysalisgebouw ongetwijfeld een 
van de meest begeerde werkplekken in de Wetstraat.

In het hart van Brussel, vlakbij het kruispunt van de Wetstraat 
en de Kunstlaan, ontwierp SVR-ARCHITECTS nieuwe kan-
toren in opdracht van de project-ontwikkelaars Stevibis en 
Banimmo.

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen en het ka-
binet van de toenmalige Vlaamse minister van Economie 
vonden er hun nieuwe werkplek.

Een opmerkelijk gebouw waarbij de architectuur met haar 
open, heldere ruimtes zonder wandelgangen, de open 
beleidscultuur van beide instanties onderstreept. Het nieuwe 
gebouw vervangt een oud kantoorgebouw zoals de Wetstraat 
met haar eindeloos egaal gevelbeeld er zovele telt en voegt 
niet alleen een architecturale kleur toe aan de Wetstraat maar 
ook aan de omgeving er rond. Het nieuwe hoekgebouw kreeg 
een verdieping minder en een volledig afgeronde gevel. Het 
rendement van de 1000 m2 die verloren ging, werd door de 
architecten overtroffen door een betere benutting van elke 
vierkante meter en door de uitstraling en levenskwaliteit die 
het gebouw nu biedt aan zijn huurders.

Wat zie je ?


