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dirk de meyer

een bibliotheek 
herdenken

fotografie

jan kempenaers

De ware uitdaging van de opdracht bestaat erin 
de hedendaagse conventies omtrent ontwerp en 
bibliotheek te herdenken en ze te verenigen met de 
tradities van moderne architectuur en leescultuur.
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De Open Oproep voor de restauratie van 
Henry Van de Veldes universiteitsbiblio-
theek in Gent, leverde vijf denkpistes op die 
elk op hun manier omgaan met het monu-
ment uit het interbellum. Het geselecteerde 
project van Robbrecht & Daem revitaliseert 
de architecturale ambities van Van de Velde 
en beklemtoont de bibliotheek als een plek 
van studie en lectuur.

plaats Rozier, 9000 Gent

opdracht open oproep De volledige studieopdracht voor de 

restauratie van de Universiteitsbibliotheek en het voormalig 

Hoger Instituut voor de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde

ontwerpteams

• TV Robbrecht en Daem | Barbara Van der Wee

 SumProject | Baro | Daidalos Peutz | Bureau d’Etudes Greisch

 VK Engineering – Gent (laureaat)

• TV Stéphane Beel | Origin | Boydens – Gent

• Driesen-Meersman-Thomaes architecten – Antwerpen

• Wessel de Jonge Architecten – Rotterdam

• LIN Gesellschaft von Architekten – Berlijn

budget 30.000.000 euro

procedure 2006-2007 uitvoering 2009-2015

In een context waarin belangrijke publieke modernistische 
gebouwen samen met de idealen die hen tot stand hebben 
gebracht ten onder zijn gegaan (vakantiekolonies, sanatoria…) en 
andere enkel gered kunnen worden door ze uit hun oorspronkelijke 
functie naar de cultuursector over te hevelen, vormt het complex 
van de Gentse universiteitsbibliotheek een gelukkige uitzonde-
ring. Sinds de conceptie in de jaren 30 is het onafgebroken een 
plek geweest voor lectuur en studie. De recente beslissing van het 
universiteitsbestuur tot restauratie van het complex bevestigt deze 
functie voor de komende decennia.
Door de groei van de collectie, het toenemende aantal bezoekers 
en de gewijzigde gebruikspatronen moeten de technieken, 
het ruimtegebruik en de gewenste atmosfeer van de biblio-
theek vandaag opnieuw onder de loep genomen worden. Het 
Boekentorencomplex is ontworpen met het oog op een efficiënte 
circulatie en consultatie van boeken. Ondertussen gebeurt het 
raadplegen van informatie meer en meer digitaal en evolueert de 
betekenis van het boek, de wijze van consulteren en de stan-
daarden van bewaring.
In de voorbije 70 jaar heeft het gebouw nauwelijks architec-
turale wijzigingen ondergaan. Behalve enkele onzorgvuldige 
renovatie-ingrepen en ad-hocinterventies is vooral de reeds 
vroeg aangebrachte beschermlaag op de gevels beeldbepalend. 
Het bibliotheekontwerp, met zijn gedurfde en omstreden keuze 
voor een torenmagazijn, betekende een radicalisering van Van 
de Veldes dialoog met de moderne tijd, die zich uitdrukte in de 
brutalistische keuze voor het naakte beton. De bibliotheek is 
wellicht het eerste grote openbare gebouw dat opgetrokken werd 
met gebruik van klimbekisting, een geavanceerde techniek die 
voordien vrijwel uitsluitend was toegepast in de industriebouw. 
De materiële rigueur met haar rauwe zichtbeton en de sporen van 
het productie proces zijn later, omwille van problemen met water-
insijpeling, onder een egaliserende laag verdwenen. 
Elk restauratieproject moet zich engageren tegenover deze 
uiteenlopende aspecten van het gebouw. Elk project neemt een 
standpunt in over de verhouding tussen behoud en restauratie 
enerzijds en de nood aan nieuwe interventies anderzijds. De 
ware uitdaging van de opdracht bestaat erin de hedendaagse 
conventies omtrent ontwerp en bibliotheek te her-denken en ze te 
verenigen met de tradities van moderne architectuur en leescul-
tuur. Daarnaast is elk restauratieproject ook een afweging van de 
verwachtingen van de opdrachtgever met betrekking tot het spec-
taculair verhogen van de beeldwaarde van een gebouw, tegenover 
de in verhouding lagere return on investment die de visuele stilte 
van een meticuleuze restauratie oplevert. De Open Oproep gaf 
de universiteit de kans om diverse antwoorden op deze vraagstel-
lingen af te tasten en om, veeleer dan een ontwerp te kiezen, te 
besluiten in het voordeel van deze of gene aanpak.
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Driesen-Meersman-Thomaes

Met ad hoc lokale ingrepen 
plaatsen de architecten resoluut 
fragmentatie vóór coherentie.

Wessel de Jonge

Gebaseerd op precieze 
en sterke uitgangspunten 
worden via enkele 
minimale chirurgische 
ingrepen een gewijzigde 
functionaliteit en 
circulatie voorgesteld. 
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Fragmenten
Op het eerste gezicht lijkt de aanpak van Driesen-Meersman-
Thomaes vergelijkbaar met die van Wessel de Jonge. Maar de 
‘kunsthistorische benadering’ die deze ontwerpers hanteren, 
bestaat erin om op de verschillende probleemstellingen te reageren 
met uiteenlopende pragmatische oplossingen die resulteren in 
even bescheiden als verscheiden ruimtelijke en organisatorische 
interventies. Met die ad hoc lokale ingrepen plaatsen de archi-
tecten resoluut fragmentatie vóór coherentie. Het is de vraag of de 
door Driesen-Meersman-Thomaes geprezen kwaliteiten van Van de 
Veldes architectuur hierdoor recht wordt gedaan.

Doing less
Aan het andere eind van het spectrum van mogelijkheden bevindt 
zich de bescheiden inzet van het beeld en het nieuwe bij Wessel 
de Jonge. Leidraad voor de architecten is het principe ‘preserving 
more by doing less’. Gebaseerd op precieze en sterke uitgangs-
punten worden via enkele minimale, chirurgische ingrepen een 
gewijzigde functionaliteit en circulatie voorgesteld. Er zijn slechts 
twee echt nieuwe ingrepen. De toren krijgt een directe toegang 
van buitenaf, wat een autonoom en meer publiek functioneren 
moet toelaten, in visueel contact met de boekencollectie; en een 
discrete glazen passage op het dak dient de circulatie en laat de 
bezoeker toe het dakenlandschap te ontdekken. De opdracht-
gever krijgt met dit dossier een helder en duidelijk beeld van de 
minutieus herdachte functionaliteit en van de conservatie- en 
restauratie-aspecten.

Spectaculair decorum
Het project van LIN is het meest uitgesproken op het vlak van 
het aanwezig stellen van het nieuwe. Dat is meteen duidelijk in 
het vervangen van Van de Veldes binnenkoer door een met lelies 
bezette waterpartij, een bijdrage van landschapsarchitect Vogt. LIN 
kiest voor een revitalisatie van het casco, met een overwegende 
inzet op de toren en het onbebouwde terrein ernaast. De boeken-
collectie in de toren wordt een spectaculair decorum waartegen 
bezoekers aan het belvédère in glazen liftkokers op en neer gaan. 
De hoofdingang van de Centrale Bibliotheek wordt verplaatst naar 
een nieuw, expressief toegangsgebouw op het hoekperceel. Als 
de wens van de opdrachtgever in eerste instantie zou uitgaan naar 
een (nog) grotere icoonwaarde van het gebouw, dan beantwoordt 
het project van LIN ongetwijfeld met de meeste bravoure aan die 
vraag. De opmerkelijke afwijkingen tussen voorstellingstechnieken 
en realiteit (de gecensureerde vierde binnenkoergevel; de ‘glazen’ 
– maar in werkelijkheid betonnen – liftkokers) dwingen evenwel 
tot de vraag naar hoeveel van dat nieuwe iconische zich op het 
niveau van de simulatie bevindt.

LIN

De boekencollectie in 
de toren wordt een 
spectaculair decorum 
waartegen bezoekers aan 
het belvédère in glazen 
liftkokers op en neer gaan.
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Stéphane Beel

Centraal in het 
project staan de 
ontsluiting van 
de toren en het 
uitzuiveren van 
de plekken die de 
toren verbinden met 
de buitenruimte 
en de rest van het 
complex.

De ontsluiting van de toren
Als doelwachters tijdens een strafschop kiezen Beel en Robbrecht 
& Daem elk hun hoek. Voor Beel is het kernprobleem de moeilijke 
toegankelijkheid van de toren. Centraal in zijn project staan de 
ontsluiting van de toren en het uitzuiveren van de plekken die de 
toren verbinden met de buitenruimte en de rest van het complex. 
De conciërgewoning wordt afgebroken en maakt plaats voor een 
buitenterras, dat aansluit bij de publiek toegankelijk gemaakte 
basis van de toren. Het is een heldere ingreep van kenmerkende 
Beel-signatuur. Beel vervangt de oude conciërgewoning door een 
nieuwe op het hoekterrein naast de toren. De merkwaardige geste 
(die herinnert aan de autonome en sculpturale conciërgerie van 
het Gentse gerechtsgebouw) overtuigt op louter functionele basis 
minder dan de eminent publieke bezetting van dat hoekperceel 
bij LIN. De leeszalen en administratieve ruimten van het complex 
worden herontdekt door middel van chirurgische ingrepen die 
willen terugkeren naar de essentie van Van de Velde. Een heldere 
zonering en evidente circulatie heroriënteren het programma, 
maar niet overal leidt de gewijzigde functie (bijvoorbeeld het 
verplaatsen van de referentiewerken naar de huidige museale 
zalen) tot een optimaal gebruik van de ruimtes.
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Robbrecht & Daem [laureaat]

Het project vertrekt vanuit de ‘core 
business’ van de instelling: vanuit het lezen 
zelf en vanuit de intimiteit van de studie 
zoals die op intense en onthechte wijze 
aanwezig is in Gerhard Richters ‘Lesende’.

Monument van een intellectuele geschiedenis
Terwijl bij de andere voorstellen de toegankelijkheid – en vaak 
ook de potentiële spektakelwaarde – van toren en belvédère de 
incubator is van het ontwerp, vertrekt het door de opdrachtgever 
gekozen project van Robbrecht & Daem vanuit de ‘core business’ 
van de instelling: vanuit het lezen zélf en vanuit de intimiteit van 
de studie zoals die op intense en onthechte wijze aanwezig is in 
Gerhard Richters ‘Lesende’ – het schilderij waarmee het wedstrijd-
dossier van de architecten veelbetekenend afsluit. 
De ‘hoek’ die Robbrecht & Daem als uitgangspunt kiezen ligt 
diametraal tegenover die van Beel. Aan het andere eind van 
het bibliotheekcomplex, in de kleine open ruimte tussen het 
voormalige etnografische museum en de Sint-Hubertusstraat, 
bouwen de architecten een kleine, maar essentiële toevoeging. 
Met die bescheiden ingreep realiseren ze drie zaken: een derde 
volwaardige toegang voor het complex, een verzonken lichthof 
(die de onderliggende kelder tot een goed verlichte en voor vele 
functies inzetbare ruimte transformeert) en een doorbraak naar het 
HIKO-deel van het complex. Ruimtelijke en functionele reorgani-
satie versterken elkaar. De balie en een vandaag verdwenen expo-
sitieruimte worden in hun oorspronkelijke configuratie hersteld. 
Ook de verbeterde ontsluiting van het belvédère staat in functie 
van de terugkeer naar de ambities van Van de Velde: een stimule-
rende ruimte voor gedachtewisselingen, reflectie en dialoog. Het 
is de initiële logica van het gebouw zelf, zo lijkt het, die tot deze 
oplossingen gedwongen heeft.

Dit project wijst op die andere icoonwaarde van het gebouw: 
monument, niet enkel van de Europese moderne architectuur, 
maar ook van de intellectuele geschiedenis van de universiteit 
en van Vlaanderen. Van die academische context voor lectuur en 
onderzoek maken de architecten tegelijk een ontmoeting met de 
architectuur, die in haar fundamentele brutale materialiteit hersteld 
wordt. Robbrecht & Daem delen met enkele van de andere 
projecten een zekere schroom ten opzichte van de ruimten van 
Henry Van de Velde. Maar ze weten hun ‘zelfbewust terugtreden’ 
te vertalen in een buitengewoon sterke injectie in het project – 
met als centrale ambitie om de essentie van zowel de architectuur 
als de functie van het gebouw opnieuw aan de orde te stellen.
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