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Michel Desvigne steekt Thurn & Taxis en zijn omgeving in een nieuw kleedje 
 
In de komende jaren zullen Thurn & Taxis en de omgeving van de site grondig 
veranderen. Er zullen verschillende groene ruimten aangelegd worden, waar de wijk 
grote behoefte aan heeft. Hiervoor werd de befaamde Franse landschapsarchitect 
Michel Desvigne uitgekozen. Hij moet zijn moderne en progressieve stempel op de 
historische site drukken. 
 
Naast nieuwe bouwwerken (woningen, kantoren en voorzieningen) komt er een 
grote groene ruimte (van 9ha) die de wijk een landschappelijk karakter zal 
toebrengen. Dit grote park zal een verbinding vormen met de andere groene ruimten 
die in het gebied ingericht zullen worden, zoals de landschaps- en recreatieve ruimte 
aan de Materialenkaai en de groene voorzieningen langs de spoorweg ten noorden 
van de site. “Al die ruimten zullen op termijn een echt netwerk vormen van 20 ha met 
oog voor kwaliteit op functioneel en landschapsvlak. Een revolutie voor de 
buurtbewoners en alle Brusselaars!” verklaart een verheugde Evelyne Huytebroeck, 
minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing. 
 
De groene ruimten zullen op verschillende ogenblikken en door verschillende 
instellingen ingericht worden. Om er de coherentie en de kwaliteit van te 
garanderen, heeft Leefmilieu Brussel, onder impuls van Evelyne Huytebroeck, een 
landschaps- en stedenbouwkundige studieopdracht gelanceerd. Het doel is om alle 
projecten vanuit dezelfde strategische landschapsvisie te ontwikkelen. Deze visie zal 
een basis vormen voor de verschillende projecten en een evenwicht bieden tussen 
de behoeften van de buurtbewoners en de andere bezoekers. 
 
Michel Desvigne staat dus in voor de opdracht, die op 6 oktober van start ging 
en 15 weken zal duren. Het adviescomité onder leiding van meester-architect 
Olivier Bastin heeft de Franse landschapsarchitect omwille van zijn originele 
aanpak gekozen. Het werk van Michel Desvigne zal gebaseerd zijn op het 
ontwerp van een park in evolutie middenin een stad in beweging. Een plek die 
bezoekers aanzet en stimuleert om de ruimte op veel verschillende manieren 
te testen en te gebruiken, met oog voor flexibiliteit op het vlak van tijd en 
ruimte.  

Michel Desvigne heeft, in samenwerking met andere grote architecten, ondermeer 
het Dallas Center for the Performing Arts (Dallas), het Draï Eechelenpark 
(Luxemburg), een tuin voor de Keio University (Tokyo) en de tuin van het Ile Seguin 
(Parijs) gerealiseerd. 
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