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be-MINE 
Beringen
Carve 

Project team:  Carve (ontwerp- en 
ingenieursbureau) Krinkels (landschapsaannemer)  
Omgeving (landscape architecture + urbanism)
Year:   2015-2016
Area:   1200 m² (which 5200 m2 rope forest, 
1200 m2 prismatic play surface, 1200 m2 coal 
square)

The Beringen mining site comprises 100,000 m² of 
existing building assets. This makes it the largest 
industrial heritage site in Flanders and unique in 
Europe. Of all other mining sites in the province 
Limburg, it is the only site where the industrial heart 
of the mine was preserved. The mining site is located 
in the small-town area of Limburg’s third largest city.

Under the name be-MINE, the site is now being 
repurposed as a tourist-recreational project.  The 
urban plan is made by Antea Group. Urban functions 
such as living, working and shopping are intertwined. 
The master plan provides for an experience 
component in and around the protected buildings. 
Tourism, culture, relaxation and shopping pleasure 
are central here. On the other hand, the master plan 
also foresees an important residential component, a 
new neighborhood with the name ‘Wonen op be-
MINE’. The entire project represents an investment of 
150 million euros and 500 jobs.  
 

Design Decisions & Process
The team of Carve and Omgeving (design) and 
Krinkels (contractor) won the international 
competition to design an adventurous play-scape and 
landmark on a ‘terril’ in Beringen, Belgium, in January 
2015. The adventure mountain is part of the touristic, 
recreative project be-MINE, that aims to breathe new 
life into the monumental coalmining site in Beringen, 
the largest industrial-archeological site in Flanders. 
The former mining city asked to add new function to 
the 60 meter high rubble mountain, and to redevelop 
the old industrial buildings into a cultural hotspot 
where its history can be experienced in a playful way.

The design consists of three parts, that create a unity 
with the mountain and its past: a pole forest as a 
landmark, an adventurous prismatic play surface on 
the flank of the mountain and a coal square on the 
top of the ‘terril’. The spine of the ensemble is a 
straight stairs that provides access to all levels. At 
night, a light line along the stairs makes the 
topography of the terril visible. All integrated play-
elements in both the pole forest and the prismatic 
playsurface have one thing in common: they 
challenge children physically, to play together and use 
their motor skills. The sensation of an increasing 
height and difficulty level of the ‘parcours’ – the 
higher you climb, the more difficult it gets – asks for 
collaboration and mutual encouragement, until one 
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reaches the top. Cooperation and stimulation are 
therefore intrinsically connected with the play 
experience, as an immaterial reference to the hard 
physical work of the old mine-workers, who had to 
trust one another unconditionally.
 
Pole forest as reference to the mining past
The topography of the landscape has regained 
structure and is made visible by a pole forest: 1.600 
timber poles are anchored in the northern flank of the 
terril, from top to bottom. The rounded poles refer to 
the mining past; they were used for supporting the 
kilometres long underground mining shafts. It is a 
strong spatial gesture and an intervention that relates 
to the scale of the hill and the industrial heritage on 
this location. A part between the poles has been 
dedicated to an adventurous play course with 
balancing beams, climbing nets, hammocks, a 
labyrinth and a rope course. The poles are placed in a 
grid, which results in an interesting perspective effect: 
the sightlines create an experience that reminds of 
the dark mining shafts of the past.

Prasmatic Playsurface
Wedged in between the pole forest lies a large, 
prismatically shaped play surface. It has been 
‘draped’ over the terril, following its height-lines – a 
gesture that is visible from afar. The surface is a 
challenging object, that narrows down to the top and 
‘crumbles’ at the foot of the hill. This tectonic 
landscape offers space to an endless variation of play 
options, and is scattered with crawling tunnels, 
climbing surfaces with climbing grips and ‘giant 
stairs’. Its spectacular highlight is the more than 
twenty meters long slide, which is placed halfway up 
the hill and is integrated within the relief of the 
concrete play surface. The various prismatic surfaces 

invite children to climb, slide, hide and discover. The 
surface consists of sloped, horizontal and vertical 
crossings, inspired by the underground mining shafts.
 
Coal Square
On top of the terril, at sixty meter height, a ‘Coal 
Square’ was created that reflects both the past as the 
present character of the terril. The square is sunken 
and visualises the presence of the ‘black gold’. Its 
sunken position provides shelter from the strong 
winds at the top of the hill. In the middle of the square 
the horizon will not be visible anymore, directing full 
attention to the clouds above. The sloped edges of 
the Coal Square can be used for seating and contain 
historic information on the site and the surrounding 
mining landscape. Visitors can take a stroll on the 
raised talud and enjoy the panoramic views on the 
surrounding Limburg mining landscape. Together, the 
pole forest, the prismatic play surface and the Coal 
Square create a unique addition to the Masterplan 
Adventure Mountain, drawn by Antea Group, and are 
a valuable contribution to the transition of Flanders’ 
largest industrial heritage towards a touristic, 
recreative project. On the 9th of September 2016 the 
Adventure Mountain was festively inaugurated.
 
Together, the pole forest, the prismatic play surface 
and the Coal Square create a unique addition to the 
Masterplan Adventure Mountain, drawn by Antea 
Group, and are a valuable contribution to the 
transition of Flanders’ largest industrial heritage 
towards a touristic, recreative project. On the 9th of 
September 2016 the Adventure Mountain was 
festively inaugurated.
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Hostel Wadi 
Hoge Rielen
Studio Associato Bernardo Secchi, Paola Viganò 

Architect:   Studio Bernardo Secchi 
- Paola Viganò (It)
Klant:    Vlaamse overheid, AFM
Programma:   hostel (76 bedden in 18 
kamers + 2 voor mensen met functiebeperking)
Grootte:   952 m²
Bouwjaar: 2007-2013

Hoge Rielen
Hostel Wadi is gesitueerd in de Hoge Rielen, een 300 
hectare bos van een voormalig militaire basis van de 
Britten. In 1974 is het overgekocht door het ministerie 
van nationale opvoeding en Nederlandse cultuur. Het 
wordt het sindsdien gebruikt voor educatie en vrije 
tijd met het tientallen hostels, restaurants en 
bezienswaardigheden. Studio Secchi en Viganò heeft 
in 2004 de prijsvraag voor het Masterplan gewonnen. 
Belangrijkste pijlers voor dit plan zijn: 
• Respect voor het oorspronkelijke militaire 
karakter van het domein (met name restaureren oude 
militaire loodsen, voor bijvoorbeeld ‘loodskamperen’)
• Een bosbeheerplan dat leidt tot meer 
gevarieerde bossen en biotopen
• Herstel van de middenweg als belangrijkste 
verbindingsweg voor fietsers en voetgangers

Hostel Wadi
Het O-vormige gebouw omcirkelt een dennenbomen 
bos - als een herinnering aan het verdwijnen van dit 

artificiële landschap, dat snel aan het veranderen is 
naar een loofbomen bos. De binnentuin fungeert ook 
als wadi, wat waarschijnlijk de naam verklaart.
Shared space was een belangrijk thema voor de 
architecten: de uitzichten gebeuren vanuit collectief 
terrein. De binnenste rand van de cirkel is een glazen 
hal kijkend op de tuin – door de ontwerpers een 
wintergarden genoemd. Deze is niet volledig rond 
maar neemt een vrijere vorm aan. De hal borgt 
continuïteit tussen interieur en exterieur. Het dak is 
naar binnen gekanteld, als een klassieke ‘impluvium’ 
uit de oudheid, waar een binnenruimte ook wordt 
omkaderd. 
Het masterplan kent 3 fundamentele landschappen: 
natuurlijk, militair en educatief. Het hostel vormt een 
eenheid met deze 3 landschappen. Het concept is 
ideologisch en roept om collectiviteit. Er bevindt zich 
een dualiteit in de vraag naar een groepservaring – 
hoe leven we samen- , tegenover de onmogelijkheid 
om dit soort kwaliteiten te realiseren in onze 
geatomiseerde cultureel diverse samenleving, terwijl 
het tegelijkertijd een informaliteit suggereert. 
De structuur is gemaakt van houten planken en een 
ballon frame. ‘Betonwood’ panelen op de vloer 
verzachten de overgang van buiten (beton) naar 
binnen (houten afwerking). De façade is gemaakt van 
Europese lariks, vanwege zijn resistentie tegen de 
elementen, en de keuze voor verkleuring naar grijs 
over de tijd. 
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Studio Secchi Viganò
Dit italiaanse architectenbureau werkt aan 
stedenbouw-, landschap- en architectuurprojecten 
door heel Europa. Bernardo Secchi, het gezicht van 
het bureau, heeft naam gemaakt in de theorie 
omtrent stadsontwikkeling en stedenbouw. Hij heeft 
veel geschreven over de democratisering van 
publieke ruimte en ‘comment vivre ensemble’ (hoe 
samen te leven). In zijn boek La città dei ricchi e la 
città dei poveri (2013) zegt hij dat de strijd tegen 
sociale ongelijkheid, gerepresenteerd in een ruimtelijk 
oneerlijke structuur van de stad, een bepalend 
onderwerp moet zijn in alle stedenbouwkundige 
projecten. 
Zowel Secchi als Viganò hebben bij verschillende 
universiteiten gewerkt (o.a. Milan, Venetië, Leuven, 
EPFL). De studio is zeer actief in België. Ze hebben 

onder de markt in Kortrijk, en Park Spoor Noord in 
Antwerpen en het Masterplan Nieuw Zuid in 
Antwerpen op hun naam staan. In Nederland hebben 
ze slechts 1 project staan, Randwyck city area in 
Maastricht. Saillant detail: Secchi liet in zijn testament 
opnemen dat zijn as verstrooid moet worden op de 
begraafplaats Hoog-Kortrijk, die hij zelf had 
ontworpen. 
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Uhasselt 
Hasselt
noA architecten 

office: noA.architecten
Building: 041 Hasselt University, Faculty for Law and 
Rectory (pastorie)
Budget: 9.371.998 EUR
Period: 2010-2012

Restoration and extension of former prison, new 
faculty building for Faculty of Law and rectory. 
After the name of the institution changed to Hasselt 
University, there was also a desire to acquire a more 
pronounced physical presence in the city centre. 
When a Faculty of Law was established, this desire 
took concrete form. The search for a suitable location 
led to the former prison. 
This urban campus consists of three buildings. The 
former prison is the public focal point, and also takes 
on the role of urban reception area for lectures and 
symposia. The Faculty of Law stands on the land 
behind it and the Rector’s Office is sited next door 
along the city’s ring-road.
The prison dates from 1859. Although it looks like a 
star-shaped panopticon, it isn’t. From the 
monumental central hall you see the end walls of the 
cells, built back to back with the corridors running 
along the outside. The hall did not originally contain a 
central control post, but a pulpit (preekstoel). It was 
intended that a combination of religion and individual 
isolation would lead the prisoners to see the error of 
their ways.

The prison dates from 1859. Although it looks like a 
star-shaped panopticon, it isn’t. From the 
monumental central hall you see the end walls of the 
cells, built back to back with the corridors running 
along the outside. The hall did not originally contain a 
central control post, but a pulpit (preekstoel). It was 
intended that a combination of religion and individual 
isolation would lead the prisoners to see the error of 
their ways.
The faculty building with its classrooms and 
lecturers’ rooms nestles into a piece of land at the 
back. Scale is important here, and the upward-
sloping fan shape eases the confrontation between 
the large volume and the terraced houses on the 
other side of the cycle path. It has become an inviting 
building with broad, light corridors, open wooden 
staircases and a surfeit of space where students can 
spend their time. The red bricks, wooden doors and 
pivot windows are elements from traditional school 
buildings. The building has its own spacious entrance 
with a distinctive concrete canopy, a stylish bench 
and a three-branched lamp-post. It has a 
subterranean passageway to the prison building and 
it is spatially interwoven with an outdoor auditorium, 
which makes for an unexpectedly complex and light 
space.
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Z33  
Hasselt
Francesca Torzo

Architect:   Francesca Torzo
Location:  Hasselt
Client:    Provincie Limburg, Z33
Program:   Contemporary art gallery
Size:    4.664 m2 + exterior 300 m²
Costs:   8.800.000 eur incl.vat
Year: 2011-2019

Project description (from website architect)
Z33 belongs to the Beguinage of Hasselt, a 
monument and a part of the city.
The historical complex resembles an island in the 
urban tissue, due to the exceptional size of the void 
and for the permanency of its border through history, 
an incongruous but continuous system of brick 
constructions.

Z33 is part of this wall of buildings around the park. 
The park is the centre.

The design aims to promote it as place of rest, with a 
different sound from the bustling of the city centre.
The protection is given by the layering of the built 
border with its varying degrees of privacy: the park, 
the Begjinhof gardens, walls and gates, the plants 
and the herbs, the almost blind wall of the Jenever 
Museum and its silent chimneys, the modern severity 
of Vleugel’58, the solid opening of the Poortgebouw.
The house for contemporary art is one building made 

of two: the exisiting Vleugel ’58 and the extension 
building.

Vleugel’58 will remain a sequence of “chambres 
d’exposition”, a classical infrastructure of room with 
fine proportions and a certain degree of anonymity. 
The extension building is an ensemble of simple 
rooms that vary in size, proportion and light 
atmosphere and that overlook each other through the 
others: the complexity of the spatial pattern echoes 
the multiplicity of experiences of a city, with gradients 
between public and private, exposed or intimate.
The facade is the most delicate part of the project: it 
is the expression of the “house” towards the street.
The facade is bound to the brick architecture of the 
context: a continuous traditional solid masonry with 
variations in colour and size of both bricks and joints. 
It is an innovative construction of a double solid wall: 
an interior warm structure coupled with an exterior 
cold structure, which has movement in relation to 
temperature variations.

The design sets the goal of the construction of a solid 
façade in line with the traditional masonry, developing 
a solution, which is congruent and feasible with the 
technical knowledge and production possibilities of 
the present day.

This can be achieved by building the exterior wall of 
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the façade as a solid composite reinforced brick-
mortar wall, reducing to a mimimum the quantity of 
dilatation joints.
Walking along the street people experience the 
quietness of a long solid brick wall and a few 
openings from which one is overlooked by leaves and 
branches. 
Curriculum vitae Francesca Torzo
Francesca Torzo (*1975 in Padova, Italy) established 
her own studio in Genova in 2008. She has studied 
architecture at the TU Delft, ETSAB Barcelona, AAM 
in Mendrisio, and the IUAV in Venice. She has been 
working for Peter Zumthor in Haldenstein and 
Bosshard Vaquer in Zurich and has been a teaching 
assistant for Atelier Bearth at the Accademia di 
Architettura di Mendrisio in Switzerland. Since 2017 
she is holding a professorship at the Bergen School 
of Architecture in Norway and in 2020 at the 
Accademia di Architettura di Mendrisio.
Torzo has been part of the 16th architecture Biennale 
in Venice, Freespace curated by Yvonne Farrell and 
Shelley McNamara in 2018 and was appointed 
chairman of the Maarten Van Severen Foundation in 
Ghent between 2018 and 2019.
She received the WA Moira Gemmill prize in 2020. 
Her project for the extension of the Z33 in Hasselt 
has been awarded with the International Piranesi 
award in 2018, as well as with the Italian Architecture 
prize in 2020. The project has also been nominated 
for the Mies van der Rohe award of 2020.

level 0

level 1

lvevel 2
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Stedenbouwkundig plan  
Louvain la Neuve

Louvain-la-Neuve, Nieuw Leuven, is een 
universiteitsstad in de Belgische provincie Waals-
Brabant en onderdeel van de stad Ottignies-Louvain-
la-Neuve. Louvain-la-Neuve ligt ongeveer 20 
kilometer ten zuidoosten van Brussel en is specifiek 
gebouwd om de Université catholique de Lou-vain te 
huisvesten. Het is een geplande stad, gesticht in de 
jaren 1970. Het speciale aan de stad is dat ze in een 
vallei ligt waarop een grote betonplaat is aangelegd, 
de ‘dalle universitaire’, die de stad ondersteunt. In het 
stadscentrum zelf zijn bijna geen auto’s te zien, want 
die rijden op wegen onder het centrum, waar ook 
verschillende parkeergarages aanwezig zijn. Overal 
zijn er liften aan-gelegd waarlangs men zich tussen 
de twee niveaus kan bewegen. Ook alle winkels 
worden onder-gronds bevoorraad.

Louvain-la-Neuve is de enige compleet geplande stad 
in België na Charleroi (1666). Louvain-la-Neuve dankt 
zijn oprichting aan de taalstrijd die België in de jaren 
60 opschudde. Na de kwes-tie ‘Leuven Vlaams’ in 
1968 die leidde tot de opsplitsing van de Leuvense 
universiteit in een aparte Nederlandstalige en 
Franstalige universiteit, werd besloten de Franstalige 
universiteit, die niet lan-ger in het Vlaamse Leuven 
kon blijven, niet in een bestaande Waalse stad te 
vestigen maar de campus te bouwen te midden in de 
velden van Waals-Brabant en deze site uit te bouwen 
tot een nieuwe stad.

Professor Michel Woitrin werd door rector magnificus 
monseigneur Massaux aangesteld om het project tot 
een goed einde te brengen. Michel Woitrin stelde 
hiertoe een ploeg architecten en ste-
denbouwkundigen samen, onder meer gevormd door 
professor Raymond M. Lemaire, Jean-Pierre Blondel, 
Pierre Laconte en Bernard de Walque.

Van 1968 tot 1975 gaf die ploeg vorm aan het 
stedenbouwkundige concept van Louvain-la-Neuve. 
In tegenstelling tot de nieuwe Franse en Engelse 
steden, is hier een traditionele stedelij-ke morfologie 
in acht genomen. Desalniettemin is er gekozen voor 
de scheiding van verkeer en werden de diverse 
functies in zones verdeeld, kenmerkend voor de 
functionalistische stedenbouw.
De eerste bewoners, voornamelijk 
universiteitspersoneel en studenten namen hun intrek 
vanaf 1972. Naarmate de bouw vorderde en er steeds 
meer faculteiten de overstap uit Leuven maakten, 
groeide het aantal inwoners. Al van bij de start 
streefde de universiteit ernaar om naast de zuiver 
academische activiteiten ook bedrijven aan te trekken 
die sterk op onderzoek en ontwikkeling ge-richt zijn. 
Hiervoor werd al in 1971 het eerste wetenschapspark 
in België opgericht (LLN Science Park). Het 231 
hectare groot park huisvest ondertussen meer dan 
100 bedrijven goed voor zowat 4.500 arbeidsplaatsen 
en is daarmee een belangrijke economische 



41SVP en TenBrasWestinga naar België | excursieprogramma40

groeipool voor een streek die voordien vooral 
agrarisch was en sterk gericht op het nabije Brussel.
De stad is vrijwel uitsluitend eigendom van de 
universiteit, inclusief de publieke infrastructuur. 
Ge-bouwen worden onder speciaal erfpacht 
verhuurd. De universiteit heeft in de stad enkele 
musea, onder meer het Musée L, een interdisciplinair 
museum met de grootste universitaire collectie van 
het land.
 Doorsnede over het centrum van Louvain-la-Neuve 
onder meer over het plein van de bibliotheek
 
Aanleiding voor de nieuwe stad
Sinds 1970 wordt er ten zuidoosten van Brussel 
driftig gebouwd aan een nieuwe katholieke univer-
siteit met daarom heen een complete stad voor 
50.000 inwoners. We moeten naar 1962 teruggaan 
om de geschiedenis van deze new-town te kunnen 
volgen; toen besloot het Belgische Episcopaat om de 
sinds 1425 bestaande Katholieke (Vlaamse) 
Universiteit te Leuven tweetalig te maken. In de hierna 
volgende jaren groeide het Vlaamse zelfbewustzijn 
doordat de Franstaligheid zich als een olievlek 
uitbreidde. Men voelde zich bedreigd door 10.000 
Franstalige studenten, maar ook door de Franstalige 
docenten, die een grote invloed uitoefenden op het 
sociale, culturele en economische leven. Er werd 
zowel in universitaire- als regeringskringen een zware 
strijd gestreden die zelfs leid-de tot de val van de 
regering op de kwestie Leuven op 7 februari 1968. In 
dit zelfde jaar werd de beslissing genomen om 
deUniversiteit te splitsen in de K.U.L. (Katholieke 
Universiteit Leuven) en de U.C.L. (Université 
Catholique de Louvain).

Er was in 1965 een wet aangenomen waarin het 
kanton Wavre was gereserveerd als uitbreidings-
terrein voor het Franstalige gedeelte van de 
Katholieke Universiteit Leuven. De gemeente 
Ottignies was sterk geïnteresseerd in deze 
uitbreidingen en had grond aangeboden op het 
plateau van Lau-relle. Het Universiteitsbestuur heeft 
deze grond gekocht en later nog uitgebreid met 
aankopen van de aangrenzende gemeenten als 
Corbais, Corroy-le-G rand, Limal, Limette en Wavre 
zelf. Het totale oppervlak bedraagt 900 ha waarvan 

ongeveer 300 ha met bossen is bedekt.

Sinds de tweetaligheid op de Universiteit in Leuven 
bestonden er verschillende meningen omtrent de 
toekomst van het Franstalige gedeelte. Sommigen 
wilden in Leuven blijven, anderen zouden graag naar 
de Universiteit van Brussel gaan waar een terrein was 
gekocht om een universitair zie-kenhuis te bouwen. 
Weer anderen zagen meer in een Waalse stad als 
Namen of Charleroi om daar te profiteren van het 
bestaande sociaal-culturele klimaat. Uiteindelijk 
bleven als eisen voor de plaats van vestiging staan:
1) niet te ver van Brussel vandaan aangezien het 
merendeel van de studenten uit Brussel kwam;
2) in een Franstalig gebied;
3) in verband met de grondkosten niet in een 
bestaande stad;
4) het liefst in een P.S.C. gemeente (Parti Social 
Christien = Franstalig katholieke partij).

Uiteindelijk waren het professor Woitrin, samen met 
de burgemeester van Ottignies, du Monceau en de 
Amerikaanse architect Gruen die de doorslag gaven 
met het idee een geheel nieuwe stad te bouwen om 
het sociaal-culturele leven van de nieuwe universiteit 
te steunen. Bovendien was er t.g.v. de wet van 1965 al 
grond gekocht en voldeed dit terrein aan 
bovengenoemde eisen. Nieuw-Leuven oftewel 
Louvain-la-Neuve zou worden gesticht vlakbij 
Ottignies en Wavre. Vanaf dat mo-ment gaat het snel. 
In januari 1969 worden de eerste architecten en 
ingenieurs aangetrokken en een jaar later worden de 
eerste plannen al goedgekeurd. Nadat in juli 1970 de 
wet voor de finan-ciering is aangenomen wordt in 
oktober het basisplan voor de toekomstige 
universitaire stad goed-gekeurd.

Het basisplan
De negen principes van het basisplan, zoals die zijn 
opgesteld door de ‘Groupe Urbanisme Architecture‘ 
luiden:
1) LA VILLE EST A L’ECHELLE DE L’HOMME; de stad 
moet in ieder ontwikkelingssta-dium en in al zijn 
verschillende delen van menselijke afmetingen zijn.
2) LE SITE EST LA MATRICE DE LA VILLE; de stad 
moet zich niet alleen plooien naar het reliëf en de 
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Tot zover Wikipedia. In De Architect van  11 maart 1975 verscheen een uitgebreid artikel over Lou-vain-la-
Neuve door de stedenbouwkundige M. L. A. M. van Hezik, destijds werkzaam bij de Vakgroep Planologie en 
Stedebouw, beide aan de TH te Delft, daarna oprichter van het naar hem genoemde stedenbouwkundige 
adviesbureau, later VHP. Uit dit artikel blijken heel goed de ambities en verwach-tingen van destijds, goed om 
zoveel jaren later te kunnen zien wat hiervan terecht is gekomen. 

Doorsnede over het centrum van Louvain-la-Neuve onder meer over het plein van de bibliotheek Organische stad op constructief dek in meerdere lagen

Bebouwing op de ‘dalle universitaire’ met ontsluitingen en parkeergarages
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bijzonderheden van het terrein maar moet er juist een 
deel van zijn rijkdom aan vorm en ruimte aan 
ontlenen.
3) L’UNIVERSITE S’INTEGRE A LA CITE; het gevaar 
zou kunnen ontstaan dat de univer-siteit een 
homogeen sociaal klimaat zou scheppen; daarom 
moet de universiteit in de andere sociale klimaten van 
de stad integreren.
4) L’UNIVERSITE FORME LE CENTRE ANIMATION 
INITIAL ET PRINCIPAL DE LA VILLE; juist in deze 
opzet zal de nieuwe stad veel mensen trekken.
5) LA VILLE EST CONCUE POUR LE PIETON; speciaal 
de meest bezochte gebieden zijn voor de 
voetgangers gereserveerd.
6) UNE ATMOSPHERE URBAINE EST ASSUREE DES 
PREMIERS STADES DE DEVELOPPEMENT.
7) LA CONCEPTION DE BASE EST 
ESSENTIELLEMENT FLEXIBLE.
8) TOUTE IMPRESSION D’ETOUFFEMENT EST 
INVITEE AVEC SOIN; het hart van de stad is normaal 
en noodzakelijk de plaats waar zich de meeste 
activiteit ontwikkelt. De structuur ervan moet open 
blijven om vriendelijk over te komen op hen die het 
centrum veel bezoeken of er wonen.
9) LA VILLE EST UNE INTITE DANS LE PAYSAGE ET 
NON LE CENTRE D’UNE VASTE CONURBATION; de 
uitgestrektheid van de verworven terreinen en de 
aanwezigheid van grote boszones laten het toe een 
dergelijke stad te bouwen.

Tot zover de negen hoofdprincipes over Louvain-la-
Neuve, dat, wanneer het in zijn eindstadium gekomen 
is, ± 388 ha zal beslaan met een gemiddelde diameter 
van 2.200 meter. Het aantal inwo-ners zal dan 50.000 
moeten bedragen waarvan 15.000 studenten. De stad 
is verdeeld in 5 wijken die ieder de verschillende 
academische functies integreren: Bièreau, Bruyère, 
Lauzelle, Oceaie en Centre-Ville.

Uitvoering
De snelheid van ontwerpen, aanbesteden en 
uitvoeren ligt voor Nederlandse begrippen bijzonder 
hoog. Toen op 16 juli 1970 de Wet voor de financiële 
garanties door de regering werd aangeno-men, ging 
het licht voor de bouw op groen en nu, begin 1975, 
studeren reeds 10.500 studenten in Louvain-la-

Neuve, terwijl er bovendien 1.250 stafleden en 1.200 
man technisch en administratief personeel werken. 
De kalender van overgang van Leuven naar Louvain-
la-Neuve:
• 1971 Ingebruikstelling van de cyclotron.
• 1972 Instituut Wis-en Natuurkunde Faculteit van 

Toegepaste Wetenschappen. Gebouwen voor 
Mechanica, Electronica. Mijnbouw en 
Metaalkunde, Architectuur en Constructie, 
Chemie.

• 1973 Bibliotheek van de campus Wetenschappen. 
Instituten voor Chemie, Geologie, Geografie, 
Zoölogie en Botanica. Faculteit van 
Landbouwwetenschappen.

• 1974 Faculteit van Economische, Sociale en 
Politieke Wetenschappen. Eerste fase van de 
over-gang van de administratie. Faculteit en 
Instituten voor Kerkelijke Wetenschappen.

• 1975 Laatste delen van de afdelingen 
Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, 
Land-bouwwetenschappen en de Centrale 
Bibliotheek.

• 1976 Rechtenfaculteit. Faculteit van Psychologie 
en Pedagogie.

• 1977 Faculteit van Filosofie en Letteren.

Het gehele project wordt door het Rijk gefinancierd 
(op enkele kerkelijke fondsen na) door middel van de 
speciale wet van 1970, die de Universiteit een storting 
van 5 miljard Belgische francs garan-deert gedurende 
de eerste jaren voor de bouw van universitaire en 
semi-universitaire gebouwen. Bovendien zorgen 
andere wettelijke en administratieve beschikkingen 
van de staat voor de finan-ciering van aankoop en 
bouwrijp maken van de grond, de aanleg van culturele 
en recreatieve voor-zieningen, infrastructuur e.d. Men 
kan voor de snelheid van uitvoering van dit project 
twee oorzaken noemen:
1) de liberale (bijna Amerikaanse) gewoonten die in 
België bestaan op het gebied van goedkeuren van 
plannen en het verstrekken van bouwvergunningen 
e.d.;
2) de politieke noodzaak om te trachten het 
optimistische uitvoeringsschema, dat in 1968 werd 
vastgesteld, te handhaven. Dit geldt niet voor de 
subsidies, aangezien de U.C.L. het grootste gedeel-te Erasmus College, het voormalige Musée L

Studentenhuisvesting met dichte balkons voor de douches en open balkons voor de keukens
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heeft gefinancierd via leningen bij de semi-overheid 
(gemeentefonds, pensioenfonds e.d.) en 
bankgroepen, vooruitlopend op de beloofde 
subsidies.
Het geheel ligt nu bijna een jaar op het 
uitvoeringsschema achter, hetgeen veroorzaakt is 
door het lang achterwege blijven van die subsidies en 
vertraging in de ontwerp- en uitvoeringsfasen. De 
verantwoordelijkheid voor ontwerpen- aanbesteden-
uitvoeren ligt bij drie diensten van de Universi-teit: 
‘Groupe Urbanisme Architecture’, ‘Service de 
Constructions’ en de ‘Service de Programmati-on/
Budget’. Zij zijn verantwoordelijk voor het basisplan, 
de uitvoeringsplannen, de gehele steden-
bouwkundige opzet en de controle op de architectuur 
van de diverse gebouwen.
De universitaire gebouwen zijn en worden ontworpen 
door architecten die daarvoor een speciaal contract 
met de Universiteit hebben afgesloten. Ook zijn er 
‘promotors’ (grote investeerders) en particulieren die 
een contract met de Universiteit hebben om bepaalde 
gebouwen (die uiteraard in de stedenbouwkundige 
plannen moeten voorkomen) uit te voeren, maar er 
bestaat een maximum in het bouwprogramma van 
10.000 m 2 vloeroppervlakte per grote investeerder, 
dit om te grote in-vloed van investeerders te 
voorkomen. De grote beslissingen worden door de 
‘Conseil de (‘Admi-nistration’ van de U.C.L. genomen, 
terwijl in kleinere zaken de ‘Administrateur Général’ 
(prof. M. Woitrin) beslist. Dit geldt uiteraard niet voor 
onderwijskwesties.

Waardering
Bij de uitvoering van Louvain-la-Neuve is men 
begonnen met de faculteiten voor de exacte weten-
schappen. Samen met een hoeveelheid woningen en 
voorzieningen vormen ze de wijk Bièreau, een van de 
vier universiteitslobben rondom het toekomstige 
stadscentrum.
Bij menigeen zal nu de vraag gerezen zijn hoe de 
ambitieuze uitgangspunten van het basisplan in de 
praktijk (tot op heden) hebben uitgepakt, ook gezien 
het tempo van uitvoeren. Bekijken we de ge-
reedgekomen delen van Louvain op de 
uitgangspunten van ‘menselijke maat en aanpassing 
aan het terrein’, dan zullen we moeten toegeven dat er 

beslist sprake is van een hoogteverschillen goed zijn 
uitgebuit.
Mede dankzij de grote aantallen studenten die zich 
voortdurend van het ene gebouw naar het an-dere 
verplaatsen en de goed doordachte looplijnen die 
elkaar op fijnschalige pleinen en pleintjes snijden, 
doet het heel aangenaam aan door dit stedelijk 
gebied te wandelen, zeker wanneer het groen wat  
meer uitgedijd zal zijn. Van het uitgangspunt: l’ 
université s’intègre a la cité ‘ valt nog weinig te 
merken aangezien er buiten het universitaire gedeelte 
nog niet veel woningen voor niet-universitair 
gebonden mensen zijn gebouwd. In het gedrag van 
de huidige inwoners valt al iets van een ivorentoren 
mentaliteit te bespeuren. Van de Engelse new -town-
ontwikkelingen is het principe van gescheiden 
voetgangers- en gemotoriseerd verkeer 
overgenomen. De voetgangerspaden gaan door 
middel van tunneltjes onder de belangrijke aan- en 
afvoerwegen door. Het autoverkeer kan via 
gescheiden rijstroken het centrum binnenkomen en 
daar ondergronds parkeren. Ook de andere 
woonwijken kunnen d.m.v. ‘cul-de-sacs’ met de auto 
bereikt worden, w aar dan ruim geparkeerd kan 
worden.

In het centrum is weinig hoogbouw gepleegd; maar 
door de monumentaliteit van vele gebouw en (in 
België beschouw en de meeste architecten zich nog 
als kunstenaar) ontstaat er toch een urbane sfeer. De 
waardering over de andere punten zijn in dit stadium 
nog moeilijk te geven.

Infrastructuur
Aangezien er veel spoorstudenten in Louvain 
studeren was de aansluiting op de spoorlijn Brussel-
Namen erg belangrijk. Men heeft een aftakking 
gemaakt tussen de stations van Ottignies en Mont-
St.Guibert en een vier kilometer lang traject naar 
Louvain gebouwd, dat bijna voltooid is. Deze lijn is 
een erg kostbaar geheel geworden, aangezien men in 
het eerste gedeelte vier kunstwerken, waar-onder een 
brug, moest aanleggen. Het middelste gedeelte is 
een open stuk gevolgd door een tun-nel en het derde 
deel is één grote tunnel tot en met het ondergrondse 
station. Dit laatste tunnel-stuk is 875 meter lang met Station Louvain-la-Neuve

Collège Albert Descamps, Gabriel Epstein & Roger Thirion, 1976-80
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een binnenmaatse diameter van 10,5 meter. Men 
heeft er totaal 716.000 m³ aarde voor moeten 
verplaatsen en er 35.000 m³ beton in verwerkt.
De geluidshinder van de trein die Louvain met Brussel 
in 20 minuten verbindt, zal op deze wijze bijna nihil 
zijn, bovendien stapt men onder het universitaire 
centrum uit zodat de loopafstanden minimaal zijn. 
Ook met de auto is Louvain goed bereikbaar door de 
goede aansluitingen op de nieuwe autobaan Brussel-
Namen en de voornaamste provinciale wegen. De 
afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer gaat in 
drie trappen:
1) een rondweg om het centrum ; ‘de rocade’, die drie 
penetratiepunten in het centrum heeft die aansluiten 
op ondergrondse parkeergarages;
2) via secundaire wegen die naar de woonwijken 
leiden en;
3) tertiaire wegen die naar afzonderlijke groepen 
gebouw en voeren.
Naast de voetgangerspaden, die in het centrum 
grotendeels overdekt zijn, bestaan er aparte fiets-
routes. Elektrische scootertjes onderhouden de 
koeriers diensten tussen de verschillende gebou-wen.
Twee autobuslijnen verzorgen de verbindingen met 
Ottignies en Wavre, bovendien bestaat er een door de 
Universiteit gefinancierde buslijn tussen Louvain-la-
Neuve en het oude Leuven. Aangezien bepaalde 
infrastructurele voorzieningen niet gesubsidieerd 
worden heeft de Universiteit besloten de 
infrastructuur over alle bewoners gelijk uit te smeren. 

Het ‘parc scientifique’
Ten zuidwesten van de stedelijke zóne is een gebied 
van 131 ha gereserveerd voor het ‘parc scienti-fique’; 
een terrein waar men laboratoria en 
onderzoekinstituten van technische bedrijven wil 
aan-trekken, deels met de bedoeling om de relaties 
tussen de universiteit en het bedrijfsleven te bevor-
deren en deels om werkgelegenheid te scheppen. Op 
dit moment zijn de volgende bedrijven er reeds 
gevestigd of gaan zich spoedig daar vestigen:
• IBM, residential education center
• MONSANTO, Technical Center (rubberen plastics)
• Omnium Chinique S.A. (16.000 m2 vloeropp.)
• Delsart (drukkerij)
• Syntex Corporation (farmacie, biologie en 

nog steeds gebruikelijk is, komen hier niet voor. 
Tuinen worden omgeven met muren, de ramen 
worden vrij klein gehouden en veel woningen 
beschikken over afgeschermde dakterras-sen. De 
koop- en huursommen zijn vergelijkbaar met die in 
andere middelgrote Belgische steden voor 
nieuwbouw. De koopprijzen voor een kamer/studio 
variëren tussen de f 15.000,- en f 20.000,- en voor een 
woning tussen de f 130.000,- en f 180.000,-. De 
erfpachtrente die men betaalt is wel wat minder dan 
de rente van de grondprijs zou zijn. (De grond blijft 
namelijk eigendom van de Uni-versiteit). 
Personeelsleden van de Universiteit hebben recht op 
een voordelige lening (lage rente). De huren liggen in 
1975 voor een studentenkamer op f 105,- per maand, 
voor een studio op f 310 ,- per maand en voor een 
complete woning tussen de f 450,— en f 800,—. 
Hierbij moet worden aan-getekend dat de gemiddelde 
huren (zonder subsidie) in België hoger liggen dan in 
Nederland. Voor het ontwerpen van de woningen 
bestaan bepaalde voorschriften, die we kunnen 
vergelijken met onze bouwverordeningen, met het 
verschil dat ze veel meer speelruimte openlaten voor 
de ont-werper en dat er veel gemakkelijker ontheffing 
wordt verleend. Men kent in België wel een soort 
bestemmingsplannen namelijk de ‘Plans Particuliers 
d’Aménagement’ oftewel de ‘Bijzondere Plan-nen van 
Aanleg’. Deze zijn voor Louvain niet strikt noodzakelijk 
omdat men daar een controleclau-sule in het 
erfpachtcontract heeft ingebouwd.

Voorzieningen
Het niveau van de voorzieningen moet vrij hoog zijn, 
aangezien Louvain voor de aangrenzende gemeenten 
een streekfunctie wil vervullen. Men heeft voor alle 
voorzieningen een oppervlak van 470.000 m² 
gereserveerd, onderverdeeld in:
• 56.700 m² voor commercieel gebruik (winkels 

e.d.),
• 60.000 m² voor kleuterscholen en crèches,
• 49.000 m² voor lagere scholen,
• 30.000 m² voor middelbare scholen,
• 10.500 m² voor openbare diensten
• 5.000 m² voor de gezondheidszorg (het 

ziekenhuis niet meegerekend),
• 9.000 m² voor culturele doeleinden,

cosmetica)
• Measurement Systems International 

(meetinstrumenten)
• Cardiac pacemakers incorporated
• Association nationale pour la protection de 

l’incendie (laboratorium voor brandpreventie)
• Union Chinique Beige (distributiecentrum van 

chemicaliën t.b.v. de Universiteit)
• Scubapro (oefenduikcylinder, 18 m hoog)
• bovendien wordt er door I.B.W. een gebouw 

neergezet waar kleinere industrieën e.d. een deel 
van kunnen huren. Louvain-la-Neuve probeert 
nog meer ‘schone’ werkgelegenheid aan te 
trek-ken, maar de Universiteit zelf blijft op dit 
moment de grootste werkgever voorde stad.

Woningen
In het jaar 2000 zal Louvain-la-Neuve ongeveer 
10.250 woningen voor de eigen bevolking en 13.200 
woningen voor de studenten beschikbaar hebben. 
Voor 1980 zijn deze cijfers vastgesteld op res-
pectievelijk 9.300 en 2.000. Deze woningen kan men 
onderscheiden in drie typen:
1) ‘unifamilial’, losstaande of geschakelde 
eengezinshuizen, met een gemiddelde dichtheid van 
42 woningen per ha;
2) ‘collectif bas’, geschakelde laagbouwwoningen met 
een dichtheid van 116 woningen per ha;
3) ‘collectif haut’, hoogbouwwoningen met een 
dichtheid van 210woningen per ha.
Men gaat ervan uit dat de woningen de basis voor het 
stedelijk karakter vormen en daaraan ook moeten 
worden aangepast. Dit wil niet zeggen dat er enorme 
gelijkvormige blokken moeten wor-den gebouwd. De 
architecten onder controle van de ‘Groupe Urbanisme 
Architecture trachten zo-veel mogelijk variatie in de 
woonvorm en te brengen opdat het stadsbeeld zo 
gevarieerd mogelijk zal zijn en de bewoners zich er 
sneller mee kunnen identificeren.

Naast de eis dat de woning voor de voetgangers 
goed bereikbaar moet zijn, bestaat de eis dat de 
woning via speciale wegen ook per auto te bereiken is 
en dat er geparkeerd wordt in garages naast of onder 
de woning. Opvallend is de zorg die wordt besteed 
aan de privacy. Inkijk en doorkijk, zoals in Nederland 

• 189.000 m² voor sport- en 69.000 m² voor 
speeldoeleinden.

De loopafstanden voor de kleuterscholen en lagere 
scholen mogen niet meer dan 200 en 400 meter 
bedragen. Dit geldt ook voor sport- en speelterreinen. 
De winkels zijn geconcentreerd in het cen-trum, maar 
aangezien de maximale loopafstand van de wijken 
naar het centrum maar 650 meter is, zijn deze 
winkels binnen ieders bereik.
In het zuidwesten, op 1 kilometer van het centrum, 
wordt een ziekenhuis gebouwd. Op dit moment heeft 
Louvain een bioscoop met een capaciteit van 420 
personen, een openbare bibliotheek, een sporthal 
met oefenbassin, vier voetbalvelden, drie tennisbanen 
en zes basketbal- en volleybalvel-den. Er wordt 
momenteel hard gewerkt om de voorzieningen uit te 
breiden. Van de vier restau-rants is het 
universiteitsrestaurant ‘Le Galilée’, (zelfbediening, 450 
plaatsen) het meest opvallende door zijn 
architectonische vormgeving. De boerderijen die op 
het grondgebied van Louvain voor-komen worden 
gebruikt als tentoonstellingszaal, pottenbakkerij, 
fotoatelier e.d.
Ver van het centrum in het Bois de Laurelle bevindt 
zich een Benediktijnenklooster met een zeer 
progressieve vormgeving (architect Jean Cosse). Ook 
komt op Louvains grondgebied een kliniek voor 
epileptici voor.

Er bestaat een plaatselijk blad ‘Labule’ genaamd dat 
iedere maand verschijnt naast de universitaire 
uitgaven. Op cultureel gebied wordt steeds meer 
georganiseerd, men wacht dan ook met ongeduld op 
het nieuwe theater dat eind 1975 gereed zal komen. 
De ontwikkeling van Louvain-la-Neuve is in volle 
gang. Het huidige beeld van de stad wekt veel 
verwachting voor de toekomst, maar het blijft de 
vraag of Louvain in het magische jaar 2000 die stad 
zal zijn welke de ontwerpers zich nu als doel hebben 
gesteld.



51SVP en TenBrasWestinga naar België | excursieprogramma50

 Agora Urban Resort, Altiplan Architects, 2015-19André Jacqmain (1921-2014), Musée L, 1970-75/2017

Musée Hergé, Christian de Portzamparc, 2009

Aula Magna, Samyn & Partners, 1996
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Museum L  
Louvain la Neuve
André Jaquemain

Een nijlpaard op spitzen dat een pirouette draait, daar 
doet het gebouw van Musée L aan denken. Het 
lichtgrijze beton is massief, maar de smalle punt van 
het steile dak reikt naar de hemel. Boogvormige 
raamkozijnen en pijlers maken licht wat zwaar is. De 
houtnerven van de bekisting waarin het beton ooit 
werd gegoten, zijn goed te zien. Je kunt amper naar 
binnen zonder je vingertoppen even over het beton te 
laten glijden.

De in 1425 opgerichte Katholieke Universiteit Leuven 
doorstond vijf en een halve eeuw storm, oorlog en 
revolutie. Tot de taalstrijd haar in 1968 te machtig 
werd en ze in twee delen uiteen viel. De KU Leuven 
werd officieel Vlaams. De Franstalige academici 
trokken naar  het Waals-Brabantse platteland, zo’n 
dertig kilometer ten zuidoosten van Brussel, om daar 
voor de Université Catholique de Louvain (UCL) een 
compleet nieuwe campus uit de grond te stampen. 
Het universiteitsdorp werd Louvain-la-Neuve 
gedoopt, ofwel Nieuw Leuven.

Architect André Jacqmain (1921-2014) kreeg carte 
blanche om het eerste beeldbepalende gebouw neer 
te zetten. Dat werd de in 1975 geopende Bibliothèque 
des Sciences et des Technologies, een opgestoken 
middelvinger die tot in Leuven te zien moest zijn. 
Inmiddels zijn de boekenkasten verdwenen en na een 
opknapbeurt en een herinrichting opende in 2017 het 

universiteitsmuseum Museé L er zijn deuren. 
Sindsdien is een prachtig voorbeeld van het 
brutalisme, een lange tijd verguisde 
architectuurstroming uit de jaren zestig, opengesteld 
voor publiek.
In mei 2015 begonnen de renovaties die tweeënhalf 
jaar duurden. Het project kostte 10,4 miljoen euro: 7,4 
miljoen voor de renovatie van het gebouw, 2,3 miljoen 
voor de scenografie (ontworpen door het 
Nederlandse bureau Kinkorn) en 0,7 miljoen voor de 
herontwikkeling van de omgeving van het museum. 
Het project werd gefinancierd door de Université 
catholique de Louvain (UCL), door de overheid en 
door sponsors (bedrijven en private personen).

De renovatie werd toevertrouwd aan de UCL-
architecten Michel le Paige en Carole Deferière, twee 
burgerlijke ingenieurs-architecten die als missie 
hadden de leesbaarheid van de binnenruimtes te 
verbeteren, natuurlijk licht binnen te laten, 
onthaalruimte te voorzien voor het publiek (shop, 
pedagogische ruimtes, auditorium…) en het 
dominante zichtbeton te sublimeren. “We hebben de 
voorkeur gegeven aan een extreem simpele taal door 
de gebruikte materialen te verminderen om de 
aanwezigheid van beton in de schijnwerpers te 
zetten. Dat was het originele concept van de architect 
André Jacqmain. Wij willen een hedendaagse 
architectuur met zuivere, discrete lijnen. Tegelijk 
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willen we de energieprestaties en de toegankelijkheid 
van het gebouw verbeteren om het aan te passen aan 
zijn nieuwe invulling”, verklaren de architecten van de 
UCL. 

Andere ingrepen betroffen de toevoeging van een 
goederenlift voor grote stukken tegen de achtergevel, 
een nooduitgang, de reparatie van het dak dat tevens 
met 12 cm verhoogd werd om het beter te kunnen 
isoleren, het reinigen en polijsten van het beton, de 
plaatsing van nieuwe, zwartmetalen raamkozijnen 
met dubbel glas die vrijwel identiek zijn aan de 
originele, donkerbruine kozijnen… De ingrepen 
mochten niet te fel opvallen. De verplaatsing van de 
tot dan toe vertrouwelijke ingang naar een brede 
uitsparing in een zijgevel vormt de enige 
noodzakelijke uitzondering op die regel. Die maakt 
het mogelijk om via een dubbel zo hoge sluis de 
inkomhal binnen te komen. Het nieuwe liftvolume dat 
erbij kwam langs de oostgevel werd op dezelfde 
manier behandeld als de originele gevels: in ruw 
beton met bekisting van dunne planken. Toch komt 
het lichtjes los van het gebouw via twee verticale 
groeven.

De ventilatie, tot slot, werd in de originele koperen 
bekleding behouden en in kokers met roosters 
waarop het logo van het museum te zien is. 
Maarten Meevis en Frederik De Wal van het 
Nederlandse bureau Kinkorn hielden dezelfde lijn aan, 
steunend op minimalistische ingrepen. De 
moeilijkheid zat ’m hier in de opsplitsing van de 
collecties per verdieping, met behoud van de dialoog 
en de link tussen de verschillende onderdelen. De 
planning onderging eveneens enkele wijzigingen 
omdat het beton te droog was en de binnenruimte 
een grotere vochtigheidsgraad vergde. Het tegendeel 

Europe that is rare. The museum was one of the only 
university museums in Belgium open to the public 
and had a 1,000 m2 space within the Faculty of 
Philosophy and Arts. It aims to be a place for 
interdisciplinary encounters, a creative center for 
contemporary artists and a space for animation and 
education. In 1994, by decision of the UCLouvain 
board of directors, the museum (managed by the 
non-profit organisation Musée Art Présent Passé) 

was detached from the Faculty of Philosophy and 
Arts and the Department of Archaeology and Art 
History to become a general scientific entity within 
the university.
Public Infrastructure 
The museum’s facilities also include a library, a 
seminar room, two educational areas, a bookshop, a 
restaurant, a tea room and a picnic area.
An auditorium called Yves & Rainy du Monceau was 
inaugurated in May 2018. 
The museum houses workshop spaces that allow 
school and other audiences to exercise their 
creativity. 

komt vaker voor…

De plafonds van slechts 2,2 m hoog vormden een 
andere belangrijke uitdaging. Ze bemoeilijkten de 
keuze van de verlichting, omdat een te lage verlichting 
de bezoekers kan verblinden. Om dit euvel te 
vermijden, koos het bureau Kinkorn voor een 
minimaal aantal rails die systematisch tegen het 
plafond werden bevestigd. Dankzij hun fijne afwerking 
werpen ze geen schaduwen. 
Hoewel deze renovatie niet de meest ecologische is 
gezien de aard en de status van het gebouw zal de 
UCL jaarlijks toch zo’n 17.000 m3 gas besparen 
dankzij de dakisolatie en de vervanging van alle 
ramen.

Het nieuwe museum wordt “Musée L” genoemd: “L” 
als “Louvain”, maar ook “L” als een blokhaak of als de 
“vleugels” die openen, volgens Anne Querinjean, de 
directeur van het museum.
Op een oppervlak van 3.830 m² (totaal oppervlak: 
5800m2) dat toegankelijk is voor het publiek, 
presenteert het museum een permanente 
tentoonstelling van meer dan 800 stukken. De 
collecties worden gepresenteerd door middel van vijf 
thema’s: verrassen, vragen, verzenden, verplaatst 
worden en aanschouwen. Tot de faciliteiten van het 
museum behoren ook een bibliotheek, een 
seminarruimte, twee educatieve ruimtes, een 
boekenwinkel, een restaurant, een theesalon en een 
picknickplaats.

History of the museum 
The Museum of Archaeology and Art History was 
inaugurated in November of 1979 within the Faculty 
of Philosophy and Arts. In the United States, all major 
universities have their own museum but here in 
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1
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3

6

4

7

5

8

9

10

 1 kantoor dmvA/ Loretteklooster (dmvA)
 2 In de stad (dmvA)
 3 Kunstencentrum nOna (dmvA)
 4 Congres center Lamot (51N4E)
 5 Collective housing Fonteynbrug (Stephane Beel)
 6 Site Apostolinnen (dmvA)
 7 Clarenhof (POLO)
 8 Huis van Lorreinen (dmvA)
 9  Hof van Busleyden (dmvA)
 10 Bib Predikheren (Korteknie-Stuhlmacher)

Stadswandeling 
Mechelen
DMVA en anderen
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Het Predikheren 
Mechelen
Korteknie Stuhlmacher

HET PREDIKHEREN- RESTAURATIE EN 
HERBESTEMMING KLOOSTERRUÏNE, 
STADSBIBLIOTHEEK MECHELEN
TEKST DOOR:  Korteknie Stuhlmacher 
Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent 
een bewogen geschiedenis die vele sporen in en aan 
het gebouw heeft achtergelaten. Het 
gebouwencomplex werd in meerdere fases vanaf 
1650 gebouwd, in de 18e eeuw ontwijd en vervolgens 
gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school en 
militair ziekenhuis. Sinds 1975 staat het gebouw leeg 
en veranderde geleidelijk in een indrukwekkende 
ruïne. In 2010 besloot de stad Mechelen het 
monumentale pand te restaureren en in te richten als 
openbare bibliotheek. In het kader van de Open 
Oproep werd er een internationale 
architectenprijsvraag uitgeschreven die door ons 
team werd gewonnen.
Na de herbestemming maakt de nieuwe bibliotheek 
deel uit van een ambitieus ontwikkelingsgebied aan 
de rand van het centrum, samen met een nieuw park, 
nieuwe woningen en het recent gebouwde Holocaust-
museum.
Ons ontwerp voor de bibliotheek in het klooster 
vertrekt vanuit de specifieke karaktereigenschappen 
van het bestaande gebouw. De ruimten die de 
bibliotheek nodig heeft laten zich in het bestaande 
gebouw inpassen zonder dat ingrijpende 
veranderingen in de structuur nodig zijn. Het 

installatieconcept en de manier van restaureren, 
renoveren en isoleren zijn hierop afgestemd.

locatie: Predikherenklooster, Goswin de 
Stassartstraat, Mechelen (BE)
ontwerp: 2011-2015
uitvoering: 2015-2019, door de THV Korteknie 
Stuhlmacher Architecten | Bureau Bouwtechniek | 
Callebaut Architecten
wedstrijd: 1e prijs, Open Oproep 2213, 
samenwerkingsproject met Hildundk, München
restauratiearchitect: Callebaut Architecten
bouwkunding advies: Bureau Bouwtechniek
opdrachtgever: Stad Mechelen
constructeur: ABT Antwerpen
installatieadvies:  RCR Herent
aannemer: Renotec (dak- en gevelrestauratie), 
Monument (interieur)
fotografie: Luuk Kramer
awards: ARC19, Interieur-award
publicatie: boekpublicatie Het Predikheren, 
uitgegeven door Public Space, www.publicspace.be, 
verschenen december 2019

binnen- en buitenring
De oorspronkelijke bewoners van het 
Predikherenklooster richtten zich op twee 
tegengestelde kerntaken: het prediken en de 
introspectie. De heldere structuur van het gebouw 
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met het kenmerkende contrast van introverte en 
extraverte ruimten laat zich lezen als ruimtelijke 
vertaling van deze tegenstelling: de binnentuin vormt 
het eigenlijke centrum van het gebouwencomplex; de 
pandgang eromheen bestaat uit naar binnen 
georiënteerde ruimten met fraaie gewelven en 
pleisterornamenten (de binnenring); hieromheen zijn 
meer extraverte grote ruimten gerangschikt (de 
buitenring), die voor uiteenlopende functies werden 
gebruikt, zonder originele versieringen. De kerk is 
verbonden met de pandgang op de begane grond, 
maar vormt een zelfstandige ruimtelijke eenheid.
In de projectdefinitie is de bibliotheek in het 
Predikherenklooster omschreven als “een plek om op 
verhaal te komen”. De bibliotheek is verdeeld over drie 
zones, de zones ‘nabij’, ‘midden’ en ‘diep’. Hierbij staat 
het begrip ‘nabij’ voor openbare publieksfuncties 
zoals de entreehal, het café, ruimten voor lezingen en 
bijeenkomsten en tentoonstellingsruimten; met zone 
‘midden’ wordt de algemene bibliotheek bedoeld met 
een uiteenlopende collectie, lees-, presentatie- en 
werkplekken en de kinderafdeling; en met zone ‘diep’ 
worden de ruimten omschreven waar in stilte kan 
worden gestudeerd.

restauratieconcept
We beschouwen de onvolkomenheden die de 
verschillende aanpassingen en de verwaarlozing in de 
voorbije eeuwen met zich meebrachten als de grote 
kracht van het gebouw. De restauratie laat daarom 
zoveel mogelijk sporen van de lange geschiedenis 
van het voormalige klooster zichtbaar. We hebben 
afgezien van de reconstructie van een vroegere 
toestand: latere verbouwingen, toevoegingen en de 
sporen van het verval blijven zowel buiten als binnen 
zichtbaar. Dat beeld is in onze ogen even 
verontrustend als aantrekkelijk en biedt tegelijk een 

architectonische en educatieve meerwaarde.
de herbestemming: zone ‘nabij’
De algemene ruimten van de bibliotheek zoals de 
entreehal, een café en een speelruimte voor kleine 
kinderen bevinden zich op de begane grond. De 
pandgang wordt ingericht als café en 
tentoonstellingsruimte. Het restaurant in de 
noordvleugel is direct van buitenaf toegankelijk en 
kan als deel van de bibliotheek of zelfstandig 
functioneren. Het binnenhof dient als terras en 
veelzijdig bruikbare buitenkamer.

de kerk als ‘agora’
De kerk wordt pas na de opening van Het Predikheren 
gerestaureerd. In haar huidige toestand is de ruimte 
ronduit indrukwekkend. Ze heeft haar charme niet 
alleen te danken aan haar fraaie proporties en 
ornamenten maar ook aan de vele bouwsporen die 
van de verschillende verbouwingen zichtbaar zijn. We 
maken de kerk met minimale ingrepen toegankelijk en 
restaureren de gevels en ramen. Verder blijft de 
ruimte leeg en wordt gebruikt voor lezingen, 
voorstellingen en markten. Een toegevoegd houten 
doksaal zorgt voor extra comfort en functionaliteit. 
Op nagenoeg onzichtbare manier worden er 
technische installaties en een stoelenberging 
ondergebracht.  

de herbestemming: zone ‘diep’
De ruimten van de voormalige kloosterbibliotheek 
bevinden zich op de verdieping in de pandgang. Deze 
ruimten lenen zich met hun mooie gewelven, de 
fraaie verhoudingen en het zachte licht ook nu nog 
zeer goed voor het gebruik als klassieke 
studiebibliotheek. De grotere ruimten eromheen in de 
buitenring worden ingericht als kantoorruimten en 
leslokalen. 
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zone ‘midden’ op zolder
De indrukwekkende zolderruimte is als enige ruimte 
in het klooster vrij van kerkelijke betekenis en 
verleden. Met haar monumentale houten constructie 
is het een ruimte vol verhalen en associaties. Hier is 
de kinder- en volwassenenbibliotheek ingericht. Voor 
extra daglicht en een beter uitzicht over de stad zijn 
verschillende dakkapellen en dakramen toegevoegd. 
De dakkapellen zorgen tevens voor de afvoer van 
rook en warmte in het geval van brand- dankzij het 
RWA-systeem kregen we toestemming van de 
brandweer om de historische houtconstructie in het 
zicht te houden. 

Om het bestaande karakter van de ruimte met de 
fraaie houtconstructie en alle houten afwerkingen 
zoveel mogelijk in het zicht te kunnen laten was het 
nodig om het dak van bovenaf te versterken door een 
van binnen niet zichtbare staalconstructie. De 
staalconstructie draagt het vernieuwde leien dak en 
de nieuwe dakkapellen en zorgt er van bovenaf voor 
dat de bestaande structuur wordt ontlast. De ruimte 
tussen bestaande bebording en het nieuwe leien dak 
wordt opgevuld met isolatiemateriaal. De 
zolderruimte krijgt hierdoor het comfort van een 
eigentijdse, goed geconditioneerde ruimte met 
behoud van het oorspronkelijke karakter.
De tweelaagse ‘boekenkast’ met gaanderij en 
bijzondere leesplekjes (‘studioli’) dheeft voldoende 
capaciteit voor de volledige collectie van de 
bibliotheek. Door de compacte opstelling van de 
stellingkasten kon de rest van de zolderruimte 
grotendeels laag worden gemeubileerd. Hierdoor 
blijft de gehele bibliotheek overzichtelijk en de 
prachtige zolderruimte voor iedereen ervaarbaar.

een bibliotheek voor de toekomst
De nieuwe bibliotheek van Mechelen ontleent haar 
charme aan de tijdloze kracht van het voormalige 
klooster. In de sfeervolle ruimten van zone ‘diep’ 
willen we ook in de toekomst het karakter van een 
ouderwetse boekenbibliotheek bewaren. Het gebruik 
van de overige ruimten kan zich met de tijd mee 
ontwikkelen. Hun kenmerkende ruimtelijke en 
functionele kwaliteiten zijn onafhankelijk van de 
aanwezigheid van fysieke boeken.
De nieuwe bibliotheek van Mechelen heeft alles in 
zich om een bijzondere openbare woon- en 
studeerkamer te zijn, een culturele oase, een plek 
voor informatie, ontspanning en ontmoeting voor 
iedereen. Hier ontstaat, zoals de burgemeester het 
noemt, een ‘literair wellnesscentrum’. Sinds de 
opening in augustus 2019 hebben reeds vele mensen 
hun weg naar Het Predikheren gevonden en 
overtreffen het gebruik, de reacties en de 
bezoeksraantallen alle verwachtingen. 
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Ontbijt
Hotel Mercure city centre 

Vertrek
op de fiets

Eilandje

Park spoor noord 

Blikfabriek 
rondleiding en lunch 

Vertrek
met de gidsen

Nieuw Zuid 
rondleiding door de gidsen

Linkeroever
rondleiding door de gidsen

Hotel
opfrissen

Avondeten
op eigen gelegendheid naar 
restaurant Felix Foodclub

7:00-8:30

9:00

9:15-10:30

10:45-11:30

12:00-13:30

14:00-17:30

18:00

19:30

Dag 3
zaterdag 25 september

ANTWERPEN

1

Hotel Mercure 
Quinten Matsijslei 25                        
Antwerpen

2
Eilandje

3
Park 
Spoor Noord 

5 Nieuw Zuid 

4 Blikfabriek

6Linkeroever
7

Restaurant
Felix Foodclub
Godefriduskaai 30 
Antwerpen

1

2

3

4

5

1

6

7
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MASTERPLAN EILANDJE122 123

Eilandje herontwikkeling
Antwerpen

Het Eilandje ligt ten noorden van het centrum van 
Antwerpen en behoorde van oudsher tot de havens 
van Antwerpen. Door de groei van de haven van 
Antwerpen werd deze haven te klein, waardoor de 
havens in de twintigste eeuw verder naar het noorden 
verhuisden. Het gebied is heel lang een vervallen wijk 
geweest. De eerste initiatieven dateren uit de jaren 80 
van de vorige eeuw. Pas twintig jaar later werd het 
plan serieus opgepakt.

In het verleden hebben oa Solà Morales en Mieke 
Vogels aan het plan gewerkt. In 2000 krijgt Buro 5 
Maastricht opdracht om het Masterplan te maken.

Met het Eilandje moest Antwerpen meer een gezicht 
aan de Schelde krijgen. Er kunnen verschillende 
deelgebieden worden onderscheiden op het eilandje 
waaronder de Oude Dokken, Cadixwijk en 
Montevideobuurt. Het masterplan heeft geprobeerd 
deze deelgebieden met elkaar te verbinden. 
Uitgangspunt voor het Eilandje is een gedifferentieerd 
woningaanbod met een gemengd woon- en 
werkmilieu waarbij de nadruk ligt op cultuur en 
stedelijke recreatie.

Cadixwijk
Cadixwijk (38 ha) kenmerkt zich door de orthogonale 
structuur. Het hoofdprincipe van deze wijk is de 
uitbreiding van de bestaande bouwblokstructuur. 
Door de ritmiek van de invulling van de bouwblokken 
en de ingangen heeft de buurt ook bij de uitbreiding 
haar kleinschalig karakter behouden. In het 
enveloppenplan worden de nieuwe bouwblokken 
onderverdeeld in een aantal modules van ongeveer 
24 op 24 meter. De belangrijkste open ruimte wordt 
gevormd door de kades, die een publieke ruimte voor 
de hele stad worden. De kade wordt niet alleen 
verlevendigd door de toegangen tot de woningen, 
maar is ook de ruimte waar men kan flaneren, een 
terras doen of gewoon zitten aan het water. Het 
accent ligt in de Cadixwijk wel steeds op wonen.
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De Montevideobuurt
De Montevideobuurt (10 ha) is een minder klassieke 
woonwijk. Het bouwblokkenpatroon is er veel minder 
uitgebreid en de bouwblokken bestaan er grotendeels 
uit pakhuizen. De bebouwing staat er in contrast met 
grote open ruimtes en zware infrastructuur, zoals de 
Kattendijkbrug. In deze buurt is het doorzetten van de 
bestaande structuur minder het uitgangspunt. De vier 
bestaande bouwblokken worden beschouwd als een 
afgebakend eiland en de nieuwe bebouwing heeft de 
vorm van solitaire objecten. De openbare ruimte 
neemt hier een belangrijke plek in. De bebouwing 
mag maximaal 50 m hoog zijn en een oppervlakte 
hebben van 400 m2. Hun onderlinge afstand neemt 
toe naar het noorden. Minstens 60% van de totale te 
bouwen oppervlakte bestaat uit woonvoorzieningen.

Cijfers:
• Het Eilandje beslaat een totale oppervlakte van 

maar liefst 172 hectare.
• In totaal liggen er 8,92 kilometer kades langs de 

dokken.
• Fase 1 omvat de Oude Dokken, de 

Montevideowijk en de Cadix, goed voor een 
oppervlakte van 75 hectare.

• Fase 2 bestaat uit Droogdokkeneiland, Mexico-
Eiland en Kempeneiland Oostrand, in totaal 97 
hectare groot.
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Eilandje nieuwbouw
Antwerpen

Havenhuis
Het nieuwe Havenhuis aan het Kattendijkdok is de 
hoofdvestiging van het Havenbedrijf Antwerpen.  
Zaha Hadid Architects werd gekozen om het ontwerp 
te maken op basis van een competitie die werd 
opgezet door de Belgische overheid, het havenbedrijf 
en de Stad Antwerpen. Het gaat om één van de 
laatste ontwerpen van de eerder dit jaar overleden 
toparchitecte Zaha Hadid.

“Er stond maar één regel vast in de 
architectuurcompetitie, namelijk dat het 
oorspronkelijke gebouw behouden moest blijven,” 
aldus Marc van Peel, voorzitter van Havenbedrijf 
Antwerpen. “De jury was dan ook prettig verrast dat 
elk van de vijf kandidaten van de shortlist opteerden 
voor een modern gebouw boven het oorspronkelijke 
gebouw. Het ontwerp van Zaha Hadid Architects was 
daarbij het briljantste.”

De architecten werkten nauw samen met Origin, 
architectenbureau met de focus op het behoud en 
herbestemmen van erfgoed, om de geschiedenis van 
de 16.400 m2 grote locatie mee te nemen in het 
ontwerp. Hieruit bleek onder andere dat er een grote 
toren gepland stond voor de brandweerkazerne, een 
uitbreiding die nooit is voltooid. Het nieuwe volume is 
een doorzetting van deze uitbreiding.

De uitbouw van Zaha Hadid Architects wijst richting 
rivier de Schelde, waar Antwerpen aan is gesticht. De 
gevel moet een rimpelend oppervlak voorstellen dat 
de kleuren van de omgeving als water reflecteert. De 
driehoekige panelen geven de hoeken een 
ogenschijnlijk afgeronde vorm en maakten de 
transitie van een ‘platte’ gevel aan de zuidzijde naar 
een rimpelende, driedimensionale zijde aan het 
noorden mogelijk.

Een andere interpretatie is dat de gefacetteerde gevel 
verwijst naar de diamantindustrie, waar Antwerpen 
bekend van is.

Een klein deel van de driehoekige panelen zijn 
ondoorzichtig. Hierdoor valt er voldoende daglicht 
door de gevel zonder dat het interieur te veel 
opwarmt. Verder zorgt de afwisselende 
doorzichtigheid voor zowel uitzichten op de Schelde, 
stad en haven als afgesloten ruimtes.

De binnenplaats van de oorspronkelijke 
brandweerkazerne is afgesloten door een glazen dak 
en doet nu dienst als de receptie van het Havenhuis. 
Vanuit dit atirum kunnen bezoekers diverse 
historische kamers bezoeken, waaronder een 
bibliotheek in de herstelde hal waar de 
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brandweerwagens stonden. Een panoramische lift 
biedt toegang tot een externe brug naar het nieuwe 
gebouw.

In de bovenste verdiepingen van het oude gebouw en 
de onderste van het nieuwe gebouw zijn kantoor- en 
vergaderruimtes, een auditorium en een restaurant 
gerealiseerd. De lagen van het nieuwe volume, verder 
verwijderd van de kern, zijn als flexibele 
kantoorplekken ingericht.

Zaha Hadid Architects streefde een duurzaam en 
energie-efficiënt ontwerp na en heeft na oplevering 
een BREEAM ‘Very Good’ certificaat behaald. Dit is 
onder andere gelukt door materialen en 
componenten via het water te transporteren, optimale 
daglichttoetreding en verkoelende plafonds in de 
uitbouw.

“De architectonische stijl van het oorspronkelijke 
gebouw, een replica van het voormalige Hansahuis, 
doet terugdenken aan de 16 e eeuw, de Antwerpse 
Gouden Eeuw,” aldus Van Peel. “Maar nu, boven het 
origineel, is een modern gebouw in glanzend glas 
gerealiseerd, mijns inziens als representatie een 
nieuwe Gouden Eeuw voor Antwerpen.

Antigoon
De hand is het symbool van Antwerpen, het verhaal is 
verbeeld door de fontein van Brabo. Er hangen dan 
ook handjes aan het MAS en er ligt een reuzengroot 
hand op de Meir. Een recente aanwinst is een 
kunstwerk aan het Havenhuis. Het was al te zien op 
verschillende plekken in de stad, maar het heeft een 
vaste stek gevonden op het Zaha Hadiplein.

Voor de haven van Antwerpen symboliseert het werk 
de strijd die al eeuwen woedt om de Schelde open en 
bevaarbaar te krijgen en te houden. “De Schelde tolvrij 
en toegankelijk houden is niet alleen een zaak van het 
verleden, want enkele jaren geleden hebben we nog 

een strijd moeten voeren met Nederland – gelukkig 
louter politiek en niet met wapens – over de 
verdieping van de Schelde”, zegt havenschepen Marc 
Van Peel (CD&V). “Dit werk heeft dus een grote 
symbolische waarde voor ons, want het stelt de hand 
van Antigoon voor die weer uit het water dreigt te 
komen. Het is aan ons en de volgende generaties om 
ervoor te zorgen dat er bij wijze van spreken geen 
Antigoon meer terugkeert.”

Het kunstwerk is één dag na de veertigste verjaardag 
van de kunstenaar onthuld. Hij zegt zelf over dit 
kunstwerk:

Mijn kunstwerk zal mensen herinneren aan vrijheid, 
iets waar we steeds over moeten waken.
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Westkaaitorens

Antwerpen is sinds de middeleeuwen een van de 
belangrijkste handelshavens van Europa. Het 
Kattendijkdok werd halverwege de negentiende eeuw 
gebouwd en vormde het startpunt voor de 
grootschalige uitbreiding van de Antwerpse haven. 
Het gebied kenmerkt zich door een mix van grote 
pakhuizen en kleinschalige woongebouwen. Nu de 
meeste havenfuncties in de grotere havens in het 
noorden zijn ondergebracht, werd in 2002 een 
masterplan ontwikkeld om het gebied nieuw leven in 
te blazen.
Het plan upgradet het havengebied met de 
toevoeging van woon- en cultuurgebouwen en 
openbare esplanades, die een verbinding creëren met 
het historische stadscentrum. In dat kader werden 
langs de westelijke rand van het dok zes woontorens 
gepland. De torens zijn allemaal 15 verdiepingen hoog 
en bieden onderdak aan appartementen van 
verschillende groottes en winkels op de begane 
grond.

Westkaaitorens 1 & 2: Diener & Diener 
Architekten 
Datum: 2005 – 2009
Opdrachtgever: NV Kattendijkdok, Project2

Landschapsarchitect: Michel Desvigne Paysagiste 
In het kader van de herstructurering van het 
Kattendijkdok ervaart Antwerpen een uitbreiding van 
de noordelijke stadsgrenzen. Nieuwe woongebouwen, 

zaken- en vrijetijdscentra en nieuwe parkgebieden 
verrijzen tussen de voormalige havenfaciliteiten langs 
het havenbekken. De twee woontorens, beide 56 
meter hoog, zijn zichtbaar vanuit het stadscentrum; 
ze worden vergezeld door vier nieuwe 
appartementsblokken die later zijn gebouwd. Zoals 
uiteengezet in de richtlijnen, verschillen de twee 
gebouwen enigszins van elkaar.  Beide torens hebben 
kantoor- en winkelruimtes op de eerste verdieping en 
40 respectievelijk 44 appartementen op de 
verdiepingen erboven, gegroepeerd rond de centrale 
kern. Er zijn elf verschillende typen appartementen 
(de kleinste 70m2, de grootste 360 m2) en elke 
verdieping heeft een van de zeven verschillende 
indelingen, die respectievelijk twee tot vier keer achter 
elkaar worden herhaald. Er zijn meer grotere 
appartementen op de hogere verdiepingen en meer 
kleinere op lagere verdiepingen. De appartementen 
komen uit op loggia’s.

De torens zijn niet perfect uitgelijnd, maar staan 
enigszins verplaatst. Het buitenoppervlak van de 
rechthoekige gebouwen schittert met trillend of 
flikkerend licht dat verandert met het tijdstip van de 
dag en de weersomstandigheden, soms 
contrasterend, soms complementair aan de 
omgeving. Ramen met verschillende maten en 
vormen zijn gegroepeerd en gesneden uit de 
buitenhuid van het gebouw, gemaakt van rimpelglas 
en aluminiumplaat. De indeling van de kamers in het 
gebouw wordt buiten zichtbaar door de groepering 
van de ramen. Het schijnbaar willekeurige uiterlijk van 
de gevel is het resultaat van de systematische 
combinatie van de verschillende typen appartement.
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Westkaaitorens 3 & 4: David Chipperfield
Datum: 2001 – 2016
Opdrachtgever: Kattendijkdok NV

David Chipperfield Architects Berlin werd aangesteld 
om de twee centrale torens, toren 3 en 4, te 
ontwerpen. Beide hebben een structurele 
aanwezigheid en uniforme materialiteit, hoewel elke 
toren verschilt in articulatie. Toren 3 op het zuiden 
krijgt een horizontaal accent door gestapelde 
uitstekende vloerplaten, terwijl toren 4 meer 
regelmatig oogt met aan alle kanten rechte gevels. De 
uitgerekte verhoudingen van de begane grond en de 
bovenste verdiepingen zorgen voor een hiërarchie 
van basis, schacht en kroon voor elke toren.
Op de begane grond stappen de voetafdrukken van 
de gebouwen terug om portieken te creëren langs 
respectievelijk de oostelijke en zuidelijke randen. Deze 
portieken leiden naar entreehallen bekleed met 
walnoot. De uitkragende vloerplaten van Toren 3 
creëren aan alle kanten balkons, waardoor de 
woonvertrekken groter worden, terwijl de 
appartementen Toren 4 loggia’s hebben die op de 
hoeken van het gebouw zijn gesitueerd. Alle 
appartementen hebben uitzicht over de stad, de 
haven en de Schelde.

Westkaaitorens 5 & 6: Tony Fretton 
Architects
Datum: 2016 opgeleverd
Opdrachtgever: Kattendijkdok NV

Fraai vervaardigde woontorens, gehuld in Vlaams 
metselwerk, creëren 165 nieuwe woningen
Tony Fretton Architects werd geselecteerd als een 
van de drie toonaangevende internationale 
architectenbureaus om deel te nemen aan een 
vernieuwingsplan voor een ter ziele gegane 
scheepswerf in het centrum van Antwerpen. Ons deel 
van het project omvat twee van de zes beoogde 
torens, die allemaal op een terreinbrede 
ondergrondse parkeergarage staan.

Onze gebouwen zijn bekleed met baksteen, elk met 
verschillende accenten en kleuren. Grote raampartijen 
en beschutte hoekbalkons zorgen voor prettige 
appartementen met weids uitzicht en veel daglicht.

Naast de commerciële ruimte op de begane grond 
hebben de twee torens 16.500 m2 verkoop- en 
huurappartementen verdeeld over 17 verdiepingen. 
De eindtoren is bedoeld als havenbaken en heeft een 
verlichte kroon van goud geanodiseerd aluminium.

4. Red Star Line Museum: Beyer Blinder 
Belle Architects & Planners
datum: 2013 opgeleverd
opdrachtgever: Stad Antwerpen, België

Twee miljoen passagiers reisden van Antwerpen, de 
belangrijkste Europese haven van Red Star Line, naar 
Noord-Amerika aan boord van Red Star Line-
schepen. Het museum focust op hun verhalen, die 
van de Red Star Line die hen vervoerde en die van 
Antwerpen, de stad en de haven van waaruit ze hun 
reis begonnen
Het Red Star Line Museum nodigt je uit voor een 
bewogen reis in de voetsporen van de emigranten. 
Maak kennis met de passagiers en begeleid ze op 
hun reis van hun geboortedorp naar Antwerpen. De 
oceaanstomers van de Red Star Line liggen aan de 
kade klaar om te vertrekken naar de Nieuwe Wereld. 
Spannende en persoonlijke verhalen begeleiden je 
over de oceaan. Aan de andere kant van de oceaan 
neemt u afscheid van uw medepassagiers

De gebouwen van de Red Star Line, die uitkijken over 
de Schelde, zijn monumentale bouwwerken met grote 
historische waarde voor de stad Antwerpen en de 

bredere geschiedenis van de Europese emigratie. Drie 
bescheiden maritieme gebouwen, die dateren uit het 
begin van de twintigste eeuw, waren de plek waar 
tussen 1873 en 1934 meer dan twee miljoen 
emigranten naar Amerika vertrokken, waaronder 
toekomstige beroemdheden Golda Meir en Irving 
Berlin. BBB leidde het ontwerp en de transformatie 
van de gebouwen tot een hedendaags museum dat 
het karakter van de originele structuren behoudt. De 
gebouwen zijn volledig gerestaureerd om 
interpretatieve tentoonstellingen, ruimtes voor stille 
contemplatie, een informatiecentrum en 
ondersteunende functies zoals kaartverkoop, 
receptie, een cadeauwinkel en een café te huisvesten.

7. Montevideopakhuizen: M2 architecten 
datum: uitvoering
opdrachtgever: DCA & Bermaso

 De monumentale Montevideo-pakhuizen van de 
oude haven worden hersteld in de glorie van weleer. 
DCA Woonprojecten bewaart de grandeur, maar 
maakt ook plaats voor nieuwe ondernemingen die 
nog meer bijdragen aan de aantrekkingskracht van ’t 
Eilandje. Naast 12.000 m2 voor kantoren, co-working 
en commerciële ruimtes wordt ook één supermarkt 
en twee horecazaken, inclusief 368 ondergrondse 
parkeerplaatsen gebouwd.

Op de kop van het project aan het Limaplein komt 
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een nieuwbouw met 12 luxeappartementen en vier 
penthouses. De eerste verdieping van het nieuwe 
gebouw én alle drie de verdiepingen erboven zullen 
13 meter uitsteken met een overkraging - oftewel een 
porte à faux - over de volledige breedte van de 
appartementen.

Zestien luxe-appartementen op vijf meter hoogte die 
zweven boven het Limaplein op ‘t Eilandje. Dat is in 
een notendop hoe het gloednieuwe Montevideo-
project eruit zal zien. De eerste verdieping van het 
nieuwe gebouw en alle drie verdiepingen erboven 
zullen namelijk elf meter uitsteken met een 
overkraging over de volledige breedte van de 
appartementen. 
“Bij het ontwerp van het gebouw en de keuze van de 
materialen hebben we onze inspiratie opgedaan bij de 
haven en de oude havenkranen. We kiezen voor een 
speciaal soort staal die erg doen denken aan de 
industrie die hier vroeger heerste. Het resultaat is een 
markant gebouw dat uniek zal zijn in het Antwerpse 
stadsbeeld”

8. Residentie Melopee Binst Architects
datum: 2012 – 2105
opdrachtgever: Gands nv

Op de hoek van de Amsterdamstraat en de Rijnkaai 
met vergezichten naar de Schelde en de Stad zorgt 
het project voor een neutrale invulling in het 
bestaande weefsel van het Eilandje. Architecturaal 
kent het geheel een fijne geleding en vertrekt het 
vanuit een ‘Pakhuis’ uitstraling waar vervolgens een 
compositie in is aangebracht door het weglaten van 
penanten en de positie van de uitkragende terrassen. 
De slankheid van het volume wordt bereikt door 
middel van het gebruik van afgeschuinde 
gevelelementen. De diepe dagkanten accentueren het 
fijnmazig pakhuiskarakter. Er werd gekozen voor een 
frisse uitstraling door het gebruik van witte 
geprefabriceerde betonelementen met de beperkte 
invulling van zwartgelakt glas en heldere gefumeerde 
beglazing. Door het terugliggen van alle 
invulelementen wordt een bepaalde massiviteit 
gecreëerd. Het project zorgt voor een elegante en 
klassevolle architecturale invulling als opwaardering 
op de kop van het Eilandje.

8. Eiland, Binst Architects
datum: 2014 – 2017
opdrachtgever: Bouw en Promotie Amsterdamstraat 
bvba

Residentie ‘Eiland’ vormt met de vernieuwde 
Amsterdamstraat als groene boulevard een visuele 
ruggengraat tussen de Schelde en de Londenbrug. 
Het project vormt een van de laatste prachtige 
hoekstenen van het zuidelijk deel van het nieuwe 
Eilandje! Residentie ‘Eiland’ wordt een funky en 
actuele interpretatie van de bestaande 
pakhuistypologie. Het concept is opgebouwd uit 
geknikte penanten in lichtgrijze baksteen, die de 
appartementen visueel verpakken als een geplooide, 
subtiele enveloppe. Een structuur die tegelijk nuchter, 
herkenbaar en kenmerkend is. Residentie ‘Eiland’ is 
statig maar tegelijk elegant, apart, fris en dynamisch 
van verschijning vanwege de vele ‘dansende’, 
golvende terrassen aan de gevel! Residentie ‘Eiland’ 
staat voor een vernieuwde eigenheid op het Eilandje, 
geeft een knipoog naar de haven, naar de 
scheepvaart en schenkt elke bewoner op zijn of haar 
terras de ervaring van de boeg op het schip met 
prachtig zijdelings uitzicht op het water en de stad 
highlights.
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Cadiz Nieuwbouw
Antwerpen

Cadixwijk: Een duurzame woonwijk in volle 
ontwikkeling
De Cadixwijk op het Eilandje is in volle ontwikkeling. 
Nieuwe woningen, scholen, kinderdagverblijven, 
winkels en de heraanleg van het openbaar domein 
met een groen wijkplein in het centrum van de wijk 
zorgen voor een grondige vernieuwing van de buurt.

De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk 
maken. Momenteel wonen er enkele honderden 
mensen, dat zullen er over enkele jaren ongeveer 
4000 zijn. Daarom worden de braakliggende gronden 
in verschillende fases verkocht aan voorwaarden 
zodat een gemengde ontwikkeling met wonen, 
werken, winkelen er voor iedereen mogelijk is.

In de Cadixwijk is alles gericht op aangenaam wonen. 
De heraanleg van het openbaar domein en de 
ontwikkelingen verlopen gefaseerd. Winkels, scholen, 
een kinderopvang, kantoren, horeca en een groen 
wijkplein maken dat het er prettig leven is. Het 
woonaanbod is gevarieerd met woningen met een 
eigen tuin, appartementen, rust- en 
verzorgingstehuizen en studentenflats. Een cluster 
woonboten in het Houtdok maakt het plaatje 
compleet met een maritieme toets. De tram en 
meerdere Velostations in de wijk brengen bewoners 
vlot naar het stadscentrum.

Nieuw openbaar domein
In 2017 opende het eerste deel van een volledig 
nieuw groen wijkplein: het Schengenplein. Het plein, 
ontworpen door PT Architecten, ligt op de parking 
van het voormalige douanegebouw en is autovrij. Het 
ligt langs weerszijden van de Kattendijk-Oostkaai 
waarover ook een tram zal rijden. In een latere fase 
volgt de aanleg van het tweede deel van het plein aan 
het water. Daar komt een open plein met een publieke 
luifel en wordt het water bereikbaar dankzij een 
ponton.

Ook de straten in de wijk, zoals de Binnenvaartstraat, 
de Kattendijkdok-Oostkaai en de August 
Michielsstraat zijn opnieuw aangelegd. In een 
volgende fase start ook de heraanleg van de 
binnenstraten in het centrum van de wijk. Ze worden 
onder meer voorzien van een fietscomfortstrook.

In het noorden van de wijk heeft het Havenbedrijf een 
nieuwe dokrand langs de Houtdok-Zuidkaai 
aangelegd waardoor er woonboten kunnen 
aanmeren.

Wie werkt eraan mee?
AG Vespa coördineert de gebiedsontwikkeling van 
het hele Eilandje, en dus ook van de Cadixwijk. 
Daarnaast legt AG Vespa samen met de stad, Aquafin 
en diverse private partners het openbaar domein aan.
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Campus Cadix 
Architect: Korteknie Stuhlmacher Architecten
Landschapsarchitect: Atelier Arne Deruyter
restauratieadvies: Callebaut Architecten
opdrachtgevers: Scholen Van Morgen / SO 
Antwerpen

Opgave
Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix is 
een complexe stedenbouwkundige en architecturale 
ontwerpopgave. Het gaat om de integratie van twee 
middelbare scholen (Stedelijke Lycea) en woningen in 
een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse 
programmaonderdelen worden verdeeld over een 
groot nieuwbouwblok en verschillende bestaande, 
monumentale gebouwen, die worden samengevoegd, 
gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid. 

De scholencampus bestaat uit:
1. Een woningbouwblok waarvan de massaopbouw 
en typologie zijn ontworpen samen met de school, 
als onderdeel van een geïntegreerde 
prijsvraaginzending en een uitgebreide vervolgstudie. 
De woningen worden door derden ontwikkeld en 
verder uitgewerkt. 

2. Een nieuwbouwblok, gelegen op een na sloop van 
een bestaand schoolgebouw vrijgekomen locatie aan 
het Kempisch Dok Westkaai.

3. De voormalige CAD-loodsen uit 1938, eveneens 
een beschermd monument van Van Averbeke (één 
van de loodsen behoudt haar oorspronkelijke functie 
als aanwervingslokaal voor havenarbeiders)

4. Het monumentale, historische schoolgebouw uit 
1927 van voormalig stadsarchitect Van Averbeke,  
bestaande uit meerdere bouwblokken en een drietal 
binnenhoven. De school wordt in samenspraak met 
monumentenzorg grondig gerestaureerd en 
aangepast aan het huidige gebruik. Hiervoor worden 
naast nieuwe liften en trappenhuizen twee paviljoens 
in de binnenhoven toegevoegd en de thans 
ongebruikte zolders tot hoogwaardige werkruimten 
verbouwd.

Campus voor kunstzinnige en technische 
vakken (middelbaar onderwijs) 
De scholencampus Cadix wordt gebruikt door een 
ambachtsschool (SL Technieken) en een grote 
kunstopleiding (SL Cadix). Het onderwijs in beide 
scholen is uitgesproken praktijkgericht, met vakken 
die variëren van lassen en houtzagen tot fotografie en 
vrije kunst. Doel van de nieuwe school is het deze 
verscheidenheid optimaal te accommoderen en waar 
mogelijk aan de buitenwereld te tonen.

SL Technieken wordt integraal ondergebracht in het 
nieuwbouwvolume waarvan het beeld refereert aan 
het industriële verleden van het Eilandje. Voor het 
klassikale theorieonderwijs beschikt de school over 
generieke lokalen die apart of in clusters kunnen 
worden gebruikt. Het voorliggende concept gaat uit 
van een flexibele verdeling van gesloten lokalen en 
open werkplaatsen.

De kunstschool wordt verdeeld over oud- en 
nieuwbouw, met grote atelierruimten onder het dak 
van het nieuwbouwblok en verschillende lokalen in de 
gerestaureerde gebouwen. Binnen- en buitenruimten 
zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en vullen elkaar 
aan. Hiernaast zijn er bijzondere ruimten op de 
zolders, er zijn dakterrassen, binnentuinen en 
representatieve zalen. De kunstschool is hiermee 
veelmeer een school waarin niet alleen geleerd maar 
ook geleefd wordt. Het sociale centrum van de 
school is de kantine en de open speelplaats die 
samen met de grote gymzaal in de havenloodsen 
worden ondergebracht.

Stadsblok Cadiz
Architecten: Polo Architect en META 
architectuurbureau 
Met de bouw van het Museum aan de Stroom (MAS) 
en de opening van het Red Star Line Museum kwam 
er een einde aan de decennialange achteruitgang van 
het Eilandje in Antwerpen. Cadiz is een gemengd 
project in deze herboren Antwerpse havenbuurt met 
meer 40.000 m² aan horeca, winkels, een 
supermarkt, een woonzorgcentrum, 
assistentiewoningen en appartementen, die allemaal 

een plaats vinden binnen een groot stedelijk 
bouwblok met riante binnentuin. Het complex heeft 
twee gezichten. Een gebouwplint – met winkels op 
straatniveau en bovengelegen woningen achter een 
witte claustra – bemiddelt tussen het complex en de 
omliggende buurt, terwijl vier torengebouwen, ietwat 
teruggetrokken van de rooilijn, een dialoog zoeken 
met het MAS, het nieuwe Havenhuis en de 
appartementstorens aan het Kattendijkdok. Hier 
genieten de bewoners van verre zichten op de 
Schelde en de haven. De innige vervlechting van 
residentiële met andere stedelijke functies maken van 
het gebouw een kleine stad in de stad.

Cadiz vormt samen met het aansluitende Wijkplein 
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Cadix een nieuw referentiepunt van de 
herontwikkelde Cadixwijk. Cadiz is een gemengd 
project met 40.000 m2 aan woningen, kantoren, een 
woonzorgcentrum, horeca en winkels op een groot 
bemeten bouwblok in de Cadixwijk.

De opgave was complex: op een diep bouwblok een 
groot aantal wooneenheden realiseren, waarbij elke 
woning toch kan genieten van voldoende lichtinval en 
zichten. Tegelijkertijd moet het project leven brengen 
in het nieuwe stadsdeel. POLO Architects en META 
architectuurbureau ontwarden de knoop.

Van dichtbij, op straatniveau, zie je slechts de ruim 
beglaasde gevelplint met winkels. De donkere sokkel 
contrasteert met de overkragende claustra op de 
eerste en tweede verdieping. De witte betonnen 
gevelelementen schermen de achterliggende functies 
af van de straat en bieden tegelijkertijd transparantie 
door alternerende uitsparingen. Ze omringen het 
bouwblok en binden het tot een robuust geheel.
Van ver toont Cadiz een ander en meer monumentaal 
beeld. Vier torengebouwen, teruggetrokken van de 
rooilijn, staan met hun knieën op het dak van de 
sokkel en met hun voeten in de lager gelegen 
binnentuin. De typologie van de bestaande pakhuizen 
op het Eilandje inspireren de materialisatie van de 4 
woonvolumes in gevelmetselwerk en prefabbeton.

Groepswoningen KAAI 37
Architecten: META architectuurbureau, architecten de 
vylder vinck taillieu, noAarchitecten, OFFICE Kersten 
Geers David Van Severen en West8 
De samenwerkende bureaus winnen – in 
samenwerking met Project2 – de ontwerpwedstrijd 
van AG Vespa voor het zuidelijke deel van 
woningbouwblok Cadix D2. Kaai 37 bestaat uit 4 
gebouwen die een geheel vormen. De context, de 
positie en de zichtbaarheid van het ensemble vragen 
om een specifieke benadering qua materialiteit van 
de gevel. In het ontwerp is bijzondere aandacht 
besteed aan de detaillering en de uitwerking van de 
gevels en de integratie van terrassen en balkons. De 
gebouwen zijn aan de buitenkant voornaam en 
statisch. De binnenkant van het bouwblok zet in op 
een leefbaar binnengebied.

Hoekgebouwen 
Architect: HappelCornelisseVerhoeven
Ontwerp: 2012 - 2018
Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen
Masterplan i.s.m.: Stephen Taylor Architects (UK)

Cadix is ontstaan in de 19de en begin 20ste eeuw en 
bestaat uit een hetrogene blokstructuur van 
pakhuizen, depots, kazernes en rijwoningen. De 
komende jaren zal dit geleidelijk worden 
getransformeerd tot stedelijk woon-werkmilieu. 
Samen met Stephen Taylor Architects heeft Happel 
Cornelisse Verhoeven twee hoekgebouwen 
ontworpen met in totaal 60 woningen, een 
parkeergarage en een kinderdagverblijf. De twee 
woongebouwen liggen diametraal ten opzichte van 
elkaar en kennen een architectonische verwantschap. 
Beide hoeken worden uitgevoerd in baksteen en 
hebben een monolitische uitstraling om het robuuste 
karakter van de wijk kracht bij te zetten. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar de behandeling van de 
entreegebieden en de tectonische afleesbaarheid van 
de gevels.

Ziekenhuis ZNA Cadix
Architect: VK Studio en architectenbureau Robbrecht 
& Daem
Het nieuwe ziekenhuis wordt gerealiseerd op een 
plaats waar park, water en stad samenkomen. 
Gelegen aan het hoofd van Spoor Noord, fungeert het 
ziekenhuis als een scharnier tussen het park, de 
dokken van de oude haven en de stad, en kan dus 
profiteren van de voordelen van elk. De beperkte 
oppervlakte vereist dat het ziekenhuis verticaal wordt 
georganiseerd. Met zijn 19 verdiepingen zal dit 
ZNA-ziekenhuis met kop en schouders uitsteken 
boven de andere torens in de buurt. Met zijn eigen 
signatuur en karakter wordt dit ziekenhuis een nieuwe 
referentie in de stad.

Er is veel aandacht besteed aan verweving met de 
omgeving. Gemotoriseerd verkeer wordt geweerd op 
de site en ondergronds gestuurd, inclusief 
ambulances en logistiek transport. Een publieke 
zorgboulevard met pleinfunctie voor voetgangers en 
fietsers verankert het ziekenhuis in het stedelijk 
weefsel, met een aantal commerciële invullingen en 
het ziekenhuisonthaal op het gelijkvloers.
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Het eigenlijke ziekenhuis begint op niveau +1, met 
uitzondering van spoed en logistiek op -1 en het 
onthaal op het gelijkvloers. Het wordt verdeeld in 
kritische (medische beeldvorming, operatiekwartier, 
intensieve zorgen en brandwondencentrum) en 
niet-kritische diensten (dagziekenhuis, moeder en 
kind, geriatrisch dagziekenhuis). De publieke 
zorgboulevard krijgt een verlengstuk op niveau +3 via 
een restaurant en terras - de publieke, beschutte 
buitenruimte biedt een mooi panorama op de stad.

Van niveau +8 tot +11 volgen de klassieke 
verpleegeenheden. Verheven boven het stadsgewoel, 
maar met brede uitkijk op de stad, het park of de 
dokken - een belangrijke bijdrage tot de healing 
environment. Bovenop het ziekenhuis zijn de 
archieven en administratieve functies voorzien.
Het compacte gebouw heeft een kleine voetafdruk en 
beperkt de loopafstanden binnen de afdelingen. 

Schengenplein
Opdrachtgever: AG VESPA.
Ontwerp: PT Architecten 

Het wijkplein heeft een centrale ligging. PTA heeft de 
wensen van de bewoners ter harte genomen en een 
evenwichtig en helder ontwerp aangereikt. Het 
ontwerp toont een zekere eenvoud, die het plein 
overzichtelijk en toegankelijk maakt. Het wijkplein is 
een mix van park en plein, waarbij beide in elkaar 
overlopen. Het park start aan de kant van de 
Napelsstraat en vormt het groene hart van de wijk.  
Aan de zijde van het Kattendijkdok is het een open 
plein met een grote publieke luifel. Als primeur voor 
de wijk wordt het water door middel van een ponton 
bereikbaar.

Er is een park/plein gevraagd voor een buurt die nog 
een work in progress is, volop in ontwikkeling. De 
meerderheid van de buurtbewoners die het plein gaan 
gebruiken wonen er nu nog niet. Hier hebben de 
ontwerpers op ingespeeld en mogelijkheden 
ingebouwd om het parkplein mee te laten evolueren 
met de buurt en zijn bewoners. Het is daarom een 
landschappelijke basis als drager voor menselijke 
activiteit met drie pijlers. 

Human context
Er is een schema gemaakt met mogelijke 
gebruikersgroepen en wat hun wensen kunnen zijn 
over de 4 seizoenen. Een eenvoudig patroon als drager 
voor menselijke activiteit, met veel vrijheidsgraden.
Een ontmoetingsplaats voor de (toekomstige) 
buurtbewoners.

Open-ended
Het ontwerp vertrekt van een landschappelijke drager 
als blijvende basis waarop de mens transformatie 
genereert. De transformatie komt er door 
buurtinitiatieven, door gestructureerde (her)inrichting 
en toeëigening van delen van het parkplein naar 
behoefte van gebruikers. Het biedt plaats voor lokale 
initiatieven en noden. Op die manier kan het parkplein 
evolutief zijn, variabel in de tijd, dynamisch.

Interaction
Relatie tussen verleden en heden door integratie 
industrieel patrimonium. Het Parkplein als mix van een 
park en een plein. Vormgeving ponton optimaliseert 
contact met het water.
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Park spoor noord
Antwerpen

Park Spoor Noord in Antwerpen, geopend in 2009, is 
gerealiseerd op een 24 hectare groot voormalig 
rangeerstation dat al jaren niet meer gebruikt werd. 
De gebouwen van rond 1900 zijn herbestemd: er zijn 
sportfaciliteiten, horeca en cultuur in gerealiseerd. In 
het park zelf, ontworpen door Studio Associato 
Secchi-Viganò, zijn waterspeeltuinen en een 
spectaculair skatepark te vinden. Met de realisatie 
van Park Spoor Noord hebben de wijken Dam en 
Seefhoek een directe verbinding gekregen.

Tuin voor de buurt, park voor de stad
In het noorden van Antwerpen is een verlaten 
spoorwegemplacement omgeturnd tot een stedelijk 
park met sport- en ontspanningsfaciliteiten. In de 
oude spoorweggebouwen vonden nieuwe, publieke 
functies onderdak. Spoor Noord is met zijn 18 
hectare groene ruimte het grootste park in de 
binnenstad.

In het noordelijke deel van Antwerpen, middenin de 
dichtbevolkte en kansarme wijken Dam, Stuivenberg 
en Seefhoek lag jarenlang een afgeleefd en verlaten 
spoorwegemplacement. In de algemene perceptie 
werd de plek ervaren als een verre en afgelegen 
uithoek van de stad, hoewel ze binnen de cirkel van 
Singel en Ring ligt, op slechts anderhalve kilometer 
van het centraal station en van de kathedraal. 

Inmiddels is op de site het grootste binnenstedelijke 
park van de stad Antwerpen gerealiseerd. Het werd 
geopend in twee fasen: het westelijke deel in mei 
2008, het oostelijke in juni 2009. Het is met zijn 
sport- en ontspanningsfaciliteiten en met zijn 
publieke functies een park van iedereen.

Licht, lucht, groen
De ultieme en ruime missie van het project Park 
Spoor Noord is het meer aantrekkelijk en leefbaar 
maken van de omliggende wijken Dam, Stuivenberg 
en Seefhoek. Onder impuls van de stad Antwerpen is 
er daarom voor gekozen in te zetten op de grootste 
noden van het stadsdeel, namelijk de behoefte aan 
meer licht, lucht, groene en open ruimte. Het 
aanbieden van extra ruimte om te ademen en te 
ontspannen aan elke buurtbewoner en ook aan elke 
stedeling staat voorop. De meest fundamentele en 
baanbrekende keuze in het hele project is dan ook de 
beslissing om het spoorwegemplacement voor het 
overgrote deel in te richten als een tuin voor de buurt 
en een park voor de stad. ’Dorpen en Metropool’ is 
niet voor niets de naam van het winnende concept in 
de ontwerpwedstrijd van 2002. De keuze voor een 
groene en open bestemming is duidelijk geen slag in 
het water. Het park wordt sinds zijn opening druk 
bezocht door een enorme variëteit aan gebruikers.
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Urban Beach
Fysiek ruimtelijk is het park een scharnier tussen de 
wijken Dam en Stuivenberg-Seefhoek, die een 
eeuwlang enkel verbonden waren door een smalle 
viaduct over het onbewoonde emplacement. 
Bovendien loopt het parkontwerp door in de geplande 
commerciële ontwikkeling op de kop ter hoogte van 
de Noorderplaats. Via de geplande Parkbrug voor 
zachte weggebruikers over de Noorderplaats, zal het 
park een verbinding krijgen met het Eilandje en 
verderop met de Scheldekaaien. De bedoeling is een 
aantrekkelijke omgeving te creëren die beter 
samenhangt door een netwerk van paden voor 
voetgangers en fietsers en door het aanbieden van 
vrije en nieuwe ontmoetingsruimten.

Op functioneel ruimtelijk vlak kan de 
parkinfrastructuur op verschillende manieren gebruikt 
worden (wandelen, joggen, sporten, rusten, zitten, 
liggen, spelen, verfrissen, naar concerten luisteren, 
openluchtfilms bekijken, lekkers drinken en eten) 
zodat tal van mensen zich aangesproken voelen en er 
graag en veel komen. De waterpartij, die er kwam op 
expliciete vraag van bewoners, gecombineerd met de 
ligweide en de SPTM-shelter met de zomerbar, werkt 
als een ‘urban beach’ en trekt ook veel niet-
buurtbewoners aan omdat dit aanbod uniek is in de 
stad. De oude spoorweggebouwen met hun publieke 
invulling zijn op hun beurt publiekstrekkers.

Biljartlaken met zandtuinen
De grammatica van het park komt voort uit het 
herhaaldelijk toepassen van enkele elementen en 
materialen die identiteit geven aan het Park Spoor 
Noord. Enkele specifieke deelplekken en objecten 
zorgen toch voor verschillen en uitzonderingen.

De eerste impressie van het park is groen, niet té 
ontworpen. Een grasveld uitgerold als een groen 
biljartlaken met daarbovenop veel verschillende 
paden, in diverse materialen, die een ketting vormen 
die verschillende richtingen toelaat. De zandtuinen 
zijn opgevat als heuvels in het groene biljartlaken. Ze 
tonen het historische zandlandschap dat verstopt zit 

onder het nieuwe groen.
Grote groepen bomen vormen de derde dimensie. Ze 
definiëren ruimten en spelen met het perspectief van 
de zich bewegende bezoeker doordat de richting van 
de rijen verandert ten opzichte van de beweging. 
Struiken zijn er niet, uit veiligheidsoverwegingen. De 
rand van het park is bedacht als een herkenbaar 
element dat eenheid brengt in de langgerekte ruimte. 
Hiervoor is consequent zwart beton gebruikt: als 
wand, een eenvoudige boord om op te zitten, een 
horizontaal vlak, een voetpad, toegangen enzovoort.

Het duurzame aspect is gerealiseerd in materiële 
keuzes zoals het hergebruiken van 
spoorwegmaterialen, het integreren van het 
bestaande reliëf, de viaducten en 
spoorweggebouwen, het uitwerken van een interne 
waterhuishouding met wadi’s en het gebruiken van 
streekeigen beplanting. Het parkontwerp is flexibel en 
dynamisch. Op dit moment is gekozen voor een 
‘basic’ park, met robuuste materialen en een hoge 
transparantie, dat inspeelt op de huidige behoefte 
aan een vandalismebestendige open en groene 
ruimte met een behoorlijke sociale veiligheid. Op 
termijn kan deze basis verder worden aangevuld op 
de maat en het ritme van toekomstige behoeften en 
prioriteiten.

WDT-Loods, 
Verdick & Verdickt Architecten

Voormalig locomotiefdepot getransformeerd tot 
sportfaciliteiten, kantoren en logistieke ruimtes. 
Wordt tevens gebruikt als een soort buurthuis 
(communcal center)  tussen de wijken Dam en 
Seefhoek. 

We komen binnen fietsen over de 

Parkbrug van Ney & Partners
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Nieuw Zuid
Antwerpen

Het plangebied van het Nieuw Zuid beslaat een deel 
van de Scheldekaaien, het projectgebied Nieuw Zuid 
en de aangrenzende bouwblokken. Aan de westelijke 
zijde van het projectgebied Nieuw Zuid streeft de stad 
Antwerpen via de Scheldekaaien een versterking van 
de relatie tussen de Schelde, de kernstad en de 
nieuwe stadsuitbreiding na. Voor het plangebied werd 
er een Masterplan opgesteld door het ontwerpteam 
rond Secchi-Viganò. Dit plan geeft een beeld van de 
toekomstige woonwijk, de aansluitende 
groengebieden (inclusief Konijnenwei) en de 
Scheldeboorden. De belangrijkste ambities voor het 
gebied zijn:

ambitie 1: een groen stadsdeel aan het water, in dit 
zuidelijk stadsdeel is de relatie tussen stad, water en 
open groene ruimte maximaal versterkt. De site biedt 
ook opportuniteiten om tegemoet te komen aan het 
tekort aan open groene ruimte dat momenteel in de 
omliggende wijken wordt ervaren.
ambitie 2: een aantrekkelijk en vitaal stadsdeel, 
Nieuw Zuid biedt, aansluitend bij de binnenstad, 
unieke kansen voor een aanzienlijke uitbreiding van 
de kernstad.
ambitie 3: een verkeersstructuur op maat, Nieuw 
Zuid ligt in de onmiddellijke nabijheid van het 
zuidelijke aansluitingscomplex van de Antwerpse 
Ring. Er werd gekozen om in te zetten op een 
duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij de aanwezigheid 

van het station Antwerpen Zuid en een 
tramontsluiting troeven zijn.
ambitie 4: een gezonde en ecologische 
leefomgeving, dit resulteert in de aanleg van een 
warmtenet, een systeem van wadi’s in de hele wijk en 
een oordeelkundige inplanting van de gebouwen in 
functie van geluid en schaduw.
ambitie 5: een flexibele ontwikkelingsstrategie, naast 
een ruimtelijk kader is het vanzelfsprekend ook 
belangrijk dat het masterplan en het RUP een 
organisatorisch kader vormen voor de beoogde 
gefaseerde ontwikkeling.

Secchi-Viganò heeft deze ambities verder uitgewerkt 
in een masterplan die steunt op drie thema’s:

Stedelijk park ‘a pois’
Een eerste thema beslaat het ruime gebied, van de 
kaaien tot het station Antwerpen Zuid. Dit concept 
toont een interessante bemiddeling tussen de logica 
van de stad en de logica van het landschap. De harde 
en zachte ruggengraat zijn beide aanwezig en 
herkenbaar, maar worden ook op elkaar betrokken 
binnen een geïntegreerd verhaal van bebouwing en 
open ruimte. Zo wordt de grote groene ruimte van de 
zachte ruggengraat tot aan de Schelde gebracht. De 
ontwikkeling van de randzone met sport- en 
spelinfrastructuur legt op functioneel vlak de relatie 
met de nabijgelegen stadswijken Zuid en Brederode.
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Wijkstructuur van striga’s
In de uitwerking van de woonwijk komt een tweede 
thema naar voor, namelijk dat van ‘de striga’ als een 
concept voor de stedelijke structuur. De striga 
organiseert de nieuwe wijk met een minimale lineaire 
rationaliteit. Belangrijk is een oriëntatie die verbinding 
zoekt tussen de kaaizone en het stedelijk park. De 
striga is een systeem dat maat en sculptuur verleent 
aan de bouwstroken en een middel om de dichtheid 
in de wijk te organiseren. Anderzijds is het systeem 
ook voldoende flexibel om de overgangen naar het 
bestaande weefsel op een verzorgde manier op te 
lossen. In alle richtingen is het weefsel 
doorwaadbaar. Binnen de structuur van een striga is 
een grote variatie mogelijk aan woningtypologieën, 
binnen- en buitenruimtes en private en publieke delen. 
Lokale voorzieningen zoals een school of sporthal 
kunnen als een iets grotere korrel mee opgenomen 
worden in deze lineair georganiseerde bouwvelden. 
Het uitgangspunt is dat de striga een sociale, 
intergenerationele en functionele vermenging moet 
faciliteren.

Innovatieve woonvormen
Een derde thema situeert zich op schaal van de 
woning. Onder de noemer ‘groter en goedkoper’ 
wordt een woningtypologie voorgesteld waarin rond 
een compacte en geklimatiseerde kern een 
buitenschil zit die buiten- of semibuitenruimtes 
huisvest. Hierdoor kan een grotere woonoppervlakte 
gerealiseerd worden zonder dat de bouw- en 
onderhoudskosten navenant stijgen. Het 
uitgangspunt is om duurzaamheid eerste instantie 
niet zozeer in de technologische hoogstandjes te 
zoeken, maar in correcte basiskeuzes m.b.t. 

zonoriëntatie, slagschaduwbeperking, compactheid 
en clustering, etc.
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Nieuw Zuid nieuwbouw
Antwerpen
Atelier Kempe Thill, Polo Architects, BOB36, OFFICE kersten Geers 

David Van Severen, Styfhals Architecten

Architect: Atelier Kempe Thill
Atelier Kempe Thill heeft zijn ontwerp voorzien van 
wintertuinen over de gehele west- en oostgevel. De 
wintertuinen hebben een gemiddelde lengte van tien 
meter en een diepte van 2,6 meter. Dat betekent dat 
een appartement van 123 m2 een aanvullende 
buitenruimte heeft van 60 m2 en een studio van 40 
m2 is gecombineerd met een wintertuin van 30 m2.

Beton en hout
Het geïsoleerde deel van de woningen voldoet aan de 
norm voor passiefbouw. In de winter fungeert de 
buitenruimte, met gesloten glazen schuifpui, als een 
klimaatbuffer. De dragende balken, kolommen en 
dichte geveldelen zijn vervaardigd uit 
antracietkleurige prefab betonnen elementen.
De robuuste uitvoering van de betonnen balken en 
kolommen, volgend uit de Vlaamse 
brandveiligheidsvoorschriften, maakte mogelijk dat 
de hemelwaterafvoer kon worden geïntegreerd. De 
binnenzijde van de wintertuinen is bekleed met hout.

Flexibel indeelbaar
Het appartementenblok heeft een ondergrondse 
parkeergarage en winkelruimte op de begane grond. 
De appartementen zijn ontworpen met een flexibel 
indeelbare plattegrond.
De woningen zijn bereikbaar via twee, asymmetrisch 
geplaatste kernen met trappen en liften. De kernen 

ontsluiten elk andere combinaties van vier of drie 
appartementen per verdieping. De bovenste 
verdieping biedt terugliggende penthouses.
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Architect: Polo Architects
Oppervlakte: 8.286 m2

De residentiële ontwikkeling ‘Kaai Nieuw Zuid’ is een 
ensemble van twee woongebouwen binnen de eerste 
‘striga’ van het masterplan. Het complex bestaat uit 
twee woongebouwen en is ontworpen door POLO 
Architects en Atelier Kempe Thill. Het paar is als één 
geheel geconcipieerd en ontwikkeld.

Op het gelijkvloers van beide gebouwen bevinden 

zich ruimten voor winkels, lokale voorzieningen en 
vrije beroepen; het dak is ingericht als collectief 
terras. Door de oriëntatie genieten alle 
appartementen van een (overhoeks) zicht op de Stad 
en de rivier. De terrassen – feitelijk gestapelde 
wintertuinen – zijn ontworpen als volwaardige 
leefruimten volgens het ‘bigger & cheaper’-principe; 
zij vormen een aantrekkelijk ‘tussen’ – een 
uitzonderlijke ruimte halverwege interieur, stad en 
verre einders. De gebouwen voldoen, mede door de 
terras-wintertuinen, aan de passiefnorm.
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Architect: BOB361
Oppervlakte: 14.669 m2

Through a reinterpretation of the master plan by 
Secci and Vigano, we make optimal use of the 
qualities of the site and have formulated an 
appropriate answer to the given context. The specific 
relation between each house and its “panorama” is 
most important in the master plan. We have 
developed houses with panoramas overlooking the 
Park with a southern orientation, to the Schelde with 
a western orientation or to overlook the two 
connecting “woonerven” with a western orientation 
and we created a new panorama overlooking the roof 
garden in the centre part of N° 7. These social houses 
are made within a restricted economic context. Our 
most precious gift to the end users are houses that 
are connected in the best way to the varying context. 
Thus the project consists of 96 houses with 35 
different typologies that support a social mix and 
diversity. The sustainability that we think is more 
important than the technical durability is the cultural 
durability. It is the spatial conception that makes the 
project durable and capable to adapt. In that sense 
the urban concept and the flexible structure are the 
most important elements. Technically the whole site 
of Nieuw Zuid and this project are CO2 neutral.
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Tim Van Laere Gallery
Architect: OFFICE kersten Geers David Van Severen

The new Tim Van Laere Gallery in Antwerp (BE) will 
occupy a central position on the New South district, a 
project by developer Triple Living. As a concatenation 
of rooms, the building ‘shows’ its structure in its 
silhouette. A storage space, offices, a white cube, a 
chapel and a patio follow each other, as pure types of 

buildings where art can be experienced in different 
ways. The rooms are constructed as simple in-situ 
concrete boxes, isolated on the inside and lit by roof 
light. As an explicitly urban building, it is ambiguous 
and direct, with its gates directly on the street. The 
building makes a statement for both its immediate 
surroundings and inside; art is a central focal point 
and is immediately visible and accessible to 
everyone.
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Architect: Styfhals Architecten
Het nieuwbouwproject is een deel van het 
ontwikkelingsproject Antwerpen Nieuw Zuid.
Nieuw Zuid wordt een nieuwe duurzame woonwijk in 
het zuiden van Antwerpen die aansluit op de stad en 
uitziet op de Schelde met een mooie parktuin en veel 
groen in het straatbeeld. Het project voorziet ook 
winkels, scholen, horeca en andere voorzieningen om 
de buurt nieuw leven in te blazen.

De site heeft een intieme, geborgen uitstraling. Het 
uitzicht is gestroomlijnd, het lijnenspel lichtjes 
golvend. De grote raampartijen en riante 
leefterrassen garanderen tweemaal een fantastisch 
uitzicht: zijdelings op de Schelde en vooraan op een 
mooie parktuin. De ideale thuis voor rustzoekers met 
oog voor design.
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Linkeroever
Antwerpen

De linker Schelde-oever van Antwerpen
Linkeroever is een stadsdeel van Antwerpen op de 
linkeroever van de Schelde en telt circa 16.700 
inwoners. Het stadsdeel worstelde met een negatief 
imago. Hoge criminaliteit, verouderde woningen en 
weinig beleving maakten de wijk niet bepaald 
aantrekkelijk. Maar sinds de herontwikkeling van 
Linkeroever heeft het stadsdeel haar tweede adem 
gevonden. Zo is het aantal inwoners er in bijna tien 
jaar tijd met liefst tien procent gestegen: van 15.215 in 
2010 naar 16.754 dit jaar. Ook het gemiddeld netto 
inkomen van de bewoners zit in stijgende lijn, wat er 
op wijst dat de sociale mix er een stuk op vooruit is 
gegaan. Tegelijk met de opwaardering is Linkeroever 
eveneens een stuk veiliger geworden: de criminaliteit 
daalde er sinds 2012 met bijna 30 procent. 
Linkeroever is daarmee de veiligste buurt van 
Antwerpen. Samen met Antwerpse “booming” wijken 
zoals de Dam en het Eilandje behoort Linkeroever tot 
de sterkst groeiende wijken van Antwerpen. 

Historie
De wijk Linkeroever ontstond op de plaats van het 
oude Sint-Annadorp en het fort Vlaams Hoofd. In het 
begin van de twintigste eeuw was Sint-Annadorp een 
populair oord van vertier met mosselrestaurants en 
casino’s. De Sint-Annekeveerboot zorgde voor een 
regelmatige verbinding met de stad. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werden veel vernielingen aangericht en 

daarna moest de Linkeroever opnieuw opgebouwd 
worden. De overgang van het Linkeroevergebied naar 
dat van de stad Antwerpen in 1923 gaf een nieuw 
impuls aan de overzijde van de Schelde, want de stad 
Antwerpen had grote plannen voor een nieuwe 
stadswijk.
Al in de jaren 30 ontstond er aan het noordelijk 
gelegen Scheldestrand ten westen van de Palingplaat 
drukke recreatie en werden vele vakantiehuisjes 
gebouwd. Er kwamen cafés en restaurants, een 
zwembad en er werd een molen uit Limburg 
overgebracht. De recreatie bleef maar de 
vakantiehuisjes werden vanaf het einde van de jaren 
60 onteigend en afgebroken. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd de Linkeroever spergebied en 
stopte de ontwikkeling van Linkeroever.

Le Corbusier
In 1929 werd de Intercommunale Maatschappij van 
de Linker-Scheldeoever (Imalso) opgericht. Deze 
begon met de systematische ophoging van het hele 
gebied en de afbraak van de bestaande bebouwing 
van Sint Anna. Imalso stond in voor de bouw van de 
beide tunnels onder de Schelde, de Waaslandtunnel 
en de voetgangerstunnel en kreeg ook de opdracht 
om Linkeroever vorm te geven. In 1933 schreef 
Imalso daartoe een internationale ontwerpwedstrijd 
uit, waaraan ook Le Corbusier deelnam. De architect 
had zich steeds meer op stedenbouw toegelegd en 
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was bezig met zijn theoretisch model van de ‘Ville 
Radieuse’, de ‘Stralende Stad’. De wedstrijd kwam 
voor hem op het juiste moment voor zijn aanklacht 
tegen de onmenselijkheid van de 19e eeuwse stad 
met smalle straten, donkere huizen en gebrek aan 
hygiëne. Le Corbusier droomde van een geordende 
metropool met veel groen waar voetgangers zich vrij 
kunnen bewegen. Hij voorzag een uitbreiding voor 
500.000 mensen, veel meer dan de bedoeling was. 
Vandaag wonen bijna 17.000 mensen op Linkeroever, 
dus dat was een grote schaalsprong. Hij stelde ook 
een hangbrug voor over de Schelde die niet in de 
opgave was voorzien.

Le Corbusier vertrok van het idee dat de Linkeroever 
een belangrijke ruggengraat moest krijgen, een 
stedelijke visuele aslijn die beide oevers met elkaar 
moest verbinden. Daarom introduceerde hij de 
“Avenue de la Cathédrale”, een brede avenue gericht 
op de slanke toren van de Antwerpse kathedraal. 
Terwijl de meeste deelnemers als hoofdlijn van hun 
plannen het tracé van de Waaslandtunnel kozen 
zonder visuele band met de oude stad was voor LC 
de gotische kathedraal het ijkpunt van zijn project. 
Aan de ene zijde de verticaliteit van de 
kathedraaltoren, de symbolische band tussen hemel 
en god. Aan het andere uiteinde situeerde hij de 
toegang tot de luchthaven, de 20ste hemelse 
verbinding met vliegtuigen. Vergeten wij niet dat 
Antwerpen in 1930 een nieuwe moderne luchthaven 
kreeg, aangelegd in Deurne. LC zag dit als een 
verkeerde optie, een luchthaven heeft beter een 
locatie in het havengebied dan in een voorstedelijk 
gebied van de oude stad. 
Uiteindelijk werd het idee van een aslijn gericht op de 
kathedraal overgenomen in het huidig plan met de 
aanleg van de tramlijn, de brede Blancefloerlaan. Wie 

deze boulevard neemt richting stadcentrum ziet op 
het einde geen kathedraal, maar uitsluitend bomen. 
De kathedraal verstopt achter het groen.

Europark
Ook al eindigde de prijsvraag zonder winnaars, 
gebouwd werd er wel. Er werden nieuwe straten en 
verbindingswegen aangelegd, waarbij men zich liet 
inspireren door de lange lijnen uit de ingediende 
plannen. Het Overzichtsplan van Imelco uit 1956 laat 
zien dat er weliswaar een ruimtelijk raamwerk was 
aangelegd met de Charles de Costerlaan en 
Blancefloerlaan als lange assen maar dat verder van 
een grote greep geen sprake was. Er werden 
meerdere laagbouwprojecten in uitvoering genomen 
maar van de vooroorlogse ambities was weinig meer 
over. Pas bij een tweede wedstrijd in 1961, waaraan 
deze keer alleen Belgische architecten mochten 
meedoen, kwam hoogbouw weer nadrukkelijk in 
beeld. Een eerste prijs werd toegekend aan twee 
architectenbureaus. De laureaten, de architecten 
Aelbrecht, Brunswijck, Moureau en Wathelet, kregen 
de taak toegewezen om samen een nieuw ontwerp te 
creëren. Ze moesten ook de coördinatie van de 
uitvoering op zich nemen. Gezamenlijk ontwierpen zij 
de plannen voor het ‘Europark’: een modernistische 
hoogbouwwijk in een groene omgeving, met veel 
lucht, licht en ruimte, aansluitend op de reeds 
gerealiseerde lagere plandelen. Op acht september 
1979 werd het Europark voltooid, er waren in totaal 
zestien monumentale appartementenblokken 
opgericht, die plaats boden aan ongeveer 2900 
gezinnen.

Intergenerationeel Project Linkeroever 
(IGLO)
De wijk Europark heeft een grondige facelift 
ondergaan om sociale samenhang tussen de 
verschillende daar aanwezige generaties en culturen 
te bevorderen via nieuwe infrastructuur gericht op 
wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke ontplooiing, 
onderwijs en opvang. Drager van het project is de 
publieke ruimte. Andere op het terrein aanwezige 
partijen sluiten aan en vergroten het momentum van 
de stadsvernieuwing. De opdrachtgevers staan 
doorheen een lang en complex proces pal voor goede 
architectuur.
IGLO is een project met een lang procesverloop, 
waarbij vanaf het vroegste beleidsvoornemen tot het 
eindresultaat de doelstellingen overeind bleven, wat 
getuigt van een sterke regie. Verschillende 
stadsdiensten met eigen investeringsprogramma’s 
stemmen hun plannen op elkaar af. Het project 
getuigt van participatief denken en werken in alle 
fasen van het project, zowel vanuit de rol van de 
opdrachtgever binnen de stad als vanuit de 
stadsdiensten naar de bewoners toe.
Aangesteld via de Open Oproep tekende Technum 
voor het masterplan en de inrichting van de openbare 
ruimte, en het was als ingenieursbureau betrokken bij 
de architectuur opdrachten. De ontwerpers van de 
verschillende bouwprojecten (architecten De Vylder 
Vinck Taillieu, De Smet Vermeulen architecten, Tom 
Thys architecten) hadden een sterke inbreng in het 
masterplan, zodat alle bouwprogramma’s vanaf het 
begin doorgedacht waren en in het masterplan 
verankerd zaten.

Grootschalige projecten
 Linkeroever is altijd een gebied met onbegrensde 
mogelijkheden gebleven in de ogen van het 
Antwerpse Stadsbestuur. Bij elk groot nieuw project 
werd Linkeroever naar voor geschoven als een van de 
mogelijke locaties. Naarmate in de stad, en later ook 
in de stadsrand de meeste open ruimtes verdwenen, 
nam het belang van het gebied alleen maar toe. Het 
Stadsbestuur hoopte, door belangrijke projecten op 
Linkeroever te lokaliseren ook het gebied een 
bijkomende impuls te geven. Zo was er het plan om 
na de Tweede Wereldoorlog een deel van de 
administratie de oversteek te laten maken. Een 
gelijkaardig idee werd in 2003 opnieuw geopperd 
door de denktank rond Christian Leysen om een 
nieuw gemeentehuis te bouwen op de Linkeroever. 
Het oude historische stadhuis zou dan worden 
gedegradeerd tot een museum. Ook het idee om een 
nieuw olympisch stadion, ter vervanging van het oude 
Bosuilstadion, op Linkeroever te bouwen kwam 
dikwijls terug. Er werd wel geargumenteerd dat het 
gebied zelf geen nood had aan dergelijke 
grootschalige projecten. De ontwikkeling van 
Linkeroever zou het best worden gestimuleerd door 
de aanleg van een echt centrum, in plaats van een 
zoveelste afgelegen nieuwbouwwijk[396]. In de 
praktijk bleek het aansnijden van de open ruimtes, en 
grootschalige projecten op Linkeroever in het 
algemeen, bijzonder gevoelig te liggen.
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Linkeroever nieuwbouw
Antwerpen

IGLO: InterGenerationeel Project Linkeroever
Masterplan door Technum 2007

Europark (Antwerpen Linkeroever) is een sociale 
woonwijk met achttien sociale hoogbouwblokken. De 
woontorens werden tussen 1967 en 1979 gebouwd 
om de woningnood op te vangen. De wijk 
weerspiegelt de tijdsgeest, met vrijstaande 
hoogbouwblokken in een parkomgeving. De vele 
jaren van intensief gebruik en een hardnekkig 
imagoprobleem maakten een grondige renovatie 
onvermijdelijk.
IGLO heeft als doelstelling de sociale samenhang en 
ontmoeting tussen de verschillende culturen en 
generaties te bevorderen. Daarom worden zowel de 
ruimtes als de activiteiten gedeeld. Wonen, zorg, 
cultuur en maatschappelijke ontplooiing, onderwijs 
en opvang worden in verbinding gebracht op deze 
site. 

Programma
• Bevorderen van de sociale samenhang 
tussen de verschillende generaties en culturen in de 
wijk Europark - Linkeroever
• uitbouw van nieuwe sociale infrastructuur, 
o Rust- en verzorgingstehuis 125 plekken, 
kinderdagverblijf 85 plaatsen, serviceflats voor 
ouderen en gehandicapten door Henk De smet 
Vermeulen architecten

o Jeugdcentrum, buurtsporthal, serviceflats 
door Tom Thys architecten
o Dienstencentrum en 64 serviceflats door Jan 
de Vylder arhitecten
• aanleg van een nieuwe, organiserende 
autoluwe straat door Technum

Henk De smet Vermeulen architecten 
Rust- en verzorgingstehuis 125 plekken, 
kinderdagverblijf 85 plaatsen, serviceflats voor 
ouderen en gehandicapten.

Het woonzorgcentrum is een ontwerp met een 
strakke architectuur zonder frutsels, dat toch ook 
aandacht heeft voor huiselijkheid. Doordat het 
woonzorgcentrum een laag gebouw is, ontstaat er 
een gemakkelijke verbinding tussen de tuin en het 
gebouw voor de bewoners. De verbinding gaat verder 
en reikt ook uit naar buurtbewoners. Dankzij de 
openheid en toegankelijkheid van het ontwerp vormt 
het plein een uitnodiging voor zijn omgeving. Toch 
ontbreekt het niet aan privacy, die de bewoners in 
staat stelt zich te kunnen terugtrekken. De bezoeker 
krijgt geen monotone gevel, maar een zicht op de 
dagelijkse gang van zaken in het woonzorgcentrum. 
De architecten kozen bewust voor het aansluiten van 
tuinen, waardoor een connectie wordt gemaakt met 
het kinderdagverblijf en contact tussen jong en oud 
wordt aangemoedigd.
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Linkeroever Regatta
 

Regatta is een stadsuitbreidingsproject op 
Linkeroever, dat er met deze wijk een volledig 
nieuw stadsdeel bij krijgt. Waar vroeger een 
verlaten vlakte tussen de Blancefloerlaan en 
het zeilmeer Galgenweel was, werd een 
bruisende wijk aangelegd. Naast nieuwe 
woningen krijgen inwoners en bezoekers er 
ook tal van sport- en recreatiemogelijkheden 
bij.

Waarom dit project?
Met het woonproject Regatta wordt een volledig 
nieuwe, aangename woonwijk gecreëerd in 
Antwerpen, vlakbij de Schelde en zeer dicht bij het 
stadscentrum. Die extra ruimte voor woningen komt 
niet alleen Linkeroever, maar heel Antwerpen ten 
goede. Naast nieuwe woningen krijgen inwoners en 
bezoekers er ook tal van sport- en 
recreatiemogelijkheden bij, zoals een urban sports-
terrein en een Finselooppiste rond het Galgenweel.

Wat gebeurt er?
Regatta bestaat in totaal uit 450 woningen, 1.100 
appartementen, kantoren en winkels. Tussen de 
nieuwe wijk en het Galgenweel komt ook een park 
van 12 hectare, of bijna 24 voetbalvelden groot.

Zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen 

Een nieuwe woonwijk vraagt ook om bijkomende 
gemeenschapsvoorzieningen. Die komen er in de 
zone rond de huidige sporthal waar de stad investeert 
in sportinfrastructuur in open lucht. De voorzieningen 
zijn op maat van alle bewoners van Linkeroever. Zo is 
er al een krantenwinkel, een barbier, een 
artsenpraktijk en een apotheek. Er komt nog een 
nieuwe supermarkt, en minstens de helft van het 
gebied is bestemd voor recreatie. De wijk krijgt zelfs 
een gloednieuw urban sports-terrein.Ook de vlotte 
toegankelijkheid tot het openbaar vervoer is één van 
de troeven van dit project. Op middellange termijn 
wordt er mogelijk een lagere school gerealiseerd. 

Daarnaast krijgt de wijk ook een centrum voor 
kindzorg en gezinsondersteuning (CKG). Zo’n centrum 
geeft opvoedingsondersteuning aan gezinnen met 
kinderen van 0 tot 12 jaar. 

GalgenweelparkDe oevers van het Galgenweel blijven 
onbebouwd en worden heringericht tot een wijkpark 
van 12 hectare. Dit nieuwe park zorgt voor heel wat 
recreatiemogelijkheden voor buurtbewoners. De 
uitvoering van dit project startte in 2009. Tegen 2020 
zou de volledige wijk gerealiseerd moeten zijn. 

Linkeroever Galgenweert Borgerweert  –
inrichtingsplan en beeldkwalitieitsvisie
awg architecten
OPDRACHTGEVER:  Prestibel Left Village NV 
(Vooruitzicht NV)
PROJECTARCHITECT:  Jan Verrelst
PERIODE:   2005-heden (ontwerp), 
2009-heden (supervisie / uitvoering)
FUNCTIES:   wonen, werken, 
commercieel, onderwijs, zorg
PROGRAMMA: 

Inrichtingsplan en beeldkwaliteitsvisie, 
verkavelingsplannen, supervisie en een architectuur 
deelproject van een nieuwe stadswijk (circa 280.000 
m²) bestaande uit 1.500 woningen en appartementen 
en 40.000 m² aan kantoorruimten.

Stadsontwerp en beeldkwaliteitsvisie van de 
architectuur en de openbare ruimte voor een nieuw 
stadsdeel aan het Galgenweel te Antwerpen 
Linkeroever. 
Het stadsontwerp en de beeldkwaliteitsvisie bestaan 
in hoofdzaak uit de stedenbouwkundige 
ontwerpprincipes en het gewenste programma voor 
woningen, winkels, kantoren, voorzieningen, et cetera. 
Ook is aangegeven hoe straten, pleinen en 
parkeervoorzieningen eruit komen te zien. Het 
stadsontwerp en de beeldkwaliteitsvisie zijn leidend 
voor de ontwikkeling van de specifieke bouwvelden 
en/of bouwkavels, de vorm en de structuur van de 
(semi)openbare ruimte en de (beeld)kwaliteit van de 
gebouwen en de openbare ruimte.

Het project Galgenweel – Borgerweert is omvangrijk 
(in schaal en tijd) en ambitieus. Het spreekt vanzelf 
dat niet alle bouw- en verkavelingsplannen 
tegelijkertijd van start kunnen gaan. Dit betekent dat 
er veel aandacht wordt geschonken aan de fasering 
van de bouwplannen maar dat evengoed de 
onderlinge samenhang dient bewaakt te worden.
Binnen de lange periode van ontwikkeling kunnen 
zich veranderingen voordoen van uiteenlopende aard. 
Deze veranderingen, bijvoorbeeld wijzigingen in het 
maatschappelijke krachtenveld of 
conjunctuurschommelingen, vereisen ook een zekere 
flexibiliteit van het stadsontwerp en 
beeldkwaliteitsvisie. Ze zijn daardoor te gebruiken als 
een leidraad en een samenhangend referentiekader 
voor toekomstige beslissingen en supervisie ten 
aanzien van de openbare ruimte, voor de verdere 
planvorming en voor de realisatie van een kwalitatief 
hoogwaardig stadsdeel waarin iedereen graag 
vertoeft.
Het stadsontwerp en beeldkwaliteitsvisie bevatten 
een standpunt over de structuur, de inrichting, de 
beleving en het gebruik van het projectgebied. De 
planhorizon ligt tussen 2015 en 2020. 
  

Project: Woonontwikkeling Regatta 
Linkeroever Antwerpen
Meta Architecten

TYPE   Collectief
STATUS   Gerealiseerd
PROCEDURE  Opdracht
OPDRACHTGEVER Vooruitzicht
LOCATIE  Galgenweel, Linkeroever, 
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Antwerpen
DATA   2006-2015
MEDEWERKERS  Bram Van Bouwel, 
Philip Mathieu, Bart Melort, Frederik Bogaerts, Willem 
Baalbergen
SAMENWERKINGEN Stabicom studie 
stabiliteit

Stedelijk ontwikkelingsproject met 27 woningen
META architectuurbureau wordt in oktober 2006 
gevraagd om een aantal woningen te ontwerpen voor 
een nieuwe ontwikkeling op Linkeroever in 
Antwerpen. Voor de site wordt een masterplan 
opgesteld door Bureau voor Urbanisme (BUUR) en 
een Beeldkwaliteitsplan door AWG architecten. Voor 
de invulling worden 5 Vlaamse architectenbureaus 
uitgenodigd.Het ontwerp bestaat in een eerste fase 
uit 28 individuele gezinswoningen en een 
hoekmodule met 4 appartementen en een collectieve 
parking. De woningen worden gekarakteriseerd door 
een diagonale nok. Hierdoor krijgen de woningen een 
atypische dakvorm, die nog versterkt wordt in de 
schakelingen.Door het rigoureus toepassen van de 
dakvorm en schakeling wordt er uniformiteit 
gecreëerd, maar tegelijkertijd ook verscheidenheid in 
plan, oppervlakte en programma. Ook in het ontwerp 
voor de hoekmodule komt de specifieke dakvorm 
terug. Aldus ontstaat er een rijk en gevarieerd spel 
van daken.

Project: Woonzorgcentrum Regatta 51N4E
PROJECT:  Woonzorgcentrum Regatta
LOCATIE:  Blancefloerlaan, Antwerpen
BOUWHEER:  Vooruitzicht NV
AANDEEL ARCADE: Stabiliteit, MEP Engineering, 

Duurzaamheid
ARCHITECT:  51N4E
START EN EINDE WERKEN:2014-2016
STATUS:  Opgeleverd

Dit project omvat de bouw van seniorencampus 
Regatta ten midden van een gloednieuwe woonwijk 
aan het Galgenweel te Linkeroever. Deze sfeervolle 
wooncampus telt verschillende woonvormen, gaande 
van ruime zorgflats tot assistentiewoningen en 
herstelverblijven verdeeld over 5 verdiepingen. Naast 
180 kamers en 41 assistentiewoningen heeft het 
complex ook een ondergrondse garage onder het 
volledige gebouw.
 

Project: Nieuwbouw 38 appartementen 
linkeroever Binst
Opdrachtgever(s) Vooruitzicht nv
Bouwplaats  Antwerpen
Projectarchitect  Nick Verbeeck
Architectenteam Luc Reyn, Stephan 
Vanderlooven
Interieurteam  Wim Heyninck
Partner(s)  Avant Garden nv
Jaar   2019-
Status   Ontwerp

Het project AZUR zelf is gelegen in het midden van 
de residentiële parkrand langs het Galgenweel.
Binst Architects werd als stedenbouwkundige 
gevraagd om het deel Midden en West van deze 
parkrand vorm te geven. Het Westelijke deel zal een 
combinatie zijn van woningen en kleine 6 niveau-
torens die het Regatta District een sterk gezicht langs 
het water geven.Binst Architects versterkt de 
stedenbouwkundige visie van het AWG masterplan 
door een markant gebouw te ontwerpen in het 
midden van deze site. Het is de visie van Binst 
Architects dat nieuwe stadsdelen nood hebben aan 
zorgvuldig gekozen gebouwen die kunnen fungeren 
als bakens in een vaak dense stedelijke context. Het 
project AZUR komt middenin de parkrand en vormt 
de schakel van de luxe appartementsgebouwen naar 
de Regatta woonwijk.
In stedelijke context gebruikt Binst Architects de 
gridgevel vaker als tijdloze tool in haar projecten.
Zo worden sterke gebouwen ontworpen in de vaak 
strenge stedenbouwkundige en/of architectonische 
context. Door gebruik te maken van een grid met 
zowel horizontaal als verticaal karakter ontstaan er 
kaders waarin een gevel een eigen esthetiek kan 
krijgen. Het gridconcept vertrekt daarbij vooral vanuit 
de wens naar geveldiepte en gelaagdheid. Bij AZUR 
wordt het wonen letterlijk ingekaderd. Met vier 
woningen per laag richt het project zich meerzijdig op 
haar omgeving.
Binst Architects geeft veel aandacht aan de kwaliteit 
van het wonen op de hoeken van alzijdige gebouwen. 
Bij AZUR vergroten de glazen hoeken het 
panoramisch zicht op de omgeving.De 
stedenbouwkundige intenties van het hoofdgebouw 
en het paviljoen worden versterkt door de 
samenhorigheid van het geheel, waarbij beide 
gebouwen de appendix van het Galgenweelpark 
vormen. De ruimte tussen de gebouwen is publiek 
doorwaadbaar, maar maakt tegelijk duidelijk deel uit 
van het geheel.
Wonen doe je samen, ook in de wijk Regatta. Bij 
AZUR worden collectieve voorzieningen als 
meerwaarde meegenomen. Waar mogelijk wordt 
wonen, werken en recreëren samen ondersteund, 

waarbij de centrale ligging van AZUR een groot 
potentieel heeft. In het lage gebouw van AZUR wordt 
hoogwaardige horeca voorzien. Samen met de reeds 
bestaande sportvoorzieningen wordt de parkrand 
rond het Galgenweel the place to be.

Project: ontwerp parkrand Regatta 
linkeroever Binst

Opdrachtgever(s) Vooruitzicht nv
Bouwplaats  Antwerpen
Architectenteam Luc Reyn
Jaar   2018
Status   Gerealiseerd

 Het stedenbouwkundig ontwerp van de parkrand van 
woonwijk Regatta Linkeroever is opgesteld in 2018 in 
opdracht van Vooruitzicht en vormt de afzooming 
van de woonwijk en de verbinding tot het park en het 
Galgenweel meer. De plaatsing van de volumes volgt 
de golvende beweging van de parkrand.
Drie volumes (de pericopen), telkens aan het eind van 
de woonstraten, worden opgetrokken van 3 tot 6 
bouwlagen en geven hierdoor de wijkrand een gezicht 
en verticaal accent. Twee langwerpige volumes (de 
residenties) versterken het karakter van de straat als 
levendige woonstraat.
Het wonen bevindt zich steeds iets verhoogd ten 
opzichte van het publieke maaiveld. Met tuinmuren 
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wordt vormgegeven aan de overgang tussen publiek 
en privaat. Fietsen, hellingen, trappen en planten 
moeten de voortuin op een stedelijke manier deel 
maken van het gebouw. Publieke verbindingen tussen 
de los geplaatste volumes zorgen voor een fysieke 
verbinding met het park. In het midden van de 
parkrand vormen twee overstaande volumes een 
stedelijk ensemble als schakel tussen parkrand oost 
en west. De schakel wordt een baken in de totale 
randontwikkeling. Het zuidvolume is breed en hoog 
en bepaalt het aanzicht van een strook voorzieningen 
tussen Blancefloerlaan en Galgenweel. Het 
noordvolume is breed en laag en sluit aan op de wijk 
met toekomstige school. Horeca in de plint geeft de 
schakel haar collectieve dimensie als place to be.

   
Vega Regatta  Schellen architecten

Antwerpen Linkeroever – 9.500 m²
Woonproject VEGA bestaande uit 30 appartementen 
en 36 woningen is georganiseerd rondom een 
centraal publiek plein.
Dit project maakt evenals ons project LEFT deel uit 
van het grotere REGATTA project op Linkeroever 
Antwerpen.
In samenwerking met S3Architecten

Left Regatta  Schellen architecten

Antwerpen – 34.000 m²
LAUREAAT VAN DE ARCHITECTUURWEDSTRIJD
Schellen architecten en S3Architecten hebben samen 
de architectuurwedstrijd LEFT gewonnen voor een 
woonproject met een 200-tal units.
40 METER HOGE WOONTOREN
Het betreffen 2 woontorens (één van 40 meter hoog) 
en een sokkelvolume.
COMMUNITY-LIVING
Dit sokkelvolume plooit zich rondom een groen 
atrium dat licht en lucht trekt tot op het gelijkvloerse 
niveau waar zich een aantal handelsruimtes 
bevinden. Op de eerste verdieping bevindt zich een 
groot gemeenschappelijk terras, gelinkt aan enkele 
collectieve, polyvalente ruimtes. In dit innovatief 
nieuwbouwproject op Linkeroever, zal de 
woonbeleving, community-living en wooncomfort 
centraal staan.
Dit project maakt evenals ons project VEGA deel uit 
van het grotere REGATTA project op Antwerpen 
Linkeroever.
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Groenkwartier
Antwerpen

’t Groen Kwartier is een transformatie van een 
voormalig militair hospitaal naar een woonbuurt met 
ruim 400 woningen. Het complex van ca. 7 hectare 
was in het verleden een met drie poorten afgesloten 
gebied, maar biedt na zijn transformatie juist veel 
openbare ruimte en groen voor de eigen bewoners én 
de hele buurt. Het is verworden tot een groene 
enclave die tegelijkertijd de verbindende schakel 
vormt tussen twee grote buurten. 

Het project omvat lofts, appartementen, woningen 
met tuin en sociale woningen. Die verscheidenheid 
trekt veel types van bewoners aan: senioren, jonge 
starters, gezinnen met kinderen, tweeverdieners en 
alleenstaanden.
Naast woningen is er in het monumentale cluster van 
hospitaalgebouwen ook horeca (sterrenrestaurant 
The Jane in de voormalige kapel) en co-working 
spaces (Stokers in de oude stookplaats).

Het masterplan is door Stéphane Beel en Lieven 
Achtergael Architecten gemaakt, samen met 360 
Architecten en Collectief Noord. De verschillende 
deelprojecten werden gefaseerd door de drie 
architectenbureaus gerealiseerd. 

Autovrije ontwikkeling
In de eerste plannen uit 2006 zijn vooruitstrevende 
keuzes gemaakt, zoals het autovrij ontwikkelen van 

het hele plangebied. De nadruk ligt op 
verblijfskwaliteit en langzaam verkeersverbindingen, 
en paden zijn aangelegd met een minimum van 
verharding. Het parkeren is opgelost in vier 
ondergrondse parkeergarages. Via de woonerven aan 
de randen van het plangebied wordt het afval 
opgehaald, zodat ook vuilniswagens buiten de groene 
zone blijven. In de woonerven zijn tevens hubs voor 
deelauto’s te vinden.

Zelfs in de bouw- en ontwikkelfase zijn maatregelen 
genomen om verkeer te minimaliseren. 
Afbraakmateriaal is lokaal opgeslagen en verwerkt 
waar mogelijk.

Openbare ruimte
De publieke ruimte is op verschillende manieren 
ingericht, afhankelijk van de context. Aan de randen 
vormen woonerven de overgang met het omliggende 
stedelijke weefsel. Aan de noordzijde verbindt een 
park met nieuwe waardevolle bomen de drie 
projectzones. Binnen die zones is telkens in 
tuinkamers voorzien die sober ingericht zijn. Op de 
grote open ruimtes staan sierfruitbomen, ingeplant 
volgens een rasterpatroon dat een heldere structuur 
geeft aan de grasvlakten. De beplanting van de 
openbare ruimte is gekozen met aandacht voor een 
gevarieerde uitstraling, lichtinval in de woonunits en 
biodiversiteit. 
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Om de beoogde doorwaadbaarheid van het gebied te 
behalen zijn uit het Stadsvernieuwingsfonds 
middelen vrijgemaakt om de monumentale 
wintergang, die het gebied doorsnijdt, te openen en 
onderdeel te maken van de openbare ruimte.

Beeldkwaliteit
Formeel wordt er een contrast gezocht tussen de 
randen en het binnengebied en geldt er op niveau van 
de beeldkwaliteit een genuanceerde interpretatie van 
de bestaande 19de eeuwse architectuur. 

De woongebouwen in rode baksteen in het 
binnengebied worden georganiseerd volgens de 
logica’s die de monumenten en de site aanreiken: 
solitaire volumes aansluitend op de beschermde 
paviljoenen, breed uitzettende volumes op de site van 
het arsenaal. De randen van de enclave worden 
versterkt – zij tonen de contouren van een oud fort – 
door strategische inplanting van woongebouwen in 
geelgetinte baksteen, aansluitend op de bestaande 
tuinmuren.

De randen

Sociaal woonprogramma Lange Leemstraat en 
Wachthuisplein
Aan de noordrand van het plangebied zijn in twee 
gebouwen sociale koop- en huurappartementen naar 
ontwerp van Collectief Noord gerealiseerd. In de 
gebouwen ontstaat een mix van gelijkvloerse 
appartementen en duplexwoningen. Omdat het 
project zich aan de rand van het kwartier bevindt, 
doet het niet mee met de orthogonale structuur van 
het hospitaalcomplex, maar voegt het zich meer 
contextueel in de bestaande straatwand en 
achtertuinen.

Het voormalige kostuumatelier
Het voormalige kostuumatelier aan de oostrand van 
het kwartier is door ontwikkelaar AG Vespa en PULS 
Architecten omgevormd tot een kinderopvang en 5 
woningen met een ondergrondse parkeergarage. 
Door de ontwikkeling kon ook een extra verbinding 
tussen het kwartier en de omliggende buurt worden 
gecreëerd.

Het geheel is volgens een passief bouwconcept 
ontwikkeld, dus gedacht vanuit minimale 
energieverliezen en geen koudebruggen. Het 

binnenklimaat moet met zo min mogelijk actieve 
(high-tech) technologieën in de zomer én in de winter 
goed zijn. 

Kinderopvang Bobijn heeft zijn intrek genomen in de 

herstructureerde loods van het voormalige 
kostuumatelier, en profiteert van de ruime lichtinval 
door de sheddaken en van de buitenspeelruimte om 
het gebouw heen.

Het Binnengebied
Renovatie Noord-Zuidgebouw
De langgerekte vorm van het gebouw vormt een 
ruimtelijke grens binnen de site en het lange 
perspectief langs de beschermde westgevel is 
beeldbepalend voor het hospitaalgedeelte. De 
vertande oostgevel van het gebouw vormt de 
overgang naar het Arsenaal, en vormt parkkamers 
waaraan de grondgebonden appartementen zijn 
gelegen. 

Voor het renovatieconcept werd getracht de 
basiskwaliteit van het gebouw zo mogelijk intact te 
laten en te versterken. Het gebouw is opgedeeld in 
grote open ruimtes die tevens de dragende structuur 
van het gebouw vormen, en die ook de opdeling in 
appartementen structureren. De grillige achterzijde 
van het gebouw zorgt voor een grote variëteit in 
appartementen. Door de vorm van het gebouw zijn er 
vijf verticale circulatiekernen, meestal ter plaatse van 
de oorspronkelijke traphallen, nodig om alle 
wooneenheden te kunnen ontsluiten. Het 
renovatieproject telt 30 woningen, een kantoorruimte, 
een gemeenschappelijke binnentuin en een 
fietsenberging. 

Het bestaande zadeldak op het gebouw werd 
gesloopt en vervangen door een optopping. 
De proporties en de positie van de ramen hierin 
sluiten aan bij die van het bestaande gebouw, Een 
brede schaduwvoeg scheidt de optopping subtiel van 
het bestaande gebouw en kondigt de beëindiging van 
het volume aan. 

De beschermde westgevel is zoveel mogelijk 
gerespecteerd en in ere hersteld. Dichtgemetselde 
ramen worden opnieuw opengewerkt en de gevel 
wordt zo weinig mogelijk geaccidenteerd door 
uitpandige terrassen, erkers... waardoor de lange 
perspectieven langs de as bewaard blijven. 
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Op de begane grond hebben de wooneenheden een 
uitpandig terras dat als plint tegen gebouw is 
geplaatst. Deze terrassen sluiten aan op de 
verschillende parkkamers. Op het eerste niveau zijn 
er langgerekte terrassen langs de oostgevel voorzien. 
De woonheden die geen toegang hebben tot deze 
terrassen zijn voorzien van een erker. Op de tweede 
verdieping zijn alle terrassen inpandig waardoor de 
optopping niet al te nadrukkelijk de aandacht vraagt.
Nieuwbouw Noord-Zuid
De verticaliteit en ritmering van de ramen tracht aan 
te sluiten bij het bestaande noord-zuidgebouw zonder 
te kopiëren. De ramen op de derde verdieping zijn 
dieper gelegen in het gevelvlak en zorgen hier voor 
horizontaliteit als verwijzing naar de optopping van 
het naburige volume. 

Door de begane grond 80 centimeter op te tillen ten 
opzichte van het maaiveld wordt inkijk vermeden. Het 
gebouw is immers volledig vrijstaand ingevoegd in 
een publieke zone met straten aan de vier zijden. 
Alleen aan de noordzijde wordt de hoogte van het 
maaiveld aangehouden ten behoeve van een publieke 
functie.

Arsenaalwoningen 
De Arsenaalwoningen tellen drie bouwlagen, met als 
gevolg een doorlopende dakrand. Door de 
materialisatie vormen alle woningen van het 
S-vormige blok een samenhangend geheel. De 
differentiatie van de rijwoningen wordt behaald door 
verschillende beukmaten in de west- en oostarm van 
de S en door het gebruik van twee verschillende 
plattegrondtypen per arm. In de binnenhoeken van de 
S zijn twee sociale woningblokken gepositioneerd.

De leefruimten van de woningen zijn afhankelijk van 
de context op verschillende plaatsen en verdiepingen 
gepositioneerd, met aandacht voor privacy. Zo is bij 
woningen aan het park de leefruimte hoog 
gepositioneerd en gekoppeld aan het privé dakterras 
met uitzicht op het park, en bij woningen met een 
grotere tuin zit deze op de begane grond gekoppeld 
aan de tuin.

Parkappartementen

De 88 parkappartementen bevinden zich in 3 
compacte gebouwen van 8 lagen hoog, losstaand in 
het groen van het park boven een parkeergarage met 
96 parkeerplaatsen, 250 fietsenstaanplaatsen en 
individuele bergingen. 

De losstaande volumes vormen de tegenhanger van 
het Arsenaal aan de overkant van het monumentale 
cluster, waar de bebouwing juist de ruimte 
(parkkamers) omkadert. De buitenruimtes zijn 
grotendeels inpandig, hooguit een halve meter 
uitpandig, zodat de gebouwen hun eenvoudig 
afleesbare hoofdvorm behouden.

De appartementengebouwen zijn opgebouwd met 
een dragende gevel zodat binnenin flexibiliteit 
gehandhaafd wordt om appartementen anders in te 
delen of meerdere appartementen te combineren. 
Afgezien van de 7 penthouses bovenin bestaat de 
variatie uit 2-kamerappartementen van 50-75m², 
3-kamerappartementen van 80-105m² en 
4-kamerappartementen van 110-165m².
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Provinciehuis
Antwerpen
Xaveer de Geyter

Prijsvraag
Op verzoek van Provincie Antwerpen is in 2011 een 
architectuurwedstrijd uitgeschreven om een oude 
kantoortoren, die diende als onderkomen voor de 
provinciemedewerkers, te vervangen door 
nieuwbouw. Xaveer De Geyter Architecten (XDGA) 
maakte het winnende ontwerpvoorstel.

De markante nieuwbouw, met zijn 683 driehoekige 
ramen en zacht glinsterende gevel, is ingeplant op de 
site van het oude provinciegebouw, aan de Koningin 
Elisabethlei. De oorspronkelijke 
gebouwenconfiguratie bestond uit een representatief 
voorgebouw en een karige kantoortoren, die 
enigszins brutaal in het bestaande bouwblok was 
neergepoot.

Voor de aanduiding van de architect werd gewerkt 
met een Open Oproep via de Vlaams Bouwmeester. 
Bij de eerste oproep moest een gedeelte van de 
oorspronkelijke bebouwing behouden blijven. Het 
ging om ‘de voorbouw’. Deze eerste oproep leidde 
niet tot een goed resultaat en bij de tweede 
opdrachtbeschrijving werd vertrokken van tabula 
rasa: ook de voorbouw mocht afgebroken. XDGA 
Architects, dat in de eerste wedstrijd ook meedeed, 
voorzag al het overbouwen van de voorbouw. Dit 
uitgangspunt nam XDGA mee naar de tweede 
oproep. Het volume van de voorbouw werd dan het 

congresgebouw.

Stedenbouw
De stedenbouwkundige context van de opdracht van 
het provinciehuis toont de beperkte groene ruimten in 
de binnenstad. De de oppervlakte van het stadspark, 
vormt de groene oppervlakte van het Albertpark, het 
Harmoniepark en de site van het provinciehuis een 
gelijkaardige groene long in de stad.

In deze groene context komt het provinciehuis te 
staan als object in het park. Het biedt zich naast de 
andere al dan niet prominent aanwezige structuren 
als nieuw object in de omgeving aan. Het geheel 
heeft de structuur van een open parklandschap, 
waarin ook de tuin van het provinciehuis dit versterkt.

Park
De compacte stapeling en doordachte inplanting 
maakt een groot deel van het terrein vrij voor een 
nieuw provinciepark. Samen met het Harmoniepark 
en het Koning Albertpark vormt de toegankelijk 
gemaakte provincietuin een nieuwe groene lob in de 
stad. De gevrijwaarde oude bomen worden aangevuld 
met plantsoenen en lage heesters. Voor voetgangers 
en fietsers biedt de tuin een veilige doorsteek tussen 
de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei.

In de tuinomgeving is het provinciehuis prominent 
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aanwezig. Op de zichtassen vanuit de Koningin 
Elisabethlei en de Harmoniestraat blijft het open 
beeld en de doorwaadbaarheid voor voetgangers en 
fietsers doorslaggevend.

Het gebouw is lager en veel compacter dan de vorige 
provincietoren. Door het congresgebouw deels te 
verzinken en in een aparte balk in staal en glas onder 
het torengebouw te schuiven, blijft de transparantie 
behouden. Dit wordt versterkt door de invulling van 
de tuin, door het grasveld te omkaderen met aanplant 
die hoger wordt aan de perceelsgrenzen op Zuid en 
Noord, en open te laten op Oost en West. Zo ontstaat 
een ‘valleiachtig’ beeld, en tegelijkertijd is er een 
afgemeten kader voor het provinciehuis.

 

Programma
De toren omvat twee representatieve 
bovenverdiepingen voor de deputatie, open 
werkverdiepingen en verschillende werkplektypes, 
een bibliotheek en in het volume ‘onder de toren’ 
enkele semipublieke faciliteiten, zoals een restaurant 

en een royaal dakterras, maar ook de 
provincieraadzaal en een auditorium, die allebei als 
congresruimte kunnen worden verhuurd. In de 
publiek toegankelijke lobby zijn in een scenografie 
van Nico Dockx tijdelijke opstellingen van de 
provinciale kunstcollectie te zien.

Voor een gebouw van deze schaal is de 
afwerkingsgraad van de architectuur uitzonderlijk 
hoog. De detaillering is uiterst verfijnd. Het 
consequente en strikt gecontroleerde 
materiaalgebruik is even fragiel als exquis – wit leder, 
aluminium vloeren, haast fluorescent, groen vast 
tapijt, glaspartikels in wit beton – en herinnert aan de 
naoorlogse kantoorinrichtingen van Jules Wabbes, 
het luxueuze minimalisme van Ludwig Mies van der 
Rohe en het eigenwijze, dirty materialenpalet van De 
Geyters leermeester, Rem Koolhaas.

De aparte interieurinrichting, het karakteristieke 
silhouet en de driehoekige ramen die als repetitief 
patroon het logo van de provincie vermenigvuldigen, 
verschaffen de nieuwe zetel van de provinciale 
administratie een sterke iconische kwaliteit.

Duurzaamheid
De compacte, zwenkende toren vormt niet alleen een 
nieuw landmark, het provinciebestuur heeft ook 
resoluut de kaart van efficiëntie, duurzaamheid en 
kwaliteitsvolle publieke ruimte getrokken. Het nieuwe 
kantoorgebouw is energieneutraal. Geothermie zorgt 
ervoor dat niet langer fossiele brandstoffen moeten 
worden gebruikt. Zowel de zonnewering als het 
verwarmingssysteem is in de structuur van het 
gebouw verwerkt. Het kantoorgebouw toont het 
vernuft van het architectenteam, dat ontwerpmetier 
verbindt met multidisciplinaire expertise en 
technische innovatie. 

Sinds een tijdje rijst een nieuw silhouet op 
aan de Antwerpse skyline: een intrigerende, 
golvende wand met een patroon van 
omgekeerde driehoeken. Het nieuwe 
provinciehuis van Antwerpen, een ontwerp 
van XDGA, vervangt de autoritaire toren die 

zo’n 40 jaar dit stadsdeel beheerste. Dat zegt 
iets over de bescheidenere rol van het 
provinciebestuur. Toch is het een ambitieus 
gebouw. Het hertekent niet alleen de buurt, 
het is ook uitzonderlijk in zijn vormgeving en 
detaillering.

Het oude provinciehuis, een ontwerp van Maurice 
Grosemans en René De Vocht, was geen lang leven 
beschoren. Hoewel pas in gebruik sinds 1970, besloot 
de provincie Antwerpen al in 2005 tot afbraak omwille 
van de torenhoge verwarmingskosten en vele 
technische problemen. Bovendien belemmerde de 
toren de aanvliegroute van de luchthaven van Deurne. 
Toch wilde men de 75 meter lange, lage voorbouw 
behouden. Dit representatieve deel van het complex 
was pas later gebouwd, en bovendien zo rijk van 
aankleding dat sloop na slechts ca. 25 jaar al te 
spilzuchtig leek.

Rond die tijd hing een wijziging van de rol van de 
provincies echter al in de lucht – persoonsgebonden 
materies zoals sport, jeugd, welzijn of cultuur 
behoren sinds 2018 inderdaad niet meer tot hun 
bevoegdheid. Men voorvoelde in 2005 al een 
drastische afslanking van personeels- en 
ruimtebehoefte. Om dezelfde reden moest de 
deputatie zich ook bezinnen over haar aanzienlijke 
kunstcollectie. Anderzijds leek het nieuwe 
provinciehuis een ideale locatie voor nieuwe 
congresfaciliteiten. Door al die onzekerheden werd 
een eerste Open Oproep in 2008 geannuleerd. Pas in 
2011 waren alle knopen doorgehakt en volgde een 
definitieve Open Oproep. De opdracht werd daarbij 
toegewezen aan Xaveer De Geyter Architects (XDGA).

Tussen 2008 en 2011 rezen ondertussen, zeker bij de 
stad, vragen over de open ruimte rond het gebouw. 
Het oude provinciehuis trok zich hooghartig terug 
tegenover de straat. Links ervan lag een zee van 
parkeerruimtes, rechts een tuin met waardevolle 
bomen. Dat laatste beseften slechts weinigen, want 
de voorbouw en de terreinaanleg ontmoedigden elk 
bezoek. Nochtans lag een publieke bestemming van 
de tuin voor de hand. Het gebied vormt immers – 

samen met het Albertpark, aan de overzijde van de 
Koningin Elisabethlei, en het Harmoniepark – één 
groengebied. De nieuwbouw was een uitgelezen kans 
om dit concreet vorm te geven. Parkeren moest dan 
maar ondergronds gebeuren. Die vraag stond in 2011 
nadrukkelijk op de agenda.

Dat stelde de ontwerpers bij de Open Oproep voor 
een moeilijke taak: het behoud van de voorbouw leek 
totaal in strijd met de vraag naar een publiek park. 
XDGA vond echter het ei van Columbus: over de 
voorbouw, en dwars erop, werd een langwerpig 
kantoorvolume geplaatst tot op de maximale hoogte 
van 59.4 meter of 16 bouwlagen. In het midden 
onderaan werd over vier etages een grote opening 
uitgespaard om over de voorbouw heen te reiken. De 
architect liet die voorbouw wel niet helemaal 
ongemoeid. De bovenste laag, met de kantoren van 
de gedeputeerden, werd weggenomen. Die kantoren 
verhuisden naar de hoogste etages van het nieuwe 
volume.
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Complexe eenvoud
De voordelen waren legio: de footprint van het nieuwe 
complex was minimaal. Het verlaagde dak van de 
voorbouw werd heringericht als een belvedère met 
zicht op het park. Die belvédère loopt door onder de 
grote opening in het nieuwe volume. Het nieuwe 
gebouw biedt ruime open kantoorvloeren, maar kan 
ook moeiteloos volumineuze programma-onderdelen 
zoals een bibliotheek of een restaurant opnemen. 
Bovendien heeft het nieuwe complex nu één centrale 
ingang aan de straat voor alle functies. Een royale 
trappenpartij voert vanaf die ingang direct naar 
representatieve ruimtes van de behouden voorbouw, 
terwijl twee trap- en liftkokers de kantoren 
rechtstreeks bedienen.

Echt ‘spannend’ was dat concept daarom nog niet. 
Dat was pas het geval toen XDGA besloot om het 
nieuwe volume over acht etages te laten wegzwenken 
naar het zuiden, met de noordwesthoek als rotatie-as. 
Elke etage, vanaf +3 tot +10, keert zich wat verder 
achteruit. Tegelijk vermindert de breedte van de 
vloeren telkens een fractie, zodat de resulterende 
totaaloppervlakte precies correspondeert met de 
vraag. Het effect is dramatisch: het nieuwe 
hoofdgebouw wringt zich letterlijk in bochten om de 
doorgang naar de waardevolle tuin rechts van het 
gebouw open te houden en er zoveel mogelijk licht 
toe te laten.

Die ene, allesbepalende geste is een constructief 
huzarenstukje: de gevels van het nieuwe gebouw 
bestaan door de vervorming van het volume uit 
regelvlakken. Ze dragen, samen met twee centrale 
kernen, alle vloeren. Die zijn daardoor vrij in te vullen, 
zonder hinder van kolommen. Dat vereiste dat de 
buitenwanden uitgevoerd werden als een 
driedimensionaal vakwerk in beton. Dat verklaart ook 
de driehoekige gevelopeningen: die vorm wordt 
gedicteerd door de krachtlijnen van het vakwerk. 
Maar hij is ook voordelig voor de lichtinval: doordat de 
openingen naar boven toe verbreden, laten ze meer 
licht toe dan rechthoekige ramen met dezelfde 
oppervlakte. Enkel waar het nieuwe gebouw over de 
oude voorbouw grijpt was een extra hulpconstructie 

nodig. Een reuzenvakwerk over twee etages 
overbrugt er de bijna 24 meter brede belvedère van 
de voorbouw.

Het is merkwaardig hoe nauw het uitgevoerde project 
aansluit bij het voorstel van de Open Oproep. Het telt 
weliswaar één bouwlaag minder, en spectaculaire 
roltrappen aan de inkom sneuvelden. Maar de 
inkompartij wordt nog steeds gemarkeerd door 
enkele naar buiten gedraaide driehoeken in beton. 
Aan de belvedère bevindt zich nog steeds het 
restaurant. Op de 11de en 12de etage ligt de grote, 
dubbelhoge bibliotheek, op de 13de en 14de etage 
zijn de kantoren van de gedeputeerden nog steeds 
geschaard rond een verborgen patio.

Pas als je het gebouw in werkelijkheid ziet merk je 
echter hoe consequent hier een beperkte set van 
materialen toegepast werd. Op een verhoogde vloer 
van tapijttegels na is de betonstructuur van wanden 
en vloeren in de kantoren overal volledig zichtbaar. De 
driehoekige raamopeningen zijn omlijst met een 
aluminium kader dat precies even dik is als de 
isolatielaag en de buitenbekleding van glazen 
pastilles. De centrale kernen zijn steeds gemarkeerd 
door het gebruik van zwart getint beton. De nagalm 
wordt beperkt door geperforeerde metalen wanden 
gevuld met gecacheerde rotswolplaten. Je begrijpt de 
logica van de constructie haast in een oogopslag. 
Maar door de schuine gevels ontstaan wel bijzondere 
ruimtes, van een robuuste, sculpturale eenvoud.

Het was geen sinecure om die eenvoud te bereiken. 
Als beton overal zichtbaar blijft, valt er immers niets 
weg te moffelen achter verlaagde plafonds of pleister. 
Alle leidingen, van betonkernactivering over 
verlichting tot een sprinklerinstallatie, moeten 
ingepast raken in de dikte van de plaat. Dat vraagt 
een enorme precisie in planning en uitvoering. In de 
bibliotheek bereikt die gesofisticeerde eenvoud een 
orgelpunt. Alle niet-dragende elementen zijn hier 
uitgevoerd in brute staalplaten van 1 centimeter dik. 
Het materiaal werd in massieve vorm toegepast voor 
boekenkasten en traptreden. De vloeren van de 
passerelles op de tussenniveaus en de borstweringen 

voorzag XDGA echter in op maat met 
lasergeperforeerde platen. Toptechnologie. Toch doet 
het geheel door de keuze voor onbewerkt staal 
paradoxaal genoeg ambachtelijk aan. Arts-and-crafts 
van de 21ste eeuw.

Kunstdepot
Toch verschilt de uitvoering in één opzicht aanzienlijk 
van de ontwerptekeningen: kort na de bouwaanvraag 
werd duidelijk dat het geen steek hield om de oude 
voorbouw zelfs maar gedeeltelijk te behouden. 
Binnen het in de bouwaanvraag voorziene volume 
werd daarom een nieuwe constructie ingepast. De 
ontwerpers haalden hier constructief alles uit de kast. 
De vloeren van net geen 71 bij 24 meter steunen op 
16 stalen kolommen, of dus zowat 100 vierkante 
meter vloer per kolom. De buitenwanden zijn volledig 
in glas uitgevoerd. De ruimtelijke indruk die zo 
ontstaat is bijzonder ijl. De licht spiegelende vloeren 
in aluminiumplaten en het schimmige plafond van de 
tot ruiten geplooide polycarbonaatplaten maakt de 
ruimte nog ongrijpbaarder.

Op de onderste vloer, meer dan 3 meter in de grond 
verzonken, temperen de rondgaande 
funderingswanden in onbewerkt beton dat ijle effect 
enigszins. Een gekromde wand in geschilderd beton 
zondert hier de raadszaal van de provincieraad af. 
Vanaf het park kun je door de ramen boven de 
funderingswanden zomaar binnenkijken in de zaal. 
Een flinterdunne wand in witgelakt staal bakent aan 
de andere zijde van de ruimte een congreszaal af. De 
oplopende vloer eindigt aan de tuin. Tussen beide 
zalen voert een imposante wenteltrap in witgelakt 
staal naar de bovenliggende ontvangsthal.

Die enorme open hal is vrijwel leeg, op de kolommen 
na. Door de grote raampartijen lijkt ze te zweven 
boven de tuin. Enkel de centrale wenteltrap geeft er 
maat en richting aan. Verder blijft je blik nergens aan 
haperen. Het heeft iets duizelingwekkends. Dit is 
geen plaats waar je kunt wonen of lang kunt 
verblijven. De mens is slechts een passant in deze 
abstracte ruimte. Net als de tuin staat ze onverschillig 
– maar daarom niet onvriendelijk – tegenover 
bezoekers. Alles wat hier gebeurt, kan niet anders 

dan vluchtig, momentaan zijn.

Een gebouw als dit leent zich niet gemakkelijk voor 
het tentoonstellen van kunst. Welk werk kan 
voldoende betekenis mobiliseren om niet te 
verdampen in de ontvangsthal? Nochtans besloot de 
provincie om haar kunstcollectie – een 
dwarsdoorsnede van de artistieke productie in de 
streek – aan publiek toegankelijk te maken. Ze trok 
daarnaast Nico Dockx aan voor een kunstopdracht 
voor het nieuwe gebouw. Die ziet zichzelf hier als een 
‘facilitator’: hij wil onderzoeken hoe men met de 
diversiteit van de collectie kan omgaan. Dat werd een 
verhaal op zich, parallel met het bouwproces.
De opvallendste ingreep wordt wellicht de bouw van 
een ‘open depot’ in de ontvangsthal. Het zal bestaan 
uit een raster van 9 x 9 houten palen met een 
oppervlak van 6,5 x 6,5 m, over de volle hoogte van de 
hal. Qua volume is het daarmee vergelijkbaar met de 
glazen cilinder rond de trap naar de belvedère. De 
idee is dat (een deel van) de collectie binnen dat 
raster opgeslagen wordt, en dat medewerkers er een 
stuk kunnen ontlenen. Daarnaast wordt een 
wisselende selectie van stukken tegen de buitenzijde 
van het depot uitgestald. Het wordt afwachten hoe 
die installatie zal uitpakken binnen de 
ontzagwekkende ruimte van de hal. Dockx brengt 
met zijn constructie immers nieuw materiaal én een 
nieuw volume binnen. Gaan ze elkaar versterken of 
juist tegenspreken?

De architecten droegen zelf ook zorg voor één 
bestaand werk uit de collectie. De fontein van Pol 
Bury die ooit de ingang van de voorbouw opsierde, 
herrijst in volle glorie te midden van een watervlak in 
de tuin. Het kunstwerk krijgt zo veel nadrukkelijker 
zijn eigen statuut, naast de architectuur, en niet als 
een sierstuk bij de ingang.
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