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Michiel De Cleene 
is an architectural photographer 
with an interest in landscape. 
Since 2015 he has been 
working on the long-term 
projects ‘Reference Guide’ and 
‘Documenting Objects’ as a 
researcher at the KASK School 
of Arts, where he is a founding 
member of the School of 
Speculative Documentary.

Bart Decroos  
is an architect and academic 
researcher based in Antwerp. He 
is currently pursuing doctoral 
research at the Henry van de 
Velde research group of the Uni-
versity of Antwerp. He sits on 
the editorial board of Oase and 
writes for various architecture 
journals.

Filip Dujardin 
is a photographer. He studied 
art history (specializing in 
architecture) and part-time art 
education photography at the 
Royal Academy of Fine Arts in 
Ghent. He graduated in 1995. 
From 1998 to 2000 he was the 
technical assistant to Magnum 
photographer Carl De Keyzer. 
From 2000 to 2006 he worked 
with Frederik Vercruysse. 
Dujardin has worked as an 
independent photographer 
since 2007. In 2008 he gained 
international recognition with 
Fictions, a series of digital image 
montages. 

Harold Fallon 
graduated as an architectural 
engineer from UCL in 2001. 
Together with Benoît Vanden-
bulcke, he co-founded Agwa 
architecture office in Brussels in 
2003, focusing mainly on public 
projects for collectivities. Fallon 
has been lecturing and research-
ing at the KU Leuven Faculty 
of Architecture since 2007. He 
obtained a PhD in architecture 
at RMIT University (Melbourne, 
Australia). Since 2018 he has 
supervised and supported prac-
tising architects engaging their 
practice in doctoral research. As 
a co-founder of the In Practice 
inter-university research group, 
he is co-editor of the In Practice 
books.

Véronique Patteeuw 
is an associate professor at the 
École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de 
Lille and an editor of Oase. Her 
research focuses on the theory 
and history of architectural 
publications in relation to the 
history of the postmodern. She 
has been a visiting professor at 
KU Leuven since 2019.

Chloë Raemdonck 
trained in the conversion and 
restoration of protected heritage 
and its durability issues. She 
has worked at restoration firms 
such as Origin Architecture 
and Engineering, Callebaut 
Architecten and Juxta. As a 
project architect for the Ghent 
Urban Development Company 
(Sogent), she became skilled at 
project management and public 
clientship.

François Schreuer 
is the coordinator of urbAgora, 
the non-profit organization 
where (Liège-related) urban 
issues are discussed. He sits on 
the city council of Liège on be-
half of the Vega political coop-
erative. He is also editor-in-chief 
of the magazine Dérivations.

Bart Tritsmans 
teaches at the University of 
Antwerp. He obtained a PhD in 
history (University of Antwerp) 
and architectural engineering 
(Vrije Universiteit Brussel) in 
2014. His research focuses on 
the historical evolution of urban 
green spaces. He is a former 
head of exhibitions at the Flan-
ders Architecture Institute.

Pieter T’Jonck 
is an architect. He writes on 
architecture, the visual arts and 
the performing arts for several 
Belgian and foreign newspapers 
and magazines. He works for 
the radio station Klara and was 
editor-in-chief of A+ in 2017.

Maarten Van Den Driessche 
is a lecturer in design theory 
at Ghent University. In 2010 
he founded Labo A and in 
2019 with Maarten Liefooghe 
the research group ACC. A 
co-curator of the travelling 
exhibition Open Call: 20 Years 
of Public Architecture, he has 
published several books. A new 
book of essays, More than a 
Competition: The Open Call in a 
Changing Building Culture, will 
be published in 2021. 

Gitte Van den Bergh 
obtained a master’s in 
Dutch-language cinematograph-
ic, theatrical and literary arts in 
2011. In 2015 she obtained a mas-
ter’s in architecture and cinema 
as an architect at the University 
of Antwerp. She has worked at 
Re-st since 2016.

Benoît Vandenbulcke 
is an architectural engineer. 
Between 2001 and 2007 he 
realized several private and 
public buildings for different 
architecture offices in Belgium 
and Austria. In 2003, together 
with Harold Fallon, he founded 
Agwa architects in Brussels, 
working primarily on public 
projects. After teaching and 
researching at UCL (Faculty of 
Architecture – Loci) in Belgium, 
where he presented his PhD 
in 2015, he is now an assistant 
professor at ULiège, where he 
leads workshops and initiates 
research in the field of research 
by design.

Caroline Voet 
is an assistant professor in the 
Faculty of Architecture at KU 
Leuven, where she teaches a 
Master Studios and conducts 
research on the work of Dom 
Hans van der Laan. Her 
office Voet and De Brabandere 
specializes in architecture and 
scenography.

Biographies

Advertisers

A+ Architecture In Belgium Bimonthly bilingual magazine, ISSN 1375–5072, Volume 48 (2021) N4

Editorial team 
Editor-in-chief 

Lisa De Visscher 
Deputy editor-in-chief 

Eline Dehullu
Production coordinator 

Grégoire Maus
Copy-editing Dutch  

www.controltaaldelete.be 
Copy-editing French 

Benoît Francès 
Translations 

Alain Kinsella  
Eva Van Walle (Artemo) 
Antoon Wouters 
Patrick Lennon

Graphic design  

Kritis & Kritis
Typeface 

Rhymes
Printing  

Die Keure, Bruges
Cover image 

Architecten Inge Vinck Jan 
De Vylder – Agwa, Palais des 
Expositions, Charleroi  
© Filip Dujardin

Contents page image

 Agence Ter – Baumans- 
Deffet, Master plan sites 
Arcelor Mittal, Liège

Artistic committee  

Gilles Debrun 
Pauline Fockedey  
Nicolas Hemeleers  
Kelly Hendriks 
Véronique Patteeuw  
Hera Van Sande 
Guillaume Vanneste  
Ward Verbakel

Editorial address 

Ernest Allardstraat 21/3 
1000 Brussels  
redactie@a-plus.be  
www.a-plus.be 

 

A+ is a publication of CIAUD/ICASD 
Information Centre for Architecture, 
Urbanism and Design. 

Publisher  

Philémon Wachtelaer  
Ernest Allardstraat 21/3  
1000 Brussels 

Copyright CIAUD/ICASD 

Articles are the sole  
responsibility of the authors. 
All rights of reproduction, 
translation and adaptation 
(even partial) reserved for all 
countries. 

Board of directors 
CIAUD/ICASD

Chair 

Philémon Wachtelaer
Vice-chair 

Anne Sophie Nottebaert 
Secretary 

Geert De Groote 
Members 

Olivier Bastin 
Paul Dujardin 
Benoît Moritz 
Oana Bogdan 
Ruben Goots 
Nicolas Hemeleers 
Stéphanie Lorfèvre  
Isabelle Vanhoonacker  
Eddy Vanzieleghem  

Office management 

Deborah Schwarzbaum 
abonnement@a-plus.be

Exhibitions and lectures 

Lara Molino
Communication 

Louise Van Laethem
Advertising management 

Rita Minissi 
rita.minissi@mima.be 
+32 497 500 292



Van drukkerij naar 
cultuurfabriek

In het Open Oproep-project voor de Cultuurfabriek in 
Izegem wordt een groot 20ste-eeuws industrieel complex 
omgevormd tot een verzamelgebouw waar een biblio-
theek, een kunstacademie voor beeld en muziek en een 
gemeentelijk archief zullen samenhuizen. Het voorstel 
van BeL Sozietät für Architektur zet de verhouding 
tussen architectuur- en interieurontwerp op scherp.

Maarten Van Den Driessche ↓
Het voorstel van de 
tijdelijke vereniging 
tussen het Brusselse 
League en het Spaanse 
bureau Jorge Vidal: 
er worden meer 
traveeën van de fabriek 
afgebroken dan

oorspronkelijk werd 
vooropgesteld  
en boven op de 
industriële hal worden 
binnen de hertekende 
footprint twee 
verdiepingen gezet. 
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EN In the Open Call project for the Cultuurfabriek in Ize-
gem, a large twentieth-century industrial complex is be-
ing transformed into a collective building that will house 
a library, an art academy for image and music, and a mu-
nicipal archive. The proposal put forward by BeL Sozi-
etät für Architektur puts the relation between architec-
ture and interior design on edge.



In 1983 publiceerde bOb Van Reeth een lezing onder de titel 
‘Het langdurige dat toeval mogelijk maakt en verbeelding’. In 
de tekst maakt hij een enigszins provocatief en hiërarchisch 
onderscheid tussen het werk van de binnenhuisontwerper 
en dat van de architect. “Het gebruik [van een gebouw] is 
kortstondig, zoals het leven kortstondig is. De inrichting die in 
functie van het gebruik, van het comfort wordt ontworpen, heeft 
per definitie een voorlopig en specifiek karakter. Gewoonlijk 
zal de architect ook hiervoor verantwoordelijk tekenen, maar 
zijn activiteit is dan die van een binnenhuisontwerper.” 1 Van 
Reeth verwijt zijn collega’s te zeer met interieurinrichting en 
het kortstondige bezig te zijn. De architect zou zich volgens 
hem beter met de structurele componenten van de gebouw-
de omgeving inlaten. In de tekst legt hij de basis voor zijn 
opvattingen omtrent de ‘intelligente ruïne’. 
 Later zal Van Reeth verwijzen naar verschillende tijds-
dimensies van de architectuur, waarbij hij, Steward Brands 
visie indachtig, aan de duurzame componenten van het 
gebouw duidelijk meer belang hecht dan aan technieken 
of interieurinrichting.2 “In de gelaagdheid van een gebouw 
begin je dus met erg duurzame lagen en daal je af naar min-
der duurzame tot erg tijdelijke lagen.” 3 Van Reeths cassante 
omschrijving van de duurzaamheidsopgave is nog steeds 

zeer overtuigend en de aangebrachte hiërarchie blijft rele-
vant. Bij de reconversie van sommige grote gebouwen blijkt 
het reactiveren van bestaande ‘duurzame lagen’ echter een 
volwaardige ontwerpopgave.
 De voormalige drukkerij Strobbe staat enigszins verloren 
aan het spoor en het organisch aangegroeide gebouwlichaam 
getuigt van een rijke geschiedenis. In de tuin van een stati-
ge stadswoning werd eerst een vier verdiepingen tellende 
kantoorvleugel gebouwd, die men in 1947 een eerste keer 
ophoogde. In 1965 werd de karakteristieke modernistische, 
twee verdiepingen hoge hal toegevoegd. Op het eind van 
de vorige eeuw breidde het bedrijf nogmaals uit en bouwde 
men het blinde en relatief banale papiermagazijn tegen de 
drukkerij aan. In dit grootschalige conglomeraat zullen de 
verspreide culturele voorzieningen van de gemeente onder 
één dak worden samengebracht. In het kader van de Open 
Oproep konden verschillende teams zich over de reconversie 
van het fabriekspand uitspreken. Uiteindelijk is voor die 
aanpak gekozen die het meest naar interieurinrichting neigt.
 Een eerste voorstel van de tijdelijke vereniging tussen het 
Brusselse League en het Spaanse bureau Jorge Vidal ver-
trekt vanuit een sterk stedenbouwkundig gebaar. Er worden 
meer traveeën van de fabriek afgebroken dan oorspronkelijk 

Open Oproep, Herbestemming drukkerij Strobbe, Izegem

←
Het voorstel van 
Xaveer De Geyter 
Architects speelt 
maximaal in op het 
contrast tussen oud  
en nieuw. Ze snijden 
een elementaire figuur 
uit het bestaande 
weefsel of voegen een 
eenvoudige 
geometrische 
basisvorm toe.

→
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werd vooropgesteld en boven op de industriële hal worden 
binnen de hertekende footprint twee verdiepingen gezet. 
Rond het resulterende compacte volume ontstaat een ge-
schakeerd geheel van pleintjes en stegen. Het hoofdgebouw 
zelf bestaat uit een elementair volume met een helder plan, 
een donkere logistieke kern en een circulatieomgang die 
aan de buitenzijde van het volume contact zoekt met de 
omringende buitenruimte. De markante ovalen uitsnede 
markeert de hoofdtoegang tot het gebouw en biedt een blik 
in de evenementenruimte. Door de bewuste inkrimping van 
het volume wordt in het openbare domein opnieuw structuur 
aangebracht.
 Xaveer De Geyter Architecten speelt daarentegen maxi-
maal in op het contrast tussen oud en nieuw, een strategie 
die ze ook in andere projecten reeds succesvol toepasten: de 
nieuwe museumvleugel van het Musée des Beaux-Arts in 
Doornik, het wedstrijdvoorstel voor Z33 in Hasselt en zelfs 
hun project voor het Brusselse Rogierplein. Ze snijden een 
elementaire figuur uit het bestaande weefsel of voegen een 
eenvoudige geometrische basisvorm toe – waarbij ze bewust 
de frictie tussen het bestaande gebouw en de eigen ingreep 
opzoeken. In Izegem wordt een nieuw bibliotheekvolume als 
compacte kubus in de bestaande fabrieksstructuur gezet. Om 
de nodige afstand te nemen ten opzichte van een geplande 
woontoren, situeren ze dit nieuwe volume in het midden van 
het bouwblok. Het ontwerpteam rekent op het samenspel 
van het ingenieuze hoogtechnologisch gebouw, dat als een 
juweel in de bestaande fabriekshal wordt gevoegd, en het 

ruwe industriële relict, dat men grotendeels ongemoeid laat.
 Het derde voorstel – een samenwerking tussen B2Ai en 
het Noorse Snøhetta – vertoont een zekere verwantschap met 
het winnende ontwerp en opereert binnen de contouren van 
het bestaande gebouw. Alleen wordt door het complex een 
‘boulevard’ getrokken: een centrale, beglaasde passage die 
het gebouw doorkruist, boven- en benedenverdieping met 
elkaar verbindt, en zo licht en lucht in de grote industriële 
hal brengt. Door deze ingreep vinden sommige grotere pro-
grammaonderdelen, zoals het archief en de polyvalente zaal, 
echter moeilijker hun plaats.
 Het laatste team, een constellatie rondom het Keulse 
bureau BeL Sozietät für Architektur, vertrekt van een zeer 
precieze lectuur van de bestaande constructie. In een andere 
context omschrijft Anne-Julchen Bernhardt de reconver-
sie-uitdaging zeer treffend als het lezen dat aan het schrijven 
van een nieuw verhaal voorafgaat: “Het ontwerpproces voor 
een bestaande toestand is situatiegebonden; men reageert 
eerst voor men ageert. Het is een lees- en schrijfproces; het 
palimpsest moet hier letterlijk worden begrepen. In de recon-
versie gaat het niet om de zo consequent mogelijke vertaling 
van een gedachte of een concept.”4 De bestaande toestand 
spreekt vooreerst tot de ontwerper voordat hij- of zijzelf 
ontwerpkeuzes kan maken.
 De bundel van BeL vertrekt vanuit een grondige analyse 
van het organisch gegroeide gebouwbestand en een helder 
schema van het gevraagde programma. Elk onderdeel krijgt 
een logische plaats in het gebouwenconglomeraat, waarbij de 

↘
B2Ai en het Noorse 
Snøhetta stellen voor 
om door het complex 
een ‘boulevard’ te 
trekken: een centrale, 
beglaasde passage die 
het gebouw 

doorkruist, boven- en 
benedenverdieping 
met elkaar verbindt, en 
zo licht en lucht in de 
grote industriële hal 
brengt. 

→
Het winnende team, 
een constellatie 
rondom het Keulse 
bureau BeL Sozietät 
für Architektur, 
vertrekt van een zeer 

precieze lectuur van de 
bestaande constructie 
en een grondige 
analyse van het 
organisch gegroeide 
gebouwbestand. 

→
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kwaliteiten van de bestaande structuren steevast leidend zijn. 
De keuze om het blinde archief op de donkere benedenver-
dieping onder te brengen en de royaal verlichte bibliotheek 
in de bovenliggende drukkerij is zeer overtuigend en volgt 
de constructieve logica van het complex. De verschillende 
onderdelen van de academie voor muziek, kunst en woord 
zijn rondom deze royale bibliotheekruimte geschikt. 
 De trappenkoker vormt daarenboven een belangrijk 
scharnier en knooppunt in het complex. De ontwerpers 
merken dat de traveemaat van de industriële loods ter hoog-
te van deze trappenhal licht afwijkt. In deze zone wordt in 
een stellage de kinderbibliotheek gesitueerd en worden de 
verschillende gebouwdelen op elkaar betrokken. De travee 
organiseert als een centrale spil de ontsluiting van het hele 
gebouw. De precies toegevoegde meubelstukken, loggia’s en 
billboards ten slotte hebben een belangrijke signaalwaarde 
en leiden de bezoeker door het gebouw. Op een analoge 
manier wordt ook de gevraagde polyvalente evenementen-
zaal als een buitenmaats meubel aan de ingang geplaatst. 
De tribune dient meerdere doelen. Het theater maakt de 
verbinding en overgang tussen het maaiveld en de piano 
nobile. De dubbele rij gordijnen kan worden gemanipu-
leerd en dit maakt de zaal voor meerdere doelen geschikt. 
Door de informele set-up kan de zaal kortstondig in gebruik 
worden genomen. De uitvergrote prop is, als pars pro toto, 
exemplarisch voor de ontwerpaanpak van het Keulse team, 

dat hun voorstel presenteert als een collectie inwisselbare 
meubelstukken en attributen.
 bOb Van Reeth vond zeer terecht dat de aandacht van 
de architect naar de meest duurzame componenten van de 
gebouwde omgeving moest gaan. Het team van Jorge Vidal 
en League zetten duidelijk in op de inname van het maaiveld 
en dus op de meest duurzame tijdslaag. Xaveer De Geyter 
voegt een nagelnieuw volume in het bestaande industriële 
complex. BeL laat zien dat de architectonische bestendigheid 
in bepaalde gevallen ook reeds in het gebouwbestand kan 
worden gevonden en enkel nog moet worden gereactiveerd. 
In dit geval wint de meer tijdelijke laag van de interieurin-
richting aan belang.

1 Geert Bekaert (1983) Teksten van en over bOb Van Reeth, Gent : RUG. 
Faculteit Toegepaste Wetenschappen, p. 217

2 Steward Brand (1992) How Buildings Learn. What happens after 
they’re built. New York: Viking, pp. 12–23 

3 Bob Van Reeth (2005) Een Bouwmeester bouwt niet. 1999–2005.  
Brussel: Team Vlaams Bouwmeester, pp. 19 –21

4 Anne-Julchen Bernardt ‘Die Wohnungsfrage: Notizen zum Bestand.’ 
In: Olaf Bahner, Matthias Böttger, Laura Holzberg (ed.) Sorge um 
den Bestand. Zehn Strategien für die Architektur. Berlijn: Jovis, p. 56

In samenwerking met

Open Oproep, Herbestemming drukkerij Strobbe, Izegem
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Assignment 

All-inclusive study and 
architecture assignment 
for the repurposing and 
expansion of the former 
Strobbe printing works 
into an integrated leisure 
centre

Location 

Dirk Martenslaan, Izegem 
block between Dirk 
Martenslaan, Baertshof 
and Kasteelstraat

Client 

Izegem city authorities

Allocation 

Open Call of the Flemish Go-
vernment Architect (OO3801)

Total floor area 

7,000 m2  
(estimation built programme)

Budget 

€ 14,000,000 (incl. VAT and fees)

Selected offices 

–  BeL Associates [award] 
–  Buro II & Archi+I ,  
 Snøhetta 
–  Jorge Vidal, League 
–  Xaveer De Geyter Architects 

   (XDGA)



A+ Standaard

A+ Student/
Stagiair

A+ More

A+ Corporate

5 
nummers   & 
1 speciale 

uitgave per jaar

Packagedeal met meerdere 
abonnementen

meer info op a-plus.be

1 standaard abonnement +  
duotickets voor lezingen,  

tentoonstellingen,  
vip-events en vernissages + toegang 

tot ons tijdschriftenarchief

Verschijnt op 13 december 2021

A+ organiseerde in 2021 samen met Ur-
ban.Brussels de Brussels Architecture 
Prize. Deze prijs werd uitgereikt in ver-
schillende categorieën, waaronder kleine 
interventies, grootschalige gebouwen en 
openbare ruimte, en schenkt aandacht 
aan beloftevolle jonge architecten. De 
Engelstalige speciale uitgave A+293 
brengt uitgebreid en geïllustreerd verslag 
van alle nominaties, de jurering en de 
winnende projecten. Deze speciale edi-
tie verschijnt op de feestelijk uitreiking 
van de Brussels Architecture Prize, op 
13 december 2021 in Bozar in Brussel. 

 € 99 (incl. btw)

 € 59 (incl. btw)

 € 250 (incl. btw)

vanaf  € 250 (incl. btw)

Special: 
Brussels 

Architecture 
Prize

↑
Tetra Architecten, Bouwmaterialendorp, Brussel, 2018

Abonneer je op a-plus.be/nl/abonnement. Of stuur een mail naar abonnement@a-plus.be. Dank je! 
ICASD vzw – IBAN: BE25 3101 3956 3282 – BIC: BBRUBEBB

116 A+292

293

©
 S

ti
jn

 B
ol

la
er

t

©
 F

ili
p 

D
uj

ar
di

n


