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Het sluitstuk als
nieuwe ontsluiting

De schrik sloeg de deelnemers aan de Open Oproep EN
voor een uitbreiding van het Designmuseum in Gent
wellicht om het hart toen ze de projectdefinitie onder ogen kregen. Ze moesten immers niet alleen een
interface met de stad bedenken, maar ook de vele
pijnpunten in het bestaande amalgaam van gebouwen
oplossen. Voeg daarbij lastige stedenbouwkundige
en logistieke randvoorwaarden, en het is haast een
wonder dat twee ontwerpteams de opdracht tot een
goed einde brachten.
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Participants in the Open Call for an extension of
Design Museum Gent may have got a shock when
they got to see the project definition. After all,
they not only had to come up with an interface
with the city, but also had to address the many
sore spots in the existing amalgam of buildings.
Add to this difficult urban-planning and logistical preconditions, and it is almost a miracle that
two design teams brought the assignment to a
successful conclusion.

Pieter T’Jonck

↓
Laureaat Carmody
Groarke/RE-ST/
Trans. Gevel
straatzijde.

Laureaat Carmody
Groarke/RE-ST/
Trans. Gevel
binnentuin.
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Het 18de-eeuwse Hotel De Coninck, een stadspaleis in
rococostijl, vormt het hart van het huidige museum. Een
koetsgang in het corps de logis aan de Jan Breydelstraat
voert naar een binnentuin, met daarachter een imposant
koetshuis. Daarvan bleef enkel de gevel bewaard. Samen
met de schermgevels links en rechts van de binnentuin
schept die het beeld van een besloten, perfecte wereld,
ook al verhullen die schermgevels slechts passages tussen
woonhuis en koetshuis.
In 1992 ontwierp architect Willy Verstraete achter de
gevel van het koetshuis een nieuwe museumvleugel. Zijn
grote, open plateaus en zwevende trappen vormen een sterk
contrast met de ‘stijlkamers’ in het oude gebouw. Links
ervan vond de administratie van het museum onderdak in
Huis Leten, een 16de-eeuws ‘breedhuis’ dat uitgeeft op de
Drabstraat. Charles Vandenhove gaf de gevel ervan een opmerkelijke make-over voor de stadstentoonstelling Chambres
d’amis (1986). Het kleine (360 m 2) en zeer grillige perceel
naast dit huis ligt al jaren braak. Hier zou het sluitstuk
moeten komen voor ‘Ding!’ of ‘Design in Gent!’.
In de projectdefinitie staat zonder omwegen dat dit project niet gaat over ‘meer m2’. Het moet een interface vormen
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tussen de stad en het bestaande museum. Zo wil de stad een
community sense making museum of een third place creëren waar
ook een unserved audience zich welkom voelt. Die plek moet dan
ook nog smart en future proof zijn. Aan buzzwords geen gebrek.
Vertaald in een programma gaat het om meer dan een
museumshop en een restaurant. Vereist zijn ook ruimtes
voor workshops, lezingen en debatten, productpresentaties en een stedelijke ontvangstruimte. Het gebouw moet
daarnaast een oplossing bieden voor de logistiek van laden
en lossen. Een publiekslift moet de toegankelijkheid, ook
van de bestaande gebouwen, verbeteren, maar dan zo dat
het betalende parcours van het museum, met ingang nog
steeds in Hotel De Coninck, gescheiden blijft van het vrij
toegankelijke deel. Ten slotte moet de nieuwbouw autonoom
kunnen functioneren. Dat alles op 360 m 2 .
De opdrachtgever besefte dan ook dat het gebouw de
hoogte in moest, zij het met respect voor de historische
context. Een struikelsteen was dat enkele ramen van de
huizen op de hoek van de Drabstraat en de Jan Breydelstraat
uitgeven op het terrein. Een lastige erfdienstbaarheid. Niet
verwonderlijk dat een zo complex programma, met dito
randvoorwaarden, erg verschillende antwoorden opleverde.

→
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↑
Vier kamers voor
de ‘tussenmaat’
van OFFICE Kersten
Geers David Van
Severen.
←
Een ‘rank torentje’
van BEL architecten
en Inside Outsite
Petra Blaisse.
→
De gestapelde toren
van Monadnock,
FELT en aNNo.
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Rank torentje
bel Architecten kwam het meest fors uit de hoek. Het team
bepaalde voor zijn ontwerp een klein vijfhoekig grondvlak
naast Huis Leten. Dat liet bestelwagens nog net toe om via
een steile helling de kelder te bereiken. Dat loste niet enkel
het logistieke probleem op, maar vrijwaarde ook lichten en
zichten van de hoekhuizen. Het gevolg was wel dat de ontwerpers radicaal de hoogte in moesten om plaats te bieden
aan de rest van het programma. Dat resulteerde in een
‘rank torentje’, dat een pak hoger was dan wat de stad voor
ogen had. Bovendien hingen ze tegen de oostgevel ervan een
duizelingwekkende trapconstructie, die eindigde op een
uitkijkpunt. Spectaculair, zeker, maar zo wild gesticuleren
hoefde misschien ook weer niet?
Ook Monadnock, felt en anno hadden het best moeilijk met de juiste inpassing van hun ontwerp, zij het om
andere redenen. Het ontwerp berust op een heldere parti
pris: de kroonlijst van Huis Leten verbinden met die van
het hoekhuis. De brede gevel die zo ontstaat krijgt een
opmerkelijke ‘smoel’: een zigzaggend vlak van keramisch
materiaal en glas over drie etages. De analogie met Fernand Brunfauts Uitgeverij Het Licht in de Sint-Pietersnieuwstraat zou allicht geen Gentenaar ontgaan. Boven
het dak staan echter nog drie vijfhoekige, per etage terugwijkende dozen om alle nodige ruimte te bieden. Een
uitgekiende detaillering geeft ze een lichte en sprookjesachtige aanblik.
Het ziet er prachtig uit, maar de gebreken van het ontwerp
zijn talrijk. De hofjes van de hoekhuizen hebben nauwelijks
nog licht of zicht. Een rommelig plan ondergraaft de relatie
tussen de gevel en de ‘stadsruimte’ erachter. Die rommeligheid treft ook de verbinding met de rest van het museum.
Alles werd ingezet op de buitenkant.
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Bijzonder aan het ontwerp van Alan Baxter en Czvek
Rigby is dan weer de constructieve benadering: een vernieuwende en duurzame combinatie van (gelamelleerd) hout en
beton. Net als het ontwerp van Monadnock, felt en anno
sluit het echter de hele straatwand af. Als plan overtuigt het
evenmin: de gevraagde lokalen zijn er, maar ze sluiten slecht
op elkaar en op de bestaande bebouwing aan.
Vergeleken bij deze ontwerpen is het voorstel van office
Kersten Geers David Van Severen het toppunt van beheersing. Het uitgangspunt van Geers en Van Severen is dat er
tussen de grote, slecht gedefinieerde ruimtes van de vleugel
uit 1992 en de relatief kleine kamers van Hotel De Coninck
een ‘tussenmaat’ nodig is. Die geven ze gestalte in een reeks
van vier kamers, telkens met een andere maat en vorm. Het
ontwerp stapelt die pal naast Huis Leten op elkaar. Ze komen niet erg hoog boven de nok van het huis uit, en koppelen
zo een sterk beeld aan een volume dat zich bescheiden en
precies inpast in de straat.
Dat is niet alles. De kamers worden verticaal van elkaar
gescheiden door een zware betonplaat. Die heeft op elke etage
dezelfde vorm, bepaald door de rooilijn van de Drabstraat,
de schermgevel van de tuin en de tuinmuur van de hoekhuizen. Zo ontstaan op elke etage andere ‘restruimtes’ rondom
de kamers. Ze worden telkens slim ingezet. Op straatniveau
ontstaat naast een kamer met een grondplan in de vorm van
een parallellogram een driehoekig sas dat bijna kwansuis een
doorgang naar de tuin en een nieuwe draaitrap biedt, maar
ook een klein parkeerveldje voor bestelwagens afbakent. Op
de etages ontstaan rond de kamers balkons die het gevelbeeld
verlevendigen en toelaten om objecten buiten uit te stallen.
De achillespees van het ontwerp zit echter in de logistiek
van deze kamers. Achter de koetsgang van Huis Leten voorziet het ontwerp een buitenmaatse goederenlift, die loopt

→
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van de kelder tot de derde etage. Dat degradeert de doorrit
en de corresponderende zone op de etages tot de backstage
van de kamers. Functioneel klopt dit als een bus, maar wel
ten koste van het publieke karakter van Huis Leten. De
bijzondere sfeer van de doorrit en de opstap naar de woning
worden opgezogen in de back-office van het museum.
Museum in de breedte
Ondanks alle verschillen hebben deze ontwerpen echter
één ding gemeen: ze behouden allemaal de indeling van de
bestaande gebouwen, met Huis Leten als administratief gebouw. De verdienste van het voorstel van Carmody Groarke,
re-st en trans zit in het feit dat de ontwerpers, onder het
motto ‘Museum in de breedte’, de volledige museumorganisatie onder de loep namen.
Ze nemen Huis Leten bijvoorbeeld volledig op in de
werking van het nieuwe gebouw. De koetsgang krijgt een
volwaardige publieke rol als doorsteek naar de vleugel uit
1992. Daar kruist deze route die van de koetsgang van Hotel
De Coninck naar diezelfde vleugel. De centrale ticketbalie
krijgt daar een plaats. De rest van de begane grond van
Huis Leten en de achterliggende binnenplaats worden in dit
ontwerp herbestemd als café en restaurant. De nieuwbouw
aan de Drabstraat laat zo royaal veel plaats voor een grote
hal, die als vanzelf aansluit op de circulatie rond de tuin,
zonder de hoekhuizen te bezwaren. Een deel ervan kan
tijdelijk afgesloten worden voor laden en lossen, maar de
hele ruimte kan zich met royale glaswanden ook naar de
straat openen bij evenementen.
Om de werking van het gebouw maximaal te betrekken
op de straat liggen de workshopruimtes in dit ontwerp niet

op de vierde etage, maar op de eerste, boven de ingang,
en kijken ze er met brede ramen op uit. Ook hier wordt
Huis Leten ingepalmd en verdwijnt de administratie er.
Die verhuist naar de tweede etage van zowel Huis Leten
als Hotel De Coninck. Ook de ondergebruikte zolder van
beide gebouwen palmen de ontwerpers daarvoor in. Het
team ontdekte namelijk een oude bouwaanvraag uit 1754
die dakkapellen voorzag in het dak van Hotel De Coninck,
en gebruikte die als vrijbrief om dat ook werkelijk te doen.
Die herschikking van het programma is als het ei van Columbus. Plots krijgt Huis Leten een volwaardige publieke rol
en ontstaat een overschot aan ruimte. Dat maakt een breed
en hoog volume aan de Drabstraat overbodig. Het nieuwe
gebouw respecteert in de breedte royale marges tegenover
zowel Huis Leten als de hoekhuizen. In de hoogte overstijgt
het nauwelijks de nok van Huis Leten. De smalle kop van
dit volume herbergt een grote expozaal met een balkon naar
de straat en een groot raam naar de tuin, en daarboven een
‘loft’ met verbluffende zichten in alle richtingen.
Die contextgevoeligheid heeft ook een nadeel: de vormgeving van het nieuwe gebouw, zoals het dakenspel van de
‘loft’ of de inplanting van de gevelopeningen, doen wat
willekeurig aan, als de resultante van alle randvoorwaarden.
Het gevelmateriaal, een bleke baksteen, steekt zwak af tegen
de strakke, geraffineerde pleisterwanden van de buurgebouwen. Ook in het interieur ging de aandacht vooral naar een
rationele, zeer flexibele technische opbouw, minder naar de
expressie. Daar is zeker nog ruimte voor verbetering. Maar
als tool voor een nieuw soort designmuseum is dit ontwerp
zonder twijfel de beste keuze.
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Een vernieuwende
en duurzame
combinatie van
gelamelleerd hout
en beton van Alan
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De draagstructuur van een gebouw
wordt vaak weggemoffeld onder lagen isolatiemateriaal en gevelbekleding, gipskarton en pleisterwerk. Soms
komt ze tevoorschijn en bepaalt ze de
ruimtelijke ervaring van een plek. Dan
is ze de vormelijke articulatie van het
hele gebouw. Bij vele herbestemmingsprojecten is de structuur vaak het enige
‘authentieke’ element dat echt bewaard
blijft. Bij een steeds verder groeiende
vraag naar een circulair materiaalbeheer spelen structurele elementen een
belangrijke rol. Met projecten van Agwa,
Label, a2o, XDGA en Volt.
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