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Abstract

The focus of this graduation project is designing a museum of modern art for the city of 
Antwerp. The final design is a ‘research driven design’ based on three factors: (1) the 
qualitative and quantitative program definition as a result of the collective research, (2) the 
literature research and case-study which clarifies the modern requirements of the user 
and also the design tools for a museum and (3) the analysis of the site which contributes 
to the contextual design solutions.

The current situation shows the neglect of the relation between the Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen (MHKA) and its environment. Moreover the museum is 
exposing both architectonic as programmatic obstacles and it maintains a strong demand 
towards a new design for the museum. The main essence in the design is creating a 
museum in where the interior focuses on providing a large variety of public spaces. The 
building volume will be located on a triangular lot between two existing buildings, and 
needs to be integrated with the historical urban tissue of Antwerp.

A solution for building level is achieved by creating a strong separation between the 
exhibition halls and the supporting functions of the museum. The transparent volume 
between those two particular volumes serves as the organizing system of the entire 
building and it accentuates the sightline from the modern part to the historical part, south 
of Antwerp. Because of this, the design is becoming clear and efficient by clustering 
the supporting functions into one volume. On the other hand, the primary exhibitions 
are those in the gallery and other halls and they are strongly emphasized as the most 
important spaces of the entire museum. The constructive cores are applied in the 
supplementary part as well as in the exhibition area for housing the needed lavatories, 
storage, exhibition, (emergency) staircase, shaft and elevators.

To enhance the characteristics of the building, there has been chosen for a modern 
composition of the façade in where a certain measurement system is the base of the 
created lines. Hereby the museum meets rationalism and the façade result in being better 
understood.

The most public functions of the museum are located on the ground floor: a grand 
café, museum shop, multifunctional zone, talking areas, offices and exhibition halls. The 
basement is housing an auditorium, installation facilities, storage rooms, management 
and an extensive depot. The more educational functions as the library for media and 
literature, and a documentation room are spread out over the second and third floor of 
the supplementary building volume. Several working places are located around a void, 
which result in a benefit of natural daylight. Every single hall of the three exhibition halls 
has its own character and is designed according to special techniques to create an 
innovatory exhibition of the modern art. Bringing a visit to the museum will result in an 
interesting adventure that ends in a final exposition with Panamarenko as culmination. 
This dome, with a panoramic view of Antwerp, exhibits the works of the Belgian sculptor 
Panamarenko. This brings the artworks to a whole new dimension and it will become 
attractive to worship his art.

The final result of the design process shows that making use of a combination between 
new and traditional design techniques, it is possible to create an attractive and 
representative museum for modern art, inside the historical urban tissue of Antwerp.
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Samenvatting

De afstudeeropgave richt zich op het ontwerpen van een museum voor moderne kunst 
voor de stad Antwerpen. Het ontwerp is een ‘research driven design’ gebaseerd op drie 
factoren: (1) het kwalitatieve en kwantitatieve programma van eisen als resultaat van het 
collectieve onderzoek, (2) het literatuuronderzoek en de casestudie welke inzicht geven in 
de moderne gebruikseisen en designtools van een museum en (3) de locatieanalyse die 
bijdraagt aan contextuele ontwerpoplossingen.

In de huidige situatie is de relatie tussen het Museum voor Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (MHKA) en de directe omgeving verwaarloosd. Bovendien is het museum 
aan zowel architectonische als programmatische knelpunten onderhevig en is er een 
sterke vraag naar een nieuw museumontwerp. De essentie van de ontwerpopgave 
is het creëren van een museum waarbij in het interieur gezocht wordt naar een grote 
verscheidenheid van publieksruimten. Het bouwvolume wordt tussen twee bestaande 
gebouwen ontwikkeld op een driehoekige bouwkavel en dient geïntegreerd te worden 
met het historische stedelijke weefsel van Antwerpen.

Op gebouwniveau wordt de oplossing gevonden door een sterke scheiding te creëren 
tussen de expositiezalen en de ondersteunende functies van het museum. Het 
transparante volume tussen de twee massa’s vormt het organiserende stelsel van het 
gebouw en benadrukt de zichtlijn van het moderne en historische gedeelte van Antwerpen 
Zuid. Het ontwerp wordt hierdoor overzichtelijk en efficiënt door de clustering van de 
ondersteunende functies in één volume. Daartegenover zijn de exposities in de galerij en 
in de verschillende zalen elementair en worden ze sterk benadrukt als de belangrijkste 
ruimtes van het museum. Constructieve kernen zijn zowel in het ondersteunende deel als 
het expositiedeel van het gebouw aangebracht voor het huisvesten van de benodigde 
toiletten, opslag, expeditie, noodtrappen, schachten en liften.

Om de representativiteit van het gebouw te versterken is er gekozen voor een moderne 
gevelcompositie waarin het lijnenspel is uitgezet volgens een maatsystematiek. Het 
nieuwe museum voldoet daarmee aan de rationaliteit en daardoor wordt de gevel beter 
afleesbaar.

De begane grond huisvest de meeste publieke functies: het grand café, museumwinkel, 
multifunctionele zone, spreekruimtes, kantoren en expositieruimtes. In de kelder zijn 
het auditorium, installatievoorzieningen, collectieopslag management en een uitgebreid 
depot gevestigd. Educatievere functies zoals de mediatheek, documentatieruimtes en de 
bibliotheek zijn verspreid over de tweede en derde verdieping van het ondersteunende 
volume. Rondom de  vide zijn werkplekken gesitueerd en  deze ruimtes zijn voorzien van 
voldoende daglicht. De drie tentoonstellingszalen hebben ieder een eigen karakter en zijn 
ontworpen aan de hand van speciale technieken om zo de moderne kunst vernieuwend 
te laten exposeren. Het museumbezoek wordt daarmee een interessant avontuur dat 
eindigt met een hoogtepunt in de laatste Panomaranko tentoonstellingszaal. In deze 
koepel worden de werken van de Belgische kunstenaar Panamarenko gepresenteerd met 
een panoramisch uitzicht over Antwerpen. Het brengt de kunstwerken daarmee naar een 
nieuwe dimensie en het wordt op deze manier attractief om kunst te bekijken.

Het resultaat van de ontwerpopgave laat zien dat door gebruik te maken van een 
combinatie van nieuwe en traditionele ontwerptechnieken, een attractief en representatief 
museum voor moderne kunst in het historische stedelijk weefsel van Antwerpen kan 
worden geïntegreerd.



6



7

Voorwoord

Voor u ligt het afstudeerverslag dat zich richt op de ontwerpopgave van het Museum voor 
Moderne Kunst Antwerpen. Het afstudeerproject is het resultaat van het afstudeeratelier 
‘ Museum voor Moderne Kunst (MMK)’ 2015 aan de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven richting Architecture. Het proces is begonnen met 
een M3 collectief vooronderzoek naar de typologische ontwikkeling van het museum. 
Deze studie is een zeer uitdagende, omdat geen gebouw zo complex is als een 
museum. Er dient met verschillende aspecten rekening gehouden te worden waarbij 
naast de tentoonstellingszalen, het museumgebouw tegenwoordig ook ondersteund 
wordt door een winkel, een restaurant, kantoren en overige functies. In het gezamenlijke 
boek ‘Museum voor Moderne Kunst’ van het afstudeeratelier wordt de stedelijke, 
landschappelijke en maatschappelijke context betrokken om de typologische ontwikkeling 
van het museum in kaart te brengen. Dit onderzoek ligt ten grondslag aan de individuele 
ontwerpopgave.

Dit afstudeerverslag is opgebouwd uit twee delen: een literatuuronderzoek en 
locatieanalyse gekoppeld aan de ontwerpopgave. In het literatuuronderzoek wordt de 
relatie tussen architectuur en de perceptie onderzocht. Ook worden de moderne trends 
van de museumarchitectuur beschouwd aan de hand van best-practices. Deze kennis 
samen met de casestudies dragen bij aan de uitgangspunten voor de ontwerpopgave. 
Het resultaat is een ‘research driven design’, een ontwerp dat door onderzoek wordt 
gedreven. Het betreft een modern museum, integraal ontworpen in het historisch stedelijk 
weefsel van Antwerpen. 

Het afstudeeratelier heeft mijn kennis op het gebied van moderne en traditionele 
architectuur positief beïnvloed. Dankzij de studie naar goede referentieprojecten, kan ik 
zowel ruimtelijke als technische concepten grondiger begrijpen. Ik zou dit proces alleen 
niet voltooid kunnen hebben en graag wil ik in dit voorwoord mijn begeleiders van het 
atelier ir. M. (Martien) Jansen en M.H.P. (Marco) Notten MSc, bedanken voor hun kritische 
houding en begeleiding gedurende het afstudeerproject. Eveneens wil ik prof.Dipl-Ing 
C.(Christian) Rapp, professor van de leerstoel Rationele Architectuur, bedanken voor zijn 
scherpe feedback tijdens de colloquia. Daarnaast wil ik de volgende belanghebbenden 
bedanken, die hun medewerking hebben verleend aan dit afstudeerproject: CONIX 
RDBM Architects Antwerpen, MuHKA Museum voor de Hedendaagse Kunst Antwerpen, 
Felix Archief Antwerpen, medestudenten, vrienden en vooral mijn familie.

Najib Amali
Januari 2016
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Introductie
Het moderne museum

De opkomst van de moderne kunst aan het begin van de 20e eeuw heeft geleid tot 
een nieuw type museum. Het museum voor moderne kunst differentieert zich van het          
traditionele museum, zoals ontstaan in de Renaissance. Nieuwe perspectieven op het  
gebied van architectuur zijn voort gekomen vanuit technologische ontwikkelingen als 
gevolg van de oorlogen in de eerste helft van de 20e eeuw. Deze veranderingen hebben 
ontwerpers de kans gegeven te experimenteren met nieuwe materialen, technieken ten 
koste van de op dat moment heersende tradities op het gebied van architectuur. Het   
verlangen, waarbij de oude maatschappelijke, politieke en architectonische opvattingen 
opzij worden gezet en daarvoor in de plaats een nieuwe stijl wordt afgelost. 

Deze vrijheid van de architect is gebonden aan de constructieve en industriële             
mogelijkheden. De nieuwe verscheiden kunstvormen die zijn ontstaan sinds de 
opkomst van de moderne kunst, vragen om een nieuw soort tentoonstellingsruimte 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar aspecten als ruimteordening, flexibiliteit en licht. 
Bovendien speelt de media een belangrijke rol in de presentatie van de kunst. Hierbij 
wordt gebroken met tradities en heerst een sterke drang om te experimenten. Onder 
invloed van de toenemende economische druk verandert het museum langzaam maar 
zeker van een door de staat gefinancierde instelling in een cultureel tempel. Om het 
museum toegankelijk te maken voor alle lagen van de bevolking, wordt de architectuur 
opengebroken, waarbij naast het behoud van kennis en cultuur, het museum zich nu 
noodgedwongen ook moet richten op het trekken van een zo groot mogelijk publiek.
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Afstudeeropgave

Het ontwerp wordt voorafgegaan door een individueel statement, waarin gereflecteerd 
wordt op het onderzoek. Hierin wordt de basis gelegd voor het ontwerp van een nieuw 
museumgebouw, met een juiste balans tussen architectuur, stedenbouw, constructie 
en bouwfysica. Naast de kennisgeving van het individuele standpunt ten aanzien van 
de uitkomst van het gezamenlijke onderzoek, vormen de locatie Antwerpen en het te 
nuanceren programma, de fundering voor het ontwerp van een nieuwe Museum voor 
Moderne Kunst.

Antwerpen is een grote stad met een rijke historie en een daaropvolgend stedelijk 
weefsel. Met de toekomstvisie van de gemeente om Vlaanderen in 2020 tot de top 5 
regio’s van Europa te laten behoren, dient het museum een boegbeeld voor cultuur te 
zijn in Antwerpen. Lokaal schuilen ook nog belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden in de 
feitelijke concentratie aan museale instellingen in het ‘Zuid- museumkwartier’. De nabijheid 
van andere musea en instellingen voor beeldende kunst in Antwerpen en in de Zuidwijk 
opportuniteiten voor samenwerking, maar ook om een onderscheiden koers te varen. 

Actuele grotere stedenbouwkundige ontwikkelingsprojecten in en langs de Zuidwijk zoals 
de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken en van de Scheldekaaien bieden kansen 
om het museum stedelijk (ruimtelijk, functioneel, sociologisch) en architecturaal optimaal in 
de stad te integreren. Vorm geven aan de toekomst van het Museum voor Hedendaagse 
Kunst in Vlaanderen is een belangrijk cultureel project met een verreikend belang voor 
de regio en een mogelijk grote impact op de stadsontwikkeling. Bij een precieze verdere 
uitwerking biedt het een kans op een visionair en aantrekkelijk museumproject.

Analyse uit het rapport van LaboA van UGent wijst uit dat het huidige Museum 
van Hedendaagse Kunst (MHKA) Antwerpen, zowel aan architectonische als 
programmatische knelpunten onderhevig is. Het gebouw voldoet niet meer aan de 
huidige gebruikseisen en past ook niet meer in het profiel van een modern museum voor 
een cultuurstad als Antwerpen. Geadviseerd wordt nieuwe contouren te schetsen voor 
een kwalitatiever betere museum dat een betere relatie hanteert met de directe omgeving. 
Het advies vormt het uitgangspunt van de ontwerpopgave, waarbij het nieuwe museum 
op de plaats van het huidige M HKA zal worden ontworpen.

Hoofdvraag

Hoe sluit het Museum voor Moderne Kunst aan op het stedelijk weefsel van Antwerpen, 
waarbij voor het interieur gezocht wordt naar een grote verscheidenheid van 
publieksruimten?

Deelvragen

Hoe wordt het gebouw geïntegreerd met het historische stedelijke weefsel van Antwerpen 
en op welke wijze gaat het een dialoog aan met de directe omgeving?

Op welke manier kunnen de verschillende programmatische onderdelen van het museum 
een samenhangend geheel vormen en daarmee het gebruik te kunnen bevorderen? 

Hoe kan de vormgeving en het karakter van de ruimte de beleving van de bezoeker 
benadrukken?

Hoe wordt met hulp van architectonische middelen het ontwerp zo uitgewerkt dat 
verschillende kunstvormen vernieuwend gepresenteerd kunnen worden?
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Ontwerpattitude

Het afstudeeratelier bestaat uit twee fases: een collectief onderzoek en een individuele 
ontwerpopgave. Het gehele collectieve onderzoek is verwerkt in het boek ‘Museum 
voor Moderne Kunst’. De conclusies uit het collectieve onderzoek dragen bij aan de 
ontwerphouding van de individuele ontwerpopgave en zijn in dit hoofdstuk samengevat.
De maatschappelijke en architectonische betekenis van kunst en musea is door de 
jaren heen aan grote veranderingen onderhevig geweest. Waar voorheen de kunst 
tentoongesteld werd in bestaande gebouwen, voornamelijk paleizen, word met de 
opkomst van de Moderne Kunst steeds vaker geëxposeerd in gebouwen die speciaal 
ontworpen zijn om de kunst te beschermen. Oude maatschappelijke, politieke en 
architectonische opvattingen veranderen in een modernere stijl. Niet alleen nieuwe 
inzichten en opvattingen binnen de kunst, maar ook de moderne technieken waar 
kunstenaars gebruik van maken vragen om nieuwe flexibele expositieruimten. 

Hoewel de onderzochte musea sterk verschillen in grootte, verschijningsvorm en 
achtergrond, zijn er  overeenkomsten te vinden. In deze moderne musea wordt de 
kunst niet meer tentoongesteld in de traditionele stijlkamer, zoals gebruikelijk was bij de 
historische musea, maar wordt er gevraagd om een flexibele ruimte. Waar voorheen 
de kunst op chronologische orde werd getoond en vooral een educatieve functie had, 
wordt nu vaak thematisch tentoongesteld. Tijdelijke en wisselende tentoonstelling worden 
gebruikelijker en dragen eraan bij dat er steeds weer nieuwe bezoekers naar het museum 
komen.

Door het gebruik van nieuwe technieken en de grote verscheidenheid in kunstvormen en 
afmetingen binnen de moderne kunst, wordt de vraag naar vrij indeelbare ruimten steeds 
groter. Deze ruimten zijn voor musea noodzakelijk, om zo aan de nieuwe uiteenlopende 
kunstvormen van de moderne kunst een plek te kunnen bieden. Speciale aandacht gaat 
uit naar facetten als ruimtesortering, flexibiliteit en licht. De flexibiliteit van de ruimten brengt 
met zich mee dat er geen gedwongen route meer aanwezig is. De plaatsing van de 
museumstukken bepaald in vele gevallen de routing in het museum. De daglichttoetreding 
is in alle onderzochte musea een belangrijk gegeven. Doormiddel van ingenieuze 
systemen wordt het daglicht gefilterd en diffuus naar binnen gebracht vanuit het dakvlak. 
Waar nodig wordt het licht aangevuld met kunstlicht of spotlights. Deze systemen zijn 
geïntegreerd in het ontwerp en maken in hoge mate deel uit van de constructie en 
detaillering van de musea.

Tegenwoordig is het museum niet alleen meer een plaats om kunst tentoon te stellen, 
het is een plaats voor ontmoeting, dialoog en bezinning. Het museum draagt bij aan 
de culturele identiteit van een stad. De onderzochte gebouwen hebben dan ook alleen 
een sterke relatie met de directe omgeving. De directe omgeving van de musea wordt 
mee ontworpen. Waar de landschappelijke musea opgaan in de natuurlijke omgeving, 
verankeren de stedelijke musea zich in het stedelijk weefsel van de stad.

Natuurlijk is het gegeven dat musea steeds meer moeten voorzien in het eigen onderhoud 
ook van invloed op het uiteenplaatsen van de verschillende functies. Het scheiden van 
de aanvullende functies van de expositie biedt het museum de mogelijkheid om deze 
functies langer open te houden of te verhuren en zo dus extra inkomsten te genereren. 
Een modern museum kan tegenwoordig dan bijna niet zonder auditorium, bibliotheek, 
restaurant of café en museumwinkel. Waar voorheen de bezoekers voornamelijk voor de 
kunst naar het museum kwamen, is tegenwoordig het museum zelf steeds vaker een 
toeristische trekpleister.
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Onderzoeksmethode

Het ontwerp van de afstudeeropgave is een ‘research driven design’, wat betekent dat 
het door onderzoek wordt gedreven. Een speciale opgezette methodiek dient een duideli-
jk structuur te bieden voor het ontwerpproces. 

De definitieve ontwerpuitgangspunten komen voort uit de volgende drie fundamenten: 
het collectieve onderzoek, het literatuuronderzoek en de locatieanalyse. Het resultaat van 
het gezamenlijke onderzoek heeft direct invloed op de ontwerphouding. De uitkomsten 
van het M3 zijn gebaseerd op de opgedane kennis uit het typologisch onderzoek en 
de gebouwanalyses, wat resulteert tot de formulering van een kwalitatief en kwantitatief 
programma van eisen. 

Naast het collectieve onderzoek zorgt de theoretische bestudering voor kennisvergaring 
met betrekking tot de onderzoeksvraag. Op basis van literatuuronderzoek en casestudies 
worden ontwerpuitgangspunten doorzocht. In de literatuurstudie wordt onderzoek gedaan 
naar de thematiek van het vernieuwend presenteren en de rol van de fenomenologie in 
relatie met de architectuur. Kennis van de menselijke waarneming en trend leert ons het 
kunstwerk in een ruimte op waarde te schatten. 

De casestudies richten zich op ontwerpen op een driehoekige kavel en de standaardisatie 
van de gevel.

Het laatste fundament dat invloed heeft op de ontwerpuitgangspunten is de locatieanal-
yse. Deze onderzoek richt zich specifiek op de context van Antwerpen. Door historische, 
architectonische en morfologische analyses, het raadplegen van documentatie en vraa-
ggesprekken met het lokale museum, architectenbureau en archief, worden inhoudelijke 
thema’s doorzocht.
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Onderzoek
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Literatuuronderzoek
Fenemenologie en architectuur

“Wat is fenomenologie? Fenomenologie 
is het onderzoek van de essenties. Maar 
fenomenologie is ook filosofie die de 
essenties terugplaatst in de existentie en 
zij meent dat men de mens en de wereld 
alleen kan begrijpen door uit te gaan van 
hun ‘facticiteit’. Het is een transcendentale 
filosofie die de zekerheden van de 
natuurlijke instelling tussen haakjes plaatst 
om ze te kunnen begrijpen. Maar het is 
ook de filosofie die leert dat de wereld 
vóór alle reflectie, ‘er reeds’ is als een 
onvervreemdbare aanwezigheid. Haar 
volledige inspanning is erop gericht dit 
naïeve contact met de wereld te hervinden 
om er tenslotte een filosofisch statuut aan 
te verlenen. Zij bezit de ambitie van een 
filosofie als ‘strenge wetenschap’, maar 
zij geeft zich tevens rekenschap van de 
‘geleefde’ ruimte, tijd en wereld. (Merleau-
Ponty,2009)

Het denken van Merleau-Ponty verwijst 
naar het ‘terugkeren naar de zaken 
zelf’. Wat hiermee bedoeld wordt, is het 
opnieuw kijken naar de verschijnselen 
die zich aandienen en deze op een zo 
objectief mogelijke manier beschrijven. De 
‘zaak zelf’ slaat op het fenomeen, datgene 
wat verschijnt. De ‘terugkeer naar dat’ wat 
verschijnt, vereist het onderbreken van 
bestaande oordelen over de werkelijkheid. 
Dit betekent dat ook alle wetenschappelijke 
opvattingen breken met de ‘natuurlijke 
houding’, wat gekenmerkt wordt als ons 
meest eigen: we nemen iets waar en 
gaan er vervolgens automatisch vanuit 
dat wat wij waargenomen hebben in de 
werkelijkheid bestaat. 

De fenomenologie wil breken met deze 
natuurlijke houding waarin we ervan 
uitgaan dat de dingen er gewoon zijn. 
Oordelen en vermoedens over het bestaan 
dienen weggestreept te worden totdat 
alleen het bewustzijn overblijft. Dat de 
realiteit een betekenis voor ons heeft, 
ligt immers niet in het bestaan besloten 
maar in het bewustzijn dat zich op de 
werkelijkheid betrekt.
Bewustzijn is meer een fase dan dat het 
een toestand betreft en de wijze waarop je 
hebt vormt de betekenis va datgene waar 
je bewust van bent. Als proces heeft het 
bewustzijn een doel, gerichtheid, intentie: 

het is altijd ergens op gericht, - ‘altijd 
bewustzijn van iets’- en in die gerichtheid 
stelt de betekenis zich vast. Dit wordt de 
intentionaliteit genoemd, het bewustzijn 
is niet zomaar bewustzijn maar altijd 
bewustzijn van iets. Intentionaliteit kan 
worden gezien als de wisselwerking tussen 
subject en object. Het object hoeft niet 
meteen het werkelijke of reële object te zijn 
maar het is de betekenis van datgene wat 
verschijnt. Een sculptuur kan in de ruimte 
staan, maar kan het ook inbeelden op een 
andere plaats of kan het herinneren op een 
ander moment. Het kunstobject heeft dan 
in alle drie de gevallen steeds een andere 
betekenis, intentionaliteit.

Waarnemen is volgens Merleau-Ponty 
niet alleen met onze ogen, maar met ons 
gehele belichaming. Om te kunnen zien 
moet je een bepaalde plek innemen van 
waaruit je kijkt, waardoor je nooit een alles 
overziend perspectief hebt. Men spreekt 
ook wel van ‘perceptie’ in plaats van 
waarneming. Waarneming doet denken 
aan bewuste intentionele aandacht en 
het laat zich gemakkelijk associëren met 
wetenschap. Bij perceptie is dit niet en 
heeft volgens Merleau-Ponty haar eigen 
zin en waarheid. De perceptie beïnvloedt 
weliswaar het intentionele leven, maar 
zelf word het ook weer van vele kanten 
beïnvloedt. Dit kan door het geheugen, 
de taal met al zijn vanzelfsprekendheden, 
emoties, het praktische leven en de 
omgeving.

De perceptie wordt gekenmerkt door de 
figuur-veld-structuur. Er is dan sprake van 
perceptie wanneer er vanuit het veld iets 
als figuur naar voren treedt. De figuur wordt 
gepercipieerd, het veld wordt mede-
gepercipieerd en uit een veld kunnen 
verschillende figuren voortkomen. Vaak is 
een veld beperkt en lokaal gebonden; een 
kunstwerk dat in de ruimte staat. Maar dit 
lokale veld maakt onderdeel uit van een 
groter veld, en al deze velden behoren tot 
één veld, namelijk de ‘wereld’. De wereld 
kan door op verschillende manieren van 
percipiëren (visueel, sonoor, tactiel, geur, 
smaak) tot veld worden vereenvoudigd. 
Het figuur dat naar voren treedt wordt 
volgens Merleau-Ponty aangeduid als ‘zin’. 
Het heeft altijd twee kanten, zin voor ons 

en zin door ons. Door de wijze waarop 
men intentioneel openstaan, bepaalt welke 
manier de wereld voor ‘zin’ kan worden. 
Mensen zijn dus altijd zin-gevend en zin-
nemend en deze zijn beiden met elkaar 
verweven.

Er zijn dus vele vormen van zingeving en 
zinneming en voor een deel ontstaan deze 
vanuit de mens zelf, anderzijds komen 
deze voort uit niet op bewuste of gewilde 
wijze. Objecten kunnen hoog of laag, ver 
of dichtbij zijn. De zin hiervan bestaat voor, 
maar ook door ons: deze blijkt immers 
direct gerelateerd met de beleving van 
ons lijf. Volgens Merleau-Ponty is de 
lichamelijkheid het oorspronkelijke niveau 
van zingeving, het lichaam is werkzaam 
met een eigen lichamelijke intentionaliteit. 
Het lichaam verkrijgt de status van subject, 
het is niet alleen het lichaam dat je hebt 
maar ook dat je bent. Er zijn immers 
vormen van ‘zin’ die wel door ons bestaan, 
maar niet bewust worden ervaren. Vandaar 
dat er sprake is van ‘lijf-subject’ en ‘ik-lijf’. 
Mijn ‘lijf’ weet veel over de wereld waarvan 
‘ik’, als kritische denker geen ene weet 
van af heb.Volgens de Franse filosoof zijn 
mensen op de wereld gericht en in de 
wereld aanwezig. De gerichtheid is die van 
het lichamelijke subject en die van een 
los bewustzijn. Dit belichaamde subject 
wordt aangeduid als het ‘eigen lichaam’. 
Het bewustzijn is geïncarneerd verbonden 
met een lichaam in de wereld. Volledig 
overzicht en volledige helderheid zijn dan 
ook zelden te krijgen, omdat het lichaam 
zelf ook ruimte en tijd inneemt. Als wij naar 
een sculptuur kijken zien we dit vanuit 
een perspectief dat door ons lichaam en 
zijn plaats ten opzichte van het object 
wordt bepaald. Ons lichaam weet hoe 
het sculptuur er vanuit een andere positie 
uitziet als je eromheen loopt. Zo bestaat 
het waargenomen al voor en door ons 
lichaam. Het lichaam is niet in de ruimte 
zoals dingen dat zijn, maar het bewoont de 
ruimte. Het subject van de waarneming is 
een lichamelijk bestaan in de wereld: we 
zijn lichamelijk in de wereld aanwezig en 
ook lichamelijk op de wereld gericht. De 
conclusie is duidelijk: de fenomenologie 
wordt volgens Merleau-Ponty beschreven 
als het bewustzijn.



17Fenomenologische 
architectuur

Daar de fenomenologie eerder een 
beweging betreft dan een stroming, 
kent het vele verschijningen. Auteurs 
als Pallasmaa, Norberg-Schulz, Perez-
Gomez en de Zwitsere architect 
Peter Zumthor hebben ieder een 
eigen architectuuropvatting die een 
existentialistisch karakter kennen. 
Zonder verder op deze in te gaan wordt 
de Merleau-Ponty’s fenomenologie 
beschreven als een existentialistische 
fenomenologie; een lichamelijke ‘ek-
sistentie’, een ‘uit-staan’ naar de 
leefwereld. Als mens zijn wij zowel in 
de ruimte als tijd, beide zijn onmetelijk, 
onbeperkt en onbegrensd. Architectuur 
kan worden gezien als het voornaamste 
instrument in het relateren van ons 
menszijn tot ruimte en tijd; het maakt ruimte 
en tijd begrijpelijk voor de mens.

Volgens Peter Zumthor zouden we geen 
mens zijn indien we geen bewustzijn 
hebben van wat we om ons heen ervaren, 
van wat we zien en voelen. Hij stelt dat de 
taak van de architect is om de interactie 
tussen mensen en objecten aan de orde 
te stellen door middel van architectuur, de 
ervaring van onze geleefde ruimte. In plaats 
van het leven te vangen in categorieën en 
concepthokjes probeert fenomenologische 
architectuur juist de geleefde ervaring te 
versterken. De ontmoeting tussen het 
lichaam en een bouwwerk betreft in feite 
de ontmoeting van het ‘ik’ met de ‘wereld’, 
waardoor architectuur in staat is over de 
wereld te vertellen. Het grondbeginsel van 
architectuur met een fenomenologische 
benadering is het aanwijzen van 
zintuigelijke waarneembare ervaringen 
als de basis in het ontwerpen en de 
constructies van gebouwen.

Onze relatie tot architectuur is die 
van de geleefde ervaring, van een 
belichaamd bewustzijn. De uiteindelijke 
test van architectuur is dan ook als wij 
er met onze lichaam in de tijd doorheen 
bewegen. Onze ervaring van een gebouw 
is fenomenologisch van aard en is de 
architectuur een middel om ons bestaan 
in de wereld te begrijpen. De ervaring 

van een dergelijk ruimte of bouwwerk is 
nooit uitsluitend visueel, maar ook tactiel, 
auditief, olfactorisch en altijd verweven met 
ruimte en ons lichaam dat zich daar in de 
tijd doorheen beweegt. 

Wanneer wij door de ruimte heen bewegen 
verandert deze ruimte voortdurend doordat 
wij steeds een ander gezichtspunt t.o.v. 
de ruimte innemen; onze perceptie van 
de ruimte verandert steeds. In de ervaring 
van een ruimte zijn ruimtelijkheid, licht, 
kleur, geometrie, detail, materiaal, textuur, 
geluid en geur met elkaar verweven in 
de perceptie. Het voorbeeld van staan in 
een ruimte achter een sculptuur voor een 
raam. Het uitzicht, het licht dat door het 
raam valt, het materiaal van de vloer, de 
stenen sculptuur en de kijker beginnen 
te verweven met elkaar waardoor het 
bewustzijn gericht is op de figuur die 
voortkomt vanuit het veld. 
Wat zou de kunstenaar of de schilder 
anders tot uitdrukking brengen dan 
zijn ontmoeting met de wereld? In een 
architectonische ervaring is er altijd sprake 
van een ontmoeting tussen een ervarend 
lichaam en waar te nemen fenomenen. 

Architectuur raakt dus aan ons bestaan in 
de wereld, aan ons-in-de-wereld –zijn. Het 
maakt duidelijk hoe het ‘ik’ verstrengeld is 
met de ‘wereld’. Het laat ons niet alleen 
toeschouwer zijn maar laat ook ervaren 
dat we de tot wereld behoren en een 
onderdeel zijn van. Met deze studie naar 
de fenomenologische architectuur probeer 
ik architectuur te creëren waarbij de relatie 
van het lichaam en de intentionaliteit 
op de objecten, geprikkeld wordt. Een 
verscheidenheid van type ruimtes brengt 
het bewustzijn op de moderne kunst naar 
een nieuwe dimensie. Fenomenologische 
kwaliteiten zoals de omgang met licht, 
materiaal, textuur en kleur, vormen de 
instrumenten om het museum voor 
moderne kunst te laten opbloeien.

afb 3. Interieur van het Kolumba Museum 
ontworpen door de Zwitsere architect Peter 
Zumthor.
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Vernieuwend presenteren

Sinds de opkomst van de moderne 
kunst is er veel veranderd in de typologie 
van het museum. Dit is een gevolg van 
sociale en economische hervormingen 
binnen in de maatschappij waarbij wordt 
gebroken met tradities. Het museum blijft 
zowel architectonisch als programmatisch 
aan grote veranderingen onderhevig en 
het publiek verlangt naar iets nieuws en 
anders. Onlangs zijn er verschillende 
publicaties over architectonische trends 
van het exposeren, waarbij de rol van 
de tentoonstellingsruimtes ter discussie 
wordt gesteld. Dit onderwerp is door vele 
architecten en museumexperts belicht 
waar voornamelijk gefocust wordt op de 
manier van exposeren, routing, gebruik van 
licht, opbouw van de verschillende ruimtes 
en het allerbelangrijkst, de relatie tussen de 
architectuur en kunst.

Kunstenaar Rémy Zaugg beschrijft de 
ideale expositiezaal als een ruimte die 
omsloten moet zijn, voor het gevoel 
van kalmte en veiligheid, zodat er een 
bewuste keuze kan worden gemaakt 
om de dialoog met het kunstwerk aan te 
gaan. De vloer moet horizontaal en vlak 
zijn zodat de aandacht van de werken niet 
wordt afgeleid. Daarnaast zijn de wanden 
verticaal, rechthoekig, ondoorzichtig en 
wit waardoor de ruimte een duidelijke 
begrenzing en de symbolisatie van leegte 
indiceert. De materialiteit moet hiervan 
verschillen om een duidelijk onderscheid te 
krijgen tussen wand en vloer. Geometrisch 
vormt de rechthoek met een verhouding 
van twee staat tot drie, een lengte tussen 
5.4 m en 10.8 met een vrije hoogte van 

4.6 m, de optimale ruimte. Het licht moet 
homogeen zijn om zo de kijker en het 
kunstwerk in het zelfde licht verkeren.
Deze zogeheten trend van de ‘White 
Cube’ zalen voldoen aan het functioneel 
exposeren van de kunstwerken maar de 
dominantie zorgt ervoor dat het ten koste 
gaat van de individuele beleving van de 
bezoeker. Alleen de kleine groep van 
ervaren kunstkijkers vindt daarin voldoende 
houvast, terwijl musea juist meer opener 
en verleidelijker zouden moeten zijn om 
zo meerdere doelgroepen te kunnen 
aanspreken.

Tegenwoordig reist de moderne 
kunstenaar van de 21ste eeuw de wereld 
over met zijn laptop, bewerkt beelden, 
gebruikt foto’s en mengt technieken. Dit 
alles vraagt ook om een nieuwe invulling 
van het atelier waarbij de moderne kunst 
ook steeds vernieuwender en interactiever 
wordt. Dergelijke veranderingen, eisen 
en wensen ontwikkelen zich door de tijd 
heen en musea dienen hierin mee te gaan 
wanneer ze als publieke instelling relevant 
en toegankelijk willen blijven. Zo zijn er 
nieuwe vormen van kunst en erfgoed 
ontstaan die niet zelden vragen om een 
andere manier van presenteren en ervaren. 
De ‘White Cube’ zalen die volgens Zaugg 
traditioneel het beste tot hun recht komen 
blijven nodig, maar er is ook behoefte aan 
andere ruimten waar men meer kunst op 
een andere wijze ervaren.

De Belgische architectuurhistoricus Geert 
Bekaert is dan ook geen voorstander 
van het neutrale museum architectuur 

en vindt dat de architectuur zich niet om 
het kunstwerk moet bekommeren, maar 
om zichzelf. Pas met een architectuur 
die bestaat en niet ondergeschikt is aan 
de kunst, kan het kunstwerk zich in de 
ruimte ontplooien waarna het met de 
architectuur een relatie aan kan gaan. Zo 
haakt museumdirecteur Rudi Fuchs er op 
in door te stellen dat een goed museum 
bestaat uit een grote variëteit van ruimtes, 
met verschillend type ambiances en 
stemmingen die zo worden gecreëerd. 

Statement

Bezoekers willen meer afwisseling, 
beleving en een comfortabel informeel 
museum. Diversiteit vormt het belangrijkste 
fundament voor een betere ervaring van 
de kunst. Wanneer in het museum een 
diversiteit aan ruimtes wordt gevonden en 
daarmee ook een veelheid van stemmen 
kan worden gehoord, dan zal het zich 
openen als een plaats waar een dialoog 
kan plaatsvinden. Als het ontwerp hierbij 
een verschil wil maken moet het risico’s 
nemen, het publiek aanspreken en een 
sterke band creëren met de directe 
omgeving.

Hoe belangrijk is deze vernieuwing 
voor museumgebouwen? Vernieuwing 
wordt geïnterpreteerd als nieuwe 
mogelijkheden voor verandering en 
verbetering van de invulling van het 
ontwerp. In concreet, is het de vraag welke 
functies, op welke manier in een museum 
onderbracht worden. Functies als foyer, 
educatieruimten, depot, horeca, retail, 
ateliers en crèche zijn nieuw en worden 
steeds meer gecombineerd met de 
tentoonstellingszalen. 
Samenkomst
Vanuit het collectieve onderzoek blijkt 
dat een modern museum behoefte heeft 
aan een bijzondere ontmoetingsplek die 

afb 4. Interieur van de traditionele White-Cube 
zaal.



19laagdrempelig, comfortabel, en gastvrij is 
zodat nieuwkomers en vaste bezoekers 
gemakkelijk met elkaar kunnen mengen. 
Het creëren van een zodanig ruimte vraagt 
speciale aandacht en toewijding en zal in 
een ontwerp sterk opvallen. Een gebouw 
dat uitnodigt tot langer en ongedwongen 
vertoeven, wel of niet verbonden aan een 
tentoonstelling is voor een museum van 
enorm belang. Om die reden kunnen 
functies als de multifunctionele zone, 
bibliotheek, horeca en winkel daarin een 
doorslaggevende rol spelen. Prettige 
verblijfsruimten maken de musea ( en 
hiermee dus ook de directe omgeving) 
laagdrempeliger, aantrekkelijker en 
levendiger. Hierop geïnspireerd kan ook 
de ontvangstruimte de vorm aannemen 
van een overdekt straat of plein , waar 
bezoekers binnenkomen, zich oriënteren, 
zich verbazen en verblijven.

Best practices

De binnenplaats van Mart in Rovereto 
fungeert voor bezoekers en bewoners als 
rustpunt en hangplek en wordt door het 
museum gebruikt als expositieruimte. Het 
fungeert als bijzondere overgang tussen 
binnen en buiten.

De begane grond van het Nieuwe 
Fries Museum in Leeuwarden wordt 
een openbare, transparant museumhal 
die aanvoelt als een verlenging van de 
straat. Het heeft de ambitie de stromen 
van het winkelende publiek en de 
museumbezoekers te verbinden.

Tate Modern in Londen kiest voor 
een interactieve inhoudelijke invulling. 
Deze grote ontvangstruimte huisvest 
enkele toegankelijke kunstinstallatie of 
tentoonstelling en vormt zo een openbare 
expositie en verblijfplek voor de kassa. De 
aan de hal grenzende winkel en horeca 
dragen bij aan de levendigheid en de 
variëteit van de ruimte. De openbare 
ruimte wordt tot zo ver in het gebouw 
doorgetrokken dat het museum zeer 
laagdrempelig maakt.

afb 5 (boven). Binnenplaats van het Mart Museum. 
afb 6 (midden). Sfeerimpressie Nieuwe Fries 
Museum.
afb 7 (onder). Tate Modern in Londen.
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Open huis

‘White Cube’, de naam zegt het al: 
dichte afgezonderde witte kubuszaal met 
het juiste binnenklimaat en de vereiste 
lichtsterkte. De afzondering die zo wordt 
gecreëerd biedt veel goeds, namelijk 
concentratie en intimiteit. Maar deze dichte 
zalen mogen geen vanzelfsprekendheid 
worden, want niet alle kunstenaars 
produceren alleen nog hiervoor. Bovendien 
wordt er veel kunst tegenwoordig buiten 
de zaal gepresenteerd. Opvallend is dat 
dichte zalen vaak leiden tot een gebouw 
die introvert is. Integendeel, hebben 
musea juist meer baat bij openheid waarbij 
de omgeving een ingrediënt wordt van 
het museumbezoek. Vice versa kan het 
gebouw ook de omgeving zijn levendigheid 
tonen, zodat we buiten kunnen zien wat 
er zich binnenin het museum afspeelt. 
De gevel neemt hier een prominente 
rol in door de mate van afleesbaarheid 

te beelden naar de directe omgeving. 
Bij de modernere generatie musea 
wordt het uitzicht bewust gevormd door 
middel van een transparante gevel of  
geplaatste ramen die een uitsnede van 
het uitzicht bieden. Met een goed uitzicht 
vanuit de expositiezaal, lijkt het alsof de 
tentoonstelling overvloeit in de omgeving. 
Net zo elementair als uitzicht de bezoeker 
kan inspireren, kan inkijk de voorbijganger 
ook verleiden. Transparantie werkt immers 
twee richtingen op en kan worden benut 
om passanten te laten zien wat er in het 
gebouw gebeurt. Musea kunnen zichzelf 
transparanter maken door de winkel, 
horeca en entree met transparante gevels 
op een in het oog springende plek te 
plaatsen.

Best – practices

Het Institute of Contemporary Art (ICA) 
in Boston biedt een indrukwekkend 
panorama op het water als verassing en 
ontspanning tussen de museumzalen.

De Beyeler Foundaton in Riehen biedt 
een luie bank aan om het omringende 
landschap op je in te laten werken.

Museum aan de Stroom in Antwerpen 
benut als stadsmuseum het uitzicht, maar 
dan als eigentijdse tegenhanger van de 
historische tentoonstellingen binnen.

Soms vormt het uitzicht bijna één geheel 
met de kunstwerken. Zoals bij het 
Metropolitan Museum in New York, waar 
op het dakterras de glimmende Balloon 
Dog van Jeff Koons nog verbluffender 
wordt door de imposante skyline van 
Manhattan en Central Park die in het 
kunstwerk wordt weerspiegeld.

The New Museum in New York kiest 
voor een geheel vrij toegankelijke begane 
grond, waarbij de overgang tussen binnen 
en buiten minimaal is vormgegeven. Alleen 
een dunne glasgevel van grond tot plafond 
scheidt de museumvloer van de stoep. 
De straat loopt als het ware door in het 
interieur, ingegeven door het verlangen van 
het museum om de kloof tussen kunst en 
dagelijks leven te overbruggen.
 

afb 8 (boven). Uitzicht op de haven in de ICA.
afb 9 (onder). Skyline van New York in 
samensmelting met het kunstwerk op het dak van 
de Metropolitan Museum.
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afb 10 (linksboven). Uitzicht over het landschap in 
het Beyeler Foundation Museum.
afb 11 (rechtsboven). Panoramische uitzicht over 
Antwerpen aan top van het MAS.
afb 12 (onder). Laagdrempelig museum overgang 
in The New Museum in New York.



22 Achter de schermen

Wat achter de schermen gebeurt, heeft 
aantrekkingskracht op het publiek. Het 
intrigeert om te zien hoe een kunstwerk 
wordt geassembleerd. Musea kunnen 
hier meer gehoor aan geven, of het nou 
nieuwsgierigheid of leergierigheid is, vele 
bezoekers zijn geïnteresseerd in hoe een 
tentoonstelling tot stand komt. Kwetsbare 
kunstwerken vervoeren, techniek en 
logistiek vormen het zenuwstelsel van 
musea en juist om die reden kunnen ze 
het publiek daarbij betrekken en meer van 
laten zien. Verschillende musea geven 
bezoekers de kans om met makers in 
contact te komen. Hierdoor aanschouwen 
de bezoekers niet alleen het eindresultaat, 
maar raken ze betrokken bij het proces van 
bedenken, produceren en presenteren. 
Het museum moet zich lenen voor 
vernieuwing. Het zijn immers complexe 
gebouwen waaraan vele eisen zorgvuldig 
zijn gebonden en een precieze presentatie 
van kunst, moet gecombineerd worden 
met de wensen van een kritisch publiek. 
Afhankelijk van de situatie is dan ook niet 
elke vernieuwing even gemakkelijk te 
realiseren. Ook moet de locatie zich lenen 
voor vernieuwing. De ruimtes kunnen 
soms beperkend zijn vanwege de kavel, 
huidige constructie, vereiste beeldkwaliteit, 
regelgeving en overige eisen.
 

afb 13 (boven). Kunstwerken in de etalage kunnen 
voorbijgangers verleiden.W
afb 14 (onder). Het proces van expeditie zichtbaar 
maken in de gevelbeeld.
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Locatieanalyse

afb 15.  Zuidkasteel van Antwerpen omstreeks 1572

De wijk Zuid in Antwerpen kent een lange geschiedenis die terug 
gaat tot de bouw van het Zuidkasteel. De citadel werd tussen 
1567 en 1572 gebouwd in opdracht van de Hertog van Alva. 
Als één van Belgisch negentiende-eeuwse grootsteden – samen 
met Brussel, Gent en Luik -  kende Antwerpen zowel in ruimtelijke 
als demografische termen een belangrijke evolutie. Stilletjes aan 
slaagde de stad erin voordeel te halen uit de heropening van 
de Schelde 1795, na de afsluiting van alle nationaal maritiem 
transport in de voorbije twee eeuwen. Rond 1800 was Antwerpen 
als havenstad immers virtueel nog onbestaande, maar omstreeks 
1840 was ze geëvolueerd van een middelgroot regionaal 
textielcentrum naar een havenstad die zich een plaatse in de top 
twintig van internationale havensteden veroverde. 1875 was ze 
zelfs uitgegroeid tot de op drie na grootste haven in de wereld, na 
Londen, New York en Liverpool. Ook op demografisch vlak kende 
de stad een sterke ontwikkeling. De stad groeide van 50.973 
inwoners in 1784, over 88.487 in 1846, naar 302.058 inwoners 
in 1900 (inclusief stadsvergroting). Dit leidde tot de afbraak van 
de stadsmuren en ontwikkeling van de haveninfrastructuur. Niet 
alleen het definitieve wegvallen van de militaire functie van de 
stadsmuren (Spaanse omwalling) werd daarbij als motief gebruikt, 
ook de toenemende klachten van de bevolking over hygiënische 
en economische wantoestanden wogen zwaar door. Ook de 
Belgische Revolutie van 1830 speelde een rol bij de afbraak 
van het Zuidkasteel. In een periode van twintig jaar werden de 
stadsmuren incl. het Zuidkasteel (citadel) afgebroken. Dit kan in 
vier fasen onderscheiden worden: 

1. Fragmentaire afbraak van de stadsomwalling naast   
 de stadspoorten ter bevordering van het transport en de  
 communicatie (1864).
2. Systematische afbraak van de stadspoorten (vanaf 1866).
3. Afbraak van het Zuidkasteel (vanaf 1874-1881)
4. Afbraak van een aantal restanten waaronder de Blauwe 
 toren, een restant van de middeleeuwse stadsomwalling  
 (1879-1881).

De ontwikkeling van het Zuid wordt gekenmerkt door de aanleg 
van een klassieke barokstructuur. Volgens Rutgers (2011) wordt er 
met ‘barokstad’ een stadstype aangeduid waarin herkenbaarheid 
tot stand komt door lineaire elementen van groot formaat, zoals 
lange boulevards, die gericht zijn op opvallende en prestigieuze 
oriënterende elementen. 

“Deze oriënterende elementen zijn vaak op hun beurt Grands 
Ensembles, dat wil zeggen combinaties van gebouwen en 
ruimten waarbij sprake is van bewuste ordening en vormgeving 
en een zeker monumentaal karakter maar niet van een regelmatig 
patroon. Grand Ensembles zijn vaak belangrijke punten binnen de 
stadstructuur.”

Het patroon van de stad is in dit stadstype in eerste instantie 
het patroon van de grote lineaire elementen. Het model van de 

Ontwikkeling van het Zuid

barokstad richt zich dus eigenlijk slechts op een deel van de 
stad, met name de representatieve openbare ruimte. Het is te 
beschouwen als een patroon dat wordt geprojecteerd in de 
‘stedelijke massa’. Daarom wordt het gecombineerd met andere 
patronen of texturen, bijv. rasters of classicistische patronen 
voorbeelden van baroksteden zijn Rome en Washington DC, de 
Boulevardstructuur van Parijs en Karlsruhe. in de vorm van assen 
en opvallende pleinen en gebouwen. De bebouwing bestaat 
voornamelijk uit gesloten bouwblokken met een gevarieerd 
gevelbeeld. De bebouwing aan de Schelde zijn voornamelijk 
bestemd voor de havenactiviteiten.

Historie Antwerpen-Zuid
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Situering

afb 16. Situering Antwerpen Zuid
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Functiekaart

afb 17. Functie-kaart Antwerpen Zuid
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Cultuur

Legenda

Onderwijs

Retail

Kantoor

Horeca

Wonen

Overig

Groen

Water
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Verkeerscirculatie

afb 18. Verkeerscirculatie Antwerpen Zuid
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Eenrichtingsverkeer
Tweerichtingsverkeer
Doodlopend
Trambaan
Fietspad

Legenda



30 Het M HKA is gehuisvest in een verbouwde en uitgebreide 
graansilo uit 1926, een restant van de havenactiviteit die zich tot 
in de tweede helft van de twintigste eeuw op het Antwerpse Zuid 
ontplooide. De nu gedempte Zuiderdokken en het Zuiderpershuis 
zijn daar ook overblijfselen van. Ook het feit dat de Leuvenstraat 
schuin en niet loodrecht is aangelegd ten opzichte van de 
Cockerillkaai en de Waalsekaai is een gevolg van dat verleden: 
de spoorweg. In de eerste helft van de jaren ‘80 werd er 
besloten dat Antwerpen een museum voor hedendaagse kunst 
zou krijgen. Volgens het M HKA heerste toentertijd een ware 
museumbouwwoede in Europa. Het was dus vrij uitzonderlijk dat 
het museum gevestigd werd in een bestaand gebouw. Een van de 
criteria was dat het dicht bij het KMSKA moest liggen. 

Pakhuis La Nationale, volledig uitgevoerd in ter plaatse gestort 
gewapende beton is een ontwerp van Camille Janssens. Tot aan 
de stop van de havenactiviteiten (ten gevolge van de demping 
van de Zuiderdokken in 1969) heeft het gebouw dienst gedaan 
als opslagplaats. Het interieur bestaat uit vlakke betonvloeren op 
pseudo moer- en kinderbalken-constructie met afgeschuinde 
betonbalken. Voor de aankoop van het M HKA heeft het nog een 
tijdje als discotheek gefunctioneerd: The Palace. Het gesloten 
karakter van de graansilo werd als een voordeel ervaren. 
Daarnaast was het voldoende groot en had het ruimte voor 
uitbreiding.

In een eerste fase werden achter een volledig gesloten gevel, 
twee vleugels toegevoegd. De verbouwing werd toevertrouwd 
aan de Antwerpse architect Michel Grandsard, die als verzamelaar 
bekend stond voor zijn betrokkenheid bij beeldende kunst. Hij 
haalde het gebouw leeg, liet het onderkelderen en paste het 
aan de eisen van een modern museum aan. De gevel in art-
decostijl, de inplanting van het trappenhuis in het torentje, de 
vele zuilen in de centrale ruimte die het gewicht van het graan 
moesten dragen en het hellend plafond van de graantrechter, 
te zien bij de entree, bleven behouden. Links en rechts van 
het hoofdvolume werden de oude aanbouwen van de silo en 
enkele aangrenzende loodsen vervangen door museumzalen 
achter sobere, gesloten gevelvlakken. De werken startten in 
1985, maar liepen onverwachte vertragingen op als gevolg 
van stabiliteitsproblemen. Op 20 Juni 1987 werd het museum, 
met 1.500 m2 tentoonstellingsoppervlakte, officieel in gebruik 
genomen. De tweede fase bestaat uit een reeks bijvoegsels die 
vanuit het bouwblok zijn ontstaan.

De oorspronkelijke silostructuur is duidelijk zichtbaar in het 
smalle gebouwdeel dat de entree van het museum bevat. 
Naast de entree bevat dit gebouwdeel een klein auditorium, een 
educatief salon voor publieksonthaal en kleinere hoger gelegen 
tentoonstellingskabinet, waarin onder andere de ‘Lonely at the Top’ 
tentoonstellingen worden georganiseerd. Ook de hoofdcirculatie is 
hierin ondergebracht. Volgens Liefooghe (2015) is door de smalle 
traveemaat en het gesloten karakter deze ruimtes echter weinig 
geschikt voor de functies die ze huisvesten. 

Achter dit smalle schijfvormige volume ligt een geheel inpandig 
gebouwdeel dat vier verdiepingen telt en de kern van het 
museumcomplex vormt. Dit gebouwdeel heeft een uitgesproken 
structuur bestaande uit dragende betonkolommen en balken. 
Deze structuur is erg aanwezig in de expositieruimte. In de kelder 
ligt een klein laag depot waar schilderijen worden bewaard. 
De eerste, tweede en vierde verdieping maken deel uit van de 
circulatie. Op de vierde verdieping ligt het Museumcafé. Het café 
geeft ook uit op de grote dakterrassen. 

Om het museum toegankelijk te maken zijn twee verticale 
stijgpunten aangebracht, met een trapelement en een lift. Het 
stijgpunt aan de voorzijde voor het publiek en aan de achterzijde 
vormt de logistieke ruggegraat. Er is een goederlift en een 
smallere diensttrap die van de museumzalen is afgesloten. Dit 
stijgpunt maakt de verbinding met het depot, de werkplaatsen en 
kantoorruimte.

afb 19. Isometrie graansilo, de entree naar het M HKA.

‘La Nationale’ graansilo

Eerste Fase

Historie Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen
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afb 20. Bouwblok van Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen.
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Al snel echter bleek de beschikbare tentoonstellingsruimte te krap 
bemeten en ook voor de andere functies waren er problemen. In 
augustus 1992 ging de tweede verbouwing van start en ook hier 
werd Michel Grandsard aangesteld voor het ontwerp. De nieuwe 
museumzalen hebben elk een specifieke vorm - cirkel, trapezia, 
driehoek - en bestaan uit gesloten dragende wanden en een 
kolomvrije overspanning. De tentoonstellingsruimte werd in de 
richting van de Wapenstraat uitgebreid met een extra zaal, aan de 
Waalsekaai kwam een cilindervormig volume en aan de Schelde 
kwam er een taartpuntvorimige zaal. Op die manier werd 2.500 
m2 aan de tentoonstellingsoppervlakte toegevoegd. 

Op de overige percelen aan de Wapenstraat en de Cockerillkaai 
werden de bureaus, de bibliotheek, een depot, ateliers en een 
loskade gebouwd. Hier is gebruik gemaakt van een kolommengrid 
met vrij indeelbare kantoorvloeren die rond een patio zijn 
gesitueerd. Het depot heeft een ingang aan de Cockerillkaai. De 
verschillende gebouwdelen komen samen op de plek waar ook 
de tweede trappenhuis is gesitueerd. Ondanks de witte kleur, 
die overal aanwezig laat het gebouw zich best als conglomeraat 
karakteriseren, volgens Liefooghe (2015). De eerste tentoonstelling 
in het vernieuwde M HKA opende op 26 Juni 1993.

Onderdeel van het bouwblok is een woning uit 1882, ontworpen 
door architect Charles Dens, als deel van een monumentaal 
eclectisch ensemble van vier woningen voor rekening van 
G. Dielis. Enkel de meest linkse woning, in neo-Vlaamse 
renaissancestijl bleef over. De twee rechtse huizen (nummers 
5-7) waren van een gelijkaardige omvang en stijl. De woning 
op nummer 3 was een indrukwekkend, groot handelspand in 
eclectische stijl, met appartementen op de verdiepingen, vier 
traveeën en vier bouwlagen onder schilddak tellend. Deze drie 
panden werden door een nieuwbouwflat vervangen. 

Het overgebleven pand telt drie traveeën en drie bouwlagen 
onder zadeldak. De lijstgevel is doorbroken door een in- en 
uitzwenkende geveltop die de centrale travee bekroont. De 
begane grond, oorspronkelijk met winkelpui, werd gewijzigd. 
De bovengevel heeft een rood bakstenen parement met 
natuurstenen speklagen, pilasters, omlijstingen en ornamentiek, 
typisch voor de neo-Vlaamse renaissance. De vensteropeningen 
hebben segmentbogen, het brede centrale vensterrisaliet is 
geaccentueerd door pilasters en door een gekoppeld bovenlicht.

Tweede fase Upstream, Cockerillkaai 18

Appartements- en kantoorgebouw opgetrokken door de 
Antwerpse projectontwikkelaar Himmos, naar een ontwerp van het 
Architectenbureau Christine Conix uit 1995. Sinds de voltooiing 
in 1997 is het architectenbureau hier ook gevestigd. Het gebouw 
wordt volledig ingesloten door het complex van het MUHKA, 
dat op enkele percelen na het volledige bouwblok Leuvenstraat, 
Cockerillkaai, Wapenstraat beslaat, en in twee fasen tot stand 
kwam in 1985-1987 en 1992-1993. Het gemengde programma 
van dit standingvolle nieuwbouwcomplex met ondergrondse 
parking, omvat volgens de bouwplannen een kantoor- of 
tentoonstellingsruimte op de begane grond, die aan de achterzijde 
een bouwhoogte van drie niveaus beslaat. Op de eerste twee 
verdiepingen bevindt zich telkens één ondiepe flat over de 
volledige breedte van het perceel, de vier hogere verdiepingen zijn 
parallel ingedeeld in twee flats, en de zevende verdieping vormt 
het penthouse met een dakterras. Het gebouw opent zich met 
gevelbrede, westelijke georiënteerde glaswanden en terrassen, 
naar het Schelde-panorama. Het flatgebouw zette met deze 
typologie al vroeg de toon voor de residentiële architectuur aan de 
Scheldekaaien, die de laatste jaren veelvuldig navolging vond.

Eerder, in 1990, werd voor dit perceel al een spraakmakend 
bouwproject ontwikkeld door Immo Group VDD (Johan 
Vandendriesche) uit Gent, dat inspeelde op de beginnende 
heropleving van de Scheldekaaien en de Zuiderdokken. 
De bouwheer deed voor het ontwerp beroep op de Franse 
sterdesigner Philippe Starck, in samenwerking met MUHKA-
architect Michel Grandsard. Starck ontwierp een postmodern 
deconstructivistisch architectuurconcept, "The Angle" genoemd, 
waarvan de spektakelwaarde vooral beruste op het schuin 
ingeplante gevelfront. Met het uitzicht van een licht gekanteld, 
beglaasd frame, en een half weggezakte rondbogenportiek, 
leek het geheel een bevreemdend, desoriënterend effect 
te willen oproepen. Het publiek gepromote prestigeproject 
kreeg dan ook al snel de bijnaam het "scheef huis". Achter dit 
concept ging een appartementsgebouw schuil met een vrij 
conventionele, marktconforme indeling, afgezien dan van de meer 
gepersonaliseerde, trendy duplex-flat en het penthouse die de 
vijfde tot de zevende verdieping innamen.
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afb 23. Het bouwblok van het M HKA aan de Cockerillkaai. Het hoogste gebouw betreft het appartements- en kantoorgebouw Upstream.

afb 21. Wapenstraat 1, ontworpen door Charles Dens afb 22. Maquette van L´Angle, een ontwerp van Philippe Starck 



34 Citadel van Antwerpen, ook bekend als het 
Zuidkasteel en het Zuiderkasteel, was een citadel 
en dwangburcht in Antwerpen, gelegen in de 
huidige wijk Het Zuid. De citadel werd tussen 1567 
en 1572 gebouwd in opdracht van de Hertog van 
Alva. Na de Belgische Revolutie van 1830, waarbij 
het citadel werd verdedigd door de Nederlandse 
generaal David Hendrik Chassé, werd het citaWdel 
afgebroken. De sloop werd voltooid in 1881.

afb 24. Kaart van Antwerpen uit de Atlas van Loon 
uit 1649.

1880

1572

1883

1881

1898

1890

Vanaf 1874 werd gestart met de bouw van de 
eerste zuiderdokken. Oorspronkelijk waren er 
drie dokken: het Kooldok, het Schippersdok 
en het Steendok. Onderdeel van de Haven van 
Antwerpen werd er aan de Zuiderdokken vooral 
steenkool, stenen, zand en mosselen verscheept. 
In de volksmond werd al gauw gesproken van de 
mosselkaai.  Over de Waalse Kaai liep ook een 
spoorweg dat de dokken met de Scheldekaaien 
verbond.

afb 26.  Kaart van het stedenbouwkundig plan 
Antwerpen-Zuid

Met de groeiende havenhandel startte meteen 
de heropbloei van Antwerpen: de Spaanse 
wallen werden afgebroken en de stadsuitbreiding 
resulteerde in een romantisch Stadspark, een 
gloednieuwe wijk het Zuid en meteen rezen 
er een hele reeks pareltjes van gebouwen 
als paddenstoelen uit de grond.  Op 11 
augustus 1890 was het dan eindelijk zover: 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA) werd officieel ingehuldigd 
op de Volksplaats, later werd dit de Leopold de 
Waelplaats.

afb 28. Luchtfoto van KMSKA

afb 25. Kaart van Antwerpen uit 1885

De ontwikkeling van het Zuid wordt gekenmerkt 
door de aanleg van een klassieke barokstructuur, 
wat bestaat uit een beperkt aantal lange 
hoofdlijnen en hoofdpunten, in de vorm van 
assen en opvallende pleinen en gebouwen. De 
bebouwing bestaat voornamelijk uit gesloten 
bouwblokken met een gevarieerd gevelbeeld. 
De bebouwing aan de Schelde zijn voornamelijk 
bestemd voor de havenactiviteiten.

afb 27. Zuiderpershuis op archiefbeeld

Als hydraulische krachtcentrale zorgde het 
Zuiderpershuis sinds 1883 voor de aandrijving 
van 156 kranen, drie rioolschuiven, dertig kaap-
standers, zes sluizen en drie bruggen. Door de 
opmars van electriciteit werden de pershuizen 
overbodig. Na het stilleggen van die industriële 
activiteit, kreeg het gebouw een nieuwe invulling 
als multidisciplinair kunstencentrum. Ook zo 
droeg het Zuiderpershuis bij tot de internationale 
uitstraling van de stad. 

afb 29. Luchtfoto van Station Antwerpen-Zuid

Aan het Zuiderplein verrees Het Zuid-Station. 
Dit station was een ontwerp van architect Jean 
Jules Van Ysendyck, in samenwerking met zijn 
broer, ingenieur Paul Van Ysendyck. Het gebouw 
werd in 1898 afgerond en het Zuidstation 
groeide gaandeweg uit tot het tweede belangrijke 
passagierstation van Antwerpen. Om  Antwerpen 
beter bereikbaar te maken voor de auto werd er in 
1965 begonnen met de sloop van het station. In 
1969 was de sloop van het Zuidstation voltooid.

Chronologie
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1880

1572

1883

1881

1898

1890

Heraanleg van de Scheldekaaien
Het masterplan Scheldekaaien, het ‘Kaaienplan’, 
bevat de ruimtelijke visie en krijtlijnen voor de 
heraanleg van de Scheldekaaien. Dit Masterplan 
omvat drie pijlers, namelijk kaaimuurstabilisatie, 
verhoging van de waterkering en herinrichting 
van het openbare domein. Zo blijft beschermd 
tegen wateroverlast en komt er een aantrekkelijke 
publieke ruimte voor de inwoners en bezoekers 
van Antwerpen.

afb 34. Artist impression van de Scheldekaai

Na een zoektocht van enkele jaren naar een 
geschikt gebouw in de nabijheid van het KMSKA 
werd de graansilo gekocht. De verbouwing werd 
toevertrouwd aan de Antwerpse architect Michel 
Grandsard. Grandsard haalde het gebouw leeg, 
liet het onderkelderen en paste het aan de noden 
van een modern museum aan. Vele details van 
het oorspronkelijke gebouw, waaronder de gevel 
in art-decostijl, bleven behouden. Op 20 juni 1987 
werd het museum officieel in gebruik genomen.

afb 32. Luchtfoto van het MuHKA

In 1926 werd er begonnen met de bouw van 
graansilo La Nationale aan de Leuvenstraat. 
Het gebouw heeft, tot de stopzetting van de 
havenactiviteiten ten gevolge van de demping 
van de Zuiderdokken in 1969, gediend als 
opslagplaats en werd hierna herbestemd tot 
discotheek: The Palace. In 1985 werd het gebouw 
gekocht door het MuHKA en werd het verbouwd 
tot museum. Redenen waren de goede ligging, de 
grootte, het gesloten karakter en het behoud van 
originele details.

afb 30. Pakhuis La Nationale in 1970

afb 31. Demping van Zuiderdokken

In de loop der jaren werden de Zuiderdokken 
verouderd en te smal voor grotere en bredere 
schepen. Men besloot ze te dempen omdat de 
haven noordwaarts groter, moderner en drukker 
werd. Het laatste schip voer in 1967 het dok uit 
en startte men de werken om ze te dempen. Deze 
waren twee jaar later, in 1969 afgerond. Hierdoor 
kwam ruimte vrij voor een parkeerplaats en werd 
het mogelijk om kermissen, circussen en andere 
grote evenementen te houden.

afb 33. Tweede fase MuHKA

Al snel echter bleek de beschikbare 
tentoonstellingsruimte te krap bemeten en ook 
voor de andere functies waren er problemen. 
In 1992 werd daarom een tweede verbouwing 
aangevat en ook hiervoor werd Michel 
Grandsard aangesteld. Er werd 2.500 m2 aan 
de tentoonstellingsoppervlakte toegevoegd. Voor 
de ondersteunende functies zoals de ateliers, 
bibliotheek en kantoren werd er ca. 3.500 m2 
toegevoegd aan het bestaande gebouw.

afb 35. Huidige situatie van de Zuiderdokken

Herontwikkeling van de gedempte Zuiderdokken. 
Het stadsbestuur heeft besloten om het huidige 
parkeeraanbod op de Gedempte Zuiderdokken 
ondergronds te brengen. En om de bovengrond te 
transformeren tot een kwalitatieve publieke ruimte. 
Er is gekozen voor twee ondergrondse parkings, 
binnen de contouren van de voormalige dokken 
Kooldok en Steendok, respectievelijk het meest 
noordelijke en het meest zuidelijke van de drie 
oorspronkelijke dokken.
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Casestudies
Ontwerpen op driehoekige kavel

Het huidige MHKA is gebouwd op een driehoekige kavel. Gezien 
het ontwerpuitgangspunt is om een verbeterd gebouw in de plaats 
ervoor terug te brengen, is het essentieel om referentieonderzoek 
naar driehoekige ontwerpen te doen.

Competition Paternoster Square  -  
Foster Associates

Het ontwerp inzending van Foster Associates voor de prijsvraag 
van Paternoster Square Re development in Londen, is een 
voorbeeld van een fantastische zonering van een driehoekig kavel 
door middel van galerijen en binnenstraten. Het voorstel van Foster 
zocht inspiratie vanuit ruimtelijke contrasten vanuit het stedelijke 
weefsel; een netwerk van binnenstraten tussen de bouwblokken.
Het voorstel herintroduceert een nieuw netwerk van nauwe 
binnenstraten die leiden naar het St. Paul’s Churchyard. De 
gebouwen zijn aan de zijkanten afgesneden waardoor het 
een moderne herinterpretatie en benadrukking heeft voor de 
kathedraal. Het was gebaseerd op een raster van publieke 
routes, afgewisseld met binnentuinen en verdeeld over een serie 
gebouwen van 18 meter breed waarin retail en kantoren zijn 
gehuisvest. De netwerken van de publieke straten zijn transparant 
om zo de zichtlijnen naar de St.Paul kathedraal te benadrukken. 
De casestudie laat zien dat een doorbreking van galerijen in een 
driehoekig plot, een sterke publieke verbinding kan leggen binnen 
in een stedelijk weefsel.

afb 38. Impressie binnenstraat met een binnentuin.

afb 36. Masterplan Paternoster Square door Foster Associates.

afb 37. Stedelijk weefsel rondom het St. Paul’s Churchyard.



37

afb 38. Impressie binnenstraat met visuele connectie met de kathedraal.
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Flatiron Building New York -    
Daniel Burham 

De wolkenkrabber is vanwege zijn opvallende vorm een 
bekende toeristische attractie in New York. Het Flatiron Building 
is een voorbeeld van de bouwstijl Chicago School. Zoals vele 
gebouwen van Chicago School bestaat ook deze uit een 
dragende staalconstructie ,bekleed met een decoratieve gevel in 
neorenaissancestijl.

De driehoekige plattegrond toont aan dat er in het gebouw gebruik 
is gemaakt van een kern waar rondom heen een orthogonaal 
grid is uitgezet voor de ruimtes. Dit levert een groot voordeel op 
doordat in de kern alle sanitaire voorzieningen en ontsluitingen 
worden gehuisvest. De ruimtes kunnen rondom heen worden 
ontworpen en vormen bovendien geen problemen met de schuine 
zijde van de driehoek.

afb 39 (boven). Plattegrond van de Flatiron Building.
afb 40 (links). Exterieur van het gebouw, kenmerkend de neo-renaissance 
gevelstijl.
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Maatsystematiek

Rue De Meaux – Parijs –    
Renzo Piano Building Workshop

RPBW geeft een nieuwe betekenis aan het begrip standaardisatie. 
Het produceert verschillende gevelelementen die veelvuldig 
in een raster worden ingevuld. Het elementariseren van deze 
gevelonderdelen levert een uitgebreide catalogus op van 
gevelmodules. Een niet traditionele oplossing voor het snel 
assembleren van een gevel zorgt ervoor dat de bouwtijd en 
kosten aanzienlijk verminderd worden. Op deze wijze kan er 
een maatsystematiek worden geïntegreerd die bijdraagt aan het 
gewenste gevelbeeld.

afb 41 (boven). Gevel van de Rue De Meaux woningen.
afb 42 (onder). Catalogus van toegepaste gevel standaardisaties.



40 David Mellor Office – Londen -   
Michael Hopkins

De David Mellor kantoren en showroom is een klein maar 
eenvoudig gebouw. Met een lengte van 24 meter een breedte van 
12 is er een raster uitgezet van 6 bij 3,85 meter. De grid verdeelt 
de plattegrond in 12 verschillende delen waarin elke hoekpunt een 
kolom wordt neergezet met een totaal van 20 per verdieping. De 
maatsystematiek vormt het belangrijkste ontwerpuitgangspunt, 
omdat het niet alleen is gebruikt in de plattegrond maar ook tot 
in de uiterste vloertegel, sparingen, rasterlijnen in het plafond en 
de compositie van de panelen aan de buitenzijde. De rechter en 
linker gevel zijn bedekt met rechthoekige panelen. Er zijn precies 
24 panelen tussen twee vloerplaten en twee kolommen waarbij 
de hoogte van elke paneel steeds constant blijft. De architectuur 
zelf is een combinatie van de juiste consistentie met een goede 
flexibiliteit. 

afb 43 (boven). Isometrie van het kantoorgebouw.
afb 44 en 45 (onder). Rationaliteit in de gevel door 
het doorvoeren van de maatsystematiek.
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afb 46 en 47. Consistentie in de exterieur van 
het gebouw.



42



43

Museum voor Moderne Kunst

Antwerpen, België
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Stedebouw
Karakteristieken van de omgeving

In het historische centrum en Zuidwijk van Antwerpen, wordt de 
architectuur gekenmerkt met de neobarok stijl, uitgevoerd door 
toonaangevende stadsarchitecten als P. De Wit, ir. G.Royers, 
Delpierre, Dens en Thielens. Opvallend is de overvloed aan 
materiaal in de gevels: baksteen, blauwe hardsteen en witte steen 
van Savonnière, vormen de basisonderdelen voor de verschillende 
gevelcomposities. Pronkstuk van de Zuidwijk blijft het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten aan de
Leopold De Waelplaats, tussen 1877 en 1884 ontworpen en 
opengesteld in 1890. De architectuur is geïnspireerd op de 
tempels uit de klassieke oudheid.

De Zuidwijk bevat niet alleen imposante oudere architectuur, 
maar ook waardevolle moderne architectuur. Het ‘gestreepte’ 
hoekgebouw ‘Van Roosmalen’ (Sint- Michielskaai / Goede 
Hoopstraat) van architect B. Van Reeth (1985), en de voormalige 
galerij Ronny Van de Velde (IJzerenpoortstraat 3), van architect 
Georges Baines (1988-1990) waren spraakmakend. Ze 
zouden uitgroeien tot stimuli voor heel wat hedendaagse 
architectuurcreaties en verleenden het Zuid een nieuwe dynamiek. 
Het straatbeeld van de lange Cockerillkaai vertoont een grote 
diversiteit aan moderne architectuur, waarin architecten als 
Richard Rogers ( Justitiepaleis) , CONIX (Upstream,Hoopnatie etc.) 
voortborduren op de nieuwe generatie architecten.

Antwerpen is een stad die enerzijds voortbouwt op haar 
bestaande kwaliteiten en anderzijds probeert om nieuwe inzichten 
te onderzoeken en te implementeren. De gemeente gelooft dat 
er moet ingezet worden op een verdere kwalitatieve verdichting 
van de binnenstad en de ruimtelijke verkenning van de 20ste-
eeuwse gordel. Het nieuwe bouwblok dat in dit afstudeerproject 
is ontwikkeld dient daarin mee te gaan door de juiste massa, 
expressie en zichtlijnen uit te zetten. De drie  straten rondom 
het perceel hebben ieder een apart karakter. De Wapenstraat 
heeft een kleinschalig intieme sfeer terwijl de Cockerillkaai het 
levendigere karakter vertoond door de aanwezigheid van een 
drukke verkeerscirculatie. De historische Leuvenstraat heeft zijn 
historische karakter verloren dus is het belangrijk om deze waarde 
zoveel mogelijk te herstellen.

Het huidige museum gaat de geschiedenis in als een gemiste 
kans om kwalitatieve publieke architectuur te realiseren, dit terwijl 
in het buitenland een ware museum-boom op gang komt en 
musea het architectuurdebat gaan beheersen. Bovendien blijft 
het een relatief jong museum dat zichzelf nog niet als volgroeid 
beschouwt. Evenmin wordt het museumgebouw met zijn fronten 
aan de Gedempte Zuiderdokken en de Scheldekaaien vandaag 
gebruikt om als stedelijk billboard over de lopende programmatie 
te communiceren.

afb 48. Gebouw van Emile Thielens.
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afb 49 t/m 52.. Neo-barok gevelarchitecuur in 
het historische gedeelte van Antwerpen-Zuid.
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afb 53 (boven). Justitiepaleis van R.Rogers.
afb 54 (links). Hoopnatie van CONIX.
afb 55 (midden). Van Roosmalen gebouw 
ontworpen door B. van Reeth.
afb 56 (rechts). Ronny Van de Velde gallerie 
ontworpen door G.Baines
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afb 57 (boven). Zicht Wapenstraat.
afb 58 en 59 (onder). Moderne 
gevelcomposities aan de Cockerillkaai.
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Architectuur
Programma van eisen

Het ontwerp is grotendeels gebaseerd op het programma van 
eisen dat is vastgesteld in de conclusie van het collectieve 
onderzoek. Het nieuwe museum behoudt haar prominente 
functie en speelt in op de modernere gebruikseisen. Het maakt 
hierin een duidelijk onderscheid tussen twee karakteristieken: de 
expositiezalen en de ondersteunende functies. Het relatieschema 
geeft weer hoe de functies onderling gerelateerd zijn.

Het museum dient een stedelijke voorziening te zijn waarin 
ook externe partijen gebruik kunnen maken van de kantoren, 
mediatheek, bibliotheek en auditorium. Op deze manier wordt 
het museum laagdrempelig voor verschillende doelgroepen. Het 
concept van een open grote foyer geeft invulling aan het museum 
als een plaats om te verblijven en langdurig in aanraking te kunnen 
komen met kunst en cultuur. Informatieve, educatieve en culturele 
programma’s in de multifunctionele zone zorgen ervoor dat het een 
open ruimte wordt waar interacties plaatsvinden. De begane grond 
wordt een openbare transparant museumhal die aanvoelt als een 
verlengstuk van de straat. Het heeft de ambitie de stromen van het 
passerende publiek aan de Cockerillkaai en Waalsekaai met elkaar 
te verbinden. De grote ontvangstruimte huisvest wisselexposities 
en vormt zo een openbare centrale voorstelling voor de vaste 
collectie zalen. Tevens zijn de publieke functies als het grand 
café en de museumwinkel ook op dit niveau toegankelijk. De 
publieksruimten moeten overzicht bieden, bezoekers moeten in 
staat zijn zich goed te kunnen oriënteren, wat bereikt wordt door 
de verdiepingen goed te laten overzien. Het atrium zal het karakter 
hebben van een open galerij en fungeren als het organiserend 
stelsel van het gebouw. De ruimtes voor de medewerkers worden 
gescheiden zodat de werknemers zich snel tussen de diverse 
ruimtes kunnen verplaatsen.

Het gebouw dient goed te functioneren. Een hoge mate van 
daglichttoetreding is essentieel voor de ondersteunende functies. 
Het toepassen van glas in het gebouw moet het overzicht 
bevorderen maar ook zorgen voor een ruime hoeveelheid 
daglichttoetreding. Het gebouw zal het concept van transparant/
massa duidelijk doorzetten om zo de dialoog aan te gaan met de 
directe omgeving.

De inpassing van het leegstaande burgerhuis aan de Wapenstraat 
1, ontworpen door Charles Dens , vereist bijzondere aandacht 
voor wat betreft de toewijzing van de functie in het pand. Er is 
voor gekozen om terug te gaan naar het historische principe 
van het pakhuis, waarin de scheepvaart goederen ingeladen en 
opgeslagen werden. De begane grond zal dan fungeren als een 
aparte ingang voor expeditie. Daarnaast zal het kantoor van de 
curator een speciaal plaats krijgen en  gevestigd worden in de 
verdieping van het burgerhuis.De ruimtelijke structuur van het 
nieuwe museum dient overzichtelijk en gestructureerd te zijn. In 
de diverse ruimtes zullen de constructieve elementen zodanig 
uitgezet worden dat er een correcte maatsystematiek wordt 
gehanteerd. Dit betekent dat de keuze van deze stramienstructuur 
sterk afhankelijk is van de gewenste indelingsmogelijkheden en de 
driehoekige kavel.

Kwantitatief programma van eisen

Expositie   4000 m2

Multifunctionele zone  300 m2

Auditorium   520 m2

Grand Café   300 m2

Retail    200 m2

Service    190 m2

Kantoor    500 m2

Collectiemanagement  400 m2

Operations   230 m2

Mediatheek   500 m2

Bibliotheek   500 m2

Depot    1500 m2

Totaal:    9140 m2
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afb 60. Relatieschema functies.
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Morfologie

Het ontwerp van het nieuwe museum zal gepaard gaan met 
belangrijke factoren uit de directe omgeving. Zicht en rooilijnen, 
programma en de hoogtebebouwing zijn de cruciale fundamenten 
van de massastudie. Uit deze analyses blijkt dat de ontwikkeling 
van de Gedempte Zuiderdokken een toekomstige rol speelt voor 
Waalsekaai. Vele documentaties en masterplannen beschrijven 
een herontwikkeling van de huidige parkeerplaats tot een groene 
loper. Het museumontwerp zal hierop anticiperen door deze 
ontwikkeling integreren in het ontwerp voor de hoofdentree. 
De positionering van het nieuwe entree staat haaks op de 
toekomstige openbare ruimte en vormt een onderdeel van de 
recreatieve loper.

Het bestaande Museum voor Hedendaagse Kunst (MHKA) wordt 
vervangen door een modernere ontwerp. Binnen in het bouwblok 
bevinden zich twee gebouwen die een belemmering zullen vormen 
voor het museum. Op het eerste gezicht zullen deze twee massa’s 
de totale ruimtelijke vrijheid beperken van de kavel, maar deze 
situatie meer beschouwd als een kwaliteit. De tussenliggende 
ruimte tussen de twee bestaande gebouwen, kan gebruikt worden 
als onderscheid tussen de expositiezalen en de ondersteunende 
functies. Dit kan verder ontwikkeld worden als een binnenstraat of 
galerij net zoals het geval was van de casestudie van Paternoster 
Square, om daarmee vervolgens de visuele connectie van de 
Cockerillkaai en Zuiderdokken te benadrukken. 

Het nieuwe bouwvolume houdt rekening met de directe 
omgeving. De footprint van het gebouw is ontstaan door een 
reeks lijnen uit de omgeving. De schuine gevel zal parallel lopen 
aan de Leuvenstraat waardoor de westelijke en noordelijke 
rooilijnen lichtelijk afwijken. Dit is gedaan om uiteindelijk een 
logische maatsystematiek te ontwikkelen voor de constructieve 
opzet, gevel en ruimte indeling. De Cockerillkaai heeft een sterk 
gevarieerd straatbeeld met differentiaties in de massa’s, hierbij is er 
ook sprake van verschillen in de hoogte en de rooilijnen. Massa’s 
verspringen, verschillende dakranden en afwerkingen zorgen 
ervoor dat er geen expliciet relatie met de nabijgelegen panden 
kan worden aangegaan. De meeste panden in de omgeving zijn 
gebouwd volgens het principe van een pakhuis en variëren in drie 
tot vijf verdiepingen. Kenmerkend is dat de begane grond niveau 
hoger is dan de verdiepingslagen, vanwege in de historie transport 
en opslag circuit van de scheepvaart goederen. Daarbij zorgt deze 
hoogte ook voor een meer publieke karakter en versterkt het beeld 
van een publieke ruimte.

De gebouwgrens wordt aan het zuiden teruggelegd naar de rooilijn 
van het bouwblok naast het museum. Het straatprofiel wordt op 
deze manier teruggebracht en sluit hierdoor aan bij de continuering 
en schaal van de Waalsekaai. Het verleggen van de bouwgrens 
draagt tegelijkertijd bij aan de inkadering van het bouwvolume, 
waardoor er een kopse gevel ontstaat richting de Gedempte 
Zuiderdokken. Om de entree sterk te benadrukken zal die ook 
ingekaderd worden aan de schuine zijde bij de Leuvenstraat. Zo 
ontstaat er een sterke accentuering van het transparante entree 
gevel richting de Gedempte Zuiderdokken.

afb 61. Morfologische inpassing 
gebouwmassa.
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afb 62. Massastudie volume museum.

afb 63. Integratie van de transparante volume 
zorgt voor een duidelijke onderscheid tussen de 
ondersteunende functies en de expositiezalen.



52 Er is besloten om een gelijke gebouwhoogte af te stemmen 
op de omgeving met een uitzondering op het hoekpunt 
van de Cockerillkaai. In het stedelijk weefsel is er een 
hoogteontwikkeling richting de Scheldekaaien merkbaar. Het 
volume zal op het hoekpunt een fysieke relatie aangaan met het 
appartementengebouw van CONIX. Bovendien vormt dit ook het 
ontwerpuitgangspunt om de laatste tentoonstellingszaal hiermee 
sterker te benadrukken.

afb 64 t/m 67.  Maquette straatprofiel vanuit de 
Cockerillkaai, Leuvenstraat en Timmerwerfstraat.
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afb 68. Situatie Museum voor Moderne Kunst Antwerpen
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Compositie

1800

Bij een gebouw als een museum presenteert de architectuur 
zich in het stedelijk weefsel afhankelijk van de functie. Een 
belangrijk kenmerk is dat het gebouw een nieuw oriëntatiepunt 
gaat vormen die een signaal afgeeft naar de directe omgeving. In 
tegenstelling tot het huidige MHKA moet het gebouw opvallender, 
expressiever en voornamelijk vernieuwend worden gepresenteerd. 
Om het museum herkenbaarder te vertegenwoordigen, wordt 
de compositie van de gevel daardoor elementair. Het betreft 
een compositie die is afgeleid van een maatsystematiek en past 
binnen de schaal van de omgeving. De raster vertegenwoordigt 
de rationaliteit en creëert afleesbare beeld.

De omgeving is echter gefragmenteerd. Er kunnen geen 
herhalende elementen worden afgeleid, verschillende 
bouwvolumes worden gevarieerd met baksteengevels en moderne 
façades. Dit fenomeen kan beschouwd worden als een kwaliteit 
waar het moderne museum gebruik van moet maken. Mede door 
op zoek te gaan naar een vaste maatsystematiek ontstaat er 
een repetitie, dat bijdraagt aan de eenheid van het gebouw. Er is 
geen sprake van een gedefinieerde voor of achtergevel doordat 
het gebouw op alle zijdes aansluit op de publieke ruimte. Dat de 
begane grond naar verhouding een hogere verdiepingshoogte 
heeft, zorgt ervoor dat de overgang tussen de publieke ruimte 

buiten met de publieke ruimte binnen mogelijk maakt.
Het gevelontwerp is gebaseerd op het concept van massa 
versus open. Doordat er voor het interieur gezocht word naar een 
diversiteit van ruimtes variëren de gevels ook daarin mee. Mede 
daardoor wordt het gebouw afleesbaar voor de functies die zich 
erachter bevinden. Het gevelontwerp vindt ook haar oorsprong in 
de constructieve opzet: de horizontale belijning volgt de vloer, de 
verticale kolommen zijn uitgezet op dezelfde grid. Er ontstaat op 
deze manier een consistentie en is er een onderscheid van de 
bouwlagen direct zichtbaar.

De standaardisatie komt voort uit het concept van massa 
versus open waarin een onderverdeling wordt gemaakt 
tussen transparant glas, translucent glas , lamellen en dichte 
gevelpanelen.  Er ontstaat op deze manier een structuur die 
met gestandaardiseerde elementen wordt ingevuld, net als bij 
de woningen van Rue De Meaux. Door het elementariseren van 
de ontstaat er een gevarieerd gevelbeeld dat past in de huidige 
context.  Alle onderdelen in de verschillende gevels hebben 
een betekenis. In de gevel van de Wapenstraat is er gebruikt 
gemaakt van veel transparantie doordat de ondersteunende 
functies behoefte hebben aan direct daglicht toetreding. Immers 
werkt transparantie in twee richtingen en biedt het ook zicht van 

afb 69. 1800 mm maatsystematiek over het 
gehele gebouw.
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afb 70 (links). Gevel Wapenstraat
afb 71 (midden). Gevel Waalsekaai 
afb 72 (rechts). Gevel Cockerillkaai



58 buiten naar binnen, wat ten goede komt voor de museumwinkel 
en het grand café. Er ontstaat een dynamiek, beweging in de 
gevel; een ontwikkeling van het privé naar het publieke gedeelte. 
De belijningen van de lamellen en de staalprofielen versterken 
deze horizontale beweging en zorgen de continuering in de 
Wapenstraat. De dichte elementen fungeren voor het exterieur 
als een transitie en in het interieur vormen zij de boekenkasten of 
opslag voor diverse doeleinden.

Om de hoek bij de Waalsekaai komt tussen de twee massa’s 
de transparante elementengevel. Deze onderscheidt zich van 
de twee volumes door grote transparante glasplaten t.o.v. de 
andere gestandaardiseerde elementen. Hierdoor wordt de 
entree sterk benadrukt en worden de zichtlijnen geaccentueerd. 
Uitzonderingen worden gemaakt op de stompe hoekpunten maar 
zij zijn dan de helft van de gegeven maatsystematiek.

Andersom zorgen diverse nuances in het gevelbeeld voor 
duidelijke herkenbaarheid van de functie. Zo wordt de gehele 
Leuvenstraat bekleedt met volledige translucente glazen en dichte 
panelen om zo de ruimtelijke massa van de tentoonstellingszalen 
te benadrukken. Als kers op de taart steekt een koepel boven 
het gebouw uit, waar de laatste tentoonstellingszaal bevindt. 

De compositie en geometrische verschijningsvorm zijn radicaal 
anders ten opzichte van de bouwlagen eronder, maar mede 
daardoor wordt de overgang en de hiërarchische status van deze 
tentoonstellingszaal sterk geaccentueerd.

afb 73. Gevel van de Panomaranko tentoonstellingszaal.
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afb 74. De vier verschillende gevel karakteristieken van het museum.
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Proportie

Het moderne museum fungeert representatief met een diversiteit 
aan publieksruimtes welke bijdragen aan sociale, educatieve 
en culturele doeleinden. Zoals geformuleerd in de voorgaande 
hoofdstukken, is het gebouw passend in haar context 
ontworpen. Het concept combineert de juiste proporties van 
ruimtes en positionering van hoofdstructuren door middel van 
een orthogonale grid stelsel. De ruimtes hebben de gewenste 
dimensionering in de plattegronden. Door te spelen met het 
veelvoud van 1800 mm, kunnen er kleinschalige oppervlaktes 
gecreëerd worden voor specifieke ruimtes. Zo kunnen bijvoorbeeld 
de kantoorfuncties zich houden aan de 3600 en 7200 maten, wat 
de meest gebruikelijke waardes.

Het sociale hart van het gebouw wordt gevormd door de 
galerij, wat fungeert als zowel een ontmoetingsplaats als een 
multifunctionele expositiehal. Het karakteriseert zich als het 
centrum, waar men van daaruit de startkeuze maakt om of 
de royale trap te nemen naar de ondersteunende functies, of 
het museumavontuur laat beginnen in het rechterdeel van het 
gebouw.

Bij de ondersteunende functies zijn er kernen toegevoegd voor 
het huisvesten van de benodigde sanitaire, opslag, expeditie, 
noodtrappen, liften en installatievoorzieningen. Deze kernen 
vormen de leidende elementen in het ontwerp. Ze zijn zodanig 
ontworpen dat ze direct toegankelijk en verticaal consistent 
zijn. Uitzonderingen worden gemaakt in het souterrain en de 
verdiepingen doordat er geen extra toiletten of andere verplichte 
ruimtes nodig zijn.
In de tentoonstellingszalen is een ronde constructieve betonnen 
kern toegepast waarin de trap, expeditie en lift zijn geïntegreerd. 
Het zwaartepunt doorboort alle verdiepingslagen en ondersteunt 
de derde tentoonstellingszaal. In het andere hoekpunt is een 
noodtrap geïnstalleerd.

afb 75 (links).  Ligging en positionering van de 
constructieve kernen in het museumgebouw.
afb 76 (rechts). Plattegrondenvan de constructieve 
kernen.
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Programma

Het museum zal altijd een publieke plaats blijven met culturele en 
kunstzinnige doeleinden. Bij het moderne museum in Antwerpen 
gaat het meer om een plek waarbij mensen de kunst en het 
gebouw ervaren op een vernieuwende en interactieve manier.
Om dit voor elkaar kunnen krijgen moet de overgang van buiten 
naar binnen een sterke transitie hebben. Meteen in het hart van 
het gebouw zorgt de grote, lichte vide voor een heldere oriëntatie. 
Een hoge foyer waar men bij elkaar komt om een willekeurige 
tentoonstelling of event te ervaren. De galerij fungeert als een 
bufferzone en scheiding voor de ondersteunende functies met de 
expositiezalen. Van hieruit zijn meteen ook de publieke functies 
als het grand café en de museumwinkel direct toegankelijk. 
De begane grond huisvest de meeste functies: services, 
garderobe, spreekkamers en de multifunctionele galerij. Via de 
royale trap zijn mensen in staat zich te kunnen manoeuvreren 

naar de verdiepingen waar de openbare documentatieruimtes, 
mediatheek, kantoren en de bibliotheek zich bevinden. Het 
gebouw moet als één geheel functioneren en om die reden dient 
fragmentatie te worden voorkomen door de ontsluitingen direct 
met elkaar te verbinden. Het souterrain huisvest opslagruimtes, 
auditorium, installatieruimtes, collectieopslag management en een 
uitgebreid depot. De laatste twee zijn gescheiden van de overige 
omdat deze functies gekoppeld zijn aan de expositiezalen.

1e verdieping

3e verdieping

Begane grond

2e verdieping
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Plattegronden

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticket verkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe
5. Liften 
6. Toiletten 
7. Expositieruimte vaste collectie 
8. Expositieruimte wisselende collectie

17. Personeelsruimte
18. Kantoor/administratie
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Fotoruimte/projectieruimte
21. Expeditie
22. Depot/ opslag
23. Technische/instalatie ruimte

9. Museumwinkel
10. Grand Café
11. Leslokaal
12. IT/Beheer
13. Bibliotheek/mediatheek
14.  Auditorium/presentatieruimte
15.  Vergaderuimte/groepsruimte
16.  Multi functionele ruimte

23

22

20

14

6

22

19

5

afb 78. Plattegrond soutterain.
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16

2

10

4

18

18

21

7

1

9

6

6
15

12

21

22

5

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticket verkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe
5. Liften 
6. Toiletten 
7. Expositieruimte vaste collectie 
8. Expositieruimte wisselende collectie

17. Personeelsruimte
18. Kantoor/administratie
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Fotoruimte/projectieruimte
21. Expeditie
22. Depot/ opslag
23. Technische/instalatie ruimte

9. Museumwinkel
10. Grand Café
11. Leslokaal
12. IT/Beheer
13. Bibliotheek/mediatheek
14.  Auditorium/presentatieruimte
15.  Vergaderuimte/groepsruimte
16.  Multi functionele ruimte

afb 79. Plattegrond begane grond.
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1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticket verkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe
5. Liften 
6. Toiletten 
7. Expositieruimte vaste collectie 
8. Expositieruimte wisselende collectie

17. Personeelsruimte
18. Kantoor/administratie
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Fotoruimte/projectieruimte
21. Expeditie
22. Depot/ opslag
23. Technische/instalatie ruimte

9. Museumwinkel
10. Grand Café
11. Leslokaal
12. IT/Beheer
13. Bibliotheek/mediatheek
14.  Auditorium/presentatieruimte
15.  Vergaderuimte/groepsruimte
16.  Multi functionele ruimte

8

13

22

315

18

18

22

6

5

6

afb 80. Plattegrond eerste verdieping.
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1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticket verkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe
5. Liften 
6. Toiletten 
7. Expositieruimte vaste collectie 
8. Expositieruimte wisselende collectie

17. Personeelsruimte
18. Kantoor/administratie
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Fotoruimte/projectieruimte
21. Expeditie
22. Depot/ opslag
23. Technische/instalatie ruimte

9. Museumwinkel
10. Grand Café
11. Leslokaal
12. IT/Beheer
13. Bibliotheek/mediatheek
14.  Auditorium/presentatieruimte
15.  Vergaderuimte/groepsruimte
16.  Multi functionele ruimte

13

22

3

18

22

6

511

22

afb 81. Plattegrond tweede verdieping.



67

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticket verkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe
5. Liften 
6. Toiletten 
7. Expositieruimte vaste collectie 
8. Expositieruimte wisselende collectie

17. Personeelsruimte
18. Kantoor/administratie
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Fotoruimte/projectieruimte
21. Expeditie
22. Depot/ opslag
23. Technische/instalatie ruimte

9. Museumwinkel
10. Grand Café
11. Leslokaal
12. IT/Beheer
13. Bibliotheek/mediatheek
14.  Auditorium/presentatieruimte
15.  Vergaderuimte/groepsruimte
16.  Multi functionele ruimte

7

afb 82. Plattegrond derde verdieping.
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Doorsneden

afb 83. Lengtedoorsnede ondersteunend volume.
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afb 84. Dwarsdoorsnede museum.
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Gevels
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afb 84 (boven). Gevel Wapenstraat
afb 85 (midden). Gevel Waalsekaai
afb 86 (onder). Gevel Cockerillkaai
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Circulatie

Uit contextuele analyses blijkt dat de voorkeur uitgaat naar één 
publieke hoofdingang, deze ligt zoals eerder genoemd aan de 
Leuvenstraat. Daarnaast hebben externe partijen en personeel 
toegang tot de ondersteunende functies vanaf een secundaire 
ingang aan de Wapenstraat. Vanuit hier kunnen zij de trappen en 
liften gebruiken die zich in de constructieve kernen bevinden.
In de is te zien hoe de publieke hoofdcirculatie, vluchtroute en het 
personeel circulatie is opgezet. Bij binnenkomst loopt de bezoeker 
direct de hoge foyer binnen waar links zich de kaartverkoop 
en garderobe bevinden. Na het bergen van de eigendommen 
komen de bezoekers in contact met de multifunctionele hal waar 
wisselexposities worden gepresenteerd. Dit dient als voorproef 
voor de binnenkomst van de eerste expositiezaal die er naast is 
gelegen. Men kan er ook voor kiezen om direct gebruik te maken 
van de museumwinkel of het grand café.

Zodra men beslist om richting de mediatheek of de bibliotheek 
te gaan kunnen zij de royale trap nemen naar de bovenste 
verdiepingen. De publieke functies zijn zodanig geplaatst dat ze 
direct bereikbaar zijn bij aankomst. Vanuit de galerij is de expositie 
in de hal nog steeds waarneembaar waardoor het op een 
andere manier wordt ervaren dan op de begane grond. Op de 
eerste verdieping is er vanwege noodzakelijke eisen een directe 
doorsteek naar de tweede tentoonstellingszaal. Dit zorgt ervoor 
dat de circulatie zich niet beperkt maar geheel doorlopend is in het 
hele gebouw.

Wanneer men besluit naar beneden te gaan, komen zij bij het 
uiteinde direct in contact met de ingang van het auditorium. Dit is 
de enige ruimte die voor het publiek toegankelijk is, de rest van de 
ruimtes dienen als opslag, projectiekamer of installaties.
Voor het meeste geval zal de bezoeker de keuze maken om direct 
de museumzalen toe te treden. Door brede en hoge openingen 
in de wand is de entree van deze ruimte uitnodigend en direct 
toegankelijk vanuit de galerij. In een museum is er sprake van 
twee type circulaties: de dwalende route voor de verkenner 
en de snelle route voor de ongeduldige kijker. Om deze twee 
concepten goed te integreren zijn er in de twee hoekpunten van 
de driehoekige ruimte de ontsluitingen neergezet. Bovendien 
door twee trappen kan er snel een vluchtroute worden gevonden 
bij eventuele calamiteiten. De dwalende route leidt altijd tot de 
betonnen kern en vormt de rode draad voor het circuleren binnen 
in de expositiezalen. Het is de route die verleidt om gelopen te 
worden, je ervaart de kunst één doorlopende continuering zonder 
onderbroken te worden. Deze route eindigt met een climax, 
namelijk in de hoogste tentoonstellingszaal. Van daaruit kan men 
via de lift weer terugkomen naar de begane grond.

afb 87. Circulatie museum.
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De galerij
Interieur

De galerij fungeert voor bezoekers als het centrale punt en kan als 
expositieruimte benut worden. De aan de hal grenzende winkel 
en horeca dragen bij aan de levendigheid en de variëteit van 
deze open ruimte. Vanuit het literatuuronderzoek blijkt de geleefde 
ervaring afhankelijk te zijn van ons bewustzijn. De uiteindelijke test 
van de architectuur is dan ook als het lichaam in de tijd zich door 
de ruimte manoeuvreert. Door de hoge ruimte en transparantie, 
karakteriseert de galerij zich als het hart van het gebouw. De 
openbare ruimte wordt zodanig in het gebouw doorgetrokken dat 
het museum er laagdrempelig door wordt. Door de aanwezigheid 
van grote transparante elementengevels voelt de ruimte als een 
verlenging van de straat aan, waarin vele figuren rijzen vanuit 
het veld. Vanuit elke punt wordt men geconfronteerd met de 
kunstwerken en wordt het ook steeds op een ander manier 
ervaren.

Wanneer men recht voor de kunstwerken staat wordt het totale 
plaatje samengesmolten met de hoge ruimte, heldere daglichtinval 
en het uitzicht van Antwerpen op de achtergrond. Het kunstwerk 
staat centraal en verkrijgt een hoog aanzien ten opzichte van de 
kijker. Het kunstwerk wordt hier ervaren als het belangrijkste figuur 
van het huidige veld, dat rijkelijk gevuld is met andere objecten en 
personen.

Vanuit de tweede tentoonstellingszaal wordt men opnieuw 
geconfronteerd met de expositie en ervaren ze het vanuit een 
ander perspectief. Het kunstwerk voert niet meer de boventoon; 
het is één van de vele figuren in het veld. Vanuit deze invalshoek 
blijkt dat de kunstwerken in de galerij een mindere status 
verkrijgen. Het continu voortbewegen en kijken zal de extra 
aandacht van het kunstwerk opwekken en het ook steeds ter 
discussie stellen. Dit zorgt ervoor dat de moderne kunst niet 
eentonig wordt gepresenteerd, maar de mogelijkheid heeft om 
vanuit verschillende perspectieven te kunnen ervaren. 

afb 88. Impressie galerij.
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afb 89 (links). Plattegrond van de multifunctionele 
zone. 
afb 90 (rechts). Dwarsdoorsnede van de galerij.
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afb 91. Impressie galerij.
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afb 92. Impressie galerij.
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De eerste tentoonstellingszaal

De eerste tentoonstellingszaal onderscheidt zich van de levendige 
ambiance in de galerij. Een sterke transitie wordt ondervonden 
door het verlaagde plafond en samenspel van grijze materialen. De 
gebruikte materialen zijn allemaal uitgevoerd in grijstinten waardoor 
de tektoniek een eenheid vormt. Het ontwerpuitgangspunt komt 
sterk terug in deze tentoonstellingszaal waar de stalen kolommen 
de figuren in het grote veld vertegenwoordigen. De tektoniek 
versterkt de eendracht van de ruimte waar de belijningen van 
de liggers zijn uitgezet met de maatsystematiek. In het hoekpunt 
van de tentoonstellingszaal bevindt zich de opvallende betonnen 
kernstructuur die zich manifesteert als de meeste dominante 
figuur in het veld. De kolommen zijn onderdanig aan deze 
dominante structuur en zoneren ruimtes waarin de kleinere 
figuren, de kunstwerken, zich in kunnen bevinden. Zo ontstaat 
er een hiërarchische onderverdeling tussen achtereenvolgens 

de betonnen kern, de tektoniek en de kunstwerken. Door het 
gebruik van geëtst glas, zowel voor het exterieur als het interieur, 
valt het licht altijd op een constante manier op de tentoongestelde 
voorwerpen en materialen. De driehoekige plattegrond heeft zijn 
beperkingen, maar creëert ook de mogelijkheid om kunstwerken 
extra te benadrukken. De hoekpunten vormen de eindpunten 
van het gebied waar tussenin een kunstwerk gepresenteerd kan 
worden. De wanden vormen de grenzen en geeft daarmee een 
sterke symmetrische accentuering aan het kunstwerk. De zaal 
karakteriseert zich met de rustige, intieme sfeer waar kunstwerken 
benadrukt worden door artificieel of daglicht en de tektoniek. Hierin 
kunnen de ensembles van Jimmie Durham en Jan Vercruyssen 
goed tot hun recht komen doordat zij de kalmering en intimiteit 
integreren bij het assembleren van hun creaties.

afb 93. Impressie van de eerste tentoonstellingszaal.
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afb 94. Impressie van de eerste tentoonstellingszaal.
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afb 95. Impressie van de eerste tentoonstellingszaal, specifiek de hoekpunt van de ruimte.
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De White Triangle zaal

Op de volgende verdieping bevindt zich de tweede 
tentoonstellingszaal. Deze zaal wordt gekenmerkt als de typische 
‘White Cube’ zaal; witte wanden en grijze vloer. Dit is een sterk 
contrast ten opzichte van de eerste expositiezaal en wekt direct 
een andere beleving op. Het dak verzorgt de juiste verlichting 
in de expositieruimte. In het dak zitten lichtstraten dat door het 
gebruik van lamellen, in één richting het daglicht kan reguleren 
en sturen. Onder aan de liggers in het dak hangen kunstlampen 
die ondersteunen bij gewenste situaties. Alle objecten worden 
gehuisvest op comfortabele ooghoogte en in ensembles net 
zoals in het huidige MHKA. Daarnaast biedt de open centrale 
ruimte de vrijheid om de meeste kunstwerken vanuit elke hoek in 
de ruimte te kunnen bekijken. Het is de bedoeling dat de figuren 
in het veld van dichtbij bekeken kunnen worden op de wijze die 
een individu zelf wilt, zonder enige vorm van etiquette. Bepaalde 

schilderwerken of sculpturen vereisen een constante lichtintensiteit 
en dienen uiterst zorgzaam gecontroleerd te worden.

afb 96. Impressie van de White Triangle zaal.
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afb 97. Impressie van de White Triangle zaal.
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De Panoramanko zaal

Wanneer de bezoeker de lift pakt om naar de derde verdieping 
worden ze meteen geconfronteerd met een panoramisch 
uitzicht over Antwerpen.  De Panoramanko  zaal is een 
kruisbestuiving tussen het woord ‘Panorama’ en de Belgische 
kunstenaar ‘Panamarenko’, die betitelt wordt als de grootste en 
representatieve beeldhouwer van België. Panamarenko is een 
pseudoniem en samentrekking van “Pan American Airlines and 
Company’. Zijn kunstensembles bestaan uit talrijke voertuigen, 
vliegtuigen, ballonnen of helikopters in alle mogelijke origineel-
verrassende vormen. Het zijn evenveel vairanten op de droom 
van het vliegen maar of deze tuigen echt kunnen vliegen is 
deel van het mysterie en de aantrekkingskracht. Echter, biedt 
deze tentoonstellingszaal de kans om deze kunstwerken 
in samensmelting met de heldere blauwe lucht te kunnen 
presenteren. Waar voorheen de kunstwerken in traditionele 

witte zalen gestald werden, krijgen de vliegwerken nu een vrij 
podium waar ze zich ontwikkelen naar een nieuwe dimensie.  De 
toeschouwer ondervindt het vliegwerk op een meer ruimtelijke 
wijze en daarbij levert de directe omgeving een positief bijdrage 
aan deze ervaring. De ruimte streeft naar een open, levendig 
museaal karakter waar de excentrieke collectie van Panamarenko 
tot leven komt. De ronde plattegrond benadrukt de uiterste 
ruimtelijke vrijheid die deze kunstwerken kunnen vervullen. 
Het glazen koepel wordt ondersteund door een gebogen 
staalconstructie en kan worden verduisterd door geïntegreerde 
zonweringsystemen.

afb 98. Impressie van de Panomaranko zaal met de Scheldekaaien op de achtergrond.
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afb 99. Impressie van de Panomaranko zaal.
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Museum voor Moderne Kunst Antwerpen
Exterieur
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afb 101. Impressie Museum voor Moderne Kunst Antwerpen, Wapenstraat.
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afb 102. Impressie Museum voor Moderne Kunst Antwerpen, Cockerillkaai
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Constructieve opzet
Constructie

Er is gekozen om een stalen constructie toe te passen, waardoor 
het gebouw snel in de compacte stad opgebouwd kan worden. 
Tussen de dragende kolommen zijn constructieve balken 
bevestigd. De stramienmaat van de grid is 14400 bij 10800 mm 
en is afgeleid van de 1800 mm maatsystematiek, waardoor de 
kolommen in gelijke lijn staan met de gevelelementen.Tussen de 
balken worden versterkte Slimline-vloer elementen opgelegd, 
waardoor het mogelijk is om overspanningen tot aan 14m te 
maken. De Slimline-vloer kan tussen de liggers opgelegd worden 
waardoor de vloerhoogte gelijk loopt met de hoogte van de 
constructieve ligger. Op het dak van de White Triangle zaal worden 
stalen liggers dwars op de constructieve liggers gelegd om 
daarmee het lichtdoorlatende dak te ondersteunen.

oplegging tussen constructieve balken

oplegging tussen constructieve balken voor dak 
ondersteuning White Triangle zaal

constructie tweede verdieping

constructie eerste verdieping

constructie begane grond

fundament

constructie derde verdieping
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afb 103. Constructieve opzet.
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Installatietechnische opzet
Bouwfysica

afb 104. Warmte overdracht via klimaatleidingen en vloerverwarming Slimline-vloer.
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afb 105. Ventilatie regeling via convectorputten in Slimline-vloer.
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Gevelfragment
Envelop

afb 106. Gevelfragment van doorsnede in gevelaanzicht.
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Exploded view

constructieve kolom (HEA300)

constructieve ligger (HEA550)

versterkte betonvloer Slimline

U profiel computevloer

Luchtbehandelingskanaal

Convectorput

Natuursteen 
Calcaire de 
Vinalmont

RVS 
gevelframe

UNP 600Isokorf koudebrug
onderbreker

Isolatie

Buisprofiel
(200x100x8,5)

Interieurafwerking

afb 107. Opbouw van het ontwerp in een exploded view.
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Principedetails

afb 107. Principedetaillering van de aansluiting vloer-gevel.

Gevelpanelen Calcairde de Vinalmont 900x1800x20 mm
RVS frame
Buisprofiel 200x100x8,5 mm
Isolatie 265 mm
Houten stijl
Dampremmende laag
Gipsplaat
Gevelprofiel (UNP600)
Isokorf koudebrugonderbreker
Ventilatie convectorput
Betonnen plaat 70 mm
Akoestische ontkoppeling omegaprofiel
Ingestorte ligger (IPE500)
Luchtbehandelingskanaal
Constructieve ligger (HEA 550)
Computervloer 60 mm
Constructieve kolom (HEA 300)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 
17
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Externe vliesgevel
Aluminium bevestiging draagstructuur vliesgevel
Stalen hoofddraagstructuur
RVS schoren
Verzamelpunt voor leidingen
Speciale gegoten aluminium stijgbeugel ondersteuning voor interne 
zonwering
Akoestische glaspanelen gecontroleerd door een aluminium 
mechanisme.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
afb 108. Principedetaillering van de façade segment Panamaranko-zaal.

1

2

3

4

5

6
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Museum voor Moderne Kunst Antwerpen
Conclusie

Het resultaat van de ontwerpopgave is het antwoord op de 
geformuleerde onderzoeksvragen en is ontstaan uit de een 
‘research driven’ proces. De combinatie van deze verschillende 
elementen heeft geleid tot een integrale aanpak van het 
afstudeerproject.

Uitgangspunt van het ontwerp is een gebouw met een sterk 
publiek karakter. Het moderne museum staat representatief in 
het stedelijk weefsel van Antwerpen en stimuleert de culturele 
toekomstplannen van Vlaanderen. Het ontwerp sluit direct aan 
de openbare ruimte en speelt in op het toekomstscenario van de 
Gedempte Zuiderdokken en de Scheldekaaien. 

In de publieke functie dient het museum als verlengstuk van 
de stad. Het is elementair om beiden met elkaar te verweven 
en helderheid te verschaffen binnen in het stedelijk netwerk. 
Uitgaande van de principes van actief contextualisme is het 
gebouw passend in haar context ontworpen. De identiteit van 
Antwerpen-Zuid wordt gekenmerkt met een wisseling van 
moderne architectuur tegenover de traditionele panden. Dit 
levert een gevarieerd straatbeeld met verschil in bouwvolumes, 
gevels en materialiisering op waarin het museum gebouw zich 
zal ontplooien door een sterke expressie.Om die reden mag 
het ontwerp eigenreder, opvallender en expressiever in de 
stadstructuur gepresenteerd worden. Daarom is gekozen voor 
een moderne compositie met een lichte radicale vormgeving om 
zo een herkenbaar oriëntatiepunt te vormen. Door de integratie 
van een vaste maatsystematiek ontstaat er een rationaliteit die 
bijdraagt aan de afleesbaarheid van de gevel. Het elementariseren 
van de gevelonderdelen helpt daarbij het concept van massa vs. 
open helder te maken.

In de afgelopen tijd is het museum een gebouw geworden dat 
gevarieerde en veelzijdige programmas realiseert. Niet alleen 
worden kunstwerken gepresenteerd, ook worden er recreatieve 
en educatieve faciliteiten zoals het restaurant, winkel, auditorium 
en bibliotheek aangeboden. Een valkuil is dat het gebouw 
hierdoor zich manifesteert als een mixed-use instituut, maar 
dat wordt voorkomen door een duidelijke scheiding van deze 
functies met de expositiezalen.Door het duidelijk scheiden van 
de ondersteunende functies ten opzichte van de expositiezalen 
wordt de publieke route sterker benadrukt. Met een diversiteit 
van publieke ruimtes, draagt het bij aan ontmoeting, educatie en 
culturele bezinning. Het museum wordt hierdoor meer dan alleen 
kunst bekijken, het vormt een sociale focus in een overzichtelijk en 
open gebouw. De galerij vormt het sociale hart van het gebouw 
, hetgeen uitnodigt tot interactie en kennisverspreiding. In het 
interieur wordt de dominantie van de White Cube zalen tegengaan 
door het verwerken van verschillende expositieruimten. Dit zorgt 
ervoor dat het museumbezoek niet te oppervlakkig maar meer een 
avontuur wordt. De ontdekkingsreis zal eindigen met een climax 
in de laatste en belangrijkste tentoonstellingszaal waar de werken 
van Panamarenko samensmelten met het prachtige uitzicht over 
de Scheldekaaien.
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