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Centraliseren en optimaliseren
“De goed ontsloten ligging op de site 
Zuid biedt veel potentieel voor een 
optimale invulling van de stadsdien-
sten in de drie gebouwen”, horen we 
van architect Johan Bosschem van SAR 
architecten. “Binnen een scherp bouw-
budget bieden we logische oplossingen 
aan. En integreren we de principes van 
het Nieuwe werken. Het vernieuwde 
administratief centrum zal zo de stede-
lijke dienstverlening centraliseren en 
optimaliseren. De Gentse burger zal er 
terecht kunnen voor dienstverlening van 
onder andere Burgerzaken, Migratie, 
Wonen, Stedenbouw, Milieu, Economie, 
Mobiliteit, Onderwijs en Opvoeding.”

De stadsadministratie krijgt daarvoor 
een nieuw helder en open ontvangstpa-
viljoen. Bereikbaar vanaf het Woodrow 
Wilsonplein. Via een royale trap en 
een buitenlift leidt dit naar een nieuw 
verhoogd plein. Aan de parkzijde 
komen zuidgerichte zittrappen met zicht 
naar het Koning Albertpark.”

Bezoekers worden onthaald in een 
attractieve hal met doorzicht naar park 
en plein. Alle publieksruimtes bevin-
den zich op het gelijkvloers voor een 
optimale toegankelijkheid. Onder de 

inkomhal, vlakbij de ingang, komt een 
grote fietsenstalling voor bezoekers en 
personeel.

Renovatie van de bib
In hun ontwerp besteedde het archi-
tectenteam veel aandacht aan de 
herwaardering van de site. Een waar-
debepaling van het EGW gebouw door 
kunsthistorici Patrick Viaene en Gertjan 
Madalijns leidde daarbij tot de juiste 
ontwerpbeslissingen.

“De bibliotheek was oorspronke-
lijk bekend als het administratief en 
propagandacentrum van de Gentse 
Elektriciteit-, Gas- en Waterbedrijven 
(EGW). Het werd in 1955 ontwor-
pen door Geo Bontinck op de plaats 
waar van 1850 tot 1930 het Gentse 
Zuidstation stond.” 

“Na een ruimtelijke evaluatie beslisten 
we het bestaande toegangsgebouw af 
te breken. Dit biedt kansen om de auto-
nomie van de waardevolle architectuur 
van het gebouw te herwaarderen en de 
link tussen het Woodrow Wilsonplein en 
het stadspark te versterken.” 

“Door terug te gaan naar de oorspron-
kelijke configuratie uit de beginperiode, 

Het Zuid in Gent is een begrip. Een beetje zoals de Korenmarkt 
en de Graslei. Kenmerkend zijn er het winkelcomplex, de Vooruit, 
het Park en uiteraard de vroegere bibliotheek en het Administratief 
Centrum van Stad Gent. Deze laatste twee ondergaan de komende 
jaren een ware metamorfose. Want met de verhuis van de bib 
naar het nieuwe gebouw aan De Krook, komt er ruimte vrij. En 
die zal ingezet worden als hedendaags, duurzaam en toegan-
kelijk onthaal tot de administratieve diensten van Stad Gent. In 
2016 werd hiervoor een studieopdracht uitgeschreven 
die uiteindelijk gewonnen werd door SAR architecten in 
samenwerking met het Nederlandse Kraaijvanger ar-
chitecten. Hun opdracht: de opmaak van een masterplan voor 
ontsluiting van de gebouwen met het Woodrow Wilsonplein, het 
park en de verkeersstromen alsook de herinrichting van de bib 
en de publiekstoegankelijke delen van het administratief centrum. 
SAR architecten en Kraaijvanger werkten onlangs het definitieve 
ontwerp af. De aanbesteding is gepland in september 2018, de 
opening begin 2021.
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herstelden we de vroegere eenheid van het gebouwen-
complex. Dit impliceert niet de integrale reconstructie 
van niet meer aanwezige, vroegere elementen. Maar 
wel het vrijmaken en restaureren van oorspronkelijke 
elementen van het gebouw uit de jaren 1950, die door 
latere ingrepen vandaag aan het zicht zijn onttrokken.”

“Bijzondere aandachtspunten zijn daarbij: maximaal 
respect voor de bestaande materialen en vormgeving én 
het reversibel karakter van toevoegingen in functie van 
een optimale klimaatbeheersing, verbeteringen inzake 
de circulatie en praktische gebruiksmogelijkheden, de 
veiligheid van de gebruikers. Deze worden uitgevoerd 
met een hedendaagse vormgeving.”

Bijzondere aandachtspunten:
• De fijne, smalle raamprofielen in aluminium 

van het ‘wall-span’: we willen de oorspronke-
lijke dimensies in het schrijnwerk respecteren. 

• De hoge voorhal als architecturale parel: 
bijzondere eerbied zal gaan naar een integraal 
behoud en het versterken van de erfgoedkwali-
teiten van de voorhal.

• Behoud van oorspronkelijke plafonds op de 
eerste verdieping

• Onderzijde dakluifels van de hoogbouw
• Renovatie van de waardevolle trappenhuizen 

en liften 
• Renovatie van de middengang en de kantoren 

op de eerste verdieping

• Behoud van de EGW fries en het resterende 
gedeelte van de luifel erachter.

Eenheid van de site
“Tussen het EGW gebouw en het AC gebouw komt de 
agora. Het betreft een lichte staalconstructie gedragen 
door slanke buisprofielen waarvan de architectuur refe-
reert naar de vroegere luifel van Geo Bontinck. De glas-
gevels zijn bescheiden teruggetrokken ten opzichte van 
de kolommen, het vlakke dak steekt genereus uit en het 
is even hoog als de luifels omheen het EGW gebouw 
waardoor eenheid ontstaat.”

Kraaijvanger architects
Het Rotterdamse Kraaijvanger Architects 
maakt omgevingen om te ontdekken. 
Omgevingen waar mensen werken, leren 
en genieten, zoals openbare interieurs, 
publieke gebouwen en stedelijke ruimtes. 
Hier vinden ontmoetingen plaats en 
worden mooie herinneringen opgebouwd.

Voor het architectenbureau is elk gebouw 
uniek. Ze identificeren zich bij elk ontwerp 
met de opdrachtgevers, gebruikers, bezoe-
kers en makers van gebouwen. Voor een 
goed eindresultaat worden zij betrokken 
vanaf de eerste schets tot ver na de fees-
telijke opening. Met oog voor een duur-
zame toekomst, context en detaillering. Zo 
ontwierpen ze enkele nieuwe stadskanto-
ren voor Utrecht en Venlo en renoveerden 
ze het stadskantoor in ’s-Hertogenbosch.

www.kraaijvanger.nl
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“Toch affirmeert het paviljoengebouw zich auto-
noom ten opzichte van de aanleunende gebou-
wen. De sokkel met fietsenparking en logistieke 
functies is in materialisatie en met haar trappen 
verweven in de omgevingsaanleg van het park en 
het Woodrow Wilsonplein. De heldere agora en 
naastliggende open doorgang hebben een bijzon-
der open karakter.”

“Het paviljoen verwijst naar parkarchitectuur zoals 
in het Retiropark in Madrid, de pergola-architec-
tuur in het Citadelpark Gent en de Casa do Baile 
in Pampulha (Brazilië) van Oscar Niemeyer. Deze 
typologie draagt op stedenbouwkundig niveau bij 
aan de eenheid tussen gebouwen en park. Het is 
een zachte overgang tussen de stedelijkheid van 
het plein en het park.”

Relaties tussen de gebouwen
“Functioneel is de agora sluitsteen van de site. 
Het omvat de publiekszone en is de toegangs- en 
ontvangsthal van de burger. Het gebouw zorgt 
voor oriëntatie, informeert en leidt bezoeker. Het 
is de overgangszone naar de themabalies die zich 
op hetzelfde niveau in een afsluitbaar deel van het 
AC gebouw bevinden.”

“Via een plastische monumentale trap of een open 
lift kan de bezoeker naar een passerelle die aansluit 
op de centrale vergaderzone op de eerste verdie-
ping van het EGW gebouw. Meteen de verbinding 
voor de medewerkers met de backofficezones 
in het A gebouw. De wanden van de passerelle 
bestaan uit verticale lamellen, op de kop ervan 
over de volle hoogte LED-strips voorzien. Ze wordt 
het een gigantische mediawand die kan gebruikt 
worden voor info over evenementen in Gent. Door 
haar drie glasgevels verliest de agora nooit haar 
ruimtelijke band met het park.”

Toekomstbeeld op langere termijn
Los van het ontwerp dat nu wordt gerealiseerd 
kunnen een aantal toekomstige ingrepen op en 
rond het plein nog meer functionele en ruimte-
lijke kwaliteit realiseren. In hoofdlijn zouden de 
ruimtes die nu nogal versnipperd worden duide-
lijker gedefinieerd kunnen worden: het Woodrow 
Wilsonplein en een intiemer Frankrijkplein op de 
kop van de Muinkaai. Daartoe zou de inrit van de 
ondergrondse parkeergarage minder dominant op 

SAR architecten
Onder leiding van architect Johan 
Bosschem is SAR architecten uit Gent 
vooral gekend door de realisatie van 
de Vives hogeschool campus Brugge 
waarmee ze in 2009 genomineerd werden 
voor de ‘WAF award’, het kantoorge-
bouw ‘I’ op de Middelheimcampus van 
Universiteit Antwerpen en tal van gebou-
wen voor onderwijs waaronder de nieuwe 
Hotelschool RHIZO te Kortrijk waarmee 
zein 2013 de ‘Arch School Award’ behaal-
den. Het team wordt nog bijgestaan door 
De Klerck Enginering voor technische 
uitrusting, stabiliteitsstudie en EPB en 
Bureau De Fonseca voor de akoestiek.

www.sararchitecten.be
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het plein moeten komen te staan of zelfs 
verdwijnen. Door de doorgaande logistiek 
op bescheidener manier over het plein te 
leiden, ontstaat een pleinruimte die evene-
menten kan herbergen met langs de plint 
van shoppingcenter Zuid een luwe terras-
zone op de zonzijde.” 

“Het Koning Albertpark wordt waar moge-
lijk langs het centrale bouwvolume in groe-
nelementen doorgezet tot op het plein. Dit 
gevoel wordt verder versterkt door in de 
lengterichting van het park boomstructuren 
langs de bouwvolumes door te zetten.” 

“Wellicht is het haalbaar om op termijn het 
bus- en tramstation compacter te organi-
seren, zodat voor reizigers logischer loop-
lijnen dwars over het plein ontstaan. Een 
andere logische verbinding is te maken 
vanuit de druk befietste Tweebruggenstraat 
naar het park, aansluitend op de ingang 
van de nieuwe ondergrondse fietsparking.”

Duurzame ambitie
“We willen een duurzaam ontwerp reali-
seren dat optimaal voldoet aan de eisen 
geformuleerd in de projectdefinitie, daarbij 
willen we ook rekening houden met ambi-
ties op langere termijn waarbij het gebouw 
instaat voor een optimale dienstverle-

ning nu, maar ook over 10 jaar. Uiteraard 
hebben we geen glazen bol, waardoor de 
ingrepen die we nu doen zoveel mogelijk 
flexibiliteit naar de toekomst bieden”, aldus 
Bosschem.

Hoe gaan de ontwerpers om met 
duurzaamheid?

• Het ontwerp is niet alleen inpasbaar 
in de huidige stedenbouwkundige 
structuur, het wordt ook een kata-
lysator voor toekomstige steden-
bouwkundige ontwikkelingen van 
het stadspark en de omliggende 
pleinen.

• De principes van duurzaamheid 
werden al van bij het ontwerp 
bewust geïntegreerd. Het is geen 
saus die achteraf is toegevoegd.  

• Het EGW gebouw wordt respect-
vol gerestaureerd en duurzaam 
ingevuld

• De architecten maken gebruik van 
de bestaande verticale circulaties, 
en passen deze indien nodig aan 
de actuele normering aan. 

• De gevels van het AC gebouw 
worden duurzaam afgewerkt. 

• De continuïteit van het functione-
ren van het AC gebouw tijdens de 
werken wordt gegarandeerd.

4 categorieën, meer dan 1700 projecten, 1200 ontwerpers 
interpreteren de buitengewone rol van een veelzijdig 
en eigentijds compositie-element: het keramische 
materiaal, de essentiële protagonist van elk residentieel 
architectuurproject.

Dien uw werk in !

Registratiedeadline 31.12.2018
www.grandprixcasalgrandepadana.com

elfde editie

Internationale Architectuur Competitie
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INHOUD

16 STAD GENT VERNIEUWT

Het Zuid in Gent is een begrip. Kenmerkend zijn er het winkelcom-
plex, de Vooruit, het Park en uiteraard de vroegere bibliotheek en het 
Administratief Centrum van Stad Gent. Deze laatste twee ondergaan de 
komende jaren een ware metamorfose. 

39 WTF. (WATT THE FIRMS)

De Gentse projectontwikkelaar Revive vormde de loodsen van de  
voormalige Elektrion-site om tot een bedrijvencentrum met een twintigtal 
kantoorunits. Het bedrijventerrein, WATT The Firms, is een innovatief en 
duurzaam gebouw waar creatieve bedrijven zich kunnen vestigen. 

92 DUJARDYN ARTCONCEPT

Tijdens het interview bij Steven en Brecht van Dujardyn Artconcept in 
Oostrozebeke liepen we door een stevige deur met het deurbeslag 
van de Notre-Dame van Parijs. Een aandenken aan hun inbreng in dit  
prestigieuze project. Een gesprek met meester-smeders Dujardyn.

/ Inhoud // Inhoud /

24 KASTEEL GROENENDAEL

Het Groenendaalcollege in de Gagelveldenstraat in Merksem lijkt een 
school zoals een andere, maar niets is minder waar. In het midden van 
het domein ligt een grote vijver met erachter een idyllisch kasteel.
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44
CRKC VAKDAGEN

De vakdagen van het CRKC - ‘Zorgen 
voor morgen?’ - in Gent en Hasselt  
hielden de vinger aan de pols van de 
laatste ontwikkelingen in het religieus 
erfgoedlandschap. 

70
BESTBEND: MEESTERS IN 
BUIGEN
BestBend is al meer dan veertig jaar 
specialist in het buigen van aluminium. 
De buigers bij BestBend zijn vaklieden, 
die hun ambacht in de praktijk leren 
en steeds verder verfijnen.

58
3D SCANNING 

De huidige methoden inzake 
3D-digitalisering zorgen voor een pak 
meer gegevens van bestaande gebou-
wen. Een belangrijk hulpmiddel met 
het oog op een renovatie.

62
KONINGIN ELISABETH-
ZAAL ANTWERPEN
Op de gronden van de oude zaal 
startte de de THV Elisabeth in 
juni 2014 met de bouw van een  
prestigieus nieuw complex. 
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Heb je een vraag?
Of een idee? Wil je een project aanbrengen?  
Of wil je schrijven voor dit boeiende magazine?  
Laat het ons weten. We luisteren heel graag naar u. 

Je kunt ons bereiken via
Simon Ooghe

+32 479 517 361
sooghe@omicron-media.be




