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Maquette TBM Robbrecht en Daem architecten, Dierendonckblancke architecten, VK, Arup. Fotografie Filip Dujardin

een zuivere lijn of volume immers als vanzelf gepaard met elegantie. Maar vanaf een zekere schaal, wanneer een gebouw de
maat van het lichaam niet toont, worden eenvoudige volumes zeer
monumentaal, zelfs kolossaal, en krijgt de evidentie van zuivere
geometrische vormen moeilijk te controleren bijtonen.

Office for Metropolitan
Architecture OMA (NL)
OMA heeft een gebouw ontworpen dat er uitziet als een heuvel
gemaakt van lagen krimpende, bijeen gepaste vloerfragmenten.
Elke verdieping heeft zo, rondom rond, een breed buitenterras.
Die zijn uitgekiend beplant met soorten die het jaar door wisselend kleuren. Een tip van het gebouw is opgetild en bevat de
publiekstoegang. De steunkolommen zijn schijnbaar at random
geplaatst. Lichtkranten op de schachten buiten en in de inkomsthal informeren over de actualiteit – een spectaculaire communicatievorm die, verrassend, eerder verwijst naar de mediacenters van
het voorbije decennium dan naar het smartphonetijdperk. Dwars
door het gebouw loopt een vide – de “canyon” genoemd – voor
de verticale hoofdcirculatie.
Het OMA-gebouw is zeer extravert. Rondom rond kan men van
ver binnenkijken, en de activiteit straalt en stroomt van de begane
grond tot het hoogste dakterras naar buiten. Het maakt niet uit
waar men uitzendt: overal verschijnt een glimp mee van de stad
die de virtuele werkelijkheid van de communicatie verankert.
Het gebouw wil duidelijk, vooral door de doorgedreven keuze
voor onregelmatigheid en variatie, een pittoresk en hedendaags
gebouw zijn. Het ontwerp zet sterk in op het beeld, maar het
verrassende en iconisch voorkomen gaat wel gepaard met een
logische en beproefde organisatie met gescheiden ontvangst-,
circulatie- en werkruimtes, en een stabiele en heldere verdeling in
verdiepingen en secties.

Aan de zuidgevel is een lichte schijf toegevoegd met wintertuinen
en terrassen, die bemiddelt tussen binnen en buiten, en een zone
van heel verscheiden werk- en vergaderplekken creëert.
Het VRT-gebouw is in vergelijking met een aantal andere
culturele gebouwen van Robbrecht en Daem een ingehouden
ontwerp. Het vertrekt niet, zoals bij het concertgebouw in Brugge
of de Stadshal in Gent, van één duidelijk en enigszins brutaal ontwerpgebaar dat vervolgens verfijnd en subtiel uitgewerkt wordt.
De kracht ligt in de zorgvuldigheid en de gepastheid die gaat van
de organisatie van de omgeving tot het gevelontwerp en de vormgeving van de vergadertafels.
Tekst Bart Verschaffel
De vijf maquettes zijn nog tot 29 februari te bezichtigen in het
Atelier Bouwmeester. www.vlaamsbouwmeester

TBM Robbrecht en Daem
Architecten, Dierendonckblancke
architecten, Ove Arup and
partners International (GB) &
VK Engineering
Het ontwerp van het team rond Robbrecht en Daem en
Dierendonckblancke affirmeert de huidige opdracht van de VRT
en zijn specificiteit als openbare omroep, en tekent daarvoor een
meer aantrekkelijke en meer sprekende behuizing dan het fantasieloze kantoorgebouw aan de Reyerslaan. Hetzelfde dus, maar
veel beter. Beter houdt in dat het ontwerp het omroepgebouw zich
nauw integreert in zijn omgeving, maar vooral dat het opgevat
wordt als een sociaal-cultureel centrum en een ontmoetingsplaats, meer dan als het hoofdkwartier van een mediabedrijf. Het
gebouw wordt opgevat als een activiteitencentrum. Het ontwerp
heeft een publiek in gedachten dat meer is dan een decoronderdeel van de shows, maar thuis is in de VRT zoals toeschouwers op
hun plaats zijn in een theater.
Het ontwerp situeert het centrum van de VRT niet binnen in
een gebouw, maar tussen twee gebouwvleugels en dus buiten.
Het centrum van het omroepcomplex is een polyvalente schakeling buitenruimtes met in het midden een overdekt kioskplein,
geflankeerd door een vijfkantige toren met een auditorium aan
de ene kant en een balkvormig volume van gelijke hoogte met
een geknikte gevel aan de andere kant. De open zijden van het
plein geven uit op een openluchttheater en op een plaza die gedeeld wordt met de RTBF. Het kioskplein wordt omringd door een
gaanderij en overdekt door één bouwlaag die de toren en de balk
verbindt. Het hoofdvolume is een transparante doos die over een
stapeling van afwisselend rechte en boomerangvormige werkvloeren wordt gezet. Het schranken creëert vides en doorzichten.
Op die vloeren zijn voor de vaste activiteiten rechthoekige kamers
voorzien die gerijd los in de ruimte staan. De vrije ruimte kan naar
believen bezet worden en gebruikt als werk- of circulatieruimte.
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Office for Metropolitan Architecture OMA

TV OFFICE Kersten Geers David Van Severen, KCAP International

een zuivere lijn of volume immers als vanzelf gepaard met elegantie. Maar vanaf een zekere schaal, wanneer een gebouw de
maat van het lichaam niet toont, worden eenvoudige volumes zeer
monumentaal, zelfs kolossaal, en krijgt de evidentie van zuivere
geometrische vormen moeilijk te controleren bijtonen.

Het OMA-gebouw is zeer extravert. Rondom rond kan men van
ver binnenkijken, en de activiteit straalt en stroomt van de begane
grond tot het hoogste dakterras naar buiten. Het maakt niet uit
waar men uitzendt: overal verschijnt een glimp mee van de stad
die de virtuele werkelijkheid van de communicatie verankert.
Het gebouw wil duidelijk, vooral door de doorgedreven keuze
voor onregelmatigheid en variatie, een pittoresk en hedendaags
gebouw zijn. Het ontwerp zet sterk in op het beeld, maar het
verrassende en iconisch voorkomen gaat wel gepaard met een
logische en beproefde organisatie met gescheiden ontvangst-,
circulatie- en werkruimtes, en een stabiele en heldere verdeling in
verdiepingen en secties.
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OMA heeft een gebouw ontworpen dat er uitziet als een heuvel
gemaakt van lagen krimpende, bijeen gepaste vloerfragmenten.
Elke verdieping heeft zo, rondom rond, een breed buitenterras.
Die zijn uitgekiend beplant met soorten die het jaar door wisselend kleuren. Een tip van het gebouw is opgetild en bevat de
publiekstoegang. De steunkolommen zijn schijnbaar at random
geplaatst. Lichtkranten op de schachten buiten en in de inkomsthal informeren over de actualiteit – een spectaculaire communicatievorm die, verrassend, eerder verwijst naar de mediacenters van
het voorbije decennium dan naar het smartphonetijdperk. Dwars
door het gebouw loopt een vide – de “canyon” genoemd – voor
de verticale hoofdcirculatie.
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Het ontwerp van het team rond Robbrecht en Daem en
Dierendonckblancke affirmeert de huidige opdracht van de VRT
en zijn specificiteit als openbare omroep, en tekent daarvoor een
meer aantrekkelijke en meer sprekende behuizing dan het fantasieloze kantoorgebouw aan de Reyerslaan. Hetzelfde dus, maar
veel beter. Beter houdt in dat het ontwerp het omroepgebouw zich
nauw integreert in zijn omgeving, maar vooral dat het opgevat
wordt als een sociaal-cultureel centrum en een ontmoetingsplaats, meer dan als het hoofdkwartier van een mediabedrijf. Het
gebouw wordt opgevat als een activiteitencentrum. Het ontwerp
heeft een publiek in gedachten dat meer is dan een decoronderdeel van de shows, maar thuis is in de VRT zoals toeschouwers op
hun plaats zijn in een theater.
Het ontwerp situeert het centrum van de VRT niet binnen in
een gebouw, maar tussen twee gebouwvleugels en dus buiten.
Het centrum van het omroepcomplex is een polyvalente schakeling buitenruimtes met in het midden een overdekt kioskplein,
geflankeerd door een vijfkantige toren met een auditorium aan
de ene kant en een balkvormig volume van gelijke hoogte met
een geknikte gevel aan de andere kant. De open zijden van het
plein geven uit op een openluchttheater en op een plaza die gedeeld wordt met de RTBF. Het kioskplein wordt omringd door een
gaanderij en overdekt door één bouwlaag die de toren en de balk
verbindt. Het hoofdvolume is een transparante doos die over een
stapeling van afwisselend rechte en boomerangvormige werkvloeren wordt gezet. Het schranken creëert vides en doorzichten.
Op die vloeren zijn voor de vaste activiteiten rechthoekige kamers
voorzien die gerijd los in de ruimte staan. De vrije ruimte kan naar
believen bezet worden en gebruikt als werk- of circulatieruimte.
Aan de zuidgevel is een lichte schijf toegevoegd met wintertuinen
en terrassen, die bemiddelt tussen binnen en buiten, en een zone
van heel verscheiden werk- en vergaderplekken creëert.
Het VRT-gebouw is in vergelijking met een aantal andere
culturele gebouwen van Robbrecht en Daem een ingehouden
ontwerp. Het vertrekt niet, zoals bij het concertgebouw in Brugge
of de Stadshal in Gent, van één duidelijk en enigszins brutaal ontwerpgebaar dat vervolgens verfijnd en subtiel uitgewerkt wordt.
De kracht ligt in de zorgvuldigheid en de gepastheid die gaat van
de organisatie van de omgeving tot het gevelontwerp en de vormgeving van de vergadertafels.
Tekst Bart Verschaffel
De vijf maquettes zijn nog tot 29 februari te bezichtigen in het
Atelier Bouwmeester. www.vlaamsbouwmeester
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