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Wat kan pps ?
Wat is een publiek-private samenwerking
(PPS) en hoe kan deze bijdragen tot een
gunstiger bouwklimaat? Dat was de kernvraag
in het onderzoek ‘PPS 100 stemmen’ dat het
Vlaams Kenniscentrum PPS in samenwerking
met de Vlaamse investeringsmaatschappij
PMV en het Team Vlaams Bouwmeester begin
2014 voerde. 100 architecten, stedenbouwkundigen, opdrachtgevers, beleidsmakers,
investeerders en experten werden bevraagd
naar hun visie over de rol en de impact van

PPS bij openbare bouwprojecten. Hieruit
blijkt dat er vanuit het werkveld vooral vraag
is naar een meer transparant en eenduidiger
PPS-beleid. De onderzoeksresultaten zullen
op 2 december worden toegelicht tijdens een
colloquium, waarbij de aandacht vooral gaat
naar actiepunten die in de toekomst kunnen
leiden tot een kwaliteitsvollere samenwerking. Op 15 december verschijnt A+251, ook
dat nummer zal gewijd zijn aan de huidige
PPS-problematiek. [sg]

Ruimtelijke & maatschappelijke
winsten boeken in PPS
2 december 2014
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
www.ppsbouwcultuur.be
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De overheid moet
niet uitvoeren,
maar regisseren

We moeten individuele
belangen bundelen in
een open dialoog

‘Sturen, niet roeien!’ Dit devies van het ‘New
Public Management’ is zeker van toepassing
op PPS-projecten. De overheid zal zich in de
toekomst nog sterker moeten heroriënteren tot
regisseur en spelverdeler. Als opdrachtgever
– en dus niet als uitvoerder! – moet ze zich
richten op het optimaal casten van de publieke
en private partners, en op het oordeelkundig
waken over een rolverdeling die ieders sterktes
maximaal benut. Ruimte voor initiatief, vernieuwing en medeverantwoordelijkheid moet
leiden tot een resultaatgerichte betrokkenheid
van alle partners, met het gemeenschappelijk
belang als motor voor een kwaliteitsvolle
samenwerking.

PPS draait om het realiseren van gezamenlijke
doelstellingen, met voldoende respect en
begrip voor elkaars eigenheid. Denken vanuit
een partnerschap betekent het delen van
lusten én lasten, niet het louter verschuiven
van risico’s. Publieke en private partners
moeten inzicht tonen in elkaars positie, om
vervolgens samen tot wederzijdse voordelen
te komen. Er moet tijd worden genomen om
tot een echte ‘vervlechting’ van ideeën en
belangen te komen en wederzijds vertrouwen
te cultiveren. Al van bij de eerste verkenning
en voorbereiding moet deze gemeenschappelijke drive aanwezig zijn, en mag een sluitend
juridisch-technisch kader nooit een open
dialoog in de weg staan.

XX

XXI

Steven Van Garsse
MANAGER VLAAMS KENNISCENTRUM PPS

1. PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

De publieke en de private sector die de handen in elkaar
slaan om diensten te verlenen of bepaalde infrastructuur
te realiseren. Door nauwer, intenser en vaak anders
samen te werken wordt daarbij gestreefd naar meerwaarde.
2. GESLAAGD VOORBEELD

Een groot deel van onze infrastructuur, de basis voor
de latere economische ontwikkeling, werd in de 19de
eeuw gerealiseerd via publiek-private samenwerking.
Ook kunstwerken zoals de Eiffeltoren zijn in wezen het
resultaat van publiek-private samenwerking. Vandaag
zien we dat PPS in die sector nog steeds volop gebruikt
wordt. De private partijen verschaffen financiering,
brengen bijzondere expertise in en zijn bereid het
ondernemingsrisico voor de uitvoering van de werken te
nemen.
3. MAATSCHAPPELIJKE & RUIMTELIJKE MEERWAARDE

Met PPS-projecten wordt vaak het verschil gemaakt.
Soms wordt er jaren gesproken over grote noden,
complexe uitdagingen. Welnu sinds de hernieuwde
belangstelling voor PPS in de jaren ’90 zijn er al heel
veel van die grote projecten gerealiseerd. Had men daar
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‘Ik geloof minder in de grootschalige DBFMO-verhalen,
die zo complex worden en
geen rekening meer houden
met de lokale context.’
van de site voor de ruimere buurt, de maximalisatie
van kwaliteitsvolle hedendaagse grondgebonden
woningen voor jonge gezinnen, de omvorming van de
vroegere stookplaats tot ‘co-working space’ voor jonge
ondernemers, zijn maar enkele extra ambities die de
maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde van dit
project aantonen. Indien die niet aanwezig zijn, wordt
de grond best verkocht aan de meest biedende (zogenaamde cashgrond), en de bekomen cash kan dan ingezet
worden in andere PPS-projecten waar maatschappelijke
en ruimtelijke meerwaarden echt worden nagestreefd.
Ik geloof vooral in het vroeger betrekken van ontwikkelaar, architect en stedenbouwkundige in het team met
de verschillende overheden, reeds in de onderzoeksfase,
om zo van bij het begin de maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde op dorps-, stads- of gebiedsniveau
te bekijken, getoetst aan de economische realiteit.
Hierdoor kan de zo belangrijke procesaanpak reeds via
open samenwerking gebeuren en kan er out-of-the-box
gedacht worden en extra grondwaarde gecreëerd worden, waardoor in tijden van economische crisis toch aan
stadskernvernieuwing kan worden gedaan. De trek naar
de stad is immers nog maar begonnen. De PPS-wedstrijdformules zorgen ook voor het upgraden van de
LODE WAES

WEBSITE

Bouwmeester live
Medio oktober 2014 ging de gloednieuwe
website van het Team Vlaams Bouwmeester online. De timing is toevallig, maar niet
ongelukkig in het licht van de laatste ontwikkelingen [e A+249].
Het website-ontwerp, dat reeds anderhalf jaar
geleden opgestart werd, is tweeledig. Enerzijds wil men de publiekswerking verbreden.
De website fungeert als het digitale ‘geheugen’ van de evenementen en tentoonstellingen die plaatsvinden in het Atelier Vlaams
Bouwmeester in de Brusselse Ravensteingalerij. Anderzijds is het de bedoeling om
het brede werkveld van de Vlaams Bouw-

meester zichtbaar en transparant maakt. De
verschillende instrumenten – Open Oproep,
Pilootprojecten, Labo Ruimte, het BWMSTR-Label, Kunst in Opdracht, Prijs Wivina
Demeester,… – worden gedocumenteerd en
geïllustreerd. Bovendien wordt het volledige
Open Oproep-archief online geplaatst: 605
projecten en meer dan 2000 ontwerpen zijn
vanaf nu te raadplegen. [tjm]
www.vlaamsbouwmeester.be

gehanteerde kwaliteits- en duurzaamheidseisen, die
kennisverhogend werken voor de deelnemende partijen,
waardoor ook meer en meer private projecten oog
hebben voor het belang van hedendaagse architectuur
en de juiste stedenbouwkundige context. De uitwisseling van kennis tussen publieke en private partijen tilt
het ambitieniveau constant hoger, wat uiteraard een
positieve evolutie is.
4. GULDEN REGEL

Leg de risico’s bij de partij die ze het beste kan dragen,
maar communiceer daar open over. Elk risico afdekken
heeft zijn prijs. Ik geloof minder in de grootschalige
DBFMO-verhalen, die zo complex worden en geen
rekening meer houden met de lokale context. Zo is de
grootschalige operatie Scholen van Morgen een gemiste
kans. Rekening houdend met de strategische centrumligging van die scholen wordt enkel naar schoolinvulling
gekeken. Gronden zijn schaars en dienen zoveel als
mogelijk opengetrokken te worden voor het integreren
van meerdere functies zoals wonen, winkelen, werken,
ontspannen, cultuur… De nood aan nieuwe, kwaliteitsvolle scholen is enorm, maar zo veel schoolsites kunnen
beter ingevuld worden door ze meer te integreren in het
nieuwe stedelijke weefsel. Nu is elke andere invulling
dan een school uit den boze en zijn de ontwikkelingen
in hoofdzaak cashflow-gedreven.
5. TOEKOMST

PPS is geen toverformule maar een methode om in een
gezamenlijke, procesmatige aanpak door de bundeling
van gespecialiseerde krachten tot een kwaliteitsvoller
99 / 100
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Een taai
programma

tekst Maarten Delbeke
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Claus en Kaan
Architecten,
inkompartij
crematorium in
Sint-Niklaas

De Open Oproep heeft in negen jaar tijd
29 crematoriumontwerpen door 24 teams
gegenereerd. Drie crematoria, in Sint-Niklaas,
Kortrijk en Holsbeek, zijn inmiddels operationeel. Het crematorium in Zemst [e A+236]
zal tegen het einde van dit jaar eveneens
gerealiseerd en operationeel zijn. De meest
recente opdracht, in Oostende, is in de
aanbestedingsfase. Deze productie vertegenwoordigt een zowel grondige als brede
architecturale reflectie op een maatschappelijk relevant programma: momenteel worden
er in Vlaanderen meer overledenen gecremeerd dan begraven, en het aantal crematies
blijft stijgen. Dat programma confronteert de
architect met een aantal taaie uitdagingen:
crematoria komen terecht in de context van

een soms onherbergzame, soms landschappelijke periferie, vooral (maar niet alleen)
omdat de verbrandingsovens onderworpen
zijn aan een strenge milieuwetgeving. Het
zijn complexe technische installaties, die ook
plaats moeten bieden aan het ritueel van
de uitvaart. Dat ritueel zelf is variabel: geen
kerkelijke begrafenis (de kerkelijke overheid
staat priesters vanaf 2015 niet langer toe om
in het crematorium de eredienst te verzorgen)
maar een plechtigheid op maat.

Een moeilijk type
De rijke oogst heeft al meermaals de vraag
doen rijzen of er zich iets als een nieuw
gebouwtype aftekent: een geijkt resultaat
van de dialoog tussen wat architecten van

een crematorium willen maken, en wat de
maatschappij bij monde van opdrachtgever
en betrokken administraties aan architecten
vraagt om met crematoria te doen. Zoals
ook Karel Bruyland heeft geargumenteerd
in zijn masterscriptie over Vlaamse crematoria (UGent, 2009), laat het crematorium
zich echter moeilijk in een type vatten. Zo
heeft het volgens Douglas J. Davies iets van
de kerk (als rituele ruimte), de fabriek (als
technische installatie) en het theater (als
publiek schouwspel). Maar het verschilt ook
fundamenteel van die types: het is monofunctioneel, in tegenstelling tot de kerk, heeft
een andere betekenisdimensie dan de fabriek,
en staat buiten de stad, waar het theater
traditioneel thuishoort.
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Het mag geen kerk zijn, het mag er niet uitzien
als een fabriek, het heeft iets weg van een
theater maar het ligt op een industrieterrein.
Het mag zich niet opdringen, maar het moet
‘onvergetelijk’ zijn. Hoe begin je als ontwerper
aan een crematorium?

Perifeer programma
Als monofunctioneel gebouw in de periferie, deelt het crematorium wel de inplanting, schaal en het semipublieke karakter
van programma’s zoals het sportcomplex,
de supermarkt of de zorginstelling. Deze
referenties zijn relevant omdat ze, meer
dan bijvoorbeeld de kerk, de belangrijke
en delicate knopen aanwijzen waar een
crematorium zich al dan niet onderscheidt van
andere gebouwtypes. Zo noopt de perifere
ligging van crematoria de ontwerpers ertoe
om bijzondere aandacht te besteden aan de
aansluiting van de bezoekersparking op de
ceremoniële gedeeltes van de site. Op dat
punt verlaat de bezoeker een universum van
generische lintbebouwingen, bedrijvenparken

en rotondes om de plek van een belangrijk
ritueel te betreden. Dit gegeven vereist dat
de ontwerpers van crematoria de confrontatie
aangaan met een alomtegenwoordige trope
in de hedendaagse bebouwde ruimte, de vaak
troosteloze wacht- en tussenruimtes in en
rond perifere complexen. Hedendaagse kunst,
cinema en televisieseries zoals ‘Breaking Bad’
hebben die plekken inmiddels onlosmakelijk
geassocieerd met het hedendaagse bestaan,
ook in zijn meest betekenisvolle momenten.
Deze ruimtes lijken in de meeste gevallen
iets fundamenteel anders te betekenen dan
de parking van een crematorium: wekelijks
naar de supermarkt trekken is niet hetzelfde
als de uitvaart van een dierbare bijwonen. Maar tegelijk legt de onvermijdelijke

Richard Venlets
interventie voor het
wedstrijdontwerp
van Stéphane Beel
Architecten voor het
crematorium voor
Sint-Niklaas
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RCR Aranda Pigem
Vilalta Arquitectes/
Coussée & Goris
architecten,
wedstrijdontwerp
voor crematorium
Holsbeek
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prominentie van de parking de onvermoede
verwantschap tussen die twee handelingen
bloot, als min of meer uitgewerkte rituelen
die het bestaan helpen structureren. En al
heeft een bezoek aan de supermarkt of het
voetbalplein niets met de tocht naar het
crematorium te maken, voor een ziekenhuis of
zorginstelling ligt dat toch anders.
Precies door zijn perifere ligging schrijft het
crematorium zich ten volle in het hedendaagse leven in. Het vraagt de ontwerper
ook eerder om een relevante attitude
aan te nemen ten aanzien van courante
ontwerpproblemen – zoals de inbedding
van een parking – dan om een nieuw
type te bedenken.

De rouwenden centraal
Die verwantschap tussen het crematorium en
andere perifere programma’s wordt versterkt
door de opdrachtformulering, die het comfort
van de rouwenden centraal stelt. Voor de
opdrachtgevers moet het gebouw de rol
spelen van de tactvolle begrafenisondernemer, die terugtreedt en de nabestaanden de
ruimte biedt om hun afscheid volledig naar
eigen wens in te vullen. Dit heeft verregaande consequenties voor het ontwerp.
De toenemende vraag naar crematies maakt
dat er in crematoria meerdere uitvaarten
tegelijk moeten plaatsvinden, of elkaar snel
kunnen opvolgen. Om elk vermoeden van
een fabrieksmatige afhandeling in de kiem

te smoren, en om te garanderen dat iedere
uitvaart verloopt zoals de nabestaanden het
zich hadden voorgesteld, mogen verschillende groepen rouwenden elkaar alleen aan
het begin en het einde van de ceremonie
kruisen, bij de ontvangst en de rouwmaaltijd.
De lijkwagens krijgen een apart circuit, en het
exterieur van het crematorium wordt meestal
gevrijwaard van visuele referenties aan
verbranding. Zo is Richard Venlets interventie
voor het wedstrijdontwerp van Stéphane Beel
Architecten voor het crematorium in Sint-Niklaas, die de schoorstenen expliciet opneemt
in de enscenering van de buitenruimte,
uitzonderlijk. Omdat de lijkverbranding
steeds vaker deel uitmaakt van het gewenste

Een crematorium mag niet confronteren maar er ook
niet al te onverschillig bij staan; het moet het gebeuren
betekenis verlenen door de juiste sfeer te scheppen.
Office Kersten
Geers David
Van Severen,
wedstrijdontwerp
voor crematorium
in Oostende

open
oproep

selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep
Het nieuwe crematorium
wordt gebouwd op het terrein
van de oude steenbakkerij
ter hoogte van de Grintweg
te Oostende. De ontwerper
krijgt de opdracht om een
publieke, pluralistische plaats
te ontwerpen waar mensen
ongeacht geloofs- en filosofische overtuigingen terecht
kunnen om op een waardige
wijze afscheid te nemen. Het
bouwprogramma omvat twee
aula’s, een administratief deel,
een technisch deel met twee
crematieovens en de inrichting
van de open ruimte met
onder andere de parking, de
strooiweiden en het columba-

rium. Het gebouwencomplex
moet landschappelijk ingepast
worden in de omgeving van
het stadsrandbos.
Crematorium
De ontwerper maakt een sterke
architecturale figuur die zowel
het proces van afscheid nemen
als de complexe organisatie
vergemakkelijkt. Het compacte
gebouw geeft geen uitdrukking
aan het programma. Het determineert een plek in het landschap zonder deze te beladen
met het stigma van crematie.
www.officekgdvs.com

plaats Oostende
bouwheer
Opdrachthoudende
Vereniging voor
Crematoriumbeheer
(OVCO; Oostende,
Oudenburg, Bredene
en Middelkerke)
budget excl. btw
gebouwen
2 700 000 euro
meubilair
300 000 euro
omgevingsaanleg
450 000 euro
ontwerpteams
TV LIST / Hideyuki
Nakayama | Office
Kersten Geers
David Van Severen
[gunning] | Studio
SNCDA et al. |
Alvarez Ouburg
Architecten
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ritueel, wordt de technische installatie binnen
wel onthuld en toegankelijk gemaakt. De
dierbare zien verdwijnen verleent betekenis
aan het individuele rouwproces, anonieme
rook is ongewenst.

A+250

63

Pascal Flammer,
wedstrijdontwerp voor
crematorium in Zemst

De juiste sfeer

NU architectuuratelier, wedstrijdontwerp
voor crematorium in
Zemst

Hier verlaat de bezoeker een universum
van generische lintbebouwingen,
bedrijvenparken en rotondes om een
rituele plek te betreden.

open oproep selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep selectieprocedure vlaams bouwmeester
Het Klein Seminarie te
Hoogstraten is een schoolcampus voor kleuter-, lager
en secundair onderwijs
en beschikt over een rijke
internaattraditie. Voorbouw
en eeuwfeestkapel zijn sinds
2002 beschermd als monument en vormen een zeer
markant stedelijk landmark
op de Vrijheid. De school
ervaart de uitstraling van het
gebouw als in strijd met de
eigenheid van haar onderwijs.
Bij de renovatie, restauratie en
reconversie van de voorbouw
in art-decostijl is het dan ook
de taak van de ontwerper aan

te tonen hoe zijn architectuur
het hedendaags onderwijs
positief kan beïnvloeden.
Renovatie, restauratie en
reconversie voorgebouw
Klein Seminarie
Het team heeft een degelijk
onderbouwde visie klaar voor
heel de site, zowel ruimtelijk als
op materieel vlak. De hoofdtoegang wordt geherwaardeerd. Er
wordt ingezet op het inkrimpen
van de oppervlakte. De voorstellen van nieuwe ingrepen tonen
een grote fijngevoeligheid wat
betreft de erfgoedwaarde.
www.baukuh.eu | www.re-st.be

plaats Hoogstraten
bouwheer Katholiek Onderwijs Regio Hoogstraten
budget 7 500 000 euro (excl. btw en erelonen)
ontwerpteams TV Stramien-Origin |
TV Baukuh_RE-ST [gunning] |
Driesen-Meersman-Thomaes architecten
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Het crematorium deelt de vraag om ‘comfort’
met andere perifere programma’s, en dat
stelt de ontwerper voor een hachelijke taak.
Dit comfort vergt een complexe organisatie, die veel tijd opslorpt. De vereiste legt
het ontwerp tevens een bepaald regime op,
waarin de architectuur niet mag confronteren
maar er ook niet al te onverschillig bij mag
staan; ze moet meehelpen om het gebeuren
betekenis te verlenen door de juiste sfeer
te scheppen. Ze hoort terug te wijken, af
te schermen, te accommoderen en tegelijk,
op de juiste momenten, te sacraliseren. Dit
regime kan even goed van toepassing zijn
op de supermarkt of het sportcomplex. De
architectuur van het crematorium loopt dan
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ook het reële risico om een high-end-versie te
worden van de meer modebewuste winkelarchitectuur. Omgekeerd lenen er zich talloze
andere ruimtes dan de aula’s van crematoria
voor waardige uitvaarten, en kan je je de
vraag stellen, zoals Koen Van Synghel heeft
gedaan in zijn recensie van het crematorium
in Holsbeek door RCR Aranda Pigem Vilalta
Arquitectes/Coussée & Goris architecten
(De Standaard, 26 oktober 2013), hoe groot
de behoefte is aan architecturaal geladen en
verbijzonderde crematoria.

Juist in die omslag speelt het crematorium
een belangrijke rol, niet alleen omdat rituelen,
in welke vorm dan ook, daar nog publiek zijn,
maar ook omdat het crematorium elke bezoeker, ongeacht het particuliere ritueel waar hij
of zij aan deelneemt, confronteert met de volledige cyclus van de uitvaart, van de aanvang
van de ceremonie over de lijkverbranding tot
de bijzetting of uitstrooiing. In die zin, als
ruimtelijke articulatie van die cyclus, is het
crematorium wel degelijk een memoriaal.

Geschikte ruimtes
Memoriaal

A+ IN SAMENWERKING MET DE VLAAMS BOUWMEESTER

Toch verschilt het crematorium even sterk
van de andere perifere gebouwen als van de
bijzondere plekken waar een uitvaart kan
plaatsvinden. De deels incongruente nevenschikking van programmaonderdelen die het
crematorium kenmerkt, toont waar het bij de
uitvaart om draait: niet alleen het afscheid,
maar ook de herinnering. Het crematorium
genereert onverbiddelijk herinneringen en
houdt ze vast. Cultuurhistorici hebben erop
gewezen dat de urne een fundamenteel
andere herinneringscultus instigeert dan het
graf. De as van de overledene vergt geen
memoriaal en dus ook geen open, publieke
ruimte. Recente discussies over de toelaatbaarheid van tatoeages, gezet in met as vermengde inkt, illustreren dat crematie een heel
private vorm van herinneren mogelijk maakt.

Veel projecten, zoals de twee winnende ontwerpen van Claus en Kaan Architecten, zetten
in op de precieze, genereuze en tegelijk
terughoudend behandeling van het programma, vaak in een doorgedreven dialoog
met het landschap, dat rust moet bieden.
De herinnering wordt er niet vastgehouden
door de architectuur, die in de eerste plaats
een omgeving is, maar door de tijdloosheid
van het landschap en de associaties die het
oproept. Het volstrekt tegengestelde gebeurt
in het voorstel van Wim Cuyvers/Amor Fati
voor de site in Sint-Niklaas. Een modulaire
structuur zet alle ruimtes waar het programma
om vraagt, koud tegen elkaar, op een plek
die frontaal de confrontatie met de perifere
conditie aangaat. De structuur is volledig
open, zonder beschutting of afsluiting.
Toch wordt dit crematorium stapsgewijs een

monument: de namen van de overledenen
worden gegrift in de zwarte teer waarmee
de structuur is ingestreken. Deze archaïsche
handeling geeft het gebouw een gewicht dat
andere ontwerpen bereiken door het crematorium te behandelen als een conglomeraat.
In het ontwerp van NU architectuuratelier
voor Zemst ontstaat zo een soort dodendorp,
een verzameling van duidelijk onderscheiden, schijnbaar archetypische bouwsels die
de cyclus van het crematorium huisvest. In
dit gebouw is die cyclus onontkoombaar,
zelfs bij een kort bezoek, en precies daarom
wordt het een plaats van de herinnering.
Andere ontwerpen associëren het crematorium juist met een extreme zakelijkheid.
Zoals het voorstel van Pascal Flammer voor
Zemst, zoekt het winnende project van Office
KGDVS voor Oostende de particulariteit
van het programma niet in geconcentreerd
zenitaal licht of weidse zichten, maar in het
soms onmerkbaar nabij brengen van alles wat
het crematorium uitmaakt. Precies daarom
wordt het gebouw onvergetelijk: het bestaat
uit geschikte ruimtes. Niet meer, maar
ook niet minder.

Wim Cuyvers/Amor
Fati, wedstrijdontwerp voor crematorium in Sint-Niklaas
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Voor haar uitbreiding beschikt
de vzw Sint-Monica over een
braakliggend bouwterrein van
ongeveer 7000 m², gelegen
aan een belangrijke invalsweg
van Oostende, op 400 m van
het strand, langs de recreatieve
gordel ‘het Groen Lint’ en
aanpalend aan een gemeentelijk
parkdomein en een open vlakte
met uitzicht op de vlieghaven.
Op de nieuwe site plant men
een rust- en verzorgingstehuis
(inclusief kortverblijfcentrum)
met 98 woongelegenheden,
een 4-tal assistentiewoningen,
een dagverzorgingscentrum,
een medisch-sociaal centrum en
een publiek restaurant. De vzw

wil een gediversifieerd, flexibel
en kwalitatief zorgaanbod voor
ouderen ontwikkelen. Tevens
streeft ze naar een gezond,
leerzaam en aangenaam klimaat
voor haar medewerkers.
Woonzorg- en dienstencomplex en omgeving
Bovenbouw stelt een sterk
aanwezig gebouw voor dat rond
een binnenhof geplooid wordt
waardoor het achterliggend terrein
open blijft en er een doorsteek
naar het park ontstaat, wat een
verlenging van het Groen Lint
genereert. Het project biedt
een levendige interpretatie van
de vertrouwde figuur van de

rondgang rond een binnenhof.
De functionele programma-indeling is zeer gevarieerd, enerzijds
door de planopbouw zelf met
de verschillende doorzichten
en anderzijds door enkele
eigenzinnige ruimtes.

plaats Oostende bouwheer
Sint-Monica vzw budget 16 500 000 euro
(excl. btw en erelonen) ontwerpteams
TV Brut+Areal | Bovenbouw Architecten
[gunning] | TV Rapp+Rapp – Snoek & Partners | TV JDS Architects & VK Engineering

www.bovenbouw.be
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