02670

Architecture in Belgium
9 771375 507012

ISSN 1375-5072 (NEDERLANDS)

Oktober/November 2017

BEL €12,50 – INT €19,50

© Filip Dujardin / Neutelings Riedijk Architects

A+268

Dis-play

Architecture in Belgium

A+268

oktober/november 2017

5

Edito

6
12
16
20

In the picture
Bouw-kunst Aslı Çiçek
Koppig vernieuwen Phineas Harper
Gebouwd met zorg Pieter T’Jonck
De twijfel van een molecule

25

Anne-Laure Iger
Villa Logica Joep Gosen

28

Zoom in
Interview RCR Arquitectes:
Sacraal maar toch alledaags
Elodie Degavre

35
39
43
49
52
56
60

Fundamenten
Tijd om de violen te stemmen Louis De Mey
Een evenwichtsklus
Carlo Menon

Segregatie of samenhang

64

Cécile Vandernoot in samenwerking met
de Cellule architecture van de Federatie
Wallonië-Brussel

70

Product News

80

Zoom out
Metropolitaan landschap – 			
Architectuurbiënnale Bordeaux

82
84
86
88

Chris Keulemans

Kunst gaat ondergronds
Cécile Vandernoot		
Kleur in opdracht
Anaël Lejeune

Meer context dan kunst Pieter T’Jonck
Stedelijke ruimte 2 Raymond Balau

Guest
Kunstintegratie op een keerpunt

Lisa De Visscher

De fabricatie van de stad Léone Drapeaud
Meesterproef 2017 –
Erfgoed en herbestemming
Gitte Van den Bergh

Nieuwe geschiedenis –
Architectuurbiënnale Chicago
Aslı Çiçek
Een huis voor de geest
Gitte Van den Bergh

90
92
94

Student
Nik Vandewyngaerde
Marie Moors
Chiara Colombi
Raymond Balau

A+268

A+267 43

Segregatie of samenhang
Ontwikkelaar, overheid en kunstenaars bouwen samen aan Tondelier in Gent
In een publiek-private samenwerking met
Tondelier Development nv en onder
stedenbouwkundige supervisie van het bureau Rapp
+ Rapp bouwt de stad Gent een duurzame nieuwe
stadswijk op de voormalige industriële Gasmetersite.
De bouwheren schreven ook een kunstopdracht
uit, waarvoor in juni 2015 vijf kunstenaars
werden geselecteerd: Filip Van Dingenen,
Petra Stavast, Kelly Schacht, Stijn Van Dorpe en
Lotte Geeven. In plaats van een enkel kunstwerk te realiseren, stelden zij voor samen een
blijvend platform voor kunst te stichten in het publiek
domein van Tondelier. Tentoonstellingsmaker
Danielle van Zuijlen treedt op als curator en
coördinator. Het kunstproject is een van de
vijf Pilootprojecten Kunst in Opdracht, die begin
2014 door het Team Vlaams Bouwmeester,
het departement Cultuur en Kunstenpunt
werden gelanceerd onder de titel ‘Meer dan object’.
Een stand van zaken.
Op 23 juni 2016 huldigde Gents burgemeester
Daniël Termont het Koen Blieckplein in. Het
centrale plein in de nieuwe Tondelierwijk werd
vernoemd naar de in 2015 overleden pastoor en
pionier in het intercultureel samenleven. De
inhuldiging was niet alleen een mooi eerbetoon,
het was ook een doorbraak in de relatie tussen
stadsbestuur, ontwikkelaars en kunstenaars.
Het idee kwam van Petra Stavast, een van de
vijf kunstenaars die samen met curator Danielle
van Zuijlen werkt aan het platform piloot.co, dat
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de komende jaren de ontwikkeling van Tondelier
en de relatie met het aangrenzende Rabot met
artistieke interventies begeleidt. Het was een
saluut aan een man die mensen bij elkaar bracht,
op het moment dat de eerste nieuwe bewoners
van Tondelier nog moesten arriveren; een groot
deel van de bouwplaats nog was afgeschermd
vanwege afgravingswerk; en er op de resterende
ruimte tientallen moestuintjes lagen voor de
merendeels Turks-Belgische inwoners van Rabot. Het plein moest dus nog een plein worden
maar kreeg meteen een andere naam dan de
gebruikelijke commissie ervoor verzonnen had.
Ik vond dat zo uitzonderlijk omdat ik van
dichtbij heb meegemaakt hoe makkelijk het is
voor stadsbestuur, ontwikkelaars en kunstenaars om langs elkaar heen te werken. Van 2007
tot 2014 bouwde ik, letterlijk en figuurlijk, aan
cultureel centrum de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Het water van het IJ scheidde onze
locatie van het stadscentrum, zoals de brede
Opgeëistenlaan in Gent het centrum scheidt
van Rabot en Tondelier. De Tolhuistuin grensde aan de noordkant van de Van der Pekbuurt,
met honderd jaar oude sociale woningbouw
en veel migrantengezinnen. Aan de westkant
verrees Overhoeks, een complex van 20 hectare met circa 1.500 nieuw te bouwen huur- en
koopwoningen. Ter vergelijking: Tondelier telt
7 hectare en krijgt ongeveer 530 woningen.
Net als Tondelier is Overhoeks voormalig industrieel gebied dat door de stad is gekocht en wordt

Overzichtsplan dat door Tondelier Development NV bij een ingang van de bouwsite
werd geplaatst, mét aanduiding van het ‘Koen Blieckplein’.
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ontwikkeld in een publiek-private samenwerking. In beide gevallen delen stad en ontwikkelaars groene, duurzame en architectonische ambities. En op allebei de locaties dreigt te gebeuren
wat Dyab Abou Jahjah – die ik ontmoette tijdens
een publieke workshop over deze kwestie in het
Rabot – beweerde in zijn manifest De stad is van
ons: dit soort stedelijke ontwikkelingsprojecten
kunnen de etnische en sociaal-economische
kloof in onze samenleving vergroten. De markt
werkt die segregatie in de hand. De overheid
moet dat tegengaan, en kunstenaars kunnen
daarin een rol spelen. Met oog voor schoonheid,
geschiedenis, strijdige belangen en samenhang.
Het motto van piloot.co luidt niet voor niets:
Don’t make it for a community. Create a community.
In Overhoeks wordt daar nauwelijks gebruik
van gemaakt, ook al huisvest de Tolhuistuin
intussen honderd ontwerpers, theatermakers,
beeldend kunstenaars en architecten. Hoeveel

energie en verbeeldingskracht zou daar niet
van uit kunnen gaan? Maar we kwamen niet
aan tafel. Hoe anders is dat in Tondelier. Daar
gingen de stad Gent en Tondelier Development
nv (bestaande uit Koramic Real Estate en saneringsbedrijf Aclagro) in 2014 een gezamenlijk
opdrachtgeverschap aan: kunst zou een integraal onderdeel worden van de ontwikkeling
van de nieuwe wijk.
Dat is een zeldzaam en moedig verbond.
Maar tot nu toe is de inhuldiging van het Koen
Blieckplein een van de weinige zichtbare en
door iedereen gewaardeerde momenten gebleven. Daarvoor en daarna kenmerkt de samenwerking zich door aftasten en afwachten. Voor
Tondelier Development nv was het de eerste
keer dat ze betrokken werden bij de ontwikkeling van een kunstopdracht. Nog in 2015 zei
projectontwikkelaar Inge Verest: “Er moet nog
veel huiswerk worden gemaakt. (…) Ik denk
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Petra Stavast raakte geboeid door de figuur van Koen Blieck, de in 2015 overleden
pastoor van het Rabot, de wijk die grenst aan Tondelier. Zij deed onder meer het voorstel het
centrale plein van de nieuwe wijk naar hem te vernoemen. Op de achtergrond een banier uit
Atlas of Assembly van Kelly Schacht. Petra Stavast, Koen Blieckplein, 2016.
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De teksten die Kelly Schacht plaatste op de achterkant van bestaande banieren en (zoals hier) op panelen die ze een specifieke plaats
gaf op de bouwsite, willen een dialoog met de omgeving op gang brengen. De werken geven een stem aan verschillende personages die Schacht ten
tonele voert, zoals het personage Tondelier zelf, of de monumentale gasmeters. Kelly Schacht, Atlas of Assembly, 2017.
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dat geen enkele betrokkene zich volledig comfortabel voelt op dit moment.” Filip Van De
Velde van het stedelijk departement Ruimtelijke
Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein zei:
“Het is een kwestie van vertrouwen waar we nog
aan moeten werken.” Dit voorjaar verzuchtte
een van de kunstenaars, Kelly Schacht, tijdens
een stuurgroepvergadering: “Wat is het doel, de
methodiek? Wat is een pilootproject? Complex
verhaal. We zijn er nog niet helemaal uit.”
Een impasse mag je het niet noemen. De
kunstenaars doen onderzoek, komen met
voorstellen, hebben al de nodige bescheiden
publieksmomenten georganiseerd. De stad en
Tondelier Development nv hebben gezamenlijk
100.000 euro toegezegd voor de eerste fase
(2015–2017) van dit pilootproject. Toch zit de
vaart er nog niet in. Daarvoor zijn nu drie elementen nodig: kennis, vertrouwen en geld.

Kennis
Een opdrachtgever hoort verstand te hebben
van de opdracht die hij verstrekt. In het geval
van deze kunstopdracht is die kennis royaal
beschikbaar bij de drie partijen die de pilootprojecten bij elkaar hebben gebracht: het Team
Vlaams Bouwmeester, Kunstenpunt en het de-

partement Cultuur. Bij de betrokken cultuurambtenaren van de stad Gent ook. En natuurlijk bij de kunstenaars en de curator zelf. Toch
kenmerkt de houding van de ontwikkelaar zich
nog steeds door een afwachtende beleefdheid.
Alsof juist dat gebrek aan kennis de opdrachtgever ervan weerhoudt zich nader te verdiepen in
de processen die voorafgaan aan elk kunstwerk,
zeker als het gaat om langer lopende, veranderlijke en niet op elk moment zichtbare artistieke
interventies.
Omgekeerd ontbreekt het kunstenaars vaak
aan inzicht in de denk- en werkwijze van de opdrachtgever. Tijdens de laatste stuurgroepvergadering vroeg kunstenaar Filip van Dingenen:
“Misschien is het aan ons allemaal, leken en
niet-leken, om de verhoudingen op te helderen. Hoe prioritair is het kunstproject op jullie
vergaderingen? Ergens onderaan de variapuntjes?” Inge Verest van Tondelier Development:
“Zaken die financiële implicaties hebben, zijn
prioritair.” Dat is niet wat de kunstenaar wil
horen, maar het is wel de heersende logica in
een bedrijf dat omvalt als het zijn woningen
niet verkoopt. Een opdracht slaagt pas als gever
en nemer elkaar informeren over waarom ze
werken zoals ze werken.
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Filip van Dingenen wil de Tondeliersite onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Bij de presentatie van zijn projectvoorstel nam
hij de opdrachtgevers en het team van kunstenaars mee voor een werfbezoek. Hij focuste op de leegte/openheid van de twee monumentale
gasmeters, die getuigen van het industriële verleden van de Tondeliersite.

A+268

Segregatie of samenhang
Vertrouwen
Elkaar dúrven te informeren. Curator Danielle
van Zuijlen, toch de door iedereen geaccepteerde bemiddelaar, krijgt lang niet altijd de actuele
informatie over de voortgang van Tondelier. De
ontwikkelaar zou juist de kunstenaars moeten
durven meenemen in zijn zakelijke en technische afwegingen. Omgekeerd zou Filip van Dingenen aan de ontwikkelaars en de aanstaande
bewoners moeten durven uitleggen waarom
feng shui kan dienen als reinigingsritueel voor
de vervuilde aarde.
Op dit moment voelen de kunstenaars zich
nog te vaak een indringer. Voor de huidige bewoners van het Rabot verpersoonlijken ze de
nieuwkomers in Tondelier. Op de bouwplaats
worden hun interventies gezien als een inbreuk
op het dagelijks werk. Die scepsis van twee
kanten leidt ertoe dat ze zich gaan afvragen
of ze niet ten dienste staan van een sociale of
economische agenda waarmee ze zich als kunstenaar en als burger niet kunnen identificeren.
Geld
Om over en weer relevante kennis op te doen en
het vertrouwen op te bouwen dat iedereen in zijn
waarde laat, is tijd nodig. En zoals het van projectontwikkelaars of overheidsambtenaren niet
wordt verwacht dat ze hun werk in hun vrije tijd
doen, mag dat van kunstenaars ook niet worden
gevraagd. Zeker niet als het ook van hun werk
afhangt of Tondelier – Abou Jahjah indachtig
– een symbool wordt van segregatie of een van
samenhang. Op de bouwplannen oogt Tonde-

lier als een fort, met de rug naar de omliggende
wijken en een enkele poort. Maar niemand, de
toekomstige bewoner niet en de buurman uit het
Rabot ook niet, wil dat het een geïsoleerde enclave wordt. Om dat te voorkomen is verbeelding
nodig, moed en een lange adem. Een investering
dus in het gemeenschappelijk belang.
Onlangs spraken de beide opdrachtgevers en
het bestuur van vzw piloot.co elkaar. De voorzitter
van piloot.co, Philippe Van Cauteren (directeur
van het s.m.a.k.), stelde voor een convenant te
sluiten voor het vervolg van de samenwerking
na 2017. En de ceo van Tondelier Development
NV opperde de mogelijkheid om in de verkoopaktes van de woningen in Tondelier op te nemen
dat een percentage van de verkoop in een op te
richten kunstfonds zou worden gestort.
Tot nu toe is de kunstopdracht in Tondelier
een uitzonderlijk pilootproject. Het zou nog
kunnen stranden op afwachtende beleefdheid en
artistieke onzekerheid. De uitkomst balanceert
nog tussen segregatie en samenhang. Tenzij er
nu wordt geïnvesteerd in kennis, vertrouwen
en geld. Dan kan ook het vervolg uitzonderlijk
worden. En koop ik een huis in Tondelier.

in samenwerking met
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Stijn Van Dorpe speelt in zijn ‘eerste oefening’ met verschillende machtsposities en maakt verschillende perspectieven
tastbaar. Voor de Rabotmarkt op 21 juni 2015 zette hij de ‘wiekvorm’ – de plattegrond van de binnenplaats van het toekomstige
wooncomplex – op de Tondeliersite uit in krijtlijnen.
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Shop until you drop

Sinds de eerste grootwarenhuizen verrezen aan het
begin van de 20ste eeuw, veroverde het winkelcentrum de wereld van het shoppen. Dit heeft grote
gevolgen, zowel voor de morfologie van de stad als
voor de architectuur van het winkelen. Een shoppingcentrum in de buurt van een stad zou het bestaande
stadscentrum leegzuigen. Toch worden vandaag in
de perimeter van enkele kilometers rond Brussel drie
verschillende grote winkelcentra gepland of gebouwd.
Is de klassieke winkelstraat dood? En wat als morgen iedereen enkel nog online koopt? En hoe ziet de
architectuur van zo’n e-commerce er eigenlijk uit?
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