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Vlaamse Overheid

In opdracht van de Vlaamse regering
draagt de Vlaams Bouwmeester
bij tot de voorbereiding en de
uitvoering van het architecturaal
beleid van de Vlaamse overheid, en
helpt op die manier een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in
Vlaanderen te creëren.

tekst
maureen heyns

© jan kempenaers

De Open Oproep is een
selectieprocedure waarbij
de Vlaams Bouwmeester de
publieke opdrachtgever bijstaat
in zijn zoektocht naar een
kwalitatieve ontwerper.

Vlaams Bouwmeester

plaats Rigakaai, 9000 Gent
bouwheer Havenbedrijf Gent
opdracht open oproep volledige studieopdracht
voor het bouwen van een gebouw voor de dienst
Schipperij en omgevingsaanleg
ontwerpteams
• Barak
• Eugeen Liebaut
• Atelier Tetra [gunning]
• DaF-architecten
• De Smet Vermeulen architecten
budget 525.000 euro (excl btw. en erelonen)
procedure 2009
uitvoering 2010–2012
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Bescheiden blikvanger
Op het raakvlak van stad en haven, bouwt het Havenbedrijf Gent op korte
termijn een nieuw dienstgebouw voor de Schipperij, gecombineerd met een
ontvangstruimte voor klanten en bezoekers. Dit bescheiden bouwproject
moet alvast de rol van uithangbord voor de haven op zich nemen.
Tussen de toekomstige stadswijk rond de Oude Dokken en het len, een antenne en een lichtkrant. Het lijkt wel een hightech
grootdok van Gent, biedt de Vliegtuiglaan een indrukwekkend variant van de Villa Savoye. Le Corbusiers fascinatie voor de
vergezicht tot in het hart van het havengebied. Op deze plek, machine-esthetiek van de pakketboot – het maritieme toonaan de zuidelijke kop van het grootdok, wou het Havenbedrijf beeld van de moderniteit – wordt door Liebaut omgezet in een
Gent aanvankelijk een Havencentrum oprichten, een prestige- ‘futuristische machinelook’. Op die manier wil hij de efficiënproject met een tot op vandaag onduidelijke toekomst. Omdat tie en het hoogtechnologisch karakter van de hedendaagse
de haven op korte termijn een aantal dringende ruimtevragen haven oproepen. Binnenin is de doos opgevat als een open
wil oplossen, heeft het een compromisvoorstel uitgedokterd: plateau of ‘plan libre’ met twee vaste kernen: een functioneel
het nieuwe dienstgebouw voor de Schipperij wordt gecombi- werkinstrument voor het Havenbedrijf in afwachting van het
neerd met een ontvangstruimte. Een klein project in de groot- haveninformatiecentrum.
schalige omgeving van het geïndustrialiseerd havenlandschap. In tegenstelling tot Liebaut, die voortborduurt op het register van het modernisme, verkiest DaF-architecten een archetypische vorm voor de architectuur van de haven. Met hun
Figuur en achtergrond
Eugeen Liebaut en DaF-architecten zoeken een antwoord cilindervormig gebouw verwijzen ze naar vuurtorens, silo’s
op de gevraagde signaalfunctie. Dat doen ze door de kleine en meerpalen. Het cirkelvormig plan leidt evenwel tot een
nieuwbouw als een autonoom architecturaal object te ontwer- nogal dwingende invulling van de ruimte. Bovendien resulpen, vrijstaand ingeplant op het bouwperceel op de hoek van teert de combinatie van een compact volume met een beperkt
de Vliegtuiglaan en de Rigakaai, dat speciaal hiervoor door het bouwprogramma in een afgeplatte cilinder. Toch hoopt DaFHavenbedrijf werd aangekocht. De verschijningsvorm van het architecten hun ontwerp de allure te geven van een icoon
nieuwe gebouw verwijst naar de maritieme wereld, maar steekt voor de haven, een ‘pars pro toto’ van het havenlandschap.
deof ghent
af tegen de onmiddellijke context van de houtloodsen aan de Daartoe projecteren
port of ghentze een fragment van een luchtfoto vanport
rand van het grootdok. Door dit contrast tussen figuur en ach- haven in miniatuur op de gevel van het gebouw, die samengetergrond, hopen de ontwerpers de schaalparadox op te lossen steld wordt uit schanskorven gevuld met materialen die in de
haven op- en overgeslagen worden (kolen, ertsen, boomstamdie inherent is aan de opgave.
Eugeen Liebaut stelt een verfijnde, helwitte doos voor, even men, enz.). Door deze strategie van perspectief- en schaalverzwevend boven het maaiveld en bekroond met zonnepane- menging voegen ze een extra laag toe aan het spel van figuur
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Liebaut stelt een
verfijnde, helwitte
doos voor, even
zwevend boven het
maaiveld
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Met hun cilindervormig gebouw
verwijst DaF-architecten naar
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Barak voorziet een staalconstructie die zich als een colonnade over de hele breedte van
het dok uitstrekt

schaduwplan

10

en achtergrond. Ook voor de inrichting van de open ruimte
hanteert DaF-architecten een vergelijkbare aanpak door de
contouren van de havendokken verkleind op het kadevlak
weer te geven.
De kade als publiek domein
Liebaut en DaF-architecten formuleren een afgelijnd architecturaal antwoord op de onmiddellijke noden van het
Havenbedrijf, maar anticiperen niet op de mogelijke komst
van het Havencentrum. De Smet Vermeulen architecten en
Barak spelen wel in op de onvoorspelbaarheid die de opgave
doorkruist. Bovendien staat de nieuwbouw in hun voorstellen
in het teken van het publiek domein: het representatief luik
van het programma krijgt vorm door een deel van de onbestemde kade als publieke ruimte te definiëren. De inplanting,
schaal en uitwerking van beide projecten zijn evenwel totaal
verschillend.
Ook De Smet Vermeulen architecten situeert hun project op
het hoekperceel voorzien door het Havenbedrijf. Net als bij
Liebaut en DaF-architecten is de verschijningsvorm van het
gebouw geïnspireerd op een aantal metaforen uit de maritieme
wereld (schuit, loods en kist). Maar het gaat hier niet – of niet
noodzakelijk – om een voltooid volume. Het ontwerp bouwt
een aantal vrijheidsgraden in zodat het gebouw in een later
stadium kan functioneren als sokkel voor het Havencentrum
met – al dan niet – een ander programma. De signaalfunctie

van deze ‘laatste toren van Gent’ is evident. Maar ook de bescheiden nieuwbouw van de sokkel moet al een baken voor de
haven vormen. Daarom bekronen de ontwerpers het gebouwtje met een enorme uitkragende luifel. Het onthalend gebaar
van deze luifel definieert een schuilplek in het onherbergzame
havenlandschap, een royale buitenfoyer of voorplaats voor
de kleine ontvangstruimte van het Havenbedrijf binnenin het
gebouw.
Barak gaat veel verder in het herdenken van de publieksgerichte poot van de opdracht. Het publieke, representatieve luik
wordt losgekoppeld van het dienstgebouw voor de Schipperij
en verplaatst naar de kop van het grootdok, waar het vergezicht over de haven zich openbaart. De formele ontvangstruimte wordt geschrapt en vervangen door een grootschalige
publieke infrastructuur. Deze megastructuur op maat van de
haven is in de eerste plaats bedoeld als een soort van halte of
transitplaats waar bezoekers van haven en stad elkaar kruisen,
maar kan ook functioneren als publieke drager voor events of
als voorplein voor het latere Havencentrum. Tussen de dienstweg parallel aan de Vliegtuiglaan en de verlaagde kade waar
de rondvaartboot en dienstschepen aanmeren, voorziet Barak
een staalconstructie die zich als een colonnade over de hele
breedte van het dok uitstrekt. Op het dak van deze gaanderij komt een houten dek als esplanade. Een rij masten op het
ritme van de kolommen vormt het gevraagde uithangbord
voor de haven van Gent.
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Het nieuwe gebouw
van Tetra articuleert de
verschillende bestaande
gebruikersstromen op
de kade
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De opsplitsing van het programma in een representatief en
technisch deel geeft de ontwerpers de mogelijkheid om de
lokalen van de Schipperij in te passen in het voormalig loketgebouw van houthandel Lemahieu, dat zich vandaag op het
door het Havenbedrijf voorzien bouwperceel bevindt. Volgens
Barak is een dergelijke renovatie bij uitstek de meest duurzame oplossing voor het dienstgebouw: recyclage is spaarzamer
en ecologischer dan nieuwbouw, zelfs al gaat het om een laagenergiegebouw of een passiefbouw.
Door het dienstgebouw en het publiek luik op aparte sites
onder te brengen, vergroot Barak de afstand tussen de dagdagelijkse gebruikers van de Schipperij en de occasionele bezoekers van de haven. In afwachting van bijkomende bezoekersstromen, gegenereerd door events of door het Havencentrum,
lijkt de op de groei ontworpen publieke infrastructuur aan de
zuidrand van het grootdok dan ook vooral de leegte van de
haven te onderlijnen.
Size is not scale
Door een radicaal splitsingsscenario uit te werken, heeft Barak
een tegenvoorstel geformuleerd voor het ‘compromis à la
Belge’ van het Havenbedrijf. Atelier Tetra daarentegen tracht
de spreekwoordelijke middelmatigheid van een dergelijke
tussenoplossing met architecturale middelen te overstijgen.
Omwille van het mogelijk schaaleffect en de functie van overstapplaats en voorplein, zoeken ook de ontwerpers van Tetra

de kop van het grootdok op. Maar in tegenstelling tot de ambitieuze, retorische benadering van Barak, kiest Tetra voor subtiele acupunctuur, geënt op programma en context. Met hun
voorstel onderschrijven de ontwerpers de stelling ‘size is not
scale’: een welgemikte speldenprik kan een effect op grotere
schaal ressorteren. De nieuwbouw is bescheiden in omvang,
maar dankzij de intelligente positionering als een ‘muurbloem’
in de oksel van het grootdok, ontstaat een vereenzelviging
met de ruimte en schaal van het dok. Bovendien articuleert
het nieuwe gebouw de verschillende bestaande gebruikersstromen op de kade. Op die manier wordt een punt van intensiteit gedefinieerd in het uitgestrekte veld van de haven.
Ook binnenin is de langgerekte nieuwbouw uitgewerkt als
een geleider van bewegingen waar de overgang tussen kade
en schip – en vice versa – zich op een optimale manier kan
afwikkelen. Dankzij de ingenieuze, driedimensionale vervlechting van de dienstlokalen voor de Schipperij en de ontvangstruimten voor het Havenbedrijf, wordt de overstapplaats tussen
land en water een boeiende plek van uitwisseling. De kantoren van de Schipperij kijken uit over de Vliegtuiglaan, de ontvangst- en presentatieruimte van het Havenbedrijf krijgt een
panoramisch vergezicht over het water van het grootdok. De
grote ramen omkaderen en tonen de activiteiten die zich in
deze ruimtes afspelen. De blikvanger voor de haven is dan ook
geen leeg teken, maar een levendig baken dat zich zowel naar
het land als naar het water openbaart.
Het onthalend gebaar van de luifel van
De Smet Vermeulen architecten definieert
een schuilplek in het onherbergzame
havenlandschap
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