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Het is niet gemakkelijk om de perfecte badkamer te vinden. Maar met GROHE Cube Keramiek kan het niet simpeler. Alle 
keramiek is ontworpen en gemaakt in perfecte harmonie met kranen, douchekoppen en sanitaire systemen. Ontdek ook 
GROHE Bau Keramiek en GROHE Euro Keramiek. ceramics.grohe.com

PERFECTE MATCH
GROHE KERAMIEK IS GEMAAKT OM BIJ 
ELKAAR TE PASSEN IN VORM EN IN FUNCTIE
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Lotte Luyckx

Tomas Dirrix

Architecten zien de erfgoedwereld al te vaak 
als een mijnenveld vol regels en verbodsborden, 
waar ze liefst in een wijde boog omheen lopen. 
Erfgoedconsulenten bestuderen dan weer vol 
argwaan de plannen die voor de renovatie van 
een beschermde site worden ingediend. Gevolg is 
dat herbestemmingsopdrachten onder een kleine 
schare gespecialiseerde ontwerpbureaus worden 
verdeeld en het water tussen beide werelden onge-
meen diep blijft. In een steeds meer volgebouwd 
Vlaanderen is een innovatieve omgang met ons 
bestaande patrimonium nochtans van funda-
menteel belang, en ontwerpers spelen daarin een 
cruciale rol. Hun verbeeldingskracht is vaak on-
ontbeerlijk om nieuwe invullingen te bedenken 
en te voorkomen dat ons erfgoed werkloos ver-
kommert in de kantlijn van onze werkelijkheid.
 Voor de Meesterproef werden zes diverse her-
bestemmingsopdrachten uitgeschreven, gaande 
van een modernistisch buitenzwembad tot Gal-
lo-Romeinse grafheuvels. De erfgoedproblema-
tiek is voor veel pas afgestudeerde architecten 
nog onontgonnen terrein, en de Meesterproef 
2017 is een eerste voorzichtige stap om daar ver-
andering in te brengen. Alle in 2014, 2015 of 
2016 afgestudeerde architecten en een selectie 
van jonge beeldend kunstenaars konden zich 
kandidaat stellen voor de ontwerpwedstrijd. 
 Uiteindelijk stroomden achttien architecten 
en vijf kunstenaars door naar de wedstrijdfa-
se. De mix van architecten en kunstenaars, het 
nauwe contact met opdrachtgevers en erfgoed-
consulenten, en de begeleiding door ervaren 
projectregisseurs, bleek een bijzonder vruchtbare 
voedingsbodem voor verfrissende ideeën binnen 
de erfgoed- en herbestemmingsproblematiek. 

Ruimtelijke heroriëntering
Sommige ontwerpers tonen overtuigend aan 
dat een ruimtelijke heroriëntering van histori-
sche sites nieuwe gebruikers kan aantrekken. 
Door de herbestemmingsvisie naar een hoger 
schaalniveau te tillen, nodigen de historische 
sites nieuwe gebruikers uit en worden ze inge-
schreven in bestaande of nieuwe netwerken. Zo 
worden ze meer dan geïsoleerde artefacten en 
kunnen ze fungeren als katalysator binnen een 
ruimer geheel. 

Verbeelding boven 
verveling

Het Team Vlaams Bouwmeester en het Agentschap 
Onroerend Erfgoed sloegen de handen in elkaar 
voor de Meesterproef 2017. Daarbij lieten ze een 

roedel jonge beloftevolle ontwerpers los op een reeks 
in onbruik geraakte erfgoedrelicten. Dat mag gerust 
een krachtig statement genoemd worden, zowel voor 

het Agentschap als voor de Meesterproef.

 In alle drie de scenario’s voor de herbe-
stemming van de voormalige kloostersite  
’t Susterhuus in Wervik (van het architectentrio 
Philippe Breels, Bram Denkens en Jona Moe-
reels) is de configuratie van de nieuwe woon-
volumes op de site een kans om de bestaande 
kloostergebouwen en -tuinen te betrekken op 
het omliggende dorpsweefsel. De kloosterkapel 
en -muur worden daarin actieve spelers, die als 
ontmoetingsruimte en doorwaadbare grens de 
relatie tussen het dorpscentrum en de nieuwe 
woonentiteiten mediëren.
 Ook Lotte Luykx zet in haar herbestem-
mingsonderzoek voor de slagmolen Genk in op 
het ruimere potentieel van de locatie: op de grens 
van het Genkse stadscentrum en het waterrijke 
natuurgebied De Maten, en op een knooppunt 
in de fiets- en wandelnetwerken langs de Stie-
merbeekvallei. In haar ontwerp laat ze de fysie-
ke omvang van het slagmolencomplex in Genk 
zelfs krimpen tot een beperkt vast programma 
in de molen. Tijdelijke structuren, zoals een 
evenemententent ter hoogte van de verdwenen 
molenaarswoning en enkele stations d’artistes – 
mobiele werkruimtes voor kunstenaars – kunnen 
uitzwermen in de ruimere omgeving, met de 
slagmolen als uitvalsbasis in het gebied, dat ooit 
erg geliefd was bij landschapsschilders. 
 Voorts wil Luykx de plek inschrijven in het 
grotere netwerk van vijvers in de buurt, door de 
voormalige zwemvijver op het terrein en de Stie-
merbeek ter hoogte van de molen in te richten 
als ecologische zwemzones.

Resonantie van oud en nieuw
Een aantal projecten bewijst dat een onbevan-
gen toevoeging van hedendaagse architecturale 
ingrepen het potentieel van beschermde monu-
menten kan versterken, en dat het resultaat de 
som der delen overstijgt. 
 Tomas Dirrix’ nieuwe noordgevel voor de 
vierkantshoeve van Wortel-Kolonie opent de 
vleugel naar het omliggende gebied zonder het 
besloten, stenige karakter van de vierkantshoe-
ve te compromitteren. Door de buitenmuur 
van de tot kruidenboerderij te herbestemmen 
noordvleugel te ontdubbelen in twee gevels en 
een doorgang, creëert hij een tussengebied van 
waaruit je de hoeve kunt inkijken en de krui-
dentuin erbuiten kunt zien en ruiken. Voor zijn 
ontwerp vond Dirrix inspiratie in de vele bo-
menrijen van het beschermde landschap, die 
het uitzicht filteren en ritmeren. 
 Voor zijn herbestemmingsonderzoek van het 
modernistische openluchtzwembad in Hofstade 
bedacht Stefan Vriend een centrale circulatieas 

Birgit Cleppe

Philippe Breels, Bram Denkens en 
Jona Moereels
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Verbeelding boven verveling

88888 (Karel Burssens en Jeroen Verrecht)
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Katinka De Jonge

Charlotte Ardui

Elise Eeraerts

Verbeelding boven verveling

die het volledige recreatiedomein – en daarmee 
ook het bad zelf – rigoureus in tweeën snijdt. Bij 
de doorsteek in het zwembad is de ooghoogte 
van de wandelaar dezelfde als die van de zwem-
mers die ooit het bad bevolkten. Vriend laat zijn 
nieuwe volumes voor het zwem- en oefenbad een 
verdieping in het maaiveld verzinken en verbindt 
ze ondergronds met de beschermde gebouwen. 
Het is een inventieve oplossing die het hele sport-
complex ondergronds op een functionele en dro-
ge manier verbindt, zonder de erfgoedwaarde 
bovengronds in het gedrang te brengen.
 Charlotte Ardui ontwierp een speels amal-
gaam van nieuwe tuinpaviljoenen, die de muur 
met duiventil van Hof ter Beke in Wilrijk mee 
opnemen in een hedendaags hof van plaisantie. 
In een eerste fase beperkte ze zich tot een te-
rughoudende ingreep met drie openingen in de 
muur, die zowel het dienende als het omarmende 
karakter van het bouwsel versterken. Een eerste 
doorgang verbindt het domein met de achter-
liggende bedrijvenzone. Een tweede verschaft 
toegang tot de duiventil, en de laatste fungeert 
als uitstalraam voor een eetstandje. 
 In een tweede fase, wanneer de tienjarige 
concessie van de parking verloopt en het hele 
terrein vrijkomt, introduceert Ardui een grid 
met nieuwe follies: een prieel, een waterbuffer, 
een picknickplek. Daarbij integreert ze aan-
wezige elementen zoals de hoeve, de woning 
en de toegangsdreef naar het kasteel. Door de 
paden langs de meest logische looplijnen tussen 
de elementen te leggen, creëert ze een speelse 
parkomgeving die ruimtelijk aanknoopt bij het 
loofbos rond het kasteel.

Betekenis activeren
In een laatste strategie richten de ontwerpers 
zich niet zozeer op het bouwen, het toevoegen 
van architectuur, maar proberen ze de genius loci 
weer op te roepen door onzichtbare betekenissen 
te regenereren. 
 Zo wil kunstenares Katinka de Jonge de muur 
met duiventil van Hof ter Beke in Wilrijk op de 
mentale kaart plaatsen van de vele gebruikers op 
de plek, die ligt ingesloten tussen bedrijven en 
baanwinkels, en afgezoomd wordt door de druk-
ke invalsweg A12. Feestgangers, landbouwers, 
klanten van de baanwinkels, autobestuurders: 
ze lijken het bakstenen kleinood naast het kas-
teel amper te kennen. Om die gesprekken in de 
ruimte aanwezig te maken, gebruikt De Jonge de 
taal van de plek. Een groot billboard langs de A12 
afficheert citaten als ‘Van mij mogen ze ervan 
maken wat ze willen, maar niet afbreken!’ De 
concessie van de parking blokkeert voor tien jaar 
de herbestemming van het domein. Maar voor 
De Jonge schept die beperking vooral ruimte 
en tijd om een bewustwordingsproces op gang 
te brengen en de vele disparate verwachtingen, 
meningen en claims op de site scherp te stellen.
 Met een aantal artistieke ingrepen rond het 
openluchtzwembad in Hofstade evoceert kunste-

naarsduo 88888 (Karel Burssens en Jeroen Ver-
recht) vooral de watergebonden geschiedenis en 
de overstromingsproblematiek op het domein. Zo 
geeft de problematiek van het pompen aanleiding tot 
een dynamische watersculptuur, die het zwembad 
op gezette tijden laat leeglopen of uit zijn oevers 
laat treden. Een tweede, kleinere ingreep knipt een 
rechthoekige uitsnede uit het watervolume. Tot slot 
herinnert een aantal relics of the past – bijvoorbeeld 
een gouden afgietsel van een handdoek – aan de 
vroegere gebruikers van de plek. 
 Het ontwerp van kunstenares Elise Eeraerts 
voor de Gallo-Romeinse tumuli (grafheuvels) 
van Vechmaal en Gutschoven wil vooral hun 
symbolische geladenheid als funerair erfgoed 
opnieuw activeren. Eeraerts faciliteert daarvoor 
een nieuw ritueel, dat de begrafenis ontdubbelt 
in twee momenten: uitvaart en graf. 
 De uitvaart – het verdwijnen van de lichamelijke 
resten – vindt plaats in Gutschoven. In een gang-
pad dat volgens een achthoekig grondplan (een 
klassieke figuur in de funeraire architectuur) in 
de tumulus wordt uitgegraven, voltrekt zich een 
proces waarbij een keramisch aandenken voor de 
overledene wordt gebakken. Nadien kan het ob-
ject worden bijgezet in de herdenkingsmuur bij de 
tumulus van Vechmaal, waar zich het eigenlijke 
graf bevindt – de plek waar we de overledene her-
denken. Met enkele architecturale vondsten tovert 
Eeraerts de heuvels om tot poëtische rustpunten 
die zowel van betekenis zijn voor de lokale nabe-
staanden als voor de fietstoeristen. Zo maakte 
ze de heuvel ontoegankelijk zonder de visuele 
continuïteit te verstoren met een ha-ha, een soort 
gracht waarmee ze het hele terrein afbakent.

Koudwatervrees overwinnen
De Meesterproef 2017 is een poging om historisch 
patrimonium nieuw leven in te blazen met jong 
artistiek bloed. Weldoordachte herbestemming is 
vaak de beste garantie voor duurzaam behoud van 
waardevol erfgoed. De laureaten bedachten sterk 
verschillende strategieën om hun ontwerpsites 
te activeren, maar ze zijn allemaal onbevreesd 
architecturaal of artistiek uitdagend, zonder de 
historische waarde van het erfgoed uit het oog 
te verliezen. De samenwerking tussen het Team 
Vlaams Bouwmeester en het Agentschap Onroe-
rend Erfgoed is daar niet vreemd aan: de ontwer-
pers kregen vanuit de twee belangrijkste kennisdo-
meinen een gedegen inhoudelijke ondersteuning. 
 De laureaten van de Meesterproef 2017 wor-
den nu verder begeleid door hun projectregisseur, 
met de diepe wens dat de opdrachten binnen 
afzienbare tijd gegund en uitgevoerd kunnen 
worden. Hopelijk is het de start van een verdere 
toenadering die de wederzijdse koudwatervrees 
tussen erfgoedbewakers en architecten helpt te 
overwinnen. Voor ons patrimonium is het alvast 
levensnoodzakelijk. 

in samenwerking met
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Abonnementen

Van de procedure over de opdracht en het eerste 
ontwerp tot uitvoering: in elke fase van het ontwik-
kelingsproces van de architectuur moet worden af-
gerekend met verschillende soorten weerstand. De 
weerstand van de procedure, van de opdrachtgever, 
van het budget, het programma, de normen, de uit-
voeringsdetails, de werf of het gebruik.
 Deze weerstand biedt vaak een kans op vernieuwing 
– een nieuwe procedure, een aangepast ontwerp, een 
andere manier van werken met opdrachtgever of aan-
nemer – en resulteert soms zelfs in een beter project. 
En dat is precies de meerwaarde van de architect. Met 
projecten van V+, noArchitecten, Nu Architectuura-
telier, Alain Richard en Pierre Hebbelinck.
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