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S&LSTAD LANDSCHAP

METHODISCHE PLANNING

De groeiende belangstelling vanuit aanbestedende diensten voor de aanpak van landschappelijke 

en stedenbouwkundige gebieden met ruimtelijke consequentie enerzijds, en de snelle ontwikkeling 

zowel op financieel-economisch als op ecologisch en mobiliteitsvlak anderzijds, maken dat een 

nieuwe ideevorming omtrent “methodes” nodig wordt. Methodes behoren niet meer tot het vaste 

domein van het doelgericht ontwerpen vanuit een éénschalige of éénduidige visie, maar vragen een 

ruimer denkkader waarbij de nodige aanpassingen kunnen gebeuren.

Op deze wijze zijn echter conceptuele richtlijnen en draagvlakken van een veel belangrijkere orde 

omdat ze een reeks van BIJSTURINGMODELLEN in zich houden en ontwikkelen. De ontwerper is 

hierbij een soort van conceptueel medium geworden die inherente ideeën als condities opneemt en 

elk ontwerp als een AANPASBAAR model opbouwt om verder te verdiepen en te VERDICHTEN.

Planning wordt hierbij gezien als het ruimtelijk resultaat van een team van specialisten op basis 

van de eigen specificaties en die allemaal hetzelfde doel hebben, met name: de uitwerking van 

een REALITEITSGEBONDEN basisconcept waarbij elke partij de andere versterkt. Het gaat om een 

mentaal veld van actiepunten en tussenzones dat resulteert in een collectief beeld dat zich inlaat met 

aanwezige tijd en ruimte.

In die zin is elk project een ANTWOORD OP RANDVOORWAARDEN en condities die eigen zijn aan 

een plek of een situatie. Het resultaat dient een duidelijke stellingname te zijn die zich enkel inlaat met 

onlosmakelijkheid met die plek en met die situatie zonder er echter een compromis van te zijn.

Het uiteindelijke plan dient een weerslag te zijn met een groot niveau van GEMEENSCHAPPELIJKHEID 

en met voldoende inbreng van de gebruiker vanuit een visie die onderbouwd is door specialisten. Het 

heeft een intelligente en culturele onderlegger die begrijpbaar is, grijpbaar en verhelderend. Methode 

wordt hier bedoeld als de uitwerking van een LABORATORIUM aan mogelijkheden waarbij de dingen 

door eliminatie versterkt worden.

Context en inhoud zijn de belangrijke thema’s om een strategische planning te voeden. Inhoud wordt 

ingebracht via het nadenken over de context, d.w.z. over waarom, hoe en waar. Zo wordt CONTEXT een 

ruimer begrip dan omgeving en wil INHOUD meer zeggen dan de weergave van een louter functionele 

zonering. Methodische planning wil bijgevolg aanduiden dat een concept zich inpast in het theoretisch 

kader van de geschiedkundige ontwikkelingen zonder de eigen praktische verwezenlijking uit het 

oog te verliezen. Het is de vertaling van een VISIE dat meer is dan een plan of een beschrijving. Het 

fundeert zich op geschiedenis om een toekomstbeeld te ontwikkelen. Aldus zijn zowel “methodisch” 

als “planning” toekomstgerichte begrippen.



NOTA OMTRENT SUPERVISIE EN ORGANISATIE

 BOUWSUBSTANTIE

Deze tekst is bedoeld als basisleidraad tot het bekomen van een samenhangend theoretisch en 
practisch concept voor elke verdere invulling van een masterplan.
Als basismodel ligt het masterplan in zijn beschrijving ter inzage. Dit “model” staat in voor een 
eerste benadering van de architecturale en stedenbouwkundige principes die door de supervisor als 
een eerste aanzet zijn geconcipieerd voor een verdere uitwerking.
De supervisor (en zijn team) worden aangeduid om de kwaliteitswaarde van het project in 
stand te houden door inspraak via allerlei vergaderingen en workshops in samenspraak met de 
opdrachtgevende besturen en het uiteindelijk verkozen team van specialisten.
De inbreng van de supervisor is in dit verband van essentieel belang. Bij definitieve beslissing 
van het team tot verdere uitwerking van het concept wordt een intentioneel akkoord verklaard dat 
het desbetreffend team in alle positieve ingesteldheid meewerkt aan een constructieve opbouw 
om gezamenlijk tot een coherent architecturaal/stedenbouwkundig geheel te komen dat elk 
provincialisme overstijgt en een betekenis zal geven dat verder reikt dan de plaatselijke realiteit.
Door de inschrijving aan deze tweede fase verklaart elk team zich akkoord met deze procesbereidheid 
die wordt doorgetrokken tot en met de uiteindelijke realisering van het gehele complex van gebouwen 
en publieke ruimte.

 THEORETISCHE DRAGER

#1   GLOBAAL / CONTEXT [ONOPVALLENDE AANWEZIGHEID
Vermits architectuur een intelligent antwoord biedt op de vraag naar beschutting als eerste noodzaak, 
en dus ontegensprekelijk de materiële ruimte als doel stelt, heeft ze onmiddellijk en steeds met het 
“bouwen” van die ruimte te maken.
Bouwen heeft te maken met overnemen en overleveren, gebouwen met overleven. Economische 
duurzaamheid in plaats en tijd.
Bouwen is omgaan met juistheden, van materiaal, van verhouding, van de relatie met de aarde, 
van techniek, van overspanning. Architectuur is het resultaat van een intelligent omgaan met die 
juistheden.
Echte gebouwen vertonen een weerbarstigheid. Ze zijn gebouwd met materialen die met een eigen 
duurzaamheid aan tijdelijkheid voorbijgaan. Dépasser le passage.

 1. PLAATS EN GEBOUW (Het onlosmakelijk verbonden zijn)
Elke opdracht handelt steeds over hetzelfde :
- Het achterhalen van de geest van de plek.
- Het confronteren met de condities van een gegeven situatie.
- Het herleiden van specifieke eisen vanuit de globale voorwaarden. 
- Het ontwikkelen van een eigen visie tegenover een gestelde problematiek.
- Het ontwikkelen van een attitude inzake de persoonlijke verantwoordelijkheid in het collectieve 
patrimonium van architectuur en stedenbouw.
- Het vormen van een architectonisch/stedenbouwkundige uitwerking, vanuit de verwerking van de 
ontwikkelde visie en als onderlegger voor een eigen architecturale strategie.

 2. GEBOUW EN INHOUD (Inhoud in plaats van invulling)
Gebouwen ontstaan naar aanleiding vanuit een vraag naar functionaliteit. De geschiedenis leert 
echter dat het afstand nemen van de directe functies op zich genereert in een duurzaamheid van 
gebruik. Het is het brede antwoord op de beperkte vraag waarbij het steeds gaat over :
Het ontwerpen van bruikbare constructies en betekenisvolle ruimten, vanuit een beschikbaarheid 
voor gebruik en het zoeken naar een meerwaarde voor de context.
Het uitwerken van een coherent architecturaal geheel dat zich zowel in het theoretisch model als in 
de reële situatie inpast.



Zo hebben bepaalde belangrijke begrippen juist te maken met de wereld van het bouwen zoals : 
zwaarte - verborgenheid - langdurigheid - vertraging - gelaagdheid - juistheid - stilte - reden. Ze 
refereren naar de echte vorm van duurzaamheid.
Structurele logica en onderliggend concept zijn met elkaar verbonden. 

 3. INHOUD EN GEBRUIK (Over-leven)
De constructie van het gebouw neemt deze duurzaamheid in zich op. Een nuchterheid in conceptuele 
aanpak vergroot elke mogelijke vorm van persoonlijke inbreng van elke potentiële gebruiker. Dit 
maakt het mogelijk dat gebouwen aanpasbaar zijn en over-leven. Een programma van eisen is hierbij 
veel meer dan een loutere opsomming van oppervlaktes en/of ruimtes.
Gebouwen stellen zich eveneens het behuizen van dag-woonplekken als doel. Verblijfruimten 
zijn leefruimten die zich zoals het leven zelf moeten kunnen inpassen in de noden van directe 
aanpasbaarheid. Daarenboven moet zich elke stap tussen de maximale flexibiliteit van casco tot een 
uiterst specifieke invulling moeiteloos kunnen voordoen.
Verhoudingen tussen afzonderlijke plekken en gemeenschappelijkheid moeten aanleiding kunnen 
zijn tot elke vorm van diversiteit, tot elke mogelijkheid van moderne organisatie.
Elke ruimte is daarom een resultaat van een doorgedreven samenspraak omtrent het 
managementsproblematiek van het functionele programma, van een uitgebreide discussie in 
onderzoek naar de essentiële verblijfswaarden.Goede ruimten bezitten de eigenheid van be-huizen, 
van het wonen in alle facetten. Het is tevens een uitspraak van de individuele plek die zich inpast in 
het collectieve geheel.

#2    LOKAAL / CONCEPT [PRETENTIEUZE BESCHEIDENHEID]
 UITGANGSPUNTEN
Uitgangspunten voor de plaats en uitwerking van “plek” en “gebouw” zijn:
- via een analyse de opdracht en de volumetrie benaderen;
- via een kritische houding een eigen visie en taal introduceren die zich inlaat met een 
terughoudende houding waarbij voort-durendheid wordt geponeerd;
- een duidelijk concept dat inhoud en vorm aan elkaar schakelt;
- in het ontwerp een soort van onlosmakelijkheid te creëren;
- het ontwerp de nodige weerbarstigheid te geven via passende dissonanten;
- het functionele van een project te overstijgen met een bijkomende reflectie en/of in vraagstelling;
- geschiedenis te zien als een evolutief toekomstgericht proces;
- de bereidwilligheid om het project te ontwikkelen in combinatie met een inhoudelijke denklaag;
- de openheid om dit als een “verdieping” van het geheel te beschouwen.
De procesbereidheid is een specifiek uitgangspunt inzake elke hedendaagse architectuuropdracht.

 1. POSITIE EN TEKEN
Het gebouwengeheel zal zich in zijn stedenbouwkundige totaliteit een plek weten te vinden over het 
gehele terrein mits een “omslag” naar een nieuwe betekenis.
De in het masterplan neergelegde volumetrieën worden als basisfootprints genomen voor de 
volledige opbouw van het totale plan, in casu eveneens de openbare /publieke gebieden. 
Het begrip “footprint” staat hier zowel voor een theoretisch model als voor een beeldende interpretatie 
van het formeel concept. De nieuwe volumes (en één dissonant in een technische vorm) staan 
ingepland als een stedenbouwkundig geheel dat een gediversifieerde fasering mogelijk maakt. Een 
nieuwe tussenruimte maakt dit geheel mogelijk via een reeks van aanpassingen. 

 2. UITSTRALING EN TECTONIEK
Het nieuwe gebouw verkrijgt een eigen autonomie, een reflectie en getuigenis van het zijn in zijn 
tijd. Op die manier laat het de andere gebouwen zoals het bestaand stationsgebouw e.d. ongemoeid. 
Het staat er naast en samen met de andere. De uitstraling zal zich daarenboven niet enkel langs de 
buitenzijde tonen, maar is tevens aanwezig in een interieure benadering waarbij dit niet als opsmuk 
wordt gezien maar als een collectieve mentale drager naar een fysieke vertaalslag.



Op afdoende wijze wordt gepoogd om vanuit het beeld een gevel te ontwikkelen met een eigen 
tektoniek. Op deze wijze wordt de begrijpbaarheid van het gebouw versterkt. Een specifiek 
materiaalgebruik wordt voorgesteld qua afmeting en kleur dient te worden voorgesteld en die zich 
inlaat met de eigenheid van het gebouw zelf.
De huid van het gebouw is het omzetten van context naar inhoud. Het is een vervolg op de omgeving 
en geeft er een direct antwoord aan: materialiteit als bescherming van het binnen en als verbinding 
met de omgeving.
Deze “huid” verhaalt over de draagkracht van het gebouw. Het is de formele expressie van het 
zich verbinden met de geest van de plek en die niet start vanuit een eigen opgelegde esthetiek 
maar vanuit een eigen logica, vanuit structuur, vanuit duidelijkheid, identiteit en karakter, vanuit een 
verder nadenken over actuele problematiek van duurzaamheid van plaats.
De huid vertaalt zich in materialiteit, in tectoniek, in duurzame materialen. Het vertoont zich als de 
weerbarstige transponent van de basisstructuur. Het spreekt over overeind blijven.

 3. ECONOMIE EN ECOLOGIE
Duurzaamheid behoort tot de wereld van tijdloosheid. Materiaalkeuze, benadering van technische 
toepassingen, bouwmogelijkheid, bouwbaarheid, e.d. zijn inherente condities en randvoorwaarden 
tot de uitwerking van een gebouw waarbij er zich geen technische overheersing voordoet. De 
techniek staat ten dienste van het functioneren van het gebouw.
Op deze wijze zijn de dakvormen een formeel gevolg van de toepassing van climatisatiecondities, 
naast deze van lucht en licht.
Elk van de ontworpen gebouwen afzonderlijk bezitten een eigen systeem qua technologische 
uitwerking.

 4. PARCOURS EN TOEGANKELIJKHEID
In het parcours van/en toegankelijkheid van gebouwen dient niet enkel formeel gedacht te worden, 
het gaat ook om mentale terreinen die buiten de wereld van de architectuur zelf liggen. Hoe 
evolueert een gebouw? Waar bevindt zich de verhouding tot cultuur en kunst? Tot economie? Tot 
geschiedenis? Tot contextualiteit? Tot ervaring? Of dienen de vragen omgekeerd te worden gesteld? 
Kan wetenschap een nieuw gebouw teweeg brengen?
Allerlei overgangen/doorgangen die geschakeld zijn aan het bewust-zijn van de dingen komen hierbij 
ter sprake.
Dit leidt tot een bouwbare en inbeeldbare structuur, met een eigen logica, met realiteitswaarde en 
een eigen materie en materialiteit.
Maar er is meer dan dat: een gebouw dient toegankelijk te zijn, zowel fysisch als psychisch. We 
weten dat 10% van de bevolking een handicap heeft. Zodoende beleven motorisch minder validen 
een gebouw anders, kunnen slechtzienden zich slechts een gebouw inbeelden tot een hoogte van 
2,50 meter. Om die reden dienen de verworvenheden zich naar comfort van gebruik te schakelen. 
Een gebouw dat past voor deze bevolkingsgroep, voldoet aan een hoge graad van comfort voor 
iedereen.

 PRACTISCH CONCEPT

 1. AANPAK EN PROCES
Er wordt geopteerd om een specifiek proces uit te schrijven inzake deze opdracht. Enkel dit kan 
leiden tot het neerschrijven van een opdrachtuitvoering die zich verder inlaat dan simpelweg een 
bouwkundige structuur. Het gaat erom dat er een onlosmakelijkheid wordt gebouwd, een getuigenis 
van een visie in zijn tijd, gerelateerd aan een duidelijke wil om overeind te blijven in tijd. Dit kan enkel 
gefundeerd worden op een gemeenschappelijkheid van individuen.
De aanpak voor dergelijk proces geldt dus niet enkel voor elke afzonderlijke interventie of deel in het 
bouwproces, bijgevolg niet vanuit de directe oplossing of esthetiek der dingen, maar wel op basis 
van integrerende werking die de “versterking” en “verdieping” van gebouw en plek dient te geven 
waarbij de architect zich specifiek positioneert om alle facetten in controle te houden.



 2. ARCHITECTURALE BEELDING
Vanuit deze gedachtengang dient te worden gezocht naar een samenwerking met specialisten 
(onderzoekers, kunstenaars) die zich weten te vinden in de wereld van het anders-zijn om zodoende 
een “passend gebouw” te concipiëren.
Zo kunnen landschappelijke en artistieke interventies meer zijn dan beeldende resultaten. Zo kan 
een diversiteit aan texturen, kleuren en geuren, geluiden n dergelijke, een andere belevingsfactor 
hebben en tezelfdertijd een in-vraagstelling betekenen. Tekens als betekenissen.
Publieke ruimtes worden op een eigen manier toegankelijk gemaakt. Enerzijds is er de geest van 
bescherming van een erfgoed, anderzijds is er de drang om deze kennis overdrachtelijk te maken voor 
iedereen (mentaal en fysiek). Toegankelijk betekent ook overzichtelijk, begrijpbaar, inzichtelijk.
Een diversifiëring van verschillende architecturen is wenselijk gesteld, terwijl een eenduidigheid van 
publieke ruimte er de binding van vormt (met de nodige accentverschuivingen). Door diversifiëring 
wordt verstaan dat de volumetrie voor parkeergebouw (transparant technisch concept) en galleria 
(actuele beelding) van een totaal andere uitstraling kunnen gebruik maken dan de trilogie van de 
andere gebruiksvolumes.
Verlichting zal een belangrijk item zijn: zowel de openbare ruimte (en sociale veiligheid) spelen hier 
een rol, maar ook de verlichting van de gebouwen (van buiten / van binnen) zal onderdeel uitmaken 
van het concept.
Het concept zal tevens duidelijkheid verschaffen over hoe de gebouwen aanpasbaar kunnen worden 
gesteld naar de toeksomt toe. In die zin wordt monofunctionaliteit verbannen.

 3. BUREAUSAMENSTELLING
Een specifiek team wordt samengesteld, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. 
Raadgevende bureaus en ingenieurs worden aangesproken vanaf het begin van het denkproces. 
Hun werkmethodiek is medebepalend. Stabiliteit en technieken worden aldus niet gezien als een 
“oplosmiddel” maar als een inherent gegeven waarmee gewerkt wordt. Kunstinterventies worden in 
samenspraak bepaald.
Een theoretische nota wordt gevraagd waarin de doelstellingen van het team nader worden 
omschreven in het kader van dit project.
Er wordt gevraagd dat er een uitgewerkt CV van elk van de bijhorende teams wordt gegeven, niet 
enkel met de lijst van reeds al dan niet uitgevoerde werken, maar tevens een weerslag van belangrijke 
publicaties waarbij het concept van de gepubliceerde projecten wordt belicht.

 4. VERWACHTINGSPATROON EN CRITERIA
Helderheid van het bouwkundig concept inzake volumetrie en publieke ruimte. Het 1. 
geheel zal worden voorgesteld aan de hand van plannen, doorsneden en gevels, met alle 
daarbijhorende aanduidingen van materialen in gevels en grondvlakken. Ter ondersteuning 
zal een maquette (schaal 1:500) inzake de volumetrie en 3D-beelden vanop ooghoogte 
worden bijgevoegd.
Actualiteitswaarde (model/concept) van het geheel versus instandhouding van de 2. 
architectonische kwaliteit(en) / Overdraagbaarheid van gebruik aan de hand van een reeks 
diagrammen die een verschillend gebruik duidelijk maken.
Samenstelling van het team met daarbijhorende cv’s, intentieverklaring en bijhorende 3. 
lijst van afdoende publicaties die melding maken van andere projecten met evenwaardige 
onderleggers.

 PROCES

Het verloop, traject of proces in samenspraak met de supervisor verloopt niet enkel in de tweede 
fase van de ontwikkeling van de site, maar bezit een intentieverklaring tot bij de uitwerking van elk 
deel van de gehele site.
In die zin zal de supervisor aanwezig zijn bij alle belangrijke beslissingen en afspraken voor wat betreft 
de beelding van het geheel. Zijn stem is van essentieel belang voor wat betreft de instandhouding 
van de architecturale kwaliteit.



Het verkozen team verklaart zich procesbereid voor een samenwerking om de doelstellingen te halen 
die in elk van de nota’s is uitgeschreven.
In dit perspectief is dit onderdeel even belangrijk als de inhoudelijk-theoretische beschrijving en de 
uitwerking van het praktisch concept: het is enkel door deze bereidwilligheid dat het geheel complex 
kan worden gerealiseerd via een open debat waarbij elke partij verklaart met de beste bedoeling in 
te staan voor kwaliteit.
De uitwerking van dit proces zal gebeuren aan de hand van vergaderingen, besprekingen en 
workshops.

CONCREET

Elk ontwerp is van de hand van de verantwoordelijke (project)architect en bezit een eigen identiteit 
en karakter bezitten.
Een grote bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel wordt bij elk van de betrokkenen gecreëerd 
en deze directe band staat garant voor onmiddellijke interventies.
Om reden van de specificiteiten inzake de uitoefening van het vak wordt steeds meer beroep gedaan 
op uitvoerende bureaus e.d. zodat er intentionele kan worden gewerkt op alle terreinen.
Elke vorm van schoonheid is aldus het resultaat van intuïtie dat gekoppeld staat, gerechtvaardigd 
wordt door onderzoek en resulteert vanuit verschillende invalshoeken.
Elke resultaat van goed gebruik ontstaat aldus vanuit het onderzoek naar ruimtelijke genoegdoening 
dat verder gaat dan een goed plan.

Het architectenkantoor Christian Kieckens Architects heeft, in het kader van een breed scala aan 
projecten, reeds samengewerkt met de volgende partners:

- stabiliteit: 
 BAS, Dirk Jaspaert [Leuven], Laurent Ney & Partners [Brussel], Studiebureau 
 De Smet-Verlinden-Van Staeyen [Antwerpen], Groep Planning [Brugge], Studiebureau De Klerck 

Engineering [Brugge], Conzett-Bronzini-Gartmann [Chur]

- technische uitrustingen: 
 Studiebureau Jan D’Hondt [Temse], Ingenium nv [Brugge], SDKE [Brugge], GTI 

- landschappelijke interventies: 
 Fondu Landscape Architects bvba [Antwerpen], Michel Desvigne [Paris], Bas Smets [Brussel]

- lichtplanning:
 Vogt & Partners [Winterthur], Har Hollands [Eindhoven]

- akoestiek:
 Kahle Acoustics [Brussel]

- kunstinterventies: 
 naast samenwerkingen met de Kunstcel van de Vlaams Bouwmeester en met de curatoren 

Paul Lagring en Hilde Teerlinck: interventies van Peter Downsbrough, David Claerbout, Lucas 
Devriendt, Willy De Sauter, Maurizio Nannucci, Manon De Boer, Bruno Decré, Jef Geys, e.a.

- grafische vormgeving: 
 Koen Bruyneel [Kortrijk], Hans Gremmen [Amsterdam]

- uitvoeringen: 
 D&A [Lommel], ASA [Gent], Hoen Architekten [Maastricht], Grontmij Vlaanderen [Gent]



HUIDIGE PROJECTMEDEWERKERS [2009-] EN TAKEN

architect Christian Kieckens
 architect sinds 1974, ontwerp / projectcontrole / klantbegeleiding / communicatie / 
 grafische vormgeving

architect Joris Kerremans, dipl. Henry van de Velde-instituut, Antwerpen, 2007
 medewerker/stagiair sinds 2007, computertekeningen / technische uitwerkingen
 stedelijke projecten, wedstrijkdontwerpen

architect Pieter Rolies, dipl. WENK Sint-Lucas Gent, 2007
 medewerker/stagiair sinds 2007, computertekeningen / technische uitwerkingen
 architecturale uitwerkingen

supplementaire medewerker #1
supplementaire medewerker #2   

ORGANISATIE

1. team :
 aan de hand van de projecten worden specifieke medewerkers gevraagd en een team samengesteld 

om te voldoen aan de gestelde concept- en bouweisen

2. ontwerp :
 elk ontwerp is van de hand van de verantwoordelijke architect en zal een eigen identiteit en 

karakter bezitten

3. schaal :
 een grote bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel wordt bij elk van de betrokkenen 

gecreëerd en deze directe band staat garant voor onmiddellijke interventies

4. samenwerkingen :
 om reden van de specificiteiten inzake de uitoefening van het vak wordt steeds meer beroep 

gedaan op uitvoerende bureaus e.d. zodat er intentionele kan worden gewerkt op alle terreinen

MATERIELE UITRUSTING VAN KANTOOR

 telefooncentrale ASDL, telefax, copier
 8 x PC Macintosh voor tekstverwerking  MS Word / Word Perfect
   grafische vormgeving Photoshop PS3, InDesign CS3
   architectuurplannen Vectorworks 11_12 met converteermogelijkheden
   meetstaten  Excel
   presentaties  Powerpoint
 Scanner en kleurprinters
 Plotter
 internet-connectie & e-mail

BUREAUOPPERVLAKTE

  ontvangst- & bespreekbureau / galerieruimte    28.00 m2
  kantoorgeheel      150.00 m2
  archief         75.00 m2
  bibliotheek, maquettezaal, supplementair kantoor  150.00 m2



FILATURES AND URBAN FABRIC[S] / AALST

Dit plan ontstaat vanuit een reeks van 

mentale en vormelijke “layers” die inherent 

verbonden zijn met de geschiedenis van 

de stad en als basis fungeren voor elke 

nieuwe ontwikkeling. De eerste layer is 

de ruimtelijke laag: het is de laag van de 

“collectiviteit” (OTH), van het geheugen, 

deels onzichtbaar geworden door de 

verwoestende afbraak van o.a. het 

industrieel patrimonium, maar nog steeds 

aanwezig in het denkproces van de 

bewoners van de stad. Het is het gebied 

van de psycho-nomie, van het eigen 

karakter en de karakteristieken van gebruik. 

Het is de laag van gemeenschappelijkheid 

in denken, van geaardheid, van mentale 

behuizing. Een tweede laag is deze 

van de volumetrieën, met name van de 

gemeenschappelijke “instituties” en dus het 

terrein van de fysio-nomie: het nadenken 

over het gewijzigde stadsbeeld, het in 

vraag stellen van het zich keren weg van 

de plek van ontstaan, en de poging om de 

origine te her-vinden.  Het is de denkwereld 

van hoe om te gaan met recente breuken 

versus evoluties, van overgangen van 

over-leefbaarheid en economie, van 

educatieve programma’s tot werkplekken. 

Het gaat over de aanwezigheid van 

Amylum versus de twee ziekenhuizen, over 

habilitatie en rehabilitatie. Een volgende 

laag is deze van de “oppervlakken”: vanuit 

de geografie, vanuit landschappelijke 

structuren, vanuit kaarten en mappen, 

vanuit het be-drukken en beschrijven 

binnen bepaalde omkaderingen. Het is het 

gebied van letterkundige aanwezigheden, 

van de individuele betrokkenheden, 

van het samengaan van verschillende 

culturen en de reflectie op “plekken” in 

de stad. Dit gebied omschrijft de voort-

durende aanwezigheid van “figuren” die 

de stad gemaakt hebben (zowel vanuit de 

geschiedenis als vanuit de hedendaags 

gebeuren: van Dirk Martens tot Jo Bogaert, 

van Pieter Coecke tot Louis-Paul Boon), 

hun invloed en omgeving resulteert in het 

contextuele gebeuren. De vierde laag is 

deze van de lijnstructuren, het verkeer, de 

stromen die door de stad getrokken zijn, de 

verschillende snelheden van voetganger 

naast autoverkeer, van het fietsen naast 

het spoor, het water naast de “flanerieën”. 

Hierin zijn de nieuwe denkbeelden 

opgenomen van het nieuwe gewestelijke 

expressnet en de verbinding met Brussel, 

de doorsteken langsheen de Denderoevers, 

het samengaan en/of splitsen van deze 

structuren en de ontwikkelingen van 

stedelijke knooppunten en de onderlinge 

verbinding (Werfplein – Stationsplein). Als 

laatste is er de kalender van de punctuele 

ingrepen, de tijdelijke gebeurtenissen, van 

de kleine plekken tot de grotere gebieden, 

van 3-daagse evenementen tot periodieke 

manifestaties, van de wekelijkse markt tot 

de carnaval-driedaagse, van parkconcerten 

tot papier-biënnales, van congressen tot 

tijdelijke verblijven.

Maar meer dan ergens anders komen hier 

in Aalst (Alus, elzenbomen - Oth, collectief) 

deze verschillende lagen doorheen elkaar 

als filatures, ze verstrengelen zich zowel 

qua psychonomie in het denken van de 

gebruikers als dat ze zich in de fysionomie 

voordoen in het knooppunt doorheen het 

centrum, waarbij groene structuren dienen 

te worden uitgewerkt naast de inplanting 

van punctuele interventies die gestoeld 

dienen te zijn op elke economische 

activiteit. En waarbij elk gebruik van elke 

plek een duidelijk multifunctionaliteit in zich 

draagt.

Het totale voorgestelde plan bezit de 

potentialiteit voor uitvoering in fasering. 

Elk onderdeel past zich autonoom in de 

structuur van de stad, terwijl de globaliteit 

van nieuwe voorzieningen een nieuw elan 

kan geven aan een stad die gebukt staat 

onder een verleden van sociale strijd, 

van industriële onderdrukking en van 

achtergelaten en niet-genomen opties in 

het recente verleden.

De stedelijke mix aan gebruik en functies 

dient een nieuwe toestroom mogelijk te 

maken. Het geheel kan echter niet zonder 

een duidelijke scenario-omschrijving, 

heldere strategieën en de politieke wil om 

elk provincialisme te overstijgen.

Deze faseringen en strategieën houden wel 

in dat voor elk deelgebied een afzonderlijke 

studie dient te gebeuren, elk op basis van 

duidelijk omschreven programma’s inzake 

ontwikkeling, financiële haalbaarheid, 

economische doelstellingen en de 

herwerking van de bijzondere plannen. 

Op deze wijze is dit voorstel in eerste 

instantie een aanzet tot rehabilitatie van 

het geheel en dient het in het algehele 

kader herbekeken te worden. De periode 

van uitvoeren zal aldus resulteren vanuit 

alle consequenties van de te nemen 

beslissingen en indicatieve terreinfactoren, 

evenals marktwaarde.

In die zin is het een conceptueel basisplan, 

met name: het handelt over een geheel 

aan ruimtelijkheden, volumetrieën, 

oppervlaktes, lijnen en punctuele 

interventies en hun onderlinge interferenties 

die echter alleen kunnen worden 

omschreven vanuit een wel doordachte 

structuur, vanuit een samenwerking van 

alle betrokken partijen, vanuit financiële 

en economische haalbaarheden en 

waarbij de nieuwe beelden van die aard 

moeten zijn dat zowel het landschappelijke 

karakter, de architecturale ingrepen en 

artistieke interventies een toegevoegde 

waarde geven aan de stad die vanuit haar 

recente geschiedenis in de onmogelijkheid 

is geweest om dit op eigen kracht te 

ontwikkelen.

Rekening houdend met “oth”, het collectief 

gedachtegoed, met het industriële erfgoed 

en de noodzaak aan een nieuw soort van 

stedelijk landschap, positioneert het zich op 

terreinen van de vroegere “FILATURES”. 

Alle voorstellen zijn als “files conducteurs” 

verweven doorheen de stad, ze creëren 

nieuwe layers, een nieuw stedelijk weefsel 

waarop zich andere gebouwen plaatsen, 

andere stedelijke entiteiten of “URBAN 

FABRICS”.



-  Filatures and urban fabric(s)  I  Stationsomgeving en Denderoevers, 9300 Aalst  I  Laureaatproject wedstrijd

   Stationsomgeving Aalst  I  ontwerp 2002/uitvoering 2007-  I  Opdrachtgevers: Stad Aalst, NMBS, De Lijn, 

   De Post, Amylum  I  Medewerkers: Caroline Voet, Kurt Van Belle, Pieter Vandendorpe, Georg Schmidthals,

   Katrien Embrechts, Luc Helsen, Ann Van de Plas, Tine Vliegen  I  Beelden: Patrice Siebenaler
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De plannen en bijhorende hiernagevoegde 

omschrijving hebben als doel om één 

geheel te vormen tot het bekomen van een 

samenhangend geheel tot de uitvoering 

van pleinen en straten, genaamd de 

openbare/publieke ruimte, van de stations-

omgeving te Aalst.

Tekst en schetsontwerp zijn bijgevolg een 

te volgen leidraad naar de opmaak van 

een voorlopig ontwerp dat op zijn beurt 

de intentie van een uitvoeringsontwerp tot 

gevolg heeft.

In die zin is dit schetsontwerp een 

intentieverklaring waarbij de architecturale 

en stedelijke kwaliteit als maximaal dient te 

worden gelezen. 

Het geheel van functionele oplossingen 

en fragmenten van stedelijke enscenering 

zullen het voorwerp vormen van allerlei 

toetsen waarbij beeld, functie en onderhoud 

voorop staan.

In dit kader dient een team te worden 

samengesteld dat niet louter uit technici 

bestaat maar waarbij specialisten uit 

verschilende disciplines hun inbreng 

dienen te hebben: landschapsarchitectuur, 

stedelijke scenografie, grafici, licht-

kunstenaars, bouwkunde-ingenieurs, e.d. 

dienen van het begin af aan mee eigen 

voorstellen te poneren om tot één sluitend 

coherent geheel te komen.

Elk deel dient bijgevolg niet te worden 

gezien als een louter object maar als 

een stedelijke ruimte waarbij niet alleen 

het grondoppervlak dient te worden 

geconcipieerd zonder dat er tevens is 

nagedacht over allerlei consequenties naar 

de derde dimensie. 

Het te verkrijgen voor(lopig) ontwerp is 

vanuit deze optiek een belangrijke stap 

naar een kwalitatieve benadering van de 

gehele ruimte.

Elke stap in de verdere ontwikkeling naar 

de uitvoering toe kan slechts gebeuren via 

een reeks van goedgekeurde interventies. 

In het belang van het zoeken naar die 

kwaliteit zullen eventuele workshops 

soelaas kunnen bieden.

1_WERFPLEIN

MATERIALEN

Er wordt geopteerd om op het plein een 

eenvoudig uniform natuurlijk materiaal 

toe te passen, echter met lichte nuances 

(verschillen) om desbetreffende “functionele 

gebieden” te onderscheiden van de 

verkeersvrije zones. Met nuances wordt 

bedoeld: andere oppervlakteafwerkingen 

van hetzelfde materiaal en kleine 

hoogteverschillen.

Beide oevers dienen in eenzelfde 

materialiteit te worden uitgewerkt.

De boordstenen zullen van hetzelfde 

materiaal zijn als dit van het plein, 

eventueel afgeschuind indien vereist. De 

zoneringen voor busrijbanen e.d. zullen 

worden  gedefinieerd door licht verhoogde 

bestrating (2 cm) zodat er een zowel 

zichtbare maar zeker voelbare overgang 

is voor de bestuurder maar waarbij het 

vrachtverkeer in bepaalde manoeuvers 

niet wordt geremd.

Om te beletten dat het autoverkeer zich  

beweegt op verkeersvrije zones dienen 

speciaal ontworpen boorden, banken en/of 

ander meubilair te worden geconcipieerd 

zodat dit onmogelijk wordt gemaakt, 

zonder echter elke functionaliteit van 

toegankelijkheid te moeten weerleggen.

Ter plaatse van de verlaging naar de Dender 

toe kan geopteerd worden voor een andere 

bewerking van het natuurlijk materiaal 

zodat er een differentiatie ontstaat.

HOOGTES

Er dient te worden nagedacht over 

aansluitingen aan de bestaande randen 

(gebouwen): ter plaatse van het nieuwe 

Administatief Centrum mag er geen 

drempel aanwezig zijn: het stadsgebeuren 

dient over te gaan van plein in/naar gebouw. 

Daarentegenover zal dit wel het geval zijn 

aan de bebouwing van Molenstraat en 

Werfplein.

Langsheen de Dender zelf en tussen de 

twee geplande “follies”, zal er een verlaging 

in het oppervlak worden aangebracht 

naar de oever toe, echter met de grootste 

omzichtigheid zodat toegankelijkheid voor 

iedereen mogelijk blijft.

VERLICHTING

Een tweeledige pleinverlichting is te 

voorzien: een bodemverlichting die 

atmosferisch werkt en een algehele 

pleinverlichting die zorgt voor de nodige 

functionaliteit van verlicht verkeer.

Daarenboven kan geopteerd worden om 

bepaalde gebouwen specifiek uit te lichten. 

In dit kader zullen de gebouwen zoals het 

toekomstige administratief centrum en de 

kleine follies op het plein op een eigen 

manier ofwel van buitenaf ofwel van binnen 

bij avond (en nacht) worden aangelicht.

Er dient te worden nagedacht dat de 

beide pleinzijden (de beide oevers) op een 

gelijk(w)aardige manier worden uitgelicht 

om een voldoende eenheid te verkrijgen. 

De belichting van de tunnelkokers is 

daarbij eveneens van groot belang waarbij 

het volledige tongewelf van beide kokers 

op identieke wijze dient te worden verlicht.

Een grondige studie met simulatie zal 

de uiteindelijke keuze en realisatie 

voorafgaan.

VOLUMES

Naast de materialiteit van het plein zelf 

zullen de voorziene volumes op een eigen 

architecturale manier worden uitgewerkt. 

Ze zullen ontstaan vanuit een eigen 

vormgeving en materiaaltoepassing, aldus 

een vernieuwende volumetrie hebben en 

toonbeeld moeten worden van nieuwe 

ontwikkelingen in de architectuur. Ze 

dienen een internationale uitstraling te 

verkrijgen.

Er zal geopteerd worden om groen-

aanplantingen te doen (groepering van 

bomen, enz) maar deze zullen als “groep” 

in een pleinuitsparing worden voorzien. De 

plaatsing van eventuele groepen zal deel 

uitmaken van een uitgewerkt ontwerp 

SUPERVISIE MASTERPLAN PUBLIEKE RUIMTE / AALST
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WERFPLEIN



VERLICHTING

In samenspraak mert De Lijn dient er 

een verlichting te worden geconcipieerd 

dat eenheid schept in de totaliteit van de 

perrons, een functionele verlichting geeft 

en terzelfdertijd de vrije baan afzonderlijk 

belicht, dit om het nodige onderscheid te 

bewerkstelligen.

De verlichting van de perrons zal van 

lineaire aard zijn, zonder onderbreking 

zodat er overal over de gehele lengte en 

over alle perrons een idem verlichting 

voorzien wordt.

Speciale aandacht dient er te worden gesteld 

aan de verlichting van het gehele vlak dat 

deel uitmaakt van de spoorwegkeermuur 

en zich bevindt tussen perron en de 

bermhoogte. Het gehele vlak dient de 

basis te zijn van een specifieke studie om 

de kleur- en/of tekstuele kunstinterventie 

(zie hieronder) uit te lichten.

Een grondige studie met simulatie zal 

de uiteindelijke kezue en realisatie 

voorafgaan.

VOLUMETRIE

Elke volumetrie van de perrons zal van een 

ingehouden vormgeving zijn, niet opzichtig, 

vertrekkend van een basis-structuur 

en enkel de noodzakelijke invullingen 

hebben. De technische structuur van de 

perronoverkapping zal geplaatst worden 

op asymmetrische wijze om zodoende de 

meeste doorgangsruimte te bieden aan 

de passagiers en geen belemmering te 

vormen. Ter bescherming van de wachtende 

reizigers kan geopterd worden voor 

vertikale glazen wandpanelen die echter in 

eenzelfde vormgeving zullen passen met 

het geheel van de luifels. Alle techniciteiten 

inzake regenwaterafvoer, electriciteit, enz. 

zullen geïncoporeerd worden in de verictale 

steunen. De materialiteit van het geheel 

zal een voldoende stevigheid ogen en zo 

ontworpen zijn dat het geen aanleiding 

geeft tot grafftiti of welke toevoeging ook. 

Alles is onderhoudsvriendelijk bedacht.

Er zal een hedendaags concept van 

vormgeving worden gebruikt inzake 

aankondigingspanelen, met voldoende 

duidelijkheid qua signaletiek, enz. in 

samenspraak met De Lijn. Een afzonderlijke 

studie zal hiervoor worden gevraagd.

De wand van de spoorwergberm zal op 

een specifieke wijze volumetrisch dienen 

te worden uitgewerkt zodat er onderaan 

over de gehele lengte en tot een hoogte 

van 3.00 m voorzien kan worden in een 

rij zitbanken die geïntegreerd zijn in het 

materiaal van de afwerking van de muur, 

tevens stootvast. Dit onderste gedeelte 

van de muur dient zo te worden uitgewerkt 

dat het vrij kan blijven van vandalisme of 

pseudo-artistieke invullingen. Het gedeelte 

erboven, en dus gaande vanaf 3.00 meter tot 

bovenaan de spoorwergberm, zal worden 

uitgewerkt met een kleur- en/of tekstuele 

interventie (kunstenaar, stadsdichter, enz) 

en zo worden geconcipieerd dat het zowel 

zichtbaar is vanaf het werfplein als te lezen 

vanuit de toekomsitige ruimten van het 

nieuwe Administratief Centrum.

Een grondige studie met simulatie zal 

de uiteindelijke keuze en realisatie 

voorafgaan.

SPECIFIEK

Er dient onmiddellijk rekening te worden 

gehouden met de resulterende moeilijkheid 

naar de panden in deze straat die, om 

reden van de aanleg van dit busstation, de 

volledige afwerking en gebruik van de volle 

breedte van de straat, om na ingebruikname 

nog enige verbouwingswerken of andere 

werkzaamheden aan bepaalde bestaande 

panden uit te voeren. Er dient bijgevolg 

omzichtig te werk te gaan, de eigenaars 

dienen geïnformeerd, eventueel dienen 

te panden over te gaan naar een andere 

eigendomsstructuur. Dit dient te gebeuren 

bij de onmiddellijke start van de planning 

der werken

en in samenspraak met uitwerking van 

pleinmateriaal, verlichting en uitwerking 

van de nieuwe “follies”.

KUNSTINTERVENTIE

De verplaatsing van de Sint-Anna-brug, 

de oude situatie en de nieuw uit te werken 

brug met een eigen ophaalsysteem 

zullen aanleiding zijn voor een  eigentijds 

kunstwerk dat het “displacement” van het 

object weergeeft, eveneens de complexiteit 

van verkeer en doorgangen bevraagt en 

een neerslag kan hebben op de onderzijde 

van de brug, dat telkens bij het openen van 

de brug het werk zichtbaar maakt. Ook 

hier dient de relatie met de beide oevers te 

worden onderzocht.

2_ANDRE SIERENSSTRAAT

MATERIALEN

Omdat de aansluiting van deze straat 

reeds gebeurt op het Werfplein zal hier 

eenzelfde materialiteit worden voorzien als 

basisbekleding.

De perrons echter worden uitgevoerd in 

een egaal oppervlak, met een verzuurde 

afwerking om bij regen en ijzel geen 

gladheid te verkrijgen. De opstand zal 

minimaal zijn, eventueel omrand met 

een metaalprofiel om de afbakening te 

verduidelijken en afbrokkelen te vermijden. 

De toegankelijkheid aan elk perron zal 

worden voorzien door een hellend stuk, 

dat in het perrongedeelte wordt verwerkt, 

nooit erbuiten. Op idem wijze dient de 

onderlinge doorgang (overstap) naar de 

evenwijdige perrons duidelijk te worden 

gekenmerkt. De hoogteverschillen dienen 

te worden bestudeerd op de toekomstige 

normen voor andersvalide gebruikers.

Er dient een voldoende duidelijkheid te 

worden geïntegreerd om de vrije baan 

voor busverkeer, taxis en lokaal verkeer 

afgezonderd te laten van het functioneel 

busverkeer naar en tussen de perrons.





MINOR - MAJOR / HOPMARKT - KEIZERSPOORT AALST

Het dubbelproject KEIZERSPOORT/ 

HOPMARKT vindt zijn nieuwe planmatige 

oorsprong in een reeks van nieuwe 

doelstellingen en interventies die zich 

weten te vinden in de morfologie van de 

stad, waarbij verschillende openbare en 

ingesloten gebieden via passages met 

elkaar verbonden worden.

Op deze wijze wordt verder ingegaan op de 

door het Stadsbestuur genomen optie om 

bijv. de Tuin van Schelfhout te verbinden 

via het Kannunik Collinetplein met het 

gebied achter het Keizersplein en aldus 

een voetgangerscircuit te bestendigen. 

Op zich sluit dit idee aan op de reeds 

bestaande doorgangen doorheen het 

Stadhuis, de aanwezigheid van galerijen 

tussen de belangrijke winkelstraten en 

ook op de nieuwe ontwikkelingen voor het 

Administratief Centrum en de site tussen 

station en Dender.

Een nieuw geheel van voetgangerscircuits 

creëren op zich een eigen netwerk 

doorheen plekken van de stad waarbij die 

stad op een andere manier kan worden 

bekeken en er aldus een vernieuwde 

(architecturale en stedenbouwkundige) 

rijkdom wordt bekrachtigd.

Op een gelijkaardige wijze worden de 

genomen opties van het masterplan voor 

de Denderoevers verder uitgewerkt inzake 

de mobiliteit, vooral wat de stadsbussen 

betreft. Een circulair net neemt ongeveer 

7 haltes op, waarbij het gegeven project 

geschakeld wordt en waarbij tevens de 

stadsbussen zich tot op de rand van de 

Hopmarkt bewegen.

Eveneens voor de mobiliteit van het 

autoverkeer is er een parkeermogelijkheid 

gecreëerd in een parkeergebouw onder 

de Hopmarkt waarbij per laag ongeveer 

80 wagens kunnen worden geplaatst. 

Afhankelijk van een nadere sondering moet 

worden onderzocht of het haalbaar is of 

hier een derde laag kan worden gebouwd 

of niet. Desalniettemin blijft de optie 

overeind om enkel ondergronds te gaan 

op het meest zuidelijke deel van het plein: 

vooreerst vanuit de economische factor 

en de invulling van de parking zelf maar 

tevens vanuit de aanwezigheid van de 

vroegere kerk van het Karmelietenklooster 

waarbij de funderingen zich beter kunnen 

dienen tot de ontwikkeling van een nieuw 

gebouw.

Het gehele gebied van de Keizerspoort/

Hopmarkt is dus meer dan enkel de 

gegeven plek: ze neemt tevens de randen 

mee in zich op als conditie voor een 

collectieve gebeurtenis.

Zo is er de strip met groen en pleinen, 

met doorgangen vanaf de Kannunik 

Colinetstraat naar de Keizerspoort 

en dat een relatie legt met nieuwe 

bouwblokken van verschillende hoogtes, 

van gedifferentieerde volumetrieën en 

dat voorziet in de nodige diversiteit aan 

functies zoals een mix van commerciële 

ruimten en wonen.

De volledige open ruimte van de Keizerspoort 

voldoet aan de gestelde normen voor het 

aantal parkeerplaatsen terwijl eveneens de 

nodige oppervlaktecapaciteit voor de foor 

is vrijgehouden. Hier dient echter de optie 

te worden genomen voor een duidelijke 

openbare ruimte, waarbij niet steeds het 

beeld van een parking overheerst.

De optie voor de Hopmarkt is er een van 

duidelijkheid: zowel qua pleinvorming als 

qua gebouw.

Op de plaats van de vroegere kerk 

(en later theater) wordt opnieuw een 

“collectief” gebouw voorzien, een 

stadszolder, dat het archief van het 

publieke leven inhoudt en verhaalt over 

de stad: café, balzaal, vergaderlokalen, 

kleintheater, enz ... Het is een gebouw dat 

refereert naar de Rederijkerskamer van 

de Catharinisten en naar de verschillende 

andere toneelverenigingen, groeperingen, 

enz ... of waarbij zelfs de aanwezigheid 

van allerlei instituties een weerslag 

kunnen vinden in conferenties e.d. als een 

spiegel van het “zijn” van de stad en haar 

bewoners. Een separate studie dient uit te 

wijzen wat de exacte functies kunnen zijn, 

hoe de financieringen kunnen gebeuren, 

enz.

De positionering van het gebouw creëert 

en differentieert twee duidelijke pleinen, 

een analogie met de vroegere situatie met 

Hopmarkt en Botermarkt.

Het gebouw is een uitzonderring op 

het systeem van blokken, straten en 

pleinen en heeft dus een supplementaire 

beeldfunctie. Om deze reden kan er niet 

lichtzinnig mee omgegaan worden, noch 

in zijn functie, noch in zijn vorm.

De link tussen beide pleinen wordt gevormd 

door een soort van “poché”-ruimte die de 

verveeldheid van de afgesneden hoek 

opnieuw opneemt als ‘rand’voorwaarde. 

Op die plek wordt ook een doorgang 

doorheen het centrale gebouw voorzien.

Op zich duiden de twee pleinen op twee 

duidelijke onderscheiden: een zuidplein 

met luifels en terrassen en een noordplein 

dat een verbreding is ter plaatse van het 

commerciële gebeuren.

Het tussenliggend gebouw neemt in zich 

allerlei perspectivische punten en vlakken 

op waardoor straten een einde hebben, 

pleinen ruimtelijk bepaald worden. In zijn 

hoogte neemt het de contouren van de 

reeds aanwezige hogere gebouwen op. 

In zijn materialiteit vertaalt het de sfeer 

van het hedendaagse architecturaal 

gebeuren: een nieuw denkbeeld voor 

Aalst, dat eindelijk iets anders wil zijn dan 

het jarenlange patrimoniaal “verdriet” van 

oninteresse, in de hoop een keerpunt te 

betekenen waardoor Aalst terug “stad” 

wordt, met een eigen fierheid, een positieve 

ingesteldheid, met een eigen karakter dat 

zich op evenwaardige manier kan plaatsen 

naast andere provinciesteden die zich 

recentelijk aan het ontwikkelen zijn.



-  Minor - Major  I  Hopmarkt / Keizerspoort, 9300 Aalst  I  Selectie Open Oproep Vlaams Bouwmeester  I  ontwerp 2004  I
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GENTIANA* / OUDE DOKKEN GENT 

Het gehele gebied van de oevers 

langsheen de Oude Dokken van Gent 

wordt opgedeeld in verschillende 

IDENTITEITEN.

In eerste instantie is er de gehele 

oeverflank langs de zijde van de stad. 

Deze langse strook wordt voorgesteld 

als een groene strook, vertrekkend van 

het reeds aanwezige groene “terras” aan 

de Dampoortburg, met een relatie naar 

de tuinen van Jacques Wirtz, verder 

langsheen de vebreding van de oever, 

inclusief een promenade ter hoogte van 

de Acec-gebouwen met hun culturele 

invulling, en aansluitend aan de Muidebrug, 

waarvan dit meest noorderlijk gedeelte ook 

het meest dichte zal zijn qua aanplanting. 

Op die manier wordt deze oever zelf als 

een soort lineaire structuur ontwikkeld 

waarbij uiteenlopende densiteiten qua 

groenaanplantingen zich manifesteren, 

gaande van open tot dicht, van wijds tot 

ingesloten, van vlak tot volumetrisch. Het is 

een gebied met verschillende groensoorten 

- laagstammig versus hoogstammig -, 

van verschillende ritmes – snel tot traag 

– en van verschillende lichtintensiteiten - 

morgenlicht en avondlijk tegenlicht-.

De PROMENADE verhaalt aldus over 

“flaneren” en over het kijken naar bezonde 

fragmenten.

Langs de oostkant van de oude dokken 

daarentegen beheersen nieuw gebouwde 

volumes de kaaien. Gebouwen om te 

WONEN, huizen om te behuizen, vijf à zes 

verdiepingen hoog, met bezonde gevels 

naar de kant van de stad gericht, met 

ruime terrassen, bijgevolg met het ultieme 

zicht voor een uitgesneden venster vanuit 

het wonen naar de stad. Een beeld van 

onze cultuurgeschiedenis zoals deze zich 

reeds vijfhonderd jaar weerspiegelt in onze 

schilderkunst en beeldende kunst, van de 

Vlaamse Primitieven tot de hedendaagse 

abstractie. Een reeks als een absoluut 

geheel met duidelijke open intervallen die 

niets anders willen zijn dan functionele 

gebieden, open ruimtes voor de bewoners, 

schakelpunten tussen het wonen en het 

water.

Deze tussengebieden zijn ook meer dan 

een functioneel gegeven, ze zijn van 

potentieel belang omdat ze aanleiding 

geven tot het aanmeren van woonboten, 

aldus het wonen op water linkend met 

het wonen op het land. Een dualiteit van 

beleving die een reflectie over het “ZIJN” 

weerspiegelt.

Landmarks verduidelijken de structuur van 

het gehele gebied: ze zijn noodzakelijk 

omdat ze richtlijnen af”bakenen”. Ze 

hebben hun functie bij dag en bij nacht, in 

de collectiviteit van het gedachtengoed en 

als waarde in de perspectivische blik van 

de toeschouwer. Ze zijn verschillend bij 

dag en bij nacht, hun BAKENS zijn anders 

in licht en donkerte. Overdag krijgen ze een 

schaduw, ’s nachts worden ze belicht. En 

onderling staan ze in het ideeëngoed van 

de bewoners (of gebruikers) geschakeld, 

zoals de toenmalige laserstructuur die de 

torens van Gent verbond in 1986.

Maar torens en COLLECTIVITEIT 

weerspiegelen zich in de horizontaliteit 

van het water, niet enkel als beeld, maar 

in de noodzaak van een tegenbeeld, 

of zelfs speigelbeeld. De densiteit aan 

betekenissen van wat een toren is, heeft 

aldus nood aan de leegte en/of invulwaarde 

van het horizontale watervlak dat in zich 

de potentie draagt van “leisure”, van vrije 

tijd, van ontspanning.

Het gehele ACEC-terrein, met eventuele 

aansluitingen aan de promenade aan 

de linkerflank is op zich een tegenpool 

voor dit gebeuren. Het mentale 

tegenover het lijfelijke, het culturele als 

LEVENSNOODZAAK, alsof het ene niet 

zonder het andere kan.

En temidden dit alles ligt water, het water 

met een eeuwenoude GESCHIEDENIS, 

het water dat zovele nieuwe mogelijkheden 

in zich draagt. Zo is er bijv. de betekenis 

inzake mobiliteit, als aansluiting op 

het reeds ontwikkelde systeem van de 

watertaxi’s, het nieuw te ontwikkelen 

stedelijk parcours ronde de dokken zelf 

en dat de sociale geschiedenis van de 

plek in zich draagt, de verscheidenheid 

aan interventies die zich voordoen in de 

nuchtere kantooroppervlakken met de 

gelijkvloerse commerciële ruimtes, tot 

de intensieve groenstructuren,... Samen 

met de  meegegeven materialiteit van dit 

parcours, “kinderkoppen” tot dolomiet, 

blauwe hardsteen tot graszoden, aarde tot 

artificiële bodembedekkers, vertellen deze 

“vlekken” over nieuwe mogelijkheden, 

over nieuwe perspectieven, over nieuwe 

(ver)gezichten maar waarbij de link met de 

geschiedenis niet wordt teniet gedaan. 

Maar in het actuele verhaal van de 

economie van een stad kan dit niet 

anders gebeuren dan in een fasering die 

zich inlaat met andere structuren dan de 

culturele, vrijetijd, of groenaanleg. Het 

is een onderlegger van te doorzoeken 

mogelijkheden, waarbij win-win-operaties 

zich vinden in het schema van het 

samengaan van het private met het 

publieke, maar waarbij de stad als collectief 

geheugen een voortrekkersrol vervult. Een 

mecenaatsrol waar het niet aan tebuiten 

kan gaan maar dat als beeld dient voor 

een nieuwe gemeenschappelijkheid die 

zich fundeert op bestaande tradities maar 

waarbij de nieuwe structuur zich ontplooit 

in een hedendaagsheid, in een actuele 

GETUIGENIS voor latere generaties. 

Geen toekomst zonder verleden, of “Facing 

Ghent” met een gefundeerde REDEN, een 

gedragen WEERBARSTIGHEID en een 

gerichte VISIE.

* Gentiana is de naam van de bloem, verwerkt 

in kant, die Alessandro Mendini ontwierp n.a.v. 

de tentoonstelling in het Design Museum te 

Gent in 1990.
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MATRIX

De schaal en het karakter van het 

projectgebied verschillen sterk van het 

nabije stadsweefsel. De uitbouw van de 

oude Dokken tot een onderdeel van het 

stedelijk weefsel vereist de inbreng van 

een nieuwe ruimtelijke logica.  

Daarom start het project zelf vanuit een 

conceptuele laag, een matrix die overheen 

het gehele terrein wordt gelegd en 

waardoor punten als aanknopingspunten 

worden omgezet. Bepaalde thema’s 

worden verweven in deze matrix om 

zodus een geheel aan stedelijk weefsel uit 

te bouwen dat zich vasthecht in de realiteit 

van de stad maar dat tevens een NIEUW 

DENKPATROON wil leveren.
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MODEL

De matrix of theoretisch model, is 

gebaseerd op de dimensie die gerelateerd 

is met de grootte van gekende Gentse 

pleinen, zoals hier het Sint-Pietersplein.  

Deze afstand en oppervlakte is inzichtelijk 

en begrijpbaar voor iedereen. Vanuit dit 

model is een rasterplan over de site gelegd 

waarbij op wandelafstanden paviljoenen, 

promenades, bruggen e.d. geplaatst 

worden. De inplanting van gebeurtenissen 

- zowel van culturele, als van economische 

en functionele aard -  wordt zo afgetoetst 

op de schaal van het stedelijk leven, wat 

zorgt voor een voldoende beeldkwaliteit 

dat het suburbane overstijgt en aan het 

gebied een eigen karakter geeft.

Dit patroon dient hierbij enkel als aanleiding 

en niet als een dogmatisch systeem. 

Tevens is deze matrix de onderlegger 

voor het gemelde BIJSTURINGSMODEL, 

gezien de vele ongekende factoren voor 

de al dan niet nabije toekomst.  De matrix 

maakt op deze manier een wisselwerking 

tussen conceptueel kader en reële 

ontwikkeling op het terrein mogelijk.
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MATRIX #2: DENSITEIT VAN BOMEN
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MATRIX #1: DENSITEIT VAN 
BODEMBEDEKKERS EN GRASRUIMTES
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HOUTDOK DEELPROJECT A: HAVENHUIS



CODEX LIVINI / SINT-LIEVENS-HOUTEM

Architectuur kan niet meer beschouwd 

worden vanuit een esthetisch standpunt of 

een vraag naar functionaliteit. Architectuur 

neemt nu een verantwoordelijke positie in 

het geheel van actoren in de wereld van 

collectiviteit of gemeenschappelijkheid 

waarbij niet enkel het geheugen om de al 

dan niet gebouwde dingen belangrijk is, 

maar waarbij “comfort” een onderlegger is 

voor nieuwe structuren.

In die zin is de relatie tussen elk lichaam en 

de directe fysieke omgeving van centraal 

belang. Hierin schuilt een nieuwe dimensie 

van perceptie en ervaring: het tastbaar 

maken van de perceptie als een vorm van 

be-grijpen. Maar meer dan ooit dienen 

deze nieuwe percepties geschakeld aan 

nieuwe ontwikkelingen die zich bijgevolg 

niet vanuit een formele aard kunnen 

worden benaderd en/of ontwikkeld maar 

waarbij wetenschappelijke methodes 

en ontdekkingen een aanzet vormen tot 

andere interpretaties van alomgekende 

begrippen.

Maar wanneer deze nieuwe typologieën 

zich schakelen in herkenbare beelden 

zoals deze vanuit de leefwereld van 

het alledaagse enerzijds en vanuit de 

denkwereld van het opnieuw vinden van 

de dingen anderzijds, dan kunnen aloude 

thema’s zoals schoonheid, het sublieme 

en het visionaire nieuwe verwijzingen 

geven.

De structuur van de gemeente Sint-

Lievens-Houtem, de belevinsgwaarde en 

het “zijn” en “worden”, zitten geschakeld 

op een drieledig systeem – codex - in 

plaats en tijd. In ‘plaats’ komt dit vooreerst 

neer in de landschappelijke omgeving met 

bos en weide, vervolgens in de globaliteit 

van het gebouwde met een samengaan 

van gemeentelijke “monumenten” naast 

een geheel aan onopvallendheid en als 

meest centrale de open ruimte van het 

Marktplein. In ‘tijd’ vertaalt dit systeem 

zich in een jaarlijks evenement dat zich 

inlaat met het landschappelijke maar dat 

verder reikt dan de gemeente zelf, in een 

wekelijks gebeuren op het Marktplein 

dat onmiddellijk gerelateerd staat tot 

de bevolking zelf en in een dagelijkse 

passage dat de “monumenten” bedient: 

kerk, school, gemeentehuis, rusthuis, e.a.

Dit vormt een “netwerk” dat zich op drie 

verschillende schalen afspeelt: macro, 

meso en micro en dat zich bijgevolg 

inlaat met drie begrippen zoals stelsel, 

systeem en structuur. Waar de grootste 

schaal een “weefsel” vormt (we kunnen 

hier eveneens metaforisch refereren naar 

“stof” en de teloorgegane industrieën 

van textielweverijen) en de middenste 

zich inlaat in de familale structuur, zijnde 

de “cel”, komt in de meest kleine schaal 

het individu als een “nano”-fragment ter 

sprake.

Dit vormt een basis voor een nieuw denken 

aangaande gemeentelijke (stedelijke) 

ingrepen waarbij collectief zich schakelt 

aan individu en waarbij het onderzoek 

naar nieuwe technologieën in de wereld 

van de wetenschap dienen te worden 

gebruikt voor een nieuw “comfort” in het 

geheel van beleving en leefbaarheid.

Het is dus niet genoeg om een shelter 

te maken waarbij deze enkel een louter 

functionele betekenis heeft om eronder 

te schuilen of een oppervlak dat enkel 

dienstig kan zijn om wagens te parkeren 

of paarden te verkopen. Via het onderzoek 

naar dit “comfort” komen zo zintuiglijke 

ervaringen geschakeld aan een geheel 

van verklaarbare fenomenen die vanuit 

de natturlijkheid van dingen een weer-

geven zijn aan de gebouwde context en 

het gebruik.

Vanuit dit denken dienen we meer en 

meer te spreken in termen van gebruik, 

zintuigelijke betekenis en beleving.
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MARITIEM PARK / ANTWERPEN

Dit project is een ‘voorstel voor een voorstel’ 

in de zin dat het een verzameling is van 

mogelijke ideeën, samengebundeld in een 

concept. Het concept wil aanleiding zijn tot 

een nadenken over “hoe omgaan met dit 

deel van de Scheldekaaien te Antwerpen” 

en verder “hoe omgaan met het geheel van 

die kaaien” tot het bekomen van een totaal 

masterplan. Maar als fragment heeft/geeft 

het een eigen betekenis: het wil een debat 

openen en terzelfdertijd verhalen over 

een relatie tussen stad en rivier, tussen 

land en water, tussen zien en inzien. Met 

die betekenis wil het een relatie aangaan 

met allerlei nieuwe ontwikkelingen die 

zich in deze plek en context [zullen] 

voordoen: geen alleenstaand feit maar een 

aaneenschakeling van gebeurtenissen die 

zowel van voortdurende als van tijdelijke 

aard zijn.

Het concept is eenvoudig: het gaat om een 

verhoging [verdieping] van de potentialiteit 

van net bestaande Steen-Museum en de 

aanwezige inhoud van de verzameling van 

scheepvaartmodellen. In die zin is het een 

pragmatisch antwoord op een prangende 

vraag naar ruimte, naar coherentie, naar 

openheid en dus zichtbaarheid. Het Steen 

wil, als historisch belangrijkste gebouw 

voor de haven, opnieuw een centraal punt 

betekenen voor Antwerpen. Het wil ook 

verhalen over een open mentaliteit, iets wat 

door de ingeslotenheid van het bestaand 

gebouw nu niet tot uiting komt.

Maar de positie van het gebouw op de 

kaaien, temidden allerlei historische 

en vernieuwde aanwezigheden en de 

aansluiting aan nieuwe ontwikkelingen in 

het komende decennium maken van het 

Steen een moment van centraliteit en van 

zowel begin, midden als einde.

Dit is de reële onderlegger van het concept 

voor het SteenMuseum: geen alleenstaand 

feit maar een inherente verbinding met de 

andere musea, met promenades, flanerieën 

langsheen de rivier, enz en bijgevolg een 

beeld van de fierheid van een stad.

Aldus is het concept bepaald vanuit een 

reeks van condities die voor de hand 

liggen, opgedrongen vanuit de site zelf, 

of die naar eigen dunken moeten worden 

geïntegreerd in een hedendaagse context.

Er is de aanwezigheid van de keermuur en 

de vraag om die langsheen de Kaaien te 

bouwen tot een hoogte van 2.50 meter. Er 

is de vraag naar een goede inzichtelijkheid 

van de collectie. Er is de komende 

verbinding met andere musea zoals het 

MAS en er is de idee om de gehele kaaien 

tot één groot relationeel gebeuren te 

ontwikkelen, inclusief alle infrastructuur.

Dit is de aanleiding tot een gelaagd 

ruimteconcept waarbij verschillende ‘tijden’ 

doorheen elkaar lopen: van het bezoek van 

de verzameling binnen tot de wandeling 

tussen de boten, van het zien naar de 

stad tot het bewustzijn van het water, van 

de kennis van schepen tot de verdeling in 

thema’s. Van één uur tot vier uur, van dag 

tot nacht, enz

Een nieuw gebouw wordt voorzien tussen 

het Steen zelf en de reeks hangars. Het 

heeft het beeld van weerbarstigheid, en is 

tevens het logistieke centrum van het totale 

project inclusief het betsanade gebouw: 

inkom, tickets, balie, bar, eerste meeting-

room, uitzichtplatform en startpunt voor 

allerlei wandelcircuits.

Er is het circuit doorheen het bestaande 

museum van het Steen waarbij op de 

tweede verdieping wordt gestart, aldus 

aanelding gevend om in het Steen zelf 

tijdelijke en blijvende tentoonstellingen los 

van elkaar te organiseren. Een passerelle 

op de bovenste verdieping zorgt voor deze 

verbinding. 

Er is het circuit doorheen het nieuwe 

langwerpige gebouw parallel aan de 

Kaaien en waarbij, vertaald in de bruutheid 

van materialen, de hardheid van elk object 
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Op die manier verwordt het SteenMuseum 

tot een aantal musea: een ingesloten 

museum ter bewaring en overlevering van 

waardevolle stukken tot een open ruimte 

dat uitnodigend nieuwe inhouden toelaat. 

Of een verhaal van het karakter van een 

stad.

Enkele interventies aan de hangars 

zelf verduidelijken deze houding: in de 

korte dakstukken die aansluiten aan de 

bestaande promenade worden koepels 

[lichtkanonnen] ingebracht zodat ‘flaneurs’ 

vanuit de bovenste Noorderterrassen een 

zicht kunnen hebben naar de boten, terwijl 

het gehele dakoppervlak van de hangars, 

nu nog in verroeste golfplaten, wordt 

vervangen door rekmetalen platen en aldus 

een een zacht licht laat infiltreren onder het 

gebouw en de objecten subtiel belicht.

Een bijkomend lichtspel dient te worden 

ontwikkeld met zowel een algemene 

verlichting als sfeerverlichting op de 

bodem, los van tijdelijke verlichting die van 

actuele aard dienen te zijn.

Idem met het gehele scenografische 

gebeuren van de setting van boten, de 

“vlotten” ertussen, de aansluiting aan de 

lange ruggegraat, enz. Een hedendaagse 

scenografie die aantoont dat het gebeuren 

geen afgesloten geheel is maar aanwezig 

blijft, steeds anders.

Het totaalconcept is gewild van een 

vormelijke afstandelijkheid: geen sterke 

verstorende aanwezigheid, maar een 

afwezigheid die wat reeds bestaat als 

evident maakt en wat nieuw is onopvallend 

plaatst alsof het er steeds is geweest.

tot uiting dient te komen. Geen afwerking 

in luxe, maar een begrip van juistheid 

van materialen, conform ‘schepen’. Op 

geregelde tijdstippen [afstanden] staan 

lichtkoepels geplaatst. Ze verduidelijken 

de verdeling in thema’s. Dit circuit wordt 

in verschillende delen verdeeld met ten 

gepaste tijd een doorgang naar het grote 

middenplateau -schepenplein- onder 

de hangars waarbij de schepen an 

sich kunnen worden aanschouwd. De 

aansluithoogtes van de nieuwe promenade 

met het nieuwe gebouw maken dat tevens 

door middel van hellingen het bezoek 

voor iedereen toegankelijk is, op elk van 

de promenadehoogtes wat het bekijken 

van de schepen op verschillende hoogtes 

mogelijk maakt.

De lange priomenade wordt aldus gesplitst 

in deelfragmenten, in thema’s, waarbij het 

de bezoeker belieft een eigen parcours uit 

te stippelen, met de nodige binnen/buiten 

afwisselingen, met de nodige zichten op 

Schelde en stad, aldus een eigen ritme van 

bezoek bepalend.

De gehele buitencollectie boten wordt 

aldus inzichtelijker en gerelateerd aan het 

binnengebeuren.

Maar naast dit belangrijk statisch geheel 

[de bezoeker maakt het zelf dynamisch], 

wordt een dynamiek ingebracht aan de 

hand van het aanbieden van mogelijke 

tijdelijke evenementen die gerelateerd 

staan tot gebeurtenisen in de stad en 

die er haar economische factor van 

uitmaken: opvoeren van theaterstukken, 

modeshows, filmvertoningen, concerten, 

meetings over haven en scheepvaart zijn 

slechts een beperkt keuzeaanbod. Doel is 

om het geheel van plein, plek en patroon 

te betrekken tot de stad en haar relatie 

met de rivier. De boten worden aldus het 

“decorum” van het geheel, verwijzend naar 

hetgeen wat Antwerpen als stad vanuit 

haar geschiedenis heeft gemaakt.
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THE STRIP / BRAKEL

Vanuit de basisintentie om de gehele 

doorloop van Brakel - Kasteelstraat _ 

Hoogstraat _ Neerstraat _ Brusselse 

straat - te voorzien in een vertraging van 

het doorrijdend mechanisch verkeer wordt 

geopteerd om dit geritmeerd te laten 

verlopen via een gescandeerde filmische 

“travelling”.

Het gehele parcours wordt verdeeld in 

7 verschillende stukken –gemeentelijke 

fragmenten- die bijna allen ongeveer even 

lang zijn en voornamelijk in het horizontale 

vlak een vernieuwde functie en uitstraling 

krijgen. [tafel 1]

Een eerste belangrijke insteek is de 

uitwerking van een sluis-systeem 

voor het mechanisch verkeer, waarbij 

oost- en westverkeer afzonderlijk over 

het middendeel van het Hoogstraat _ 

Marktplein rijden. Dit heeft tot gevolg dat 

elke bestuurder sowieso verplicht is om te 

stoppen aan de stoplichten oost en/of west 

en dat er hierdoor steeds een moment 

van verkeersluwte op dit deel aanwezig 

is. Daarenboven zullen bestuurders die 

niet specifiek in het dorpscentrum dienen 

aanwezig te zijn zich afgeraden voelen 

om nog verder deze weg te gebruiken.

In ultieme mate kan zelfs worden geopteerd 

om beide stoplichten terzelfdertijd op rood 

te zetten zodat er ook een tijdelijke stilte 

is en het Marktplein aldus voor de fietser 

en voetganger veilig oversteekbaar wordt. 

[tafel 2]

Om dit systeem optimaal te laten 

functioneren dienen tevens een aantal 

éénrichtingen te worden ingevoerd, des 

te meer om de beide parkings (noord 

en zuid) van langs beide zijden (oost en 

west) toegankelijk te maken, inclusief 

de routing bij het verlaten van de 

parkeergelegenheden. [tafel 3]

Het gehele parcours – hierbij “the strip” 

genaamd – wil in zijn zevenvoudige 

verdeling zowel een eenheid geven als 

een gedifferentieerde aanwezigheid van 

fragmenten. Deze worden verkregen 

via materie, kleur en licht. Waar er 

verschillende materies zijn kunnen deze 

in  dezelfde kleur worden uitgewerkt 

(geprefabricerede betontegels die idem 

kleur hebben als de blauwe hardsteen). 

Het patroon van de tegels is specifiek 

bedacht om zowel de autobestuurders 

een inzicht te geven van vertraging, als 

dat de ruimtelijke lijnen van het gehele 

parcours er worden in opgenomen. Zo 

wordt bijv. in de Kasteelstraat de dwarse 

richting bepalend, maar ter plaatse van 

het verkeer wordt een tweede rasterlijn 

ingevoerd (welke de dwarse rasterlijn is 

van de Brusselse straat, waardoor ook 

in het rasterpatroon een verbinding en 

onlosmakelijkheid wordt gecreëerd).

De verlichting zal via eenvoudige armaturen 

wel overal van hetzelfde type zijn maar 

met slechts 1 arm in de straat en met 2 

armen op het Marktplein.

Het Marktplein zelf zal een integratie 

hebben van water, volledig verwerkt in het 

vloervlak zodat het functioneren van het 

plein naar verschillende gebruiken niet 

wordt belemmerd. 

Van west naar oost worden de fragmenten 

als volgt ingedeeld:

1 Het binnenrijden en uitrijden 

van Brakel langs de westzijde gebeurt 

via zonder veel wijzigingen aan het 

bestaande systeem van doorrijden. Een 

duidelijkere afbakening van parkeerzones 

dient te gebeuren, alsook de aanduiding 

– op subtiele wijze - van de twee 

doorgangen naar de nieuwe woonwijken 

zodat deze een verbinding hebben met de 

ruggegraat van Brakel. Hun afwezigheid 

(of: aanwezigheid achter de schermen) 

dient aldus afleesbaar te worden via een 

duidelijk insigne in de vloer, een ander 

formaat tegel, een bijkomende verlichting, 

enz. [tafel 4]

2 Dit is het gedeelte van de 

instellingen – instituten zoals scholen en 

bejaardenhuizen -. Hierbij wordt reeds 

het nieuwe vloermateriaal ingevoerd en 

worden de voetpaden verbreed. Dit maakt 

dat hier reeds een eerste buffer voor het 

mechanisch verkeer wordt ingewerkt: 

de aslijn van de rijrichting verandert via 

een sluis bij het binnenrijden (zowel in 

oostelijke als westelijke richting), terwijl 

toch het gehele vlak in zijn totaliteit van 

muur tot muur éénzelfde materialiteit 

heeft. De plaatsing van twee bomen aan 

elk uiteinde van deze strook maakt dat 

deze stedelijke ruimte afgebakend wordt. 

Voor voetganger wordt een gebouwd 

buiteninterieur gecreëerd, de bestuurder 

beseft dat hij moet vertragen en dat alle 

gebruikers van de weg aanwezig zijn. 

Parkeerplaatsen zullen worden voorzien 

op specifieke plaatsen. [tafel 5]

PARKEERZONE ZUID

PARKEERZONE NOORD

TOEVALLIG VERKEER 
MARKTPLEIN IN- & UITRIT WOONWIJK

UITRIT PARKEERZONE

RECHTSAFDRAAIEND VERKEER

ENKEL INRIJDEND VERKEER

GELIJKVLOERSE DOORGANG



PLAATSING VAN REEKS VERLICHTINGSELEMENTEN

PLAATSING VAN REEKS VERLICHTINGSELEMENTEN BUSHALTES

ZONE VOOR PARKEERMOGELIJKHEDEN + WATERGLEUVEN/FONTEINEN

NOODZAAK VOOR NIEUW GEZICHT GEMEENTEHUIS

VERBREDING VAN VOETPAD

VERBREDING VAN VOETPAD

TEGELPATROON: DWARS/ORTHOGONAAL IN HOOFDSTRUCTUUR +SCHUIN VOOR RIJBAAN

SLUIS VOOR MECHANISCH VERKEER > ONTLASTING > MEER KALMTE > PUBLIEKE RUIMTE VOOR VOETGANGER EN FIETSER

BELANGRIJKE PERSPECTIVISCHE VERTIKALE FRONTEN BIJ NIEUWBOUW EN/OF RENOVATIEBELANGRIJKE PERSPECTIVISCHE VERTIKALE FRONTEN BIJ NIEUWBOUW EN/OF RENOVATIE
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DUIN BERGEN / KNOKKE-HEIST

GENERIC / GENEROCITY

Het geheel van deze gedachtegang stelt 

zich tot doel om niet een objectmatige 

afstandelijk naast elkaar plaatsen van 

objecten te bewerkstelligen als een 

collectie van kunstwerken (naast de 

kunstwerken van landschappelijke aard) 

maar om een geïntegreerd beeld te 

verkrijgen waardoor verschillende lagen 

van het “zien” wordt gecreëerd. Deze 

lagen zullen zich vertalen in een reeks 

van andere aanwezigheden, in andere 

functies, in onderlinge distorties, om 

zodoende een nieuw soort “plek” te doen 

ontstaan. Een nieuwe topografie waarbij 

het nieuwe geschreven wordt vanuit het 

bestaande landschap, vanuit het zien 

naar dit landschap, en dat zo op zijn beurt 

een opnieuw aanleiding geeft tot nieuwe 

gewaarwordingen.

Vanuit deze bedenkingen en dit mentaal 

parcours worden aldus een ganse reeks 

bewegingen gecreëerd die als volgt 

schematisch worden ingezet:

DUIN BERGEN [ZEVEN PLEINEN EN 

VIJF BEWEGINGEN]

#1 NATUUR HERSTELLEN  

[MAINTENANT LE PAYSAGE 

 – naar Bernard Tschumi]

DUINENLANDSCHAP

De doelstelling om het bestaande 

duinenlandschap te bewaren, te 

verstevigen door er via een nieuwe 

structuur een aaneenschakeling te 

verkrijgen en het natuurlijke opnieuw te 

laten overheersen.

#2 RUIMTE GEVEN 

[ESPECES D’ESPACES 

 – naar Georges Perec]

DUIN PARTIJEN

Herstructureren van de bestaande 

duinpartijen, toevoegen van ene parallelle 

reeks duinbergvlas waardoor duinen zich 

opnieuw parallel aan de bestaande dijk 

kunnen ontwikkelen.

DUIN KRATER

Het vrij laten van de bestaande centrale 

duin en deze los te zien van elk e functie 

die de natuurlijke impact teniet doet.

#3 GEBRUIK EN VERPLAATSING 

[NATURE MORTE / STILLEVEN]

PARALLELLE DIJK

Het ontwikkelen van ene parallelle dijk 

die –met lichte knik- zich perspectivisch 

richt naar de omgeving van techniek en 

water enerzijds, maar die los van elke 

toegevoegde functie, een nieuwe kijk geeft 

op natuur, op eb en vloed,. Het flaneren in 

een nieuw gebeuren.

GOLFKAMERS

De verplaatsing van het bestaand 

romantische golfterrein naar een 

actuele plek waarbij het dak van een 

parkeergarage en dus een plein tussen 

de gebouwen wordt heringericht als 

nieuwe actueel golfterrein, gebaseerd op 

een systeem van kamers, maar met een 

generisch systeem waarbij doorgangen 

en geometrie zorgen voor een eigen 

parcours dat elke golfspeler zich in zijn 

hoofd opbouwt.

VILLA ALS TYPE

De introductie van en nadenken over de 

randen van ene open gebied, het inlaten 

van hedendaagse architectuur waarbij de 

“villa” als type wordt genomen en wordt 

omgezet in ene hedendaagse interpretatie, 

met een eigen specifieke vormentaal. 

Het verhaal van een verder zetten van 

ene gedachtegoed zonder er de formele 

anekdotiek van over te nemen.

#4 VERDICHTEN & BELICHTEN

[LICHT! MEHR NICHT! 

 – naar Johann Wolfgang Goethe]

ONTDUBBELDE RANDEN

Het wandelparcours rondom de 

duinenkrater met een verdichte groenen 

zone langsheen de straat om zo het 

mechanisch verkeer van de flaneren af te 

scheiden via ene soort van verstedelijkt 

groen, donker en een strook van los 

duingras, licht van kleur die het pad 

van de duinkrater afscheidt; Het pad als 

wisselplaats tussen mechaniek en leegte.

PERSPECTIEF EN 

TEGENPERSPECTIEF

De vernauwingen en hoogtes en laagtes 

in de bestaande landschappelijkheid 

als uitdaging voor de werking van de 

gekende thematiek van licht en tegenlicht 

(noorderlicht versus zuiderzon) en tevens 

de perspectivische zichten naar stad 

en water enerzijds en natuur en zand 

anderzijds.

CONDENSE CONSTRUCTIES

Het dichtbouwen (of zelfs voorstellen tot 

ombouwen) van de rand van de open 

ruimte.

HOLTES EN VOLTES

Condenseren betekent het creëren van 

holtes die door voltes worden omgeven: 

een pad rondom ene krater, een 

gebouwenrij rondom ene pleingeheel, een 

dijk naast een bestaande dijk, duinen als 

bindend element.

 

#5 OMGEVEN – GEVEN OM 

[STAND DER DINGE _ THE NATURE OF 

THINGS] 

PROMENADES

Vanuit de idee zoals ontwikkeld door 

Jozef Stübben dat zich relateert tot de 

19°-eeuws flaneren worden bijgevolg ene 

aantal –verscheidene en verschillende- 

promenades ontwikkeld die elk zorgen 

voor ene eigen identiteit. Zowel de 

750 meter lange dijk als het parcours 

rondom de krater zijn de belangrijkste 

getuigenissen.

BERGEN HERBERGEN

Generositeit betekent op een genereuze 

manier omgaan met bestaande gegevens: 

duinen herbergen is bijgevolg even 

belangrijk zoniet belangrijker –ecologisch 

gezien- als elke vernieuwing die vanuit 

cultuur kan worden bedacht. Natuur 

bestaat trouwens niet zonder cultuur …

CULTUUR EN NATUUR

Cultuur en natuur behoren tot elkaar, ze 



DUURZAAMHEID:
HERSTELLING VAN HET DUINENLANDSCHAP EN DOORTREKKEN VAN DUINEN TUSSEN DE TWEE DIJKEN

EN OP DE PLAATS VAN DE HUIDIGE SURFCLUB

WEGNEMEN VAN HUIDIGE BOVENGRONDSE CONSTRUCTUES
AANLEG VAN NIEUW THEATERPLEIN MET 2 GEBOUWEN: 
# CONDITIO SINE QUA NON VOOR GROOT OPEN ZICHT NAAR ZEE VANUIT DE DUINENLANDSCHAP
# OPEN PLEIN MET MOGELIJKHEDEN TOT FESTIVTEITEN
# TWEE DWARSE GEBOUWEN MET CAFETARIA, TERRASSEN, BERGHOKJES, ENZ
# DOORGANG NAAR ONDERGRONDSE GARAGES

VERPLAATSEN VAN MINIGOLF

NIEUW GEBOUW MET APPARTEMENTEN

THEATERPLEIN MET 2 GEBOUWEN

RANDWANDELING TUSSEN 
STEDELIJK GROEN EN DUINBERGVLAS

PARALLELLE WANDELDIJK ZONDER ANDERE FACILITEITEN

VERBINDINGSPLATEAU MET FACILITEITEN 
[CABINES_BERGINGEN]

ONTDUBBELING VAN DIJK

ZUIVER PLEIN MET 
KUNSTINTERVENTIE

SITE VOOR SURFERS MET FACILITEITEN 
ONDER DIJKVERBINDING

DOORTREKKEN VAN STÜBBENPLAN NAAR ZEE

VERPLAATSEN VAN ALLE RANDPARKEREN NAAR 
PARKEERGARAGE MET 3 ONDERGRONDSE LAGEN

DUURZAAMHEID:
HERSTELLING VAN HET DUINENLANDSCHAP EN DOORTREKKEN VAN DUINEN TUSSEN DE TWEE DIJKEN

HERSTELLEN VAN DUIN’KRATER’
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gedragen zich tot elkaar zonder enige 

vorm van superioriteit. De ene kan niet 

zonder de andere, temeer omdat zowel 

cultuur als natuur niet eng taalkundig 

dienen te worden begrepen maar ingezet 

dienen te worden in een (ver)nieuw(d) 

gedachtegoed.

GEBOUWD GROEN

Groen wordt niet vrij gelaten te groeien, 

groen dient te worden gesnoeid, gebonden, 

gedirigeerd. Pas dan ontstaat natuur zoals 

in een gebouwde constructie.

AANTASTEN BETASTEN EN 

VRIJWAREN

Een landschap wordt mentaal aangetast 

(wat niet wil zeggen dat het mag leiden tot 

vernietigen), het wordt in gebruik genomen 

vanuit het “zien”, vanuit perceptie om als 

dusdanig een proces van verwerking 

te zijn. De enige vernietiging dat ene 

landschap zich kan veroorloven is deze 

zoals Thomas van Aquino heeft bepaald 

“Vernietigen om weer op te bouwen”. Het 

landschap te Duin Bergen is vernietigd en 

klaar om weer opgebouwd te worden.

ATOPOS / ANATOPOS

Een “plaats” zou dus het tegenovergestelde 

zijn van een ruimte. Of, eerder nog, 

het is een ruimte die niet te maken is, 

onmogelijk, ondenkbaar. In één woord 

gezegd: vreemd. Ingenomen, op zichzelf 

staand, onvergelijkbaar met elke andere 

ruimte. En tegelijkertijd verplaatst daarbij 

de kunstenaar die een plaats ontdekt, 

–etymologisch beschouwd wil dit zeggen 

dat hij een plaats betreedt, zijn eigen 

intimiteit binnenkomt via een soort “corps-

à-corps” – elk idee van wat wij er net 

daarvoor van hadden gemaakt.

Georges Didi-Huberman

Vanuit dit gegeven worden bepaalde 

thema’s geïntroduceerd die aanleiding 

geven tot interventies die doorheen 

een eigen vorm van afwezigheid 

de reeds aanwezige structuren een 

nieuwe bestaansreden geven. Er is de 

landschappelijk-natuurlijke benadering van 

de volledige site, de wetenschappelijke, 

de objectmatig/taalkundige en de 

gevoelsmatige. Elke benadering gaat 

een wisselwerking met een andere 

aan. Zo genereren de tijdelijke en/of 

kortstondige lichtinterventies accenten 

die op hun beurt een nieuwe kijk bieden 

op interpretaties over het landschap; de 

taalkundige interventies reflecteren over 

het lezen van dit landschap; de technische 

interventies verstoren of versterken de 

wetenschappelijke, enz …

Voor elk van de onderliggend vermelde 

landschaparchitecten/kunstenaars maakt 

de benadering van situaties zoals deze 

te Duinbergen integraal deel uit van 

hun manier van denken. Benoît Fondu 

Landscape architects (BE) voor de 

herstructurering van het landschap, 

Christoph Fink (BE) voor het vastbinden 

van een “plek” aan een idee, gedachte, 

ervaring van bewegingen, Matt Mullican 

(USA) voor de introductie van een stedelijk 

patroon als stelling en houding van het 

hedendaags maatschappelijke tegenover 

het geconstrueerde.

In een tweede laag wordt gedacht aan 

Olafur Eliasson (DK/D) voor specifieke 

plaatsgebonden confrontaties, Roman 

Signer (CH) voor het plaatsen van 

accenten in de context en Ann-Veronica 

Janssens (BE) voor het werken met 

natuurlijk en kunstmatig licht.

MASTERPLAN

Vanuit de gehele site wordt door de curator 

vanuit de functie van coördinator een 

“masterplan” – blauwdruk – te worden 

opgemaakt dat als basis dient voor alle 

interventies. Dit plan is een “sneuvelplan” 

waarop de verschillende geselecteerden elk 

vanuit hun eigen context bepaalde accenten 

leveren om het geheel te versterken. In 

die zin dient dit plan te worden opgevat 

als een onderlegger, zonder enig formeel 

standpunt, maar met de nodige vrijheid en 

openingen. op deze wijze kunnen eventuele 

nieuwe functies worden integreert om 

zonodig te zorgen voor een actualiteit 

van andere aanwezigheden dan louter de 

visuele en deze van de louter functioneel 

van toevallige doorgang van bezoekers 

en wandelaars of de noodzakelijke van de 

scheepvaart.

BENOIT FONDU LANDSCAPE 

ARCHITECTS

Het werk van de landschaparchitect 

Benoît Fondu is een eerste interventie 

die de sterkte aan het gehele territorium 

dient te geven, niet alleen aan de 

zichtbare laag van het landschap, maar 

tegelijkertijd gegroeid dient te staan 

vanuit de landschappelijke condities en 

bodemgesteldheid. Tevens doorheen de 

nieuwe functies kunnen aanpassingen 

worden toegevoegd aan het bestaande 

patroon. Dit nieuwe landschap – een 

landschappelijke tuin parallel aan de 

bestaande dijk, een nieuw concept voor 

de vrijwaring van het duinenlandschap 

– kan aldus nieuwe beelden doen 

genereren die zich tevens kunnen wijzigen 

doorheen het proces tijdens de aanleg 

zelf. Het negentiende eeuwse patroon van 

esthetische landschappelijkheid zoals het 

plan Stübben, wordt hierdoor overhoop 

gehaald door de integratie van een 

andere taal die ontstaat vanuit een nieuw 

wereldbeeld. Het plan ontstaat vanuit ene 

bewustzijn dat niets louter esthetisch meer 

kan zijn, dat er een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid is tegenover land en 

landschappelijkheid en dat dit landschap 

evenzeer een “constructie” is wil het zich 

vast houden aan een geheel van durende 

interventies.

CHRISTOPH FINK

Dit vernieuwd wereldbeeld en de ervaring 

ervan kan worden omgezet via een atlas 

van bewegingen die op bepaalde plaatsen 

verdichtingen van ervaringen doen 

ontstaan, door geschreven of gesproken 

reflecties, andere beelden, enz.  Het 

parcours rond de duinenkrater verwordt 

aldus tot een weerbarstig geheel waarin 

tevens ene poëtische kracht verscholen 

zit: het is een beweging van meerlagigheid: 

het pad is er als wandelweg, als fietsroute, 

pragmatisch, maar in tweede lezing 

–zoals elk landschap trouwens- is het 

pad een aaneenrijgen van bedenkingen, 

zichtlijnen, patronen, verhoudingen tot 

context en omgeving.

MATT MULLICAN

Het oeuvre van Matt Mullican is complexer 

dan de gereduceerde vormentaal van zijn w 

erken uit de jaren ’90. tekeningen ontstaan 

vanuit een bewust en onderbewust zijn. 

Het zijn patronen die 



we kennen en herkennen en die wel als 

begrijpbaar ervaren. Om die reden is zijn 

oeuvre (af)leesbaar door iedereen. Maar 

meer dan het grafische is zijn werk zijn 

de onderlinge redenen en discussies van 

belang om aldus via een complex systeem 

van dialogen, zelf een dialoog aan te gaan 

met constructies. Mentale en poëtische 

constructies die ene vertaalslag zijn van 

een generisch concept, een nadenken 

over het actuele aanwezig zijn van elke 

toeschouwer in een gegeven plaats.

ROMAN SIGNER

De dynamiek in het werk van de Zwitserse 

Roman Signer is deze van omgaan met 

natuurlijke elementen zoals zwaartekracht, 

windrichtingen, aanwezigheden van water 

en vuur, enz … Het zowel indruisen 

tegen als het aanvaarden van bepaalde 

wetmatigheden geven aan zijn interventies 

een kracht waarbij deels humor, deels een 

‘sérieux’ ter sprake komt maar steeds ene 

logisch resultaat wordt verkregen. Het 

gekunstelde van het tracé in het hoofd 

wordt omgezet naar een directe ervaring 

waarbij natuur(lijke) elementen aanleiding 

zijn om tegenreacties te doen ontstaan.

OLAFUR ELIASSON

Het werk van de Deens-IJslandse 

kunstenaar Olafur Eliasson baseert zich 

op wetenschappelijke experimenten en is 

gelinkt aan allerlei natuurlijke fenomenen 

zoals aarde, water, lucht, e.d. Via een 

onderzoek naar de inpassing en/of 

verstoring van het ene in het andere, via een 

supplementaire poëtische laag, worden 

landschapfragmenten, doorgangen, 

intervallen en toevallige aanwezigheden 

ondersteund en in vraag gesteld. Zijn 

werk bezit een soort van noodzakelijkheid 

omdat het de natuurlijkheid der dingen 

beklemtoont op basis van een voor de niet 

onmiddellijke voor de hand liggendheid. 

En tezelfdertijd blijven de resulterende 

beelden vol poëtische verwondering 

overeind.

ANN-VERONICA JANSSENS

Licht is sinds jaren één van de leitmotieven 

van de Belgische kunstenares Ann-

Veronica Janssens. De ervaring van 

een ruimte waar geen eindlijn is, los of 

deze nu vanuit een rookkamer wordt 

ontwikkeld of vanuit de witheid met 

afgeronde hoeken, of het trotseren van 

een bouwkundige constructie door licht 

als bindende structureel element aan 

toe te voegen, geven ene notie van 

conceptuele benadering die zich inlaat 

met een zekere graad van abstractie 

en afstandelijkheid maar onmiddellijk 

een vorm van aantasten geeft. Of een 

interventie nu tijdelijk is of blijvend, of ze nu 

door de handelingen van de toeschouwer 

gebeurt of door technische installaties, de 

dualiteit en meerlagigheid in het oeuvre 

van Janssens maakt dat elementen die 

zich vanuit nature reeds aanwezig zijn 

in het landschap te Duinbergen, door 

middel van een kunsttechnische bepaling, 

een andere beweging tot stand brengen 

die meer beklijvend is of, sterker nog, 

waardoor de bestaande fenomenen plots 

totaal anders kunnen worden bekeken.

MATT MULLICAN: COSMOLOGY OLAFUR ELIASSON: CONTEMPORIST

ANN-VERONICA JANSSENS: LIGHT AND FOG

CHRISTOPH FINK: ATLAS DER BEWEGINGEN

ROMAN SIGNER : ALLER/RETOUR
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 ADDENDUM BIJ UITGAVE ZDB

481. JACQMAIN (°05.1998, 2003)
 Uitgevoerd in 2003.
511. CERAMIQUE (°03.1999-2001, 2004-

2006, 2009-)

 Fase 2: woongebouw met 25 
wooneenheden, Stellalunet, Céramique-
terrein, 6200 Maastricht. Masterplan: 
Jo Coenen. Supervisor: Geert 
Coenen. Opdrachtgever: Stienstra 
Nouville. Technische uitwerking: Hoen 
Architecten, Maastricht. In uitvoering.

517. MEIR (°04.1999-2005)
 Studies in 2004 en 2005. 
 Niet uitgevoerd.
528. TU/e (1999-2002)
 Afstudeerders: Rob Willemse, Muriel 

Huisman, Judith Muijtjens, Theunis 
Vonk, Adriaan Boertjes.

532. PSK (°10.1999-2000)
 Niet uitgevoerd.
549. VDW-VK (°05.2000-2001)
 Niet uitgevoerd.
553. DURLET DEUR (°06.2000, 2002)
 Uitgevoerd in 2002.
556. F-INV (°01.2001, 2002-2003)

 Tolpoortstraat 74, 9800 Deinze. 
579. MDA (°02.2001-2002)
 Niet uitgevoerd.

P
                                                       (CKA) Christian Kieckens Architects

                          Antoine Dansaertstraat 60/2, 1000 Brussel, 2001-2004   

                                               Handelskaai 30, 1000 Brussel, 2004-   

_
_

Het hiernavolgende overzicht is een vervolg op 

het “Parcours” dat gepubliceerd is in 

Zoeken Denken Bouwen Deel #V en behandelt 

de werken en werkzaamheden vanaf september 

2001, inclusief een addendum met aanpassingen 

aan de vorige lijst.

In aansluiting op de vroegere kleurcoderingen is 

een vierde categorie toegevoegd: de periode van 

juridische dossiers (geel).

De bestaande onderverdelingen van boven naar 

beneden zijn behouden, met als gevolg dat er 

zich bepaalde overlappingen voordoen op 

sommige tijdstippen.

581. CAR (°03.2001, 2002-2003)

 Gentsesteenweg 20, 9420 Erpe-Mere 
(Burst). Kunstinterventie: Bruno Decré, 
courtesy Gallery C. De Vos.

 (fotografie: Reiner Lautwein)
582. HOF M’T #2 (°03.2001-2002)
 Niet uitgevoerd.
587. WAPPER (°04.2001-2005)
 Niet uitgevoerd.
588. MDA 2 (°04.2001-2002)
 Niet uitgevoerd.
591. ESC (°05.2001, 2002-2004)

 Schouwvegersstraat 3, IJzeren Leen, 
2800 Mechelen.

 (fotografie: Reiner Lautwein)
 ESC:J1 (°2004-2005) Juridisch dossier 

aangaande verwarming.
598. ARIS (°07.2001-2004)
 Stabiliteit: Gillet. Technieken: Setecsa.
 Niet uitgevoerd.
 ARIS:J (03.2004-)
 Juridisch vervolgdossier.
600. HK30 (°2001, 2003-2004)

 Herinrichting van industriële ruimten tot 
kantoor en woonplateau, Handelskaai 
28/30, 1000 Brussel. Opdrachtgever 
casco: Kathy Van den Bossche & Ton 
Maanicus. Technieken: Jan D’Hondt. 
Kunstinterventie: Peter Downsbrough.

 Opdrachtgever interieur kantoren: 
Christian Kieckens Architects.

 (fotografie: Reiner Lautwein)

602. MP 01 (07-11.2001)
 Begeleider van de Meesterproef 

Architectuur-Kunst van de Vlaams 
Bouwmeester, i.s.m. Mike Guyer.

603. CK:SL (°09.2001)
 Introductievoordracht “Œuvre récent” 

aan het I.S.A. Saint-Luc Liège.
604. AA 2 (10.2001-07.2002)
 Diploma Unit 5 aan de Architectural 

Association te London. Co-tutor: 
Caroline Voet.

605. RUM (°19.10.2001)
 Tekst  “Rumours” op meeneemblad 

n°111 in de tentoonstelling “Mutations”.
606. ZUM (°21.10.2001)
 Tekst “Steen en water” in opdracht voor 

tijdschrift A+.
 Niet gepubliceerd.
607. CT-A+ (°25.10.2001)
 Tekst “Buildingness” en publicatie 

van studentenwerk van Carolina 
Theodorakis in tijdschrift A+ 173.

608. CK:HVDV (07.11.2001)
 Voordracht aan het Henry van de Velde-

instituut te Antwerpen.
609. BACHE (°11.2001)
 Gevelbache ter aankondiging van het 

project “Ilôt Schuddeveld” te Brussel.
 Niet uitgevoerd.
610. LEVY (°12.2001-2002)
 Gevelontwerp ter goedkeuring van een 

geweigerde bouwaanvraag. Architect 
bouwaanvraag: Patrice Leunen.

 Opdracht stopgezet.



611. RV (°01-03.2002)
 Technische uitwerking van een “Kamer 

voor/van Richard Venlet”. Curator: 
Moritz Küng, in het kader van Biënnale 
Sao Paulo en sinds 2002 overgebracht 
naar deSingel, Antwerpen.

612. VLA (°02.2002-2004, 2004-2007)

 Wooncomplex met 32 appartementen, 
5 stadswoningen en 122 ondergrondse 
parkeerplaatsen. Vleminckveld 5-11, 
2000 Antwerpen. Opdrachtgever: 
Vooruitzicht nv.

 Fase #1. Stabiliteit en technieken: 
Abetec nv.

 Fase #2. Stabiliteit: Sum Research. 
Technieken: Ingenium nv. Tuinconcept: 
Avant-Garden.

613. T/A/A (°02.2002-2003)
 Project/voorstel en tekst “Topos Atopos 

Anatopos” voor kunstinterventies 
aan het Sluizencomplex te 
Evergem met projecten van: Michel 
Desvigne (landschap), Jürg Conzett 
(voetgangersbrug), Manon de Boer, 
Peter Downsbrough, Olafur Eliasson, 
Har Hollands (tijdelijke lichtinstallatie). 
Meervoudige opdracht via Vlaams 
Bouwmeester. Opdrachtgever: 
Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Afdeling Bovenschelde.

 Niet uitgevoerd.
614. MOT (°04.2002, 2002)

 Ruimte- en gevelconcept van Galerie 
Jan Mot, Antoine Dansaertstraat 191, 
1000 Brussel. Opdrachtgever: Jan Mot.

615. LIT 02 (°04.2002, 2002)

 Stand “Lithos” op Interieur 02, Kortrijk, 
Opdrachtgever: Bart Spillemaeckers.

616. CF/S (°04.2002-2003, 2003-2004)

 Gevelaanpassingen en lichtinvallen 
in een stedelijk huis, Emile 
Bouilliotstraat, 1050 Brussel. 
Opdrachtgever: Anne en Antonio 
Castro.Freire-Stichelmans. 
Interieurarchitect: François Marcq. 
Tuin: Erik Dhont.

617. SCM (°04.2002, 2002)
 Tentoonstellingsconcept “Sans 

Commune Mesure” in Le Fresnoy, 
Tourcoing. Commissaris: Régis 
Durand. Kunstenaars: Gary Hill, 
Pierre Bismuth, Pierre Giner.

618. CK:TU/e (10.06.2002)
 Voordracht “Recent Werk” aan de 

Technische Universiteit Eindhoven.
619. DIP 5 (°06.2002, 2002)
 Tentoonstellingslay-out Project Review 

Dip Unit 5, Architectural Association, 
London.

620. ZMM (°07.2002-2006, 2006-2007)
 Museale inrichting van de ruimten 

van het Zeeuws Museum, Abdijplein, 
4330 Middelburg. Opdrachtgever: 
Zeeuws Museum, Provincie Zeeland. 
Projectmanagement: Koch.

 ZMM:IN (°01.2004)
 Meervoudige opdracht voor het 

inkomgebouw o.l.v. Rijksbouwmeester 
Jo Coenen.

 Niet uitgevoerd.
 ZMM:C (°04.2005 / °04.2006)
 Inrichting van het museumcafé.
621. MT-MJB (°07.2002, 2003)
 Verbouwing van een appartement, 

Sleutelstraat 22, 1000 Brussel. 
Opdrachtgever: Mitja Tusek en Marie-
José Burki

622. COPY (°08.2002)
 Tekst “Copy/Paste” voor het tijdschrift 

Dits n°1, uitgave Mac’s, Grand-Hornu.
623. HA/OW (09.2002-)
 Lesopdrachten aan de Hogeschool 

Antwerpen,Departement Ontwerp-
wetenschappen, Afdeling Architectuur.

 2002-2003: International Studio, 
 medebegeleiders: Zeynep Uludag, 

Pinar Dinc.
 2003-2007: Studio i.s.m. Jan Thomaes
 2007-: verantwoordelijke studiedomein 

Architectuur & Cultuur.

624. LOM:P4 (°09.2002)

 Woongeheel met winkelruimte, 
Projectzone 4, Hertog Jansite, 3920 
Lommel. Opdrachtgever: Bema nv.

 Niet ingediend ontwerp.
625. LOM:P2 (°09.2002-2005, 2005-2007)
 Vier meergezinshuizen met 36 

wooneenheden en 8 winkelruimten, 
Klachloopstraat, 3920 Lommel. 
Laureaatproject van de wedstrijd 
voor Hertog Jansite, Projectzone 2. 
Opdrachtgever: Bema nv. Uitvoering: 
D&A.

626. LOM:P5 (°09.2002)
 Hotel Hertog Jansite, Projectzone 5. 

Opdrachtgever: Bema nv.
 Niet uitgevoerd.
627. ASO (°09.2002, 2002-2003)
 Project “Filatures and urban Fabric(s)” 

voor wedstrijd Stationsomgeving 
en Denderoevers, 9300 Aalst. 
Opdrachtgever: Stad Aalst, NMBS, 
De Lijn, De Post, Amylum nv. 
Laureaatproject.

 Medewerkers: Katrien Embrechts, 
Catrinus Tuinstra, Luc Van Helsen, Ann 

Vandenplas.
628. C/C (°10.2002)
 Tentoonstelling “Construire/Construit” in 

La Première Rue, Briey.
629. T/A/A:T (°10.2002, 2002)
 Tentoonstelling “Topos Atopos 

Anatopos” (project Sluizen 
Evergem) in de ruimten van CCNOA, 
Brussel. Installaties van Olafur Eliasson, 
Har Hollands, Manon de Boer, Peter 
Downsbrough, Jürg Conzett.

630. B&i (°02.11.2002)
 Tekst “Overleven” in Ludion-uitgave 

‘Claire Bataille en Paul ibens’.
631. COO (°12.2002)
 Kernverdichtingsproject op terrein 

langs de Markt, 9320 Nieuwerkerken. 
Opdrachtgever: Luc Cooman.

 Niet uitgevoerd.

632. FM (°01.2003)
 Grafische vormgeving van het boek 

‘Fabio Mauri’. Opdrachtgever: 
 Le Fresnoy, Tourcoing.
633. BOZ (°01.2003-2006, 2006-)
 Urban villa in het project ‘De Lagune’ 

te Bergen op Zoom. Opdrachtgever: 
Vesteda bv. Adviseur bouwheer: BBA. 
Technieken: VIAC.

634. BASEL (27/28.02.2003)
 Begeleider van studiereis naar Basel 

met deelnemers vanuit Vlaams 
Parlement i.o.v. Vlaams Bouwmeester.

635. N-O (°03.2003)
 Reflecties aangaande de veerponten te 

Nieuwpoort en Oostende. Selectie Open 
Oproep 0338 Vlaams Bouwmeester.

 Niet uitgevoerd.
636. T/A/A:T 2 (°03.2003)
 Tentoonstelling “Topos Atopos 

Anatopos” (project Sluizen Evergem) in 
de ruimten van het Cultureel centrum te 
Sleidinge. Installaties van Har Hollands, 
Manon de Boer, Peter Downsbrough, 
Jürg Conzett.

637. CH (03.2003)
 Studiereis naar Basel, Zürich, Bregenz, 

Chur, Vals.
638. B&i:T (°04.2003)

 Medewerking aan het 
tentoonstellingsconcept “Claire Bataille 
& Paul ibens”, DesignMuseum Gent.

 Gewijzigde uitvoering.
639. CVDB (°04.2003-2005, 2006-)
 Woning te 9550 Ressegem. 

Opdrachtgever: Carmen Van den 
Bossche. Uitvoering: Christiaan Ebinger. 
Interieur: Jo Lamberts.

640. GPN (°04.2003)
 Ruimtelijke herdefiniëring van de 

Galerie Philip Nelson te Parijs.
 Niet uitgevoerd.
641. PBH (°04.2003)
 Herinrichting van het binnenplein van 

het Provinciaal Begijnhof, 3500 Hasselt. 
Meervoudige opdracht. Opdrachtgever: 
Z33.

 Niet uitgevoerd
642. VP (°04.2003)
 Herdefinitie van het Vredespaleis te 
 Den Haag. Meervoudige presentatie 

voor de Nederlandse Rijksbouwmeester 
Jo Coenen.

 Niet uitgevoerd.
643. CK:DELFT (16.05.2003)

 Voordracht als deel van de inaugurale 
rede van de aanstelling van bOb Van 
Reeth als professor aan de Technische 
Universiteit Delft.

644. FOCH (°05.2003)
 Inrichting van het Fochplein, 3000 

Leuven. Selectie Open Oproep 0406 
Vlaams Bouwmeester.

 Niet uitgevoerd.
645. MP 03 (06-11.2002)
 Begeleider van de Meesterproef 

Architectuur-Kunst van de Vlaams 
Bouwmeester en Nederlandse 
Rijskbouwmeester, i.s.m. Mike Guyer en 
Koen Drossaert.

646. EUR (16-18.07.2003)
 Begeleiding van de Euregionale 

Workshop over het “Drielandenpunt”, 
i.o.v. de Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen.

647. AAC (20-22.08.2003)
 Studiereis naar het FolgeLandschaft 

n.a.v. de Architectuurwedstrijd 
Euregionale 2008.

648. JM/CK (08.2003)
 Gesprek “The Gallery Show, Part 

One” met Jan Mot, gepubliceerd in 
Newspaper 21,22,23.

649. BKP-N (09-11.2003)
 Medewerking aan het Beeldkwaliteitplan 

Nieuwpoort-Ganzenpoot. 
Opdrachtgever: WVI.

650. DENS (11.2003)
 Tentoonstelling van een gedeelte 

van het project “Densities” i.s.m. 

Peter Downsbrough in het Stedelijk 
Museum van Aalst, in het kader van 
de tentoonstelling “De utopie van de 
periferie”.

651. XPO (°11.2003-2004)
 Uitbreiding van de XPO-Hallen 

en ‘Rambla’, 8500 Kortrijk, i.s.m. 
architectenbureau Goddeeris. 
Opdrachtgever: XPO-Hallen.

 Niet uitgevoerd.
652. ARP (°12.2003, 2004)
 Tentoonstellingsconcept voor “Jean 

Arp. De Uitvinding van de vorm” in 
het Paleis voor Schone Kunsten, 
1000 Brussel. Commissaris: Maria 
Boras.

653. CK:LC (11.12.2003)
 Voordracht “Ilot Schuddeveld” in 

La Cambre Brussel, atelier Henri 
Simons.



654. VM-D:J (01.2004-2007)
 Woning Van Middelem-Dupont, 8460 

Oudenburg (ref n° 369). Juridisch 
dossier inzake loden dak.

655. NICHE (°01.2004)
 Feasability study voor een 

bouwblokdeel, Van Schoonbekeplein, 
2000 Antwerpen. Opdrachtgever: 

 Niche nv.
656. BOZAR-S (°01.2004, 2004)
 Verbouwing en inrichting van de 8 

winkelruimtes van het Paleis voor 
Schone Kunsten, Ravensteinstraat, 
1000 Brussel. (Victor Horta, 1919-
1928) OPdrachtgever: Paleis voor 
Schone Kunsten. Masterplan: Barbara 
Vanderwee. Stabiliteit: Laurent Ney & 
Partners. Technieken: Ingenium nv. 

 Opdracht stopgezet tijdens uitvoering.
657. ASO:T (°01.2004, 2004)

 Tentoonstelling van het masterplan 
“Filatures and urban Fabric(s)” in de 
Belfortzaal, 9300 Aalst.

658. BOZAR-M (°02-2004, 2004)
 Masterplan voor de interieure ruimten 

van het Paleis voor Schone Kunsten, 
Ravensteinstraat, 1000 Brussel (Victor 
Horta, 1919-1928). Uitwerking van 
tentoonstellingsparcours Le Bœuf, 
detailstudies voor horecaruimte, selectie 
van meubilair. Opdrachtgever: Paleis 
voor Schone Kunsten. Masterplan: 
Barbara Vanderwee. Technieken: 
Ingenium nv.

 Gedeeltelijke uitvoering.
659. CK:ABM (29.01.2004)
 Voordracht “Nieuwe Strategieën of 

Hernemingen?” aan de Academie van 
Bouwkunst, Maastricht.

660. ABS (°02.2004)
 Inleidende tekst “Absoluut?/ 

Architectuur?” in het boek ‘Absoluut 
Architectuur’.

661. ARP:F (°03.2004, 2004)
 Bezoekersbrochure bij de 

tentoonstelling “Jean Arp”. 
Opdrachtgever: Paleis voor Schone 
Kunsten, Brussel.

662. NRM (°03.2004)
 

Museale inrichting van het Nieuwe 
Rijksmuseum Amsterdam. Meervoudige 
opdracht via de Nederlandse 
Rijksbouwmeester Jo Coenen.

 Niet uitgevoerd.
 (fotografie: Niels Donckers)
663. SN (°03.2004)
 Wooneenheden op de hoek van een 

bouwblok, 9100 Sint-Niklaas.
 Niet uitgevoerd.
664. SIZA (°03.2004)
 Tekst “Casa a Oudenburg” in tijdschrift 

Lotus 121, Milano.
665. MADRID (06-10.03.2004)
 Studiereis naar Madrid en Extremadura.
666. CK:L (12.03.2004)
 Voordracht “Tentoonstellingslay-outs” 

aan de afdeling interieurarchitectuur, 
WENK, Gent.

667. CK:G/L (12.03.2004)
 Voordracht “Global / Local” aangaande 

de relatie tussen Kunst en Architectuur 
aan de Académie Royale, Brussel.

668. CK:ABS (12.03.2004)
 Introductievoordracht bij het verschijnen van 

het boek “Absoluut Architectuur”.

669. CK:AD&L (15.03.2004)
 Voordracht over recent werk voor 

“Actueel Denken en Leven”, De Werf, 
Aalst

670. CK:SG (29.03.2004)
 Voordracht over recent werk voor 

Studium Generale, Hogeschool 
Antwerpen.

671. S&O (°04.2004)
 Schetsontwerp “Sfinx & Obelisk”, 

bebouwing aan het station te 3500 
Hasselt.

 Niet uitgevoerd.
672. ODG (°05.2004)
 Masterplan voor de ontwikkeling 

van de Oude Dokken, 9000 
Gent, i.s.m. Belgroma/Grontmij 
en KPMG. Opdrachtgever: AG 
Stadsontwikkelingsbedrijf Gent. 2° Prijs.

 Niet uitgevoerd.
673. DURLET 04 (°04.2004, 2004)

 Stand “Durlet” op Interieur 04, Kortrijk. 
Opdrachtgever: Durlet nv.

 Gewijzigde uitvoering.
674. SP (°04.2004)
 Basistekst “Strategische (Methodische) 

Planning” als introductietekst voor 
kandidatuurstellingen bij wedstrijden 
aangaande infrastructuren.

675. PD>LF (°04.2004)
 Tekst “Short Takes. ‘Frames’ from a 

text in Progress on the Work of Peter 
Downsbrough, titled “Life. Letters. 
Context.”, gepubliceerd in ‘La ville qui 
fait signes’, uitgave Le Fresnoy.

676. BOF (°04.2004)
 Teksten “Generic/Specific”,“Architectuur/

Kunst”, Architectuurpublicaties”, “Pieter 
De Bruyne”, “Architectuur/Fotografie”,ter 
uitschrijving van pre-doctoraten 
(BOF-dossiers) aan het departement 
Ontwerpwetenschappen, Hogeschool 
Antwerpen.

677. CK:FFC (°07.05.2004)
 Voordracht over Masterplan Aalst aan 

de First Friday Club, Aalst.
678. BOZAR-H (°05.2004, 2004)

 Medewerking aan de tijdelijke 
akoestische installatie van Eckhard 
Kahle in de Horta Hall, Paleis voor 
Schone Kunsten, Ravensteinstraat, 
1000 Brussel (Victor Horta, 1919-1928).

 Verwijderd.
679. LIT 04 (°05.2004, 2004)

 Stand ‘Lithos’ op Interieur 04, Kortrijk. 
Opdrachtgever: Bart Spillemaeckers.

680. CK:PAS (01.06.2004)
 Voordracht over Masterplan Aalst aan service-

club Passerelle, Aalst.
681. CK:ET1 (15.06.2004)
 Voordracht voor Eternit in het 

Groeningemuseum, Brugge.
682. HK30 (°06.2004)

 Grafische vormgeving van kaart met 
aanduiding van adreswijziging.

683. B-H (°06.2004-2006)
 Stedelijk huis met handelsruimte en 

3 appartementen, Kolenmarkt 90-92, 
1000 Brussel. Opdrachtgever: Bill 
Hemmings. Stabiliteit: Dirtk Jaspaert.

 Niet uitgevoerd.
684. WIS (06.2004)
 Kandidatuurstelling met tekst en 

schetsontwerp voor Stelplaats 
van De Lijn te Gent-Wissenhage. 
Samenwerking met Grontmij 
Vlaanderen nv.

 Niet uitgevoerd.
685. SAN 2 (°07. 2004, 2005)
 Herinrichting van de ontvangstruimten 

in Drukkerij Sanderus, Ronseweg 65, 
9700 Oudenaarde. Opdrachtgever: 
Sanderus nv.

686. TAN (°07.2004-2005, 2005-2006)
 Parkeerplateaus op het terrein van 

Trefil Arbed Noord, 9050 Gentbrugge. 
Opdrachtgever: AG Stadsontwikkelingsbedrijf 
Gent. Stabiliteit en uitvoering: Grontmij 
Vlaanderen nv.

 (fotografie: Niels Donckers)
687. H/K (°07.2004)
 Invulling van de gehele site van Hopmarkt en 

Keizerspoort te 9300 Aalst. Samenwerking 
met Grontmij Vlaanderen nv. Selectie Open 
Oproep 0607 Vlaams Bouwmeester.

 Niet uitgevoerd.
688. BASEL (08-10.09.2004)
 Studiereis naar Basel.
689. ACK 1 (09.2004-2005)
 Tentoonstelling “Printing” in de voorruimte 

ACK, Handelskaai 30, 1000 Brussel. Werk 
van Johan Van Geluwe, Peter Downsbrough, 
Reiner Lautwein, Christoph Fink, Felix 
Gonzales-Torres.

690. R6 (°09.2004-2005)
 Reeks van 3 bruggen over de R6 te 

Mechelen. Opdrachtgever: Grontmij 
Vlaanderen nv.

 Niet uitgevoerd.
691. OOW (°09.2004)
 Politiecommissariaat, academie voor 

beeldende kunsten, bibliotheek, 2600 Wilrijk, 
Open Oproep 0715-0716-0717 Vlaams 
Bouwmeester.

 Niet uitgevoerd.

 (3D: Patrice Siebenaler)
692. S-S (°09.2004-2005)
 Woonhuis langsheen de Brandhoutkaai, 

1000 Brussel. Opdrachtgever: Jo en Nathalie 
Struyven-Strubbe.

 Niet uitgevoerd.
693. 175 (°10.2004, 2005)
 Tentoonstellingsvormgeving voor 

“175 Jaar Belgische Diplomatie”, 
Egmontpaleis, 1000 Brussel. 
Opdrachtgever: FOD Buitenlandse 
Zaken, Pers & Communicatie.

694. FOR (°10.2004)

 Volumestudie Carrefour op 
Pendelparkingsite te  9300 Aalst. 
Opdrachtgever: Foruminvest nv.

695. CK:E13-M (19.10.2004)
 Voordracht in het kader van de 

tentoonstelling “E13”, Maastricht.
696. CK:MA (21.10.2004)
 Voordracht over Masterplan Aalst, 

WENK Gent
697. CK:ET 2 (28/29.10.2004)
 Voordracht voor Eternit te Bièrges.
698. BASEL (30.10-02.11.2004)
 Studiereis naar Basel.
699. LUZERN (07-09.11.2004)
 Studiereis naar Luzern. 
700. CK:ACTUA (10.11.2004)
 Voordracht over recent werk, 

Universiteit Antwerpen.
701. MUUR (°11.2004, 2005)
 Muur als installatie in White Out 

Studio, Van Bunnenlaan 55, 8300 
Knokke-Heist. Tentoonstelling met en 
kunstinterventie van Willy De Sauter

 (fotografie: Karel Moortgat)
702. CK:E13-E (29.11.2004)

 Voordracht in het kader van de 
tentoonstelling “E13” aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

703. ? (°01.2005)
 Tekst “?” voor het Tribune/Festival 

d’Architecture, ISA Saint-Luc Liège.
704. MT-MJB 2 (°02.2005, 2005)
 Renovatie van en interventies in een 

herenhuis, Charles Demeerstraat, 1020 
Brussel. Opdrachtgever: Mitja Tusek en 
Marie-José Burki.

705. CH (05-10.03.2005)
 Studiereis naar Basel, Zürich, 

Winterthur, Bregenz, Liechtenstein, 
Chur, Vals.

706. ASO (°04.2005-)
 Supervisie-opdracht voor het 

Masterplan Stationsomgeving, 
9300 Aalst, met specifiek project 
inzake Statieplein. Opdrachtgever: 
Stad Aalst, De Lijn, NMBS.

 Kunstinterventies: Baukje Trenning 
(tegel), Vogt & Partner (lichtplan)

707. CK:ABA (08.04.2005)
 Voordracht aan de Academie van 

Bouwkunst te Arnhem in het kader 
van “NL NU”.

708. RAG (°05.2005, 2005)
 Medewerking en technische 

ondersteuning van 
tentoonstellingsvormgeving voor 
“Russia Avant Garde”, Paleis voor 
Schone Kunsten, Ravensteinstraat, 
1000 Brussel. Commissaris: Eugenia 
Petrova. Opdrachtgever: Europalia nv.

709. 175:F (°06.2005, 2005)
 Grafische vormgeving van folder 

“175 Jaar Belgische Diplomatie”. 
Opdrachtgever: FOD Buitenlandse 
Zaken.

710. CH (24-20.07.2005)
 Studiereis naar Basel, Zürich, Vals, 

Bern, La-Chaux-de-Fond.
711. TK (°08.2005, 2006)
 Tentoonstellingsvormgeving voor 

“Thierry Kunzel / Lumières du temps”, 
Le Fresnoy, Tourcoing. Commissaris: 
Raymond Bellour. Opdrachtgever: Le 

Fresnoy.

712. ZDB 2 (°08.2005-)
 Tweede versie van het boek Zoeken 

Denken Bouwen, eigen uitgave. 
Aanpassingen per semester.

713. SLH (°08.2005-2007)
 Inrichting van het Marktplein te 9450 

Sint-Lievens-Houtem. Laureaat Open 
Oproep 803 Vlaams Bouwmeester. 
Samenwerking met Grontmij 
Vlaanderen nv. Opdrachtgever: 

Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem.
714. AAL (°08.2005)
 Parkeerplateau te Aalter. 

Opdrachtgever: Grontmij Vlaanderen 
nv.

 Niet uitgevoerd.
715. ABR (08-12.2005)
 Lesopdracht met Atelier Stadshavens 

aan de Academie van Bouwkunst 
Rotterdam.

716. ACK 2 (°09.2005-2006)
 Tentoonstelling “Barokfotografie” in de 

voorruimte ACK, Handelskaai 30, 1000 
Brussel.

717. TUP (°09.2005)
 Visie voor de inplanting van kantoren 

in het nieuwe bedrijfsgebouw van 
Tupperware nv te 9300 Aalst. 
Opdrachtgever: Grontmij Vlaanderen 
nv.

 Niet uitgevoerd.
718. MPA (°10.2005-2006)
 Maritiem Park en interventies in 

het SteenMuseum, Kaaien, 2000 
Antwerpen. Opdrachtgever: Vrienden 
van het Nationaal Scheepvaartmuseum 

vzw.
 Niet uitgevoerd.
719. HODB (°11.2005)
 Uitbreiding CultuurCentrum te 3330 

Heist-op-den-Berg. Open Oproep 
722 Vlaams Bouwmeester. 
Opdrachtgever: Gemeentebestuur 
Heist-op-den-Berg.

 Niet uitgevoerd.
720. PAN7 (°11.2005-2006, 2006)
 Lesopdracht en 

tentoonstellingsconcept voor 

“Panorama 7 / Notre meilleur 
monde”, aan de Studio national des 
Arts Contemporains Le Fresnoy, 
Tourcoing. Commissaris: Philippe 
Dagen. Opdrachtgever: Le Fresnoy.

721. CK:@V (13.12.2005)
 Voordracht over Masterplan Aalst 

voor @Vitam te Aalst.



722. SMA (°01.2006)
 Gastenkamer / ontvangstruimte in het 

Stedelijk Museum, 9300 Aalst.
 Niet uitgevoerd.
723. BOZ:GK (°01.2006-)
 Gastenverblijf in project ‘De Lagune’, 

Bergen op Zoom.
 Niet uitgevoerd.
724. GYS (°01-03.2006)
 Woning te Kessel-Lo. Opdrachtgever: 

Marc Gysemans.
 Niet uitgevoerd.
725. CK:DET 1 (12.01.2006)
 Voordracht “Details” aan de Technische 

Universiteit Eindhoven.
726. SCHMUCK (°11.03.2006)
 Tekst “Schmuck”, gepubliceerd in 

Anspach Center News.
727. ERZ (°12.03.2006)
 Beeldenlijst en lezing “Erzieh/lung” 

op DVD naar aanleiding van de 
tentoonstelling bij CCNOA, 1000 
Brussel.

728. WIEN (04-08.03.2006)
 Studiereis naar Wenen.
729. CUR (°03.2006-2007)
 Uitwerking van nieuw curriculum 

Architectuur, Departement 
Ontwerpwetenschappen, Hogeschool 
Antwerpen. Samenwerking met Hans 
Barbier, Johan De Walsche, Geert 
Driesen, Kris Mys.

730. MAX (16.03.2006)
 Begeleiding bij Maximum Existenz, 

Katholieke Universiteit Leuven.
731. MEY (°03.2006-)

 Stedelijk geheel met 65 wooneenheden, 
binnentuin en ondergrondse 
parkeerplaatsen, Zandstraat/
Broekstraat, 1000 Brussel. 
Opdrachtgever: Bouwfonds Property 
Development Belgium nv. Adviseur 
bouwheer: Orientes. Stabiliteit, 
technieken en uitvoering: ASA.

732. CAR:J (°03.3006-)
 Kantoorgebouw Caractère te 9420 

Erpe-Mere: juridisch dossier inzake 
climatisatie.

733. OOS (°04.2006)
 Parkeerplateaus, luifel en voorplein 

aan station, 8400 Oostende. 
Kandidatuurstelling met concept. 
Samenwerking met Grontmij 
Vlaanderen nv en Johan Verborgh. 
Opdrachtgever: NMBS

 Niet uitgevoerd.
734. CK:ROT (06.04.2006)
 Voordracht over Masterplan Aalst aan 

service-club Rotary Aalst.
735. CK:DET 2 (19.04.2006)
 Voordracht “Details” in het CIVA, Brussel, 

in opdracht van Institut La Cambre.
736. LONDON (28-30.04.2006)
 Studiereis naar London.
737. FB (°05.2006, 2007)
 Verlichtingsarmatuur FB, productie:Kreon.
 Niet uitgevoerd.
738. R4 (°05.2006-)
 Voetgangers- en fietsbrug over de R4 te 

Gent. Opdrachtgever: Grontmij Vlaanderen 
nv.

739. 

ADSL (°28.05.2006)
 Tekst “Urban Scenography” ter introductie 

van de ADSL-week  2007 aan het 
Departement Ontwerpwetenschappen van 
de Hogeschool Antwerpen.

740. BASEL (15-18.06.2006)
 Studiereis naar Basel.
741. XPO:J (°06-12.2006)
 XPO-Hallen te 8500 Kortrijk: juridisch 

dossier inzake waterinsijpeling.
742. MEC (°06.2006-2007)
 Stedelijk hoekgeheel met commerciële 

invulling, De Merodestraat, 2800 
Mechelen. Opdrachtgever: Bouwfonds 
Property Development Belgium nv. 
Adviseur bouwheer: Mario Fancello.

 Niet uitgevoerd.
743. ACK 3 (°07.2006-)
 Tentoonstelling “Dyptics” in de 

voorruimte ACK, Handelskaai 30, 1000 
Brussel. Werk van Rémy Zaugg, Félix 
Gonzales-Torres, James Welling.

744. MB (°07.2006)
 Concept “Le Sujet” voor een 

Broodthaers-cabinet in het SMAK te 
9000 Gent. Meervoudige opdracht.

745. SWISS (°07.2006)
 Tekst “ArCHitekturen” (Swiss 

Mechanics)” voor de catalogus Interieur 
06.

746. MÜNCHEN (19-26.07.2006)
 Studiereis naar Marbach, Stüttgart, Ulm, 

München.
747. OBS (°07.2006)
 Logistieke uitwerking voor installaties 

in het Maison Grégoire (arch. Henry 
van de Velde, 1934), 1180 Brussel. 
Commissaris: Yolande de Bontridder. 
Opdrachtgever: Galerie L’Observatoire, 
Thomas Simon.

 Niet uitgevoerd.
748. FP (°08.2006)
 Tentoonstellingsconcept “Agencements” 

voor de collectie François Pinault in Tri 
Postal te Lille. Commissaris: Caroline 
Bourgeois. Opdrachtgever: Lille 3000. 

 Niet uitgevoerd.
749. B/L (°08.2006, 2006)
 Tentoonstellingsconcept voor “Patrick 

Keiller: London-Bombay”, Le Fresnoy, 
Tourcoing. Commissaris: Pascale Pronnier. 
Opdrachtgever: Le Fresnoy.

750. AAH (°08.2006-)

 Verbouwing van een industriële loods tot 
een internationaal onderzoekscentrum voor 
hedendaagse kunst, Coupure, 9000 Gent. 
Opdrachtgever: Annick en Anton Herbert. 

751. IMG_B/W (°09.2006-)
 Open boek met zwart-wit fotografie. Eigen 

uitgave.
752. IMG_BAROCK (°09.2006-)
 Open boek met fotografie van 

barokarchitectuur.
 Eigen uitgave.
753. CK:K/A (05.10.2006)
 Lezing in Lamot-center te Mechelen 

n.a.v. de publicatie van het boek 
‘Kunst in Opdracht’, uitgave: Vlaams 
Bouwmeester.

754. REG (°10.2006-)
 Bouwblok op de Prestibel-Site, 

Antwerpen-Linkeroever. Opdrachtgever: 
Prestibel Left Village nv.

755. NL (01/02.11.2006)
 Studiereis naar Nederland.
756. HA (°11.2006, 2007)
 Tentoonstellingsconcept voor “Histoires 

animées”, Le Fresnoy, Tourcoing. 

Commissarissen: Marta Gili, Juan 
Alvarez Reyes, Laurence Dreyfus, Neus 
Miro. Opdrachtgever: Le Fresnoy.

757. PAN8 (°11.2006-2007, 2007)
 Lesopdracht en tentoonstellingsconcept 

voor “Panorama 8”, aan de Studio 

national des Arts Contemporains Le 
Fresnoy, Tourcoing. Commissaris: 
Dominique Païni. Opdrachtgever: Le 
Fresnoy.

758. CK:TU_DELFT (15.11.2006)
 Lezing aan de TU Delft over de 

verschillen tussen België en Nederland 
inzake architectuur nu.

759. CK:LC (30.11.2006)
 Lezing aan La Cambre, atelier 

Maurizio Cohen & Pablo Lhoas, over 
“Scenografie CKA”.

760. ACD (°01-08.2007)
 Academie voor woord, muziek en dans 

te Dilbeek. Selectie Open Oproep 1204 
Vlaams Bouwmeester.

761. TUP#2 (01.2007)
 Feasability-onderzoek naar de 
 Tupperware-site te Aalst. 

Opdrachtgever: Bouwfonds.
762. CK:ISA_SL (01.02.2007)

 Lezing “Knowing is not enough” aan 
het Institut Supérieur d’Architecture 
Saint-Luc Liège over de problematiek 
‘Architecture / Exercise’.

763. CK:UG (12.02.2007)
 Lezing over “Scenografieën CKA” aan 

de Universiteit Gent, atelier Dirk 
 De Meyer en Bart Verschaffel.
764. A&C (13.02.2007)
 Tekst als inhoudbepaling van het 

studiedomein Architectuur & Cultuur, i.s.m. 
Haike Apelt.

765. CK:ABA (15.02.2007)
 Lezing in Capita Selecta-reeks aan de 

Academie van Bouwkunst Amsterdam.
766. ABR2 (02-06.2007)
 Lesopdracht aan Atelier Groot-Stedelijk 

Huis aan de Academie van Bouwkunst 
Rotterdam, i.s.m. Job Floris.

767. PAN8:CAT (°02.2007, 2007)
 Grafische vormgeving van catalogus 

“Panorama 8”, Opdrachtgever: Le 
Fresnoy, Tourcoing.

768. ASO:ART (°02.2007, 05.2008-)
 Uitschrijven van Kunst in Opdracht voor 

het gehele gebied van de openbare 
ruimte in het Masterplan Aalst, als 
uitbreiding van supervisie-opdracht.

 Fase 2: Curatoren: Hilde Teerlinck, Paul 
Lagring.

769. CK:ASO (20.02.2007)
 Lezing over het Masterplan Aalst, 
 Hoger Sint-Lucasinstituut, Gent
770. JDP (°02.2007, 2007)
 Vormgeving van tentoonstelling “ Les 

Boyadjian, photographes arméniens à 
la cour du Négus”, Hôtel de Sully, Paris. 
Commissaris: Marta Gili

771. P@S (°02.2007, 2008)
 Medewerking aan het project over 

multi-media en scenografie van de 

tentoonstelling “Place@Space”, Z33, 

Hasselt. Opdrachtgever: Jan Boelen. 
Commissaris: Liesbeth Huybrechts.

772. 70_07 (°03.2007)
 Tekst “Ingebeeld, uitgevoerd en 

verdwenen” over de activiteiten 
aan interieur en Xpo te Kortrijk. 

Opdrachtgever: Stichting Interieur vzw.
 Niet gepubliceerd.
773. CK:UNG (06.03.2007)
 Lezing over Oswald Mathias Ungers 

in de reeks Projectanalyse, deelvak 
Tijl Eyckerman, aan het Henry van de 
Velde-instituut, Antwerpen.

774. CK:UNG2 (09.03.2007)
 Lezing over Oswald Mathias Ungers als 

“Autonoom Concept”, aan de Academie 
van Bouwkunst, Rotterdam.

775. VIL (03.2007)
 Feasability en schets voor de site AN te 

Vilvoorde. Opdrachtgever: Bouwfonds 
Property Development.

776. MAC (03.2007-)
 Schetsontwerp en consulent voor de 

publieke ruimte te Machelen-aan-
de-Leie. Opdrachtgever: Grontmij 
Vlaanderen nv.

777. MAL (04-06.2007)
 Feasabilitystudie en masterplan voor 

de Malmar-site te 9000 Gent, i.s.m. 
Grontmij Vlaanderen nv. Opdrachtgever: 
AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.

778. CK/LF10 (°03.2007, 2007)
 Grafische vormgeving van boek 

“ARCH_LF10”, ter gelegenheid van Le 
Fresnoy_10 jaar.

 Niet uitgegeven.
779. BW_B_NRW (16-23.04.2007)
 Studiereis naar Baden-

Württemberg, Bayern en 
Nordrhein-Westfalen.

780. VDB_M (°05.2007)
 Herinrichting van een woonruimte. 

Opdrachtgever: Kathy Van den 
Bossche & Ton Maanicus.

 Niet uitgevoerd.
781. LON (26-28.05.2007)
 Studiereis naar London.
782. CK/TXT (°05.2007-)
 Grafische vormgeving van boek 

“TXT-ARCH” met een selectie van 
eigen teksten sinds 1982.

783. LF:TER(°05.2007)
 Scenografie van de 

tentoonstellingen “Territoires de 
l’image” in Studio national des arts 
contemporains Le Fresnoy, Tourcoing 

en Palais des Beaux-Arts, Lille. 
Commissaris: Madeleine Van Doren, 
Pascale Pronnier.

 Niet uitgevoerd.
784. ADSL08 (°05.2007, 2008)
 Uitwerking van de Extra Workshop-

week ADSL 2008 aan het Henry van de 
Velde-instituut, Antwerpen.

785. DV/AG (°05.2007, 2007)
 Scenografie van de tentoonstelling 

“Déjà vu? / Al Gezien?” aangaande 
design vanuit de collecties van het 
Design Museum Gent en Grand Hornu 

Images in de Salons Bergé te Brussel.
786. COP (°06-11.2007)
 Aanpassingen aan de inkomruimte en 

balie van bookshop Copyright, Gent.
 Winkelbalie uitgevoerd.
787. MM (°06.2007)
 Scenografie voor de voorstelling 

Monteverdi_Madrigalen in de Bijloke te 
Gent. Regie: Caroline Petrick. Gestopt.

788. ABV 08 (°06.2007)
 Projectvoorstel voor de Architectuur 

Biennale Venezia 2008. Opdrachtgever: 
Vai.

789. CK/VER (°07.2007-)
 Vertaling van recente 

architectuurinterviews.
790. M_K_W_D (12-23.07.2007)
 Studiereis naar Münster, Osnabrück, 

Wolfsburg, Herford, Weimar, Dresden, 
Frankfurt.

791. SLH2 (°08.2007-)
 Masterplan_voorontwerp voor het 

Marktplein van Sint-Lievens-Houtem. 
Opdrachtgever: Gemeentebestuur. 

Samenwerking: Grontmij Vlaanderen 
nv.

792. CK/TXT_INT (°08.2007)
 Grafische vormgeving van boekje met 

vertaalde teksten en interviews van 
architecten.

793. OOB (°09-12.2007)
 Ontwerp voor heraanleg van het 

Marktplein te Brakel. Opdrachtgever: 
Gemeentebestuur. Selectie Open 

Oproep 1004 Vlaams Bouwmeester.
794. CK:BG (18.09.2007)
 Voordracht in de Brakke Grond, 

Amsterdam. Organisatie: Arcam.
795. BOR (°10.2007-)
 Consulentopdracht voor de 

voetgangersbrug Bordet te Brussel-
Evere. Opdrachtgever: Grontmij 
Vlaanderen.

796. CK:10:10 (10.10.2007)
 Voordracht in Henry van de Velde-

instituut, Antwerpen. Organisatie: 
Archistenforum.

797. KÖLN (17/18.10.2007)
 Studiereis naar Köln.
798. MÜNCHEN (1-4.11.2007)
 Studiereis naar München en Bregenz.



799. RP (°01.2008)
 Tekst “Ronde Punten”, gepubliceerd in 

<H>art n°31.
800. CK:KUL (17.01.2008)
 Voordracht over de samenwerking met 

kunstenaars, Instituut voor kunst, KUL.
801. LON (04.02.2008)
 Studiereis naar London.
802. POP (°02.2008-)
 Ontwerp van het Marktplein te 

Poperinge. Consulentopdracht i.o.v. 
Grontmij Vlaanderen.

803. DC&P (°02.2008-)

 Ontwerp voor verbouwing van een 
hoeve te Aalst. Bouwheer: De Clercq & 
Partners nv.

804. OOD (°03-05.2008)

 Ontwerp voor zeven pleinen te 
Duinbergen. Selectie Open Oproep 
1406 Vlaams Bouwmeester. i.s.m. 
Fondu Landscape Architects.

 Niet uitgevoerd.
805. R/Z (18.03.08)
 Voordracht “Gerhard Richter / Peter 

Zumthor” in het auditorium van het 
Ludwig Museum, Köln, samen met 
Haike Apelt. Opdracht: Fondation 
Lhoist.

806. GEH (°03.2008-)
 Ontwerp voor de herverdeling van 

de ruimtes in Galerie Erna Hécey te 
Brussel, i.s.m. Peter Downsbrough.

807. STOCKHOLM (9-13.04.2008)
 Studiereis naar Stockholm.
808. ARN (18.04.2008)
 Audit-commissie voor de Academie van 

Bouwkunst te Arnhem, i.o.v. Hobeon.
809. HOPB (°05.2008-)

 Verbouwing van een industrieel pand te 
Anderlecht-Brussel. Bouwheer: Studio 
Hans Op de Beeck bvba.

810. OOI (°05.2008-)

 Herinrichting voor het In Flanders 
Fields Museum te Ieper. Selectie Open 
Oproep 1512 Vlaams Bouwmeester.

 Niet uitgevoerd.
811. PARIS (10-11.05.2008)
 Studiereis naar Paris.
812. BGM (°05.2008-)
 Inrichting bureau Galerie Greta Meert, 

Brussel.
 Niet uitgevoerd.
813. BASEL (5-8.06.2008)
 Studiereis naar Basel.
814. O-H (°06.2008-)
 Ontwerp van een voetgangers- en 

fietsersbrug te Oud-Heverlee. 
Consulentopdracht i.o.v. Grontmij 
Vlaanderen nv.

815. LOK (°07.2008)
 Schetsontwerp masterplan Lokeren 

i.o.v. Grontmij Vlaanderen nv.
816. ESC:J2 (°07.2008-)
 Escada-Huis, Mechelen: juridisch 

dossier inzake doorbuiging van 
vloerplaten.

817. CH/IT (07.2008)
 Studiereis naar Zwitserland en Italië.
818. C-W (°08.2008)
 Tekst “Several C-Words concerning 

Architecture” voor het ‘Liber Amicorum 
Richard Foqué’.

819. SER (08.2008-)
 Basistekst “Serendipity” en organisatie 

van de ADSL-week 2009 aan de Artesis 
Hogeschool Antwerpen.

820. ACCR (°08.2008)
 Tekst “Doelstellingen” voor de 

Interne KwaliteitsZorg en het 
ZelfEvaluatieRapport inzake de 
Accreditatie van het Departement 
Ontwerpwetenschappen aan de Artesis 
Hogeschool Antwerpen.

821. TER (°08.2008-)
 Opmaak van een matrix voor 

terrasmeubilair te Aalst.
822. WERF (°08.2008-)
 Opmaak van basisplan voor het 

Werfplein te Aalst. Opdrachtgever: 
Stadsbestuur Aalst. Lichtconcept: 

 Vogt & Partners, Winterthur.
823. LOM (°10.2008)
 Schetsontwerp masterplan voor 

woningbouwproject, 3620 Lommel, 
i.s.m. D&A. Opdrachtgever: Matexi nv.

824. MÜNCHEN (13-16.11.2008)
 Studiereis naar München.
825. GJM (°12.2008-)
 Ontwerp van hekwerk aan gevel 
 Gallery Jan Mot, 1000 Brussel
826. 301 (°20.12.2008)
 Tekst “Werkverzeichnis n°301” van 

Herzog & de Meuron, te publiceren in 
ISEL-magazine.

827. VGB (°26-27.12.2008)
 Tekst “Voorbij het goede bouwen over
 ontwerpmatig onderzoek aan de 
 Afdeling Architectuur, Artesis 

Hogeschool Antwerpen.
828. CKA-E (12.2009-)
 Uitwerking van CKA-Editions. Grafische 

vormgeving: Hans Gremmen. Uitgave: 
Christian Kieckens Architects.

829. BOOK (12.2007-)
 Samenstelling en grafische vormgeving 

van bureaupresentatieboek CKA.
830. KÖLN (10.01.2009)
 Studiereis naar Köln.
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