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Portugese architect bouwt 
wooncomplex in Scheutbospark 
tussen Anderlecht en Dilbeek 
| ARCHITECTUUR | PROJECTEN | NIEUWBOUW | WONEN |

In het park heerst een weldadige rust, er rijdt 

geen verkeer en het bovengrondse deel van 

het project is volledig autovrij. Zo worden be-

woners en bezoekers meteen bij het binnen-

rijden van de site uitgenodigd om hun wagen 

in een ondergrondse garage te parkeren en 

de lift naar de appartementen te nemen. Win-

kels, scholen, supermarkten en restaurants 

bevinden zich op wandelafstand.

De ontwikkelaar heeft bijzonder veel aandacht 

besteed aan de aspecten ‘milieu’ en ‘duur-

zaamheid’. Zo komen er zonnepanelen, een 

groendak, wordt er hoogwaardige thermische 

isolatie geplaatst. Er worden daarnaast 64 bo-

men geplant én het project krijgt een systeem 

voor de terugwinning van regenwater.

ORIGINELE ARCHITECTUUR

De twee kleine gebouwen in grijze baksteen 

harmoniseren met de twee doodlopende stra-

tjes die naar het park leiden. De bronskleurige 

aluminium panelen op de gevel van het hoofd-

In de Tarantellastraat aan de rand van het Scheutbospark in Anderlecht werd zopas het officiële startschot gegeven van 

het vastgoedproject Motown Parc. Het werd ontworpen door de internationaal bekende Portugese architect André Campos 

van AJ Arquitectos, dat voor het eerst een project in Brussel realiseert. Dit gebeurt in samenwerking met het Brusselse 

architectenbureau ALTA, dat geleid wordt door Marco Pizzuti. De opdrachtgever is de Brusselse projectontwikkelaar Motown 

Development.

Motown Parc omvat in totaal 64 appartemen-

ten en situeert zich in de buurt van de Ninoof-

sesteenweg in Anderlecht. Meer bepaald aan 

het einde van twee doodlopende straten, te-

genover het Scheutbospark, dat sinds 1997 

is opgenomen op de Europese lijst Natu-

ra 2000. AJ Arquitectos maakt gebruik van 

bronskleurig aluminium, dat door zijn reflecte-

rende eigenschappen het park naar zich toe-

trekt. Het lijkt wel alsof het park, via de gro-

te raampartijen en de ruime terrassen op het 

zuiden, overvloeit in de 64 appartementen. 

“De ligging aan de rand van het park en het 

feit dat het om een echt architecturaal parel-

tje gaat, maken van Motown Parc zonder twij-

fel een uniek project”, verklaart Alon Amar, de 

zaakvoerder van Motown Development.
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gebouw zorgen voor een eigentijdse uitstraling 

en weerspiegelen op subtiele wijze het licht 

en de groene schakeringen van het park.

De woonkamers van de twee- en drieslaap-

kamerappartementen lopen van gevel tot ge-

vel en zorgen op die manier voor meer licht 

en uitzicht op de natuur. De woon- en eetka-

mers hebben ramen over de volle breedte met 

aan de ene kant een balkon en een uitzon-

derlijk uitzicht op het park en aan de andere 

kant een groot terras ontworpen als buiten-

leefruimte waar het aangenaam vertoeven is 

dankzij het zachte zonlicht uit het zuiden en 

het uitzicht op de nieuwe tuin.

Ondanks de uitzonderlijke ligging en de unieke 

architectuur, worden de appartementen aan-

geboden tegen een betaalbare prijs. De prijs 

van een studio bedraagt 175.000 €, een ap-

partement met één slaapkamer kost 199.500 

€, voor eentje met twee slaapkamers is dat 

255.000 € en voor drie zit je 374.000 €. De 

prijs van een penthouse met een terras van 

meer dan 50 m² begint bij 415.000 euro. De 

prijzen zijn berekend zonder de kosten en btw
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