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De Open Oproep is een
selectieprocedure waarbij
de Vlaams Bouwmeester de
publieke opdrachtgever bijstaat in zijn zoektocht naar
een kwalitatieve ontwerper.
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Stedelijke Academies, Deinze
plaats Guido Gezellelaan, Kalkhofstraat, Leiedam, Deinze
bouwheer Stadsbestuur Deinze
opdracht open oproep volledige studieopdracht voor de
nieuwbouw en verbouwing van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans en de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten te Deinze, volgens het bestaande
masterplan van uapS
ontwerpteams
• Claus en Kaan Architecten
• TV JDWA – Open, Util, Daidalos, RCR studiebureau
• T’Jonck-Nilis Ingenieur-Architecten
• TV Wit – Lens [laureaat]
• TV Atelier 4 – Geninasca Delefortrie, G3 Adviesbureau
budget 8.713.247 euro (excl. btw en ereloon)
procedure 2010
uitvoering fasering over tien jaar
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De centraal gelegen site van de Stedelijke Academies in Deinze heeft een link met het
industrieel verleden van de stad dat zich vooral langs de Leieboorden manifesteert.
De reconversie ervan past binnen een proces van stadskernvernieuwing dat Deinze
terug laat aanknopen bij haar pre-industriële landschappelijkheid en tegelijk het
industrieel patrimonium opwaardeert. Door de academies meer zichtbaar te maken,
kunnen ze bijdragen tot het vernieuwde beeld van Deinze als stad aan de Leie.

De academies situeren zich in een bouwblok aan de Leie, maar turale proef op de som van de Open Oproep te overleven. Te
zitten grotendeels verborgen aan de binnenkant van het blok abstract omdat de typologische en constructieve eigenheid
in een amalgaam van oude schoolinfrastructuur en geleidelijk van de bestaande gebouwen te zeer buiten beschouwing blijft.
geannexeerde industriële gebouwen. Aan elk van de randen Te concreet omdat elk programmaonderdeel een precieze plek
onderbreken ze even het woonweefsel. Een bedrijfsgebouw krijgt in een ingenieus stappenplan van vijf uitbreiding- en
aan de Leie, een speelplaats aan de Kalkhofstraat en een reconversiefasen.
Wit Architecten vraagt zich samen met Lens°Ass architeconbebouwd perceel in de rij aan de Guido Gezellelaan, vormen
ten af of deze uitgekiende fasering de werking van de acadede uiteenlopende toegangen tot de site.
Ondanks de versnipperde relatie met het publiek domein mies niet nodeloos lang zal hinderen. Tegelijk denken ze dat
van Deinze, barsten de stedelijke academies door groot succes typologisch onderzoek primordiaal is om te vermijden dat de
uit hun voegen. Bovendien bemoeilijkt het organisch gegroeid schat aan ruimte een vergiftigd geschenk wordt. De eigenzingeheel van verouderde gebouwen hun werking. Het leek dan nige ‘gebouwde karakters’ waarin de academies zijn gehuisvest,
ook noodzakelijk een masterplan voor de site op te maken. laten zich immers niet zomaar in de plooi leggen. Om te verVerdergaand op de krachtlijnen van de conceptstudie voor mijden dat buigen barsten wordt, stellen de ontwerpers voor
het centrum, die ze samen met Bureau Bas Smets opmaak- om de moeilijk inpasbare onderdelen van het programma in
ten, situeert uapS de hoofdtoegang van de site aan de Leie. één grote nieuwbouw – een zevende karakter – onder te brenHet bestaand gebouw wordt vervangen door een teruglig- gen. De rest van de vernieuwingsoperatie is dan een eenvougend poortgebouw. Er ontstaat een groen voorplein dat zich dige stoelendans waarbij elk gebouw na renovatie de best pasinpast in het landschappelijk verhaal over het bestendigen sende invulling krijgt. Het nieuwe gebouw zorgt er niet enkel
van de breedte van de Leie. De poort geeft toegang tot een voor dat elk van de andere gebouwen een op het lijf geschrepatchwork van binnen- en buitenruimtes, een groot huis met ven rol in het geheel van de academies kan spelen, maar vormt
vele kamers waarin beide academies resideren. Ook de andere ook het nieuwe gezicht van de hele site. Het hoog, balkvormig
raakvlakken met het publiek domein worden gemarkeerd met volume flankeert de hal met sheddaken van de spinnerij en de
nieuwe gebouwen: één voor elk van de academies, die zo een koer van de voormalige stadsschool. Het heeft een kopgevel
eigen gezicht en secundaire toegang krijgen. Het is niet zo aan de Kalkhofstraat, waar ook de hoofdtoegang zich situeert.
duidelijk of uapS in de eerste plaats een visie presenteert, dan In plaats van het voorpleintje aan de Leie uit het masterplan
wel de enig mogelijke uitkomst van de gevraagde evenwichts- kiezen de ontwerpers dus een woonstraat als publieke link tusoefening tussen ruimtelijke organisatie, programma, budget en sen de Leieboorden en de academies. In de Kalkhofstraat zal
fasering. Dat de werking van de academies gegarandeerd moet het complex na de verwerving van het tabaksdepot immers de
blijven, maakt het er niet eenvoudiger op. Het masterplan pre- grootste gevellengte hebben. Bovendien krijg je op deze plek
senteert een manier om de complexe puzzel te doen kloppen, ook een boeiender doorzicht naar de diverse karakters in de
maar blijkt tegelijk te abstract én te concreet om de architec- buik van het blok. Hier kan de verborgen wereld van de aca-

Wit – Lens stelt voor om de moeilijk
inpasbare onderdelen van het
programma in één grote nieuwbouw
onder te brengen. De rest van de
vernieuwingsoperatie is dan een
eenvoudige stoelendans waarbij elk
gebouw na renovatie de best passende
invulling krijgt

62

A+230

o p e n o p ro e p

JDWA – Open introduceert een
generieke stedelijke figuur in
het weefsel aan de binnenkant
van het bouwblok. Een beglaasde
eenlagige galerij omkadert een
binnentuin, en verbindt alle
bestaande gebouwen op de site
terwijl die ze tegelijk toegankelijk
en zichtbaar maakt

T’Jonck-Nilis zet de zoektocht
naar een passende omgang met
de erfenis van de bestaande
gebouwen voort
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demies, en het bijhorend erfgoed, zich aan de stad tonen. Toch
is het in de eerste plaats het nieuwe ‘karakter’ van de toevoeging dat zich in het stadsbeeld profileert. De monumentale
kap torent uit boven de bijzondere daken van de bestaande
gebouwen en tekent zich als enige af boven de huizen aan de
Leieoever. Op die manier wordt het een baken voor de site en
draagt het tegelijk bij aan het vernieuwde beeld van Deinze als
stad aan de Leie. Hoewel het nieuwe gebouw zich in principe
dienstbaar opstelt voor het geheel, houdt het door zijn imposante schaal het risico in dat de rest van het patrimonium in
de schaduw komt te staan. Niet enkel letterlijk, zoals bij het
schooltje, maar ook figuurlijk.
Ook TV JDWA – Open zoeken naar een sterke architecturale ingreep waarmee in één beweging het probleem van de
representatie en organisatie van de academies opgelost kan
worden. In plaats van een nieuw gebouw introduceren de ontwerpers een generieke stedelijke figuur in het weefsel aan de
binnenkant van het bouwblok. Beslag leggende massa wordt
omkaderde leegte. De volle maat van de koer van de stadsschool wordt vrijgemaakt van bebouwing. Een beglaasde eenlagige galerij omkadert deze nieuwe binnentuin. Als een continue foyer verbindt dit ‘frame’ alle bestaande gebouwen op
de site en maakt het deze tegelijk toegankelijk en zichtbaar.
Het voorstel blijft niet beperkt tot een nieuwe, representatieve
kern voor de site van de academies, maar legt zich ook toe op
een herdefiniëring van de randen en toegangen. In lijn met
het masterplan situeren de ontwerpers de hoofdtoegang aan
de Leie en de secundaire toegangen aan de Kalkhofstraat en

de Guido Gezellelaan. De drie nieuwe randgebouwen vrijwaren
telkens een spie van open ruimte die het publiek domein van
de stad verbindt met het frame en de binnentuin. De hoofdentree vernauwt ruimtelijk vanaf de Leiekades om pas op het
einde de tuin in het hart van het complex te openbaren. Op die
manier verbeteren de ontwerpers de wederzijdse relatie met
de stad zonder de geborgenheid van de historisch gegroeide
locatie op te geven. De nieuwe gebouwen die JDWA – Open
toevoegt, zijn niet opgevat als autonome karakters zoals bij
Wit – Lens, maar eerder als mutanten. De nieuwbouw vertrekt
steeds vanuit het gabariet en de constructie van het aanpalend,
bestaand gebouw om geleidelijk in een andere vorm over te
gaan. De evidente manier waarop het ‘frame’ nieuw en oud op
elkaar aansluit en tegelijk de vernieuwing representeert, gaat
hier verloren. De mutant verzwakt in plaats van te versterken,
de architecturale ingreep wordt een kunstgreep.
T’Jonck-Nilis en TV Atelier 4 – Geninasca Deleforterie zetten de zoektocht naar een passende omgang met de erfenis
van de bestaande gebouwen verder. Maar in hun voorstellen
ontbreekt een sterke integrerende ingreep op maat van de site.
Claus en Kaan Architecten ten slotte neemt de meest radicale positie in tegenover het bestaande. In het voorstel van
Claus en Kaan ruimen de monumentale hal van de spinnerij en
het gebouw aan de Leie plaats voor een geheel van aaneengeschakelde, nieuwe gebouwen dat zich als een contrasterend
architectuurlandschap in de stad presenteert. Het gesloten
bouwblok wordt opengebroken door een sequens van gethematiseerde pleinen, een ‘driesprong’ waar het leven van de
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In het ontwerp van Atelier 4 –
Geninasca Deleforterie ontbreekt een
sterke integrerende ingreep op maat
van de site

Het nieuwe gebouw zorgt er
niet enkel voor dat elk van de
andere gebouwen een op het lijf
geschreven rol in het geheel van
de academies kan spelen, maar
vormt ook het nieuwe gezicht van
de hele site. [over het winnende ontwerp]
In het voorstel van Claus en Kaan
ruimen de monumentale hal van de
spinnerij en het gebouw aan de Leie
plaats voor een geheel van aaneengeschakelde, nieuwe gebouwen dat zich
als een contrasterend architectuurlandschap in de stad presenteert
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academies zich aan de Deinzenaar etaleert. De wereld van de
kunsten toont zich niet enkel via de gekadreerde tafereeltjes
van de raamopeningen in de massieve volumes die de pleinen
begrenzen. Het project heeft ook de ambitie om de publieke
buitenruimtes zelf te laten functioneren als werkplaats, speelplaats of performanceplek in open lucht. Het idee van een
opeenvolging van binnen- en buitenkamers waar het leven van
de academie zich ontplooit, leunt aan bij de visie van het masterplan. Tegelijk staat dit project er ook het verst vanaf. Terwijl
de lappendeken van uapS gebaseerd is op het bestaand patchwork van gebouwde objecten, vormt het ‘creatief landschap’
van Claus en Kaan een vrijwel volledig nieuw geconstrueerde
wereld. Is de keuze om zoveel van het bestaande af te breken,
te wijten aan een onvermogen om met de typerende mengelmoes van het Vlaamse weefsel om te gaan? Of zijn de andere
ontwerpers te respectvol voor het soms middelmatig erfgoed
om een karaktermoord te plegen wanneer die nodig blijkt?
Toch blijft het paradoxaal dat Claus en Kaan de schijnbare wanorde van het historisch gegroeid geheel van de site vervangen
door een kant-en-klaar, in hedendaagse architectuur vertaald
beeld van de middeleeuwse stad, die welbekende, organisch
gegroeide entiteit met haar kenmerkende sequenties van
omsloten, maar verbonden plekken. Het project dreigt zo een
decor te worden dat meer aanleunt bij de schijnwereld van het
themapark dan bij de geest van de geïnitieerde stadskernvernieuwing. Deze tracht immers het nieuwe op het bestaande te
enten om een in tijd en ruimte gelaagd, maar samenhangend
beeld te doen ontstaan.
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