
 

 

 

 

Communiqué de presse     Mardi 26 septembre 2017 

 
 

M-Square : un ensemble résidentiel emblématique pour Molenbeek. 
 

 
Lancé en novembre 2015, M-Square est un ensemble de six résidences situées dans un 
parc paysager à proximité immédiate du parc de Scheutbos, le long du boulevard 
Mettewie à Molenbeek Saint-Jean. 
 
 
Un triple événement qui souligne le succès du projet 
 
Aujourd'hui, trois des six bâtiments de ce vaste projet sont en voie d'achèvement ou 
achevés. En témoigne un triple événement illustré par : 
 

- L’inauguration des 63 appartements du Square C 
- L’achèvement du gros œuvre du Square D composé également de 63 

appartements 
- La pose de la première pierre de la maison de repos et de soins de 141 

chambres et flats  

Thibaut Dumortier, Administrateur Délégué de Burco explique : « nous avons voulu 
donner une nouvelle dimension qualitative au quartier: l’harmonie architecturale, 
l'aménagement paysager et la diversité des fonctions donnent une nouvelle impulsion 
dynamique au quartier ».  

Et Edouard Herinckx Administrateur Délégué de Thomas & Piron Bâtiment  de 
rajouter : «Vu le succès de la commercialisation des deux premières phases,  le 
projet M-Square répond clairement à une demande pour des logements de qualité à 
prix abordables. Les investisseurs à la recherche d’un rendement et d’une plus-value 
à terme l’ont aussi bien compris.  

Ensemble avec Burco, nous tenons à saluer l’attention particulière au projet de 
Madame la Bourgmestre Françoise Schepmans, ainsi que du Collège échevinal de 
Molenbeek-Saint-Jean.  Nous les remercions aussi de leur soutien continu dans le 
cadre de la réalisation de ce projet".  

 

  



 

 

 

 

Une réponse aux besoins sociaux et démographiques 

A terme, dans une approche multigénérationnelle, le projet comptera 250 logements.  
Une crèche, une maison de repos et de soins de 141 chambres et suites viendront 
compléter le site. Les appartements auront la possibilité d’être reliés au service 
d’appel infirmière de la maison de repos et de soins, offrant ainsi aux futurs 
habitants la possibilité de rester significativement plus longtemps chez eux dans un 
environnement sécurisant.  

« En tant que Bourgmestre de Molenbeek, je ne peux que remercier les promoteurs 
d’investir dans notre commune.  Ce type de projets conforte bien le changement de 
Molenbeek-Saint-Jean : notre commune évolue sans cesse et offre un environnement 
toujours plus accueillant pour ses habitants » souligne Françoise Schepmans. 

 

Qualités esthétiques et techniques - intégration des espaces verts 

M-Square présente une architecture contemporaine sobre et élégante signée par les 
bureaux DDS & Partners (pour les appartements) et Archi 2000 (pour la maison de 
repos et de soins) : qualité d’habitabilité, finitions soignées, isolation tant thermique 
qu’acoustique performante caractérisent ces logements qui offrent un grand confort 
de vie dans un quartier en pleine évolution.  

Une attention toute particulière a été apportée au projet d’aménagement des 
espaces verts et à l’intégration du projet dans le quartier, conditions nécessaires 
pour un retour à la ville.  
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Persbericht     Dinsdag, 26 september 2017 

 
 

M-Square: een herkenbaar residentieel project voor Molenbeek 
  

 
Het in november 2015 opgestarte M-Square is een geheel van zes residentiële 
gebouwen in de onmiddellijke nabijheid van het Scheutbospark, langs de 
Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek.  
 
 
Drieledig evenement illustreert het succes van het project 
 
Vandaag worden of zijn drie van de zes gebouwen van dit grootschalige project 
voltooid. Om dat in de verf te zetten, is een drieledig evenement gepland: 
 

- De inhuldiging van de 63 appartementen van Square C 
- De voltooiing van de ruwbouw van Square D, eveneens bestaande uit 63 

appartementen 
- De eerstesteenlegging van het woonzorgcentrum met 141 kamers en serviceflats 

Thibaut Dumortier, gedelegeerd bestuurder van Burco legt uit: “We wilden de wijk 
een nieuwe kwalitatieve dimensie bezorgen: de architecturale harmonie, de 
inrichting van de omgeving en de diversiteit van de functies creëren een nieuwe 
dynamische impuls in deze stedelijke omgeving.” 

Edouard Herinckx, gedelegeerd bestuurder van Thomas & Piron Bâtiment voegt 
eraan toe: “Gezien het commerciële succes van de eerste twee fasen, beantwoordt 
het M-Square project duidelijk aan een vraag naar kwaliteitswoningen tegen een 
redelijke prijs. Ook beleggers op zoek naar rendement en meerwaarde op termijn 
hebben dat goed begrepen.  

Net als Burco zijn we bijzonder erkentelijk voor de aandacht die het project kreeg 
van mevrouw de burgemeester Françoise Schepmans, en van het schepencollege van 
Sint-Jans-Molenbeek. We willen hen bedanken voor hun onafgebroken steun bij de 
totstandkoming van dit project.” 

 

Een antwoord op sociale en demografische noden 

Op termijn zal het project 250 woningen tellen. Een kinderopvang, een 
woonzorgcentrum (WZC) met 141 kamers en serviceflats zullen de site vervolledigen 
vanuit een multigenerationele benadering. De appartementen zullen kunnen worden 
verbonden met de verpleegkundige oproepdienst van het WZC, wat de toekomstige 
bewoners de mogelijkheid zal bieden om veel langer thuis te wonen in een veilige 
omgeving.  



 

 

 

 

“Als burgemeester van Molenbeek kan ik de ontwikkelaars alleen maar dankbaar zijn 
om in onze gemeente te investeren. Dit soort projecten onderbouwt de verandering 
die zich voltrekt in Sint-Jans-Molenbeek: onze gemeente evolueert voortdurend en 
wordt een steeds aangenamere plek voor zijn bewoners”, onderstreept Françoise 
Schepmans. 

 

Een project met stedenbouwkundige lasten in natura 

Voor het eerst in Brussel kozen de ontwikkelaars van M-Square er vrijwillig voor om 
de stedenbouwkundige lasten om te zetten in een compensatie in natura zoals 
vastgelegd in het Gewestelijk Besluit van 26 september 2013. Het Square C project 
omvat de realisatie van 9 geconventioneerde woningen die toegankelijk zijn voor 
kopers die voldoen aan de voorwaarden van het besluit en verkocht worden aan 
€ 1.940/m². 

“Dankzij het M-Square project zien we voor het eerst in het gewest de bouw van 
geconventioneerde woningen via stedenbouwkundige lasten”, aldus Karim Majoros, 
een opgetogen schepen van Huisvesting. “Voor veel bemiddelde Molenbeekse 
gezinnen is het niet altijd eenvoudig om in de gemeente te blijven wegens de 
vastgoedprijzen. De oplossing die hier wordt ontwikkeld door M-Square in 
samenwerking met citydev.brussels biedt originele oplossingen voor de inwoners van 
Molenbeek om tegen een plafondprijs eigenaar te worden en zo hun familie te laten 
(op)groeien in Molenbeek.” 

 

Esthetische en technische kwaliteiten – integratie van groene ruimten 

M-Square kenmerkt zich door een sobere en elegante, eigentijdse architectuur van de 
hand van DDS+ (voor de appartementen) en Archi 2000 (voor het woonzorgcentrum): 
woonkwaliteit, verzorgde afwerking, hoogwaardige thermische en akoestische isolatie 
zijn belangrijke troeven van deze comfortabele woningen in een wijk in volle 
evolutie.  

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de groene ruimten en aan 
de integratie van het project in de wijk, wat ontegensprekelijk voorwaarden zijn om 
mensen terug naar de stad te krijgen.  
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