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Snede en plan
voor de renovatie van de
Ravensteingalerij
door Bernard
Baines, 2004
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Al bijna twee jaar zijn de werkzaamheden van het team van
de (inmiddels derde) Vlaams
Bouwmeester gedeeltelijk zichtbaar
in de vitrines op de tussenverdieping
van de majestueuze rotonde in de
Ravensteingalerij. Achter de uitstalramen van dit vreemde gebouw, dat
oorspronkelijk bestemd was om te
winkelen en te flaneren, wordt vandaag
een bedrijvigheid tentoongespreid
die traditioneel voor niet-ingewijden
verborgen blijft – overigens zonder dat
iemand zich daaraan lijkt te storen.
De Ravensteingalerij kent wel meer paradoxen. Zo was in het volume, oorspronkelijk bedoeld als bioscoopzaal waarvan de
ruwbouw tegelijkertijd met de galerij werd
opgetrokken, van ‘64 tot ‘86 het Brusselse
Design Center gehuisvest. De inrichting van
de expozaal paste in een streven naar modulaire architectuur, die aansloot bij de metabolistische opvattingen van toen. Ze vertaalde de
bestaansreden van de tentoonstellingsplek: de
industriële designsector in België zichtbaarheid geven en promoten. Niet toevallig werd
ze toevertrouwd aan Constantin Brodksi en
Walter Bresseleers, beiden befaamde verkenners van de technieken en het architecturale
potentieel van prefab. Vandaag is hier de
repetitieruimte van het Nationaal Orkest van
België ondergebracht. Je bereikt haar via een
discrete gang, die uitkomt op het tussenniveau van de rotonde, tegenover de lokalen van
de Bouwmeester. Een verborgen exporuimte,
een administratie die in de openbaarheid
treedt: de Ravensteingalerij blijft fascineren.
Het gebouw blijkt zich moeiteloos te kunnen
aanpassen aan functies die sterk afwijken van
diegene waarvoor het werd ontworpen.

Stedenbouwkundige architectuur
Een ander fascinerend aspect van het
gebouw is de verscheidenheid. De terugwijkende kroonlijst van de gevel aan de
Ravensteinstraat, de witte neonbuis die het
lineaire karakter van de galerij benadrukte, de
fontein van Olivier Strebelle – de ‘Ontvoering
van Europa’, die schade opliep tijdens een rave
in 2005 en die de beeldhouwer nooit heeft
willen herstellen – en ook nog het inhuldigingsjaar 1958: deze details verwijzen naar de
triomfantelijke moderniteit waar Brussel mee
pronkte met het oog op haar reconversie tot
internationaal tertiair centrum, dat door de
wereldtentoonstelling werd gepromoot. De
Sabena-terminal van Maxime Brunfaut en het
nabijgelegen RTT-gebouw van Léon Stynen
beantwoordden duidelijk aan deze doelstelling. Het waren autonome en vrij geschikte
volumes: het begrip ‘binnenplaats’ werd uit
het stedenbouwkundig vocabularium gebannen. Zoals Gaston Brunfaut het destijds uitdrukte: het enige wat de gebouwen onderling
verbindt, is ruimte. De Ravensteingalerij daarentegen vult een conglomeraat van gebouwen
aan die één bouwblok vormen. Ze maken deel
uit van een coherent stedenbouwkundig complex met de Kunstberg, het Albertinaplein, de

VDAB, het Paleis voor Schone Kunsten en het
Centraal Station. Hier wordt de stedelijke vorm,
net zoals in de 19e-eeuwse stad, bepaald door
de straataanleg. Die aanleg, in het kader van
de wederopbouw van de uitgestrekte zone die
was vrijgemaakt voor de Noord-Zuidverbinding,
stamt uit het interbellum. We beleven hier een
scharnierperiode: al blijft de vorm van de stad
bepaald door het tracé van de wegen, de basis
evolueert radicaal door de opkomst van de
vastgoedpromotie in de collectieve woon- en
de tertiaire sector. De schaal van de operaties
neemt toe en strekt zich bijna uit tot die van
het bouwblok; het architectuurproject en de
stedenbouwkunde, in hun zoektocht naar stedelijke coherentie, vallen meer en meer samen
tot stedenbouwkundige architectuur. Het zijn
de woorden van Victor Horta. Toen deze in de
jaren ‘20 werkte aan het Paleis voor Schone
Kunsten en het Centraal Station, werd hij door
het bedrijf Municipal Development aangezocht
om als verbindingsstuk tussen beide een winkelgalerij te bouwen – een schakel in het geheel
van strak gecomponeerde openbare binnen- en
buitenruimten, die het Paleizenplein verbinden
met de wijk rond de Grote Markt, via de zalen
van het Paleis voor Schone Kunsten en de
lokettenzaal van het Centraal Station; alles volgt
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eenzelfde architecturale lijn, verwant met het
classicisme rond het Warandepark. Boven- en
benedenstad worden verbonden door de eerste
naar onderen toe uit te breiden.

Schuine
snede van de
galerij uit een
brochure van
vastgoedbedrijf
Electrobel,
1957

Modern classicisme
Alexis Dumont was tijdens de eerste helft van
de 20e eeuw sterk aanwezig in het debat over
de stad en al vroeg maakte hij zich zorgen over
de rol van de architect in grote vastgoedprojecten. Nochtans ontwierp hij er zelf heel wat,

onder meer langs de Noord-Zuidverbinding,
zoals de Shell Building in ‘32 met Marcel Van
Goethem. Daarnaast zette het vastgoedbedrijf
Electrobel het door Municipal Development
opgegeven project weer op de rails met dank
aan Alexis Dumont en zijn zoon Philippe.
Die vervolledigden het blok met de kantoren
van het huidige VBO (Ravensteinstraat) en
Belgolaise (Cantersteen), de directe buren van
de imposante Kunstberg van Jules Ghobert en
Maurice Houyoux.

De controle over de architectuur van de wijk
ontglipte Horta, maar al deze architecten
streefden naar een synthese van het classicisme dat ‘hun’ Academie voor Schone Kunsten
na aan het hart lag en de opkomende moderniteit, die structurele rationaliteit, monumentaliteit en decoratieve sculptuur combineerde.
Geïnspireerd door de lessen van Henry Lacoste
putten de Dumonts rijkelijk inspiratie uit de
geschiedenis. Het gebruik van travertijn in de
overdekte openbare ruimten verwijst naar de
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De historische stadskern van
Damme is niet qua inwonersaantal maar wel toeristisch
zeer belangrijk. Het OCMW
verlaat de bestaande, eeuwenoude site in het centrum
met rusthuis en diensten voor
een nieuwbouw elders. De site
wordt verkocht voor ontwikkeling, met uitzondering van
de beschermde delen.
De nieuwe ontwikkelingen
moeten een impuls geven op
vlak van wonen, recreatie en
toerisme, met respect voor
de draagkracht van de kleine
kern en de eigenheid van het

complex. Het masterplan is
een toekomstvisie die dit kan
verzekeren.
Masterplan OCMW-site
De opdracht voor de volledige
studieopdracht voor de opmaak
van een masterplan voor de site
van het OCMW en omgeving in
Damme, en de uitvoering van
het masterplan (de opmaak van
een RUP en de uitvoering van
gebouwen en/of open-ruimteaanleg) werd gegund aan TV Tom
van Mieghem / Ghislain Lams.
Vanuit een goede analyse komt
het met een aantal verfrissende

ideeën, zoals een ingegraven
parking, een evenementenplein
en een ringpad. Het gebouwde
volume op de site ondersteunt
de toekomstfiguur voor Damme.
De verweving kern-landschap is
goed begrepen en de visie laat
toe te werken op lange termijn.
vanmieghemarchitecten.be
plaats Damme bouwheer
Stadsbestuur Damme / OCMW Damme
budget 80 000 euro (excl. btw, incl. erelonen) ontwerpteams
De Smet Vermeulen architecten | Stramien |
DELVA Landscape Architects BE-NL |
TV Tom van Mieghem/Ghislain Lams
[gunning] | Hub
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Romeinse oudheid en contrasteert sterk met
de neonverlichting. De relatie met het licht
herinnert aan het oriëntalisme waar Lacoste
een voorliefde voor koesterde. Het plafond
verwees naar de hemel; de grote koepel van
de rotonde en de galerij zijn dan ook overdekt
met ‘doorschijnend beton’; het lichtblauw van
de plafonds was bedoeld als ondergrond voor
een versiering met bladgoud – het oosterse
symbool voor licht – die er nooit gekomen is.
Het verguldsel van de relingen is een verwijzing
naar de barok van de Grote Markt.
Trouw aan het klassieke ideaal werd er
gestreefd naar de integratie van kunst in
architectuur. Het academisme van de plafond-

fresco’s van de toegangsportieken, getekend
Jean-Ado Baltus en Jos Desmet (de ‘Dag’
aan de Ravensteinkant, de ‘Nacht’ aan de
Cantersteen), contrasteert met de stilistische
vrijheid van de fontein van Olivier Strebelle,
opgericht op de plaats van de Grote Pollepel,
een historische waterput die in het begin
van de jaren ‘60 door Philippe Dumont werd
heropgebouwd in het Egmontpark. Discreter
is de decoratieve fries van de luifel aan de
Cantersteen, van beeldhouwer Jean Cannel.
Kunstgalerij
De fijne mozaïeken van de vier hallen die
toegang geven tot de kantoren, met voorstel-

lingen van diverse beroepen, herinneren aan
de oorspronkelijke functie van het gebouw:
een tertiair pand boven op een imposante
parking en een handels- en ontspanningsplek
in een “elegante en luxueuze omgeving” (aldus
de promotiebrochure uit ’54), bedoeld om het
hoogteverschil van tien meter tussen Centraal
Station en Paleis voor Schone Kunsten op te
vangen. Met enerzijds de haastige pendelaars
en de bars waar op vrijdag 16 uur het nachtleven begint, en anderzijds het ijsberende
publiek van Bozar onder de luifel aan de
Ravensteinstraat die, met de vestiging van
het bespreekbureau en, omstreeks 2005, de
BozarShop, een uitbreiding van die instelling
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Na een haalbaarheidsstudie
bleek dat de Academie kan
worden ondergebracht in een
voormalig RTT-gebouw, totale
vloeroppervlakte 2420 m²,
dat momenteel dienst doet
als kantoorgebouw. Buiten de
vereiste vloeroppervlakte voor
de muziekacademie, ongeveer
1200 m², moeten klaslokalen
voor groepslessen polyvalent
worden ingericht zodat ze
ook door andere instanties
kunnen worden gebruikt
(leslokaal, vergaderzaal). De
overige oppervlakte dient
te worden ingericht als een

buitenschoolse kinderopvang.
De uitdaging om een gesloten
gebouw om te vormen tot
een open en toegankelijke
publieke plek is groot. Het
ontwerp zal bovendien een
ruimtelijk antwoord moeten
bieden op de vernieuwde
pedagogische visie van de
academie.
Academie voor
Woord en Muziek
Dit voorstel onderscheidt zich
door de geleverde kwaliteit
inzake ruimtelijkheid, technieken
en functionaliteit. Het concept is

ambitieus in zijn bescheidenheid.
Een zeer knappe prestatie gelet
op het zware programma, het
beperkt budget en de visie van
Kapellen.
www.metzichtopzee.com

plaats Kapellen
bouwheer Gemeentebestuur Kapellen
budget 1 500 000 euro (excl. btw en erelonen)
ontwerpteams
TV SSA/xx – back mcmaster architecten | BEL architecten |
met zicht op zee architecten en ontwerpers [gunning]
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De Ravensteingalerij kan niet eenvoudigweg
gedefinieerd worden als een koppelteken tussen
verschillende delen van de stad, verschillende
publieken, verschillende gebruiken.
vormde, worden twee werelden rug aan rug
geplaatst. Er leeft een boeiende ambivalentie
tussen twee verschillende sferen: verfijnd conformisme van de gevestigde cultuur versus verpletterende banaliteit van de stationshal. Een
ambivalentie waar kunstwereld en galeriehouders raad mee weten. Vastgoedmaatschappij
Robelco, die begin 2000, aangepord door zijn
consultant, Anne-Catherine Galetic, hoofdeigenaar werd van het complex, zag in dat die
artistieke aanwezigheid bevorderlijk kon zijn
voor de dynamiek. Een even ambitieus als
bombastisch project van A2RC werd afgevoerd;
het was gebaseerd op het oubollige idee dat
het commerciële heil enkel gelegen was in
het overnemen van de 19e-eeuwse proporties

van de Sint-Hubertusgalerijen, zonder enig
respect voor de architectuur van de Dumonts.
De huidige strategie is gericht op minimale
en progressieve ingrepen, om de sporen van
aftakeling en de vele kleine aanpassingen die
mettertijd gedaan werden, te herbekijken. In
2005 kreeg Bernard Baines de opdracht het
gebouw in beeld te brengen, om enerzijds de
kwaliteiten bloot te leggen en anderzijds te
bepalen welke ingrepen nodig waren om die
tot hun recht te laten komen. Het resultaat is
schitterend, zowel door de efficiëntie als de
discretie. De vernieuwde verlichting en het
gerestaureerde schilderwerk versterken de
structurele leesbaarheid van de binnenruimte
en de technische elementen zoals stores en lui-

Stedelijk oxymoron
De draagstructuur van Kimsooja’s installatie
is om een onverklaarbare reden nog altijd
aanwezig. Vandaag hangt ze troosteloos boven
het lege bassin van Strebelles fontein. Beide
relicten laten, louter door hun bestaan, zien dat
de Ravensteingalerij niet eenvoudigweg gedefinieerd kan worden als een koppelteken tussen
verschillende delen van de stad, verschillende
publieken, verschillende gebruiken. Ze is ook
geen kantelpunt van de ene stedelijke toestand
in de andere. Deze plek heeft iets van een oxymoron, waar al deze toestanden samenkomen
in een unieke synthese: ongewoon banaal, fris
oubollig en verzonken in een gonzende lethargie. Precies dàt maakt haar zo boeiend.

© filip dujardin
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In Brussel is er een tekort aan
plaatsen in het Nederlandstalige
basisonderwijs. In het kader
hiervan werd een nieuwe basisschool opgericht in Schaarbeek.
De Muziekladder is een basisschool die speciale aandacht
geeft aan muziek, beeld, beweging en drama. De school heeft
een sterke partner in de muziekacademie van Schaarbeek die op
hetzelfde terrein gehuisvest is.
Het GO! streeft naar duurzame
scholenbouw in al zijn aspecten:
inplanting, mobiliteit, energie,
water, bouwproces, materiaal,
veiligheid en comfort.

Basisschool De Muziekladder
Het concept van BARAK toont de
klas als bouwsteen van de school.
Het resultaat is een goed doordacht en functioneel ontwerp. De
geveltypologie met variërende
raamhoogtes zorgt voor een
gediversifieerde beleving vanuit
de klassen en voegt een speels
element toe aan het gebouw.
www.barak.cc

plaats Schaarbeek bouwheer
GO! (Vlaamse Gemeenschap)
budget 2 761 000 euro
(excl. btw en erelonen)
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Het Atelier
Bouwmeester
vandaag, op de
tussenverdieping
van de rotonde

ken werden hertekend om de compositorische
logica van de gevels te herstellen. Tot tweemaal
toe werden galeriehouders uitgenodigd om de
lege winkelruimten op de begane grond in de
rotonde in te palmen. De avant-garde daalde
af naar de volksbuurten, waarbij meteen het
debat over gentrificatie werd aangezwengeld
door de veeleer geniepige installatie van een
verborgen camera tijdens de inhuldiging van de
eerste editie. Hoe dan ook is de aanwezigheid
van kunst in deze openbare ruimte een must
geworden. Onder de vzw’s die de programmatie
van het Paleis voor Schone Kunsten mee bepalen en die gevestigd zijn op de bovenverdieping van de rotonde, valt Europalia op. In 2008,
het jaar dat het festival aan China gewijd was,
hing de kunstenaar Kimsooja er ongeveer 2000
lotusvormige lantaarns op. Tijdens de expositie
werd de ruimte totaal anders gepercipieerd.

ontwerpteams
Bart Macken Eef Boeckx Partnership
| BARAK [gunning] | Puls architecten |
Collectief Noord | Urban Platform

