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Het Bos past in
de Antwerpse
ambitie om tot
jongerenmetropool
uit te groeien

TWEE ANTWERPSE WINNAARS BIJ ‘PRIJS WIVINA DEMEESTER’

Een voorbeeld voor bouwend
Vlaanderen
Een iglo, een bos en een oude pastorie zijn met de Prijs Wivina Demeester

bekroond voor hun voorbeeldige bouwheerschap.

GEERT SELS

Het Team Vlaams Bouwmeester reikt sinds 2003 een prijs uit aan bouwheren die voor
kwaliteit gaan. Ze zijn een best practice en een voorbeeld voor de rest. Ze springen uit het pak
omdat ze voor vernieuwing durven te gaan of een gedegen aanpak volgen.

Tot dusver stond de prijs bekend als de ‘Prijs Bouwheer’, omdat hij
de verantwoorde werkwijze van de opdrachtgever in het licht wou
stellen. Ongeacht of dat nu een private bouwheer of een overheid
was. Deze editie veranderde hij van naam en werd het de ‘Prijs
Wivina Demeester’.
De prijs zet elk jaar andere categorieën in het daglicht. Deze keer
ging het om kunst in de openbare ruimte, masterplannen en
architectuuropdrachten die tussen 2011 en 2014 werden

uitgevoerd. Er dongen 22 projecten mee.

Graadmeter
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Uiteindelijk gingen de drie prijzen allemaal naar architectuuropdrachten. Voor ‘kunst in de
openbare ruimte’ waren er maar drie inzendingen. Nochtans is dat geringe aantal geen
graadmeter voor deze discipline. Volgende week stelt de Vlaamse Bouwmeester een boek voor,
waarin alle kunstrealisaties tussen 2006 en 2013 opgenomen zijn. Dat wordt een lijvig
kunstboek.

Iglo
Het project Iglo, op de Antwerpse Linkeroever, was zowel genomineerd voor zijn masterplan
als voor zijn architecturale uitwerking. Uiteindelijk won het in deze laatste categorie.
Het was de ambitie van Iglo om de traditionele wijk een nieuw aanschijn te geven. De wijk
Europark was opgevat als een modernistische aaneenrijging van sociale woonblokken. Dat
monoculturele karakter wordt nu vreugdevol doorbroken.
Het project Iglo vertrok vanuit een hertekening van de publieke ruimte. Daar hebben de
verschillende betrokkenen zich nadien nauwgezet op afgestemd. Voor het rust- en
verzorgingstehuis en het kinderdagverblijf tekenden De Smet-Vermeulen. Het
dienstencentrum en de serviceflats werden ontworpen door De Vylder Vinck Taillieu. De
sporthal en het jeugdcentrum kreeg een invulling door Tom Thys Architecten.

Jongerenmetropool
Ook het tweede winnende project bevindt zich in Antwerpen, meer bepaald op het Eilandje.
Het past in de ambitie van de stad om zich te profileren als jongerenmetropool. Dertig procent
van de Antwerpse bevolking is jonger dan dertig jaar: dat zijn 150.000 jeugdige burgers die
een plek nodig hebben. Hun plek.
Een daarvan is Het Bos, een voormalig stadsmagazijn dat tot jeugdcentrum is verbouwd. In
lijn met de bestemming is voor het project het jonge team van BEL architecten aangesteld. Het
pand herbergt ateliers, podia en presentatieruimtes. Met een beperkt budget van 2,2 miljoen
euro is hier veel verricht.
De derde laureaat stond onlangs nog te blinken in onze architectuurrubriek (DS 10/2). Het
gemeenschapscentrum Moorsel is een herbestemming van een beschermde pastoriesite. Het
project is een voorbeeld omdat de gebruikers en de gemeente zich samen achter de opdracht
hebben geschaard en samen tot een kwalitatief resultaat zijn gekomen. Met zijn aanpak heeft
het Antwerps-Rotterdams bureau De Kort Van Schaik-Van Noten groen in de verharde
dorpskern gebracht. Het project is ondertussen opgepikt in het internationaal gewaardeerde
tijdschrift Dezeen.


