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VOORWOORD Voor u ligt een afstudeerverslag ter afrondi ng van 

de opleiding bouwkunde aan de Te chnisch e Universiteit te Eindhoven. Arch itectuur IS de richting 

waarbinnen ik me bewogen heb de laatste jaren. en ook dit afstudeerproject heb ik gevolgd binnen 

de strom ing 'Arc h itec tu ral Engineering· Een prOJeCt dat zij n oorsprong von d in februari 2008. Deel 

uitmakende va n een groep van vijf stud enten kregen we de opdrach t op zoek te gaan naar eigen 

fascinaties. om hier zodoe nde een centraal thema aan te verb in den . Een bewogen en mooie. maar 

soms ook la st ig e periode volgde. Want vallen en opstaan. dat is afstuderen . Gedurende het proces 

ben ik m e steeds bew uster geworden van mijn eigen in teresses en voorkeure n binnen de architectuur. 

wa t zich uiteindelijk hee ft geresu lteerd in d it afstudeerverslag. Een verslag dat niet aileen beschrijvend 

is. m aa r zeker ook (onder)zoekend . 

Teve ns w il ik va n de gelegenhe id gebruik maken om een aantal men se n te beda nken . Zonder hun hulp. 

inze t of steun was het project niet geworden wat het nu is. Allereerst de begeleiders. Jan Schevers. 

bedankt voor je enthousiasme dat b1jna geen grenzen leek te kennen . De actieve begeleid ing en 

je o prec h te betrokkenhe ld daagden me telkens weer uit tot het proberen van nieuwe dingen. Het 

vertrouwen dat )e me gaf op momenten dat ik twiJfelde a an mijn aanpak. heeft er voor ge zo rgd dat 

ik het tra)ect heb afg erond zoals ik het gehoopt had. Jan Westra. bedankt voor de kriti sc he noot op 
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belangrijke eikpun ten in he t proces. Hoewel de begeleid1ngen schaars wa ren. heef t de intensieve 

star t van het p roject bit iedereen gezorgd voor veel motivatie en enthousiasme. Bedankt ook Kees 

Doevendans. want afgezien van onze sporadische ontmoetingen ben ik door een aan tal o pmerking en 

heel anders over mijn project gaan denken. 

Ook w il ik m ij n groepsgenoten graag bedanken voor het bijzondere project dat we gezamenlijk 

doorlopen hebben. Het was bitzonder om te merken dat viJf totaa l versch il lende mensen toch een 

zelfde interesse hadden. De samenwerking in de eerste lase van het project heb ik als heel prett ig 

ervaren. Bedankt Jordy. Willemijn. Lars en Joren. En dan mijn vriendin Vera. die altijd voor me klaarstond 

als ik ontzettend druk was. Bedankt hiervoor. Je o nvoorwaardel ijke steun en schouder hebben ervoor 

gezorgd dat ik altijd m ijn verhaal kwijt kon. Famli1e en vrienden. bedankt. Het vertrouwen o f luisterende 

oor dat Jullie boden. gat m e steeds weer het steun tje in de rug dat ik net even nodig had . 

Sander Bouw 

11 september 2009 
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SAMENVATTING Een groep van vijf verschillende studenten d ie 

zich 1ngeschreven hadden voor hetzelfde project. Er moest afgestudeerd worden en. gezien het toen 

no g blanco traject. een opgave geformuleerd worden. Maar w at voor opgave? Was het mogelijk om 

als kleine groep een zel fde fasc inat1e of 1nteresse te vind en. zoda t een bas is geleg d kon worden voor 

een thema? Die was er: het Droogdokken-eiland in Antwerpen. Dit gebied. dat dee ! uitm aa kt van het 

zogenaamde 'Eiiandje' was voorheen de motor van de Antwerpse haven. maar ligt er momenteel 

verva llen bij. En hoewel er vee! plannen. schetsen en visies zijn gemaakt voor deze locat ie. blij kt 

het Droogdokken-eiland een' last1ge schakel in het geheel. Een voor ons bijzonder vertrekpunt van 

ee n gem eenschappelijk traject. waarin we in eerste instantie een stedenbouwkundig plan hebben 

ontworpen. met het idee om binnen deze context vervolgens (individueel) een architec tonisch 

antwerp te maken. 

Bijzondere sferen in een omgeving met een r iJke historie. dat kenmerkl het Droog dokken-eiland. De 

immense d roogdokken. de vervallen gebouwen. het landschap van kasseien. over a! zijn verwijzingen 

naar het verleden te vinden. en elke plek binnen het eiland heeft weer een ander. uniek karakte r. Om 

tot een antwerp te komen dat inspeelt op deze elementen is de bes taande situatie als uitgangspunt 

genomen. He t tot stand gekomen masterplan vormt zich naar de contouren van het eiland en 

herbergt woningen. ateliers. winkels. kantoren en horeca. De negen gerangschikte droogdokken 

zijn onbebouwd gebleven en worden verdeeld over de vij f afstudeerders. lk heb gekozen voor de 

loca tie random droogdok nummer 1. een dok dat n ie t meer in gebruik is. Als uniek gegeven binnen 
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deze si tuatie staat er naast het droogdok een cluster van verschillende gebouwen . Bij deze locatie 

heb ik me als opgave gesteld: ·waar vraagt deze plek om? ·. Een benadering die begint zonder 

programma of functie. maar kijkt naar deal aanwezige kwaliteiten en sferen. en vooral hoe deze aan 

te w1jzen en eventueel te verste rken zijn . Een groeiende fascinatie voor minimale ingrepen binnen 

een stedelijke contex t. en met name de randvoorwaarden voor dergerlijke interven t ies. hebben me 

erg bezig gehouden. Veelal lijken deze voort te komen uit de specif1eke ingredienten. ofwel geniu s 

loc1. van een plek. Het bestaande c luster aan gebouwen heeft tal van aanknopingspunten. d ie in 

de analyse aangewezen en benoemd zijn . Ze vertellen het verhaal van het gebouw en de locatie. 

Binnen het gebouw zijn verschillende deelgebieden aanwezig. zoals een monumentaal pomphu1s 

en een propellerwerkplaats. Ieder met een eigen kenmerkende steer . Bij elke ruimte past weer een. 

in navolging van diens genius loci. ander gebruik. De mogelijkheden die de verschlilende ruimtes 

hebben zijn in kaart gebracht. 

Door de weerstand die het gebouw in de huidige situatie oproept. is het gebaat bij (enkele) ingrepen 

om zodoende toegankelijker te worden . Maar op welke m an ier vinden deze inrepen dan plaats? Het 

antwoord op deze vraag schuilt in de genius loci. en de specifieke kenmerken van de gebouw delen. 

Het gebouw kan eenvoud ig toegankelijk gemaakt worden op p laatsen die onderbelich t zijn. of juist 

daar waar de gevel in compos1tie lijkt te wringen. Massa wordt verwijderd en enkele kleine addities 

vinden hun plaa ts in de nieuwe structuu r. Voora l bij het voormalige c luster van kantoren wordt relatief 

veel massa weggehaald en een snede va n rode schubben of ruige muren leidt de bezoeker naar de 

8 



ooit zo verborgen wereld. Voorheen onopvallende gevels w orden ineens zichtbaar. Andere bij zondere 

gevels als die van de d1enstwon ing en het pomphu is worden in ere herste ld en geaccentueerd door 

de omliggende bebouwing in wit u1t te voeren. 

Nu het gebouw toegankelijker IS. kan het gebruikt worden. Hoewel het al mogelijk is o m door het 

gebouw te dwalen en steeds nieuwe dingen te ontdekken. zijn een aanta l scenario 's ontworpen die 

aanslu1ten bij de karakteristieken van de diverse ru imtes in het gebouw. Het pomphuis kan door de 

aanwezigheid van een kraan en een verdiepte vloer 1n de ro l van b ioscoop of kleine concertzaal 

treden. De hager gelegen verd ieping in een van de werkplaatsen heeft al een weids uitzicht. maar 

als h1er een stadstrand of tuin zou Z1jn . zouden mensen het daadwerkelijk kunnen ervaren. Voor elke 

ru imte ZIJn op een gel ijksoortige manier een aanta l scenario's on tworpen. 

Het antwerp voorziet n iet in een starre func tie. Er is een structuur o n tworpen die het gebouw 

toeqankel ijk maakt en daarmee aanleiding biedt voor gebruik. Gebruik dat aansluit bij de genius loc i 

van de p lek. De scenario 's hebben een meer tij delijk karakter. en kunnen in een wisselende sett1ng 

p laatsvinden. Het is een manier om te kij ken of en hoe bepaalde ingrepen functioneren. zonder 

dat deze handen vol geld kosten. De ingrepen kunnen 'low-budget ' genoemd worden. en vergen 

geen grate co nstructieve opera ti es. Bij het doorb reken va n delen van de kantoorgevel b1jvoorbeeld. 

worden de ku nststof kOZIJnen verwij derd en wordt er in de 'snede· een raamwerk van houtskeletbouw 

geplaatst. waartegen vervolgens verschillende soorten gevelbekleding bevestigd kunnen worden . 
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INLEIDING Bestemming onbekend. Niet ai leen zegt d1t iets over de 

ontwerpopgave, het geeft eveneens de aard van een afstudeertraject aan. Zander een idee over 

de invull1ng van m1jn afstuderen began ik in februari 2008 aan een project dat nog vorm moest 

krijgen. AI snel werd een gezamenlijke context gevonden in Antwerpen, die als bas is zou dienen voor 

ieders afstudeerproject. En toen began het echte werk pas. Een locatie aan een droogdok en enkele 

rand voorwaarden opgelegd vanuit het gemeenschapelijke masterplan . Dit waren de ingedrienten 

waa r ik mee aan de slag kon. Er moest een antwerp komen voor een geb1ed met een cluster van 

oude gebouwen. Dit gebouw is slechts een van de vele in Antwerpen die aan ve rval onderhevig is en 

waa rvan de bes temm1ng onbekend is. 

Op de vraag w at deze bestemming zou moeten zijn, geef ik in dit afstudeerverslag antwoord. Antwoord 

in de vorm van een onderzoe kend antwerp, dat tot stand IS gekomen via een weg van persoonlijke 

fasci nat ies en aanknopingspunten uit de bestaande context. Om dit inzichtell jk te maken wordt in 

het deel · Context· eerst een beeld gegeven van de huid ige situatie, alsmede het gemeenschappelijk 

ontworpen masterplan . Vervolgens gaat het deel · Onderzoek · die per 1n op de betekenis van zowel 

m ijn e1gen interesses a is de onrafeling van de situatie in Antwerpen . Het laatste onderdeel ·On twerp· 

toont 1n woord en beeld de vertal ing van de er aan voora fgaande aspecten . 

Om aan het e1nd (missc hien) te kunnen concluderen : ' bestemming bekend· Niet aileen ten aanzien 

van de locatie. maar ook van mezelf. 
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GESCHIEDENIS Het Eilandje vindt haar oorsprong ha lverwege de 

16e eeuw. to en er werd besloten een haven van 25 hectare ten noorden van het oorspronkelijke 

stadscentrum te rea liseren. Dit gebied. datal snel de naam 'Nieuw stad· kreeg. zorgde niet aileen voor 

een enorme stadsuitbreid ing. maar droeg tevens b ij aan de economische groel van An twerpen . 

Maar toen de SpanJaarden Antwerpen in 1585 veroverden. b lee f er w einig over van de economische 

ac tiviteiten in de nieuwe haven . Het inw onersaanta l daalde drast isc h en ook de ooit zo ambitieuze 

ontw ikkel ingen rond de 'Nieuwstad ' moesten gestaakt worden. w aardoor het overgrote deel 

onbebouw d b leef. 

Pas in de 19e eeuw was het het Franse bew ind dat opdrach t gaf tot het rea iiseren van de meest 
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zu1del ijk gelegen dokken he t Willemdok en het Bonapartedok. Vanaf dit moment ontwik ke ld e de 

haven zich tot het kloppend economisch hart van de stad, en was het noodzakelijk om nog verder 

naar het noorden uit te breiden. He t l<attendijkdok werd toegevoegd en fungeerde als centraal dok 

voor de omliggende gebieden, Later in de 19e eeuw werden er random de drie dokken ra stervo rm1ge 

wijken gebouwd. De ve rsc hillende 'eila ndjes' d1e op die manier ontstonden zorgden ervoor dat er 

vanaf dat moment gesp roken werd over 'Het Eilandje'. 

Door verdere schaalvergroting in de loop van de 20ste eeuw bleek dat uitbreid1ng van de haven 

noodzakeliJk was om de enorme handel op te kunnen vangen. Het Eliandje liep leeg en verl oor haar 

economische impuls. Van een levendig gebied werd het een niemandsland . Geru ime tijd was hel een 

ver laten gebied met veel w eersta nd, told at in de jaren 70 het besef ontstaat dat er wei degelijk een 

verborgen potentie in de dokken, de pakhuizen en de loodsen schuil gaaL 
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Masterplan van Het f,fandJe 

door Buro 5 uil Maastricht 

PLANNEN To ch duurt het nog tot 1990 voordat er serieuze p lannen 

omtrent het Eilandje gemaakt worden. Versch illende 1deeen en vis ies passeren de revue. en diverse 

architecten wordt gevraagd een ontwerp te maken voor het Eilandje. Het studiebureau Mens & Ruimte 

krijg t in 1996 de opdracht een structuurschets voor het gebied te maken. Een jaar later krijg t hetzelfde 

bureau van de gemeente Antwerpen en het gem eentelijk havenbedrijf een vervolgopdracht voor de 

verdere uitwerking van een aantal deelgebieden binnen het Eilandje : het gebied rondom de Oude 

Dokken. de Cad ixwijk en de Montevideowijk. Buro 5 uit Maastflcht krij gt de projectleiding en tevens 

de opdracht een compleet masterplan voor he t hele Eilandje te maken. In 2002 wordt dit plan door 

de gemeente goedgekeurd en worden ook de overige deelgebieden gedefinieerd : het Mexico-eiland . 

het Kempisch Dok en het Droogdokken-eiland. Het meest recente masterplan toont dat inmiddels elk 

deelgebied een - het een definitievere dan het andere - invulling heeft gekregen. Het Oroogdokken

eiland bl1jkt hierin echter een lastige schakel. gezien de blanco 1nvulling in diverse masterplannen. 
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HET DROOGDOKKEN-EILAND Een van de · eilandjes · a an 

het centraal gelegen Kattendijkdok is het Droogdokken-ei land. dat met haar negen droogdokken 

gebouwd werd om schepen te repareren en te onderhouden. Schepen werden hier naa r binnen 

gevaren. waarna twee enorme slu isdeuren het dok afsloten. Vervolgens werd het water uit het dok 

gepompt. zodat het schip vrij kwam te · hangen · in een trapvormige bak om er zodoende allerlei 

w erkzaamheden aan te verrichten. 

Hoewel bovenstaande omschrijving doet vermoeden dat deze werkzaamheden tot een grijs verleden 

behoren. leert een bezoek aan het Droogdokken-eiland dat hier nog steeds op een dergeliJke manier 

aan schepen gewerkt wordt. Het Antwerpse havenbed rij f hee ft de meeste panden o p het eitand in 

haar beheer en maakt tevens gebrUi k van de zes nog funct ionerende droogdokken. 
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Het uitgangspunt om gezamen lijk dezelfde context als basis voor het afstudeertraject te kiezen. 

teidde 1n het voorJaar van 2008 to t een bezoek aan dit Droogdokken-ei land. Zander veel voorkenn1s 

over het gebied. haar njke histone en huidige invulling, ilet ik me verrassen door de bijzondere sfeer 

d1e deze plek uitademt. Rommel1ghe1d . Misschien zelfs anarch ie. Een plek waar alles kan en waar 

tegelijkertijd niks mag. Ats bezoeker ben je hier niet welkom En dat voel je. Om een g limp op te 

kunnen vangen van de droogdokken kom je tangs borden met 'verboden toegang · en zie Je diverse 

havenarbeiders een oogje in het zeit houden. Na een dwaaltocht tangs roest ige staalplaten over een 

landschap van kasseien doemt er ineens een schip op. Het lijkt in eerste instantie doorgesneden 

en vervotgens op het land gezet. maar blijkt vervolgens in een immens droogdok te staan. Als ware 

sneden uit haar omgev1ng bevinden de dokken zich gerangschikt naast elkaar. De enorme bakken in 
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de grond roepen. door de aan weersz ijden getra pte hellingen. vrijwel direc t de associatie o p met een 

oud Grieks amphitheater. Dit wordt nog eens versterkt door het schouwspel wat z1ch centraal in het 

dok afspeelt : een ' zwevend ' schip da t gerepareerd o f onderhou den wordt. Maar de meest bijzondere 

ervaring is het afdalen van een van de smal le trappen. om vervolgens op de bodem van het droogdok 

te staan . Nu is het pas echt mogelij k om de sc haal ervan te ervaren . Nu pas besef je dat slechts een 

oude ho uten sluisdeur. inmiddels voorzien van een laag mos. de scheiding is tussen water en mens. 

lneens bevind j e je in een andere were ld . Een wereld van rauwe mater ialen. van gras dat zijn weg 

probeert te vinden door de grote betonnen blokken . Een were ld die ik tot dan toe nog ni et kende. 

Antwerpen; de stad aan de Schelde. de thuisstad van de barokschilder Rubens. de stad met een 

dierentuin na ast het Centraal Station . Bijna iedereen heeft wei een associa tie met An twerpen. Maar 

dat de voormalige haven z6 nauw met stadscentrum verweven is. dat is m inder bekend. Na nog 

geen vijf minuten rijden vanuit hartje centrum sta j e aan de voet van he t Droogdokken-eiland . En 

hoewel dit gebied nog w ei in bed rij f is. is het groots te dee! van het eiland in verval geraakt en voelt 

de gemiddelde passant zich hier niet onverdeeld op zijn gemak. Voor de geinteresseerde bezoeker 
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echter. is het een bij zondere plek om te dwalen. om dingen te ontdekken. Het ongeorganiseerde. dat 

deels ook een meer Belg ische dan Nederlandse inslag is. komt hier ten voile tot uit1ng. Dit blijkt ook 

uit het ensemble aan bouwwerken dat ZICh m omenteel op het edand bevindt. Een breed scala aan 

bouwst ij len en typologieen toont de tijdsgeest w aa rin de gebouwen tot stand z1jn gekomen . Enerzijds 

zijn er door de decennia heen grote industriele hallen gerealiseerd. d ie met name functioneel van 

aard zij n. Anderzijds staan er als ve rspreide puzzelstukjes allerlei. voorname!JJk kteinere. gebouwen 

die ontworpen zijn met een herkenbaar en bijzonder architecton isch handschrift. Sluiswachterhuisjes 

aan weerszijden van een dok. een oude dienstwon1ng. een groot pomphuls. Aile Iaten zij zien dat er 

met zorg o m gegaan is met het architec to nische detail. en bovena l symboliseren zij nog de hoogtij 

jaren van de oude Antw erpse haven. Het zij n deze relikw1een d ie van het eiland een bijzondere. maar 

tegelijkertijd ook een bizarre. ingewikkelde p lek maken. De ogenschijnlijk verva llen (en opgegeven7) 

situatle schetst niet aileen de h istorie. maar toont op hetzel fde moment een soort schizofrenie ten 

aanzien van de toekomst. Want hoew el er genoeg factoren zijn die weerstand oproepen. ademt de 

plek ook potent ie en o ntw1kke ling. 
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He/ Eilandje 1n Antwerpen 

mel de versctullende kleinere 

·e,tandjes· 

MORFOLOGIE Alvorens tot de randvoorwaarden voor een 

stedenbouwkundig antwerp binnen deze context te komen, is het van belang te k1jken naar de 

morfologische aspecten van de locatie. maar n1et in het minste belang naa r de huidige masterplannen . 

Omdat delen hiervan al in de ste igers staan. kunnen ze opgevat worden als de (deels) ' fict ieve' 

bestaande context van het Droogdokken-eiland. 

Het Droogdokken-eiland maakt. zoals gezegd, deel uit van Het Eilandje en wordt omnngd door 

water . Aan de westkant ligt de Schelde. die tot op heden voorziet 1n een belang nJke commerc iele 

en strategische functie, namelij k het vervoeren van goederen per sch ip. Het Kattendij kdok, ten 

oosten van het eiland, vormt in fe1te een aftakking van de Schelde en heeft tevens een verbindende 

functie voor de omliggende gebieden . Het Montevideo - , Cadix - en Mexico-eiland grenzen h ier aile 

aan en vormen de nab ij gelegen context voor het Droogdokken-eiland . Deze relatief kle1nschal ige 

context staat in schr li contrast m et de noordelijk gelegen nieuwe haven van Antwerpen. De enorme 

scha alsprong die hier. zowel op kaarten als direct. waarneembaar is onderstreept de toegenomen 

handeL maar laat bovendien zien hoe het Eilandje zich bevindt in de spil tussen stad en haven . 

De ontwikke lingen ten aanzien van het Eilandje zijn in vo ile gang en momenteel worden er al 

versch illende projecten op het Montev1deo - en Cad1x-eiland gerealiseerd. Vooral deze laatste, 

maar ook het Mexico-eiland. zullen voorzien in een hoge mate van stedel ij ke bebouwing binnen een 

gridstructuur, terwijl het Montevideo-eiland een meer open karakter kriJgt. Naast de vijf woontorens d ie 

h1er verrij zen aan het Kattendij kdok, wordt er voornamelijk aanda cht besteed aan het herbestemmen 

van oude pakhuizen als het Montevideo-magaz,Jn. Maar de hoeveelheid openbare ruimte is in de 

huidige situatie het grootst op het Droogdokken-eiland , slechts enkele bouwblokken met een 
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Functies Monumenten Uitzicht 

Water Bebouwing Groen 
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max1male hoogte van 12 meter bepalen het verstrooide karak ter van de loc atie . Het ruige groengebied 

aan de Sc helde voorzie t momen tee l voorz ichtig 1n een recreat1eve fiets - en wandelroute en biedt 

tevens ee n w ijds uitzicht over de stad en de haven. 

Hoewel er in vroeger tijden ook w el gewoond werd binnen de structuur van het Ellandj e, voorziet het 

overgrote deel van de nieuwe bebouwing in een woonfunctie. De Oude Dokken , het meest zuidelijk 

gelegen gedeelte van het geb1ed . bestaat reeds uit gerenoveerde pakh u1zen met een m ix van wone n 

en werken. Ook wordt hi er in het voorjaar van 2011 het MAS- Museum Aan de Stroom- geo pend . Dit 

markante gebouw. ontworpen doo r het Nederlandse Neutelings Riedijk architecten, krijgt de invulling 

van een scheepvaartmuseum en is tevens het zuidelijke vertrekpunt van een in ontw ikkel ing zijnde 

cu lturele as. Deze zone wordt o pgespan nen tussen de Oude Dokken en het Montevideo-eila nd en zal 

diverse cultu rele en recreati eve plekken met elkaar verbinden . 

De gemeente Antwerpen heeft ten aanzien van het Eilandje een monumentenlijst gedefinieerd . die 

o mvangrijker is dan het wei o f niet beh ouden van bepaalde gebouwen. De belangrijkste monumentale 

gebouwen op het Droogdokken-eiland zij n dri e pomphuizen. een sluismeesterwoning en enkele 

sluiswachterhuisjes. Echter. ook andere bouwkundige werken verschijnen op de lijst. De be langrijk ste 

zijn welhaast de droogdokken. maar ook de kademuren. de bestrating van kasseien en diverse 

bruggen en sluizen hebben de monumentale status gekregen. Daar naast beschrijft het m aster pla n 

CIChtlijnen ten aanzien van het al dan niet vrijhoude n van de kades. De intentie o m hier op elk eiland 

openbare ruimte van te maken. m aa kt het in de toekomst mogelijk om overal tangs het wa ter te 

kunnen wandelen. 
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ANSICHTKAARTEN "Het droogdok lijkt net een o ud theater is een 

veel gehoorde vergelijking en geeft intuitief de hint dater van alles mogelijk is met een gebied als d1t. 

lntuitief, want er wordt nog niet gesproken over de technische aspec ten va n een dergel ij ke gedachte . 

En dat is misschien ma ar go ed ook. omdat het dan nog niet gaat over beperkingen maar voo rnamelijk 

over mogelijkheden. En moge lijkheden ziJn er. Genoeg. Maar wat zijn deze eerste ideeen over het 

gebied7 Wat maakt deze locatie un iek7 En welke elementen moeten gevoelsmatig behouden w orden 

in een toekomst1ge herbe stemmi ng7 Vragen die in deze fase van het project ziJn gevisualiseerd als 

ansichtkaarten met elk een andere . so ms extreme, insteek. 
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Living: bestaande context geeft n ieuwe kijk op wonen . Versch illende oude havenelementen 

zoals kranen en containers worden gebruikt om op vervreemde wijze te fungeren als hangende 

woningen boven een droogdok. Het droogdok vormt in deze dan een theatra le semi-openbare 

ruimte voor haar omgeving . Centraal staat he t besef van een b1jzondere leefomgeving met een rijke 

historie. 

Sculpture; o ude en nieuwe volumes worden sculpcuraal m et elkaar verweven. Uit ee nl opende 

vormen en objecten kunnen een verwevende rela tie aangaan met de relatie f starre droogdokken . 

Nieuwe functies. ruimten en sferen ontstaan op plekken w aa r de nieuwe vo lumes het droogdok 

ontmoeten. Zowel het oude als het nieuwe wordt1n ere gehouden en heeft een versterkende werking 

op haar omgeving. 

Culture; een plek voor een grate diversiteit aan cultuuruitingen. Het rauwe Droogdokken-

eiland metal haar herinneringen en verwij zingen naar het veleden b1edt een bijzondere context voor 

culture le activiteiten als (muziek)fest ivals en evenementen. Een openluchtconcert in een voormalig 

droogdok. een intiem filmfestival in een o ude loads; het Droogdokken-eiland bevat nu al een breed 

scala aa n bijzondere plekken m et ieder een eigen steer. 

Urbanism; bestaande context wordt opgenomen in stedelijk weefsel. Met de Lange Wapper als 

in frastructureel icoon. krijgt het gebied een hele andere uitstraling en wordt er een hoogstedelijke 

structuur op het Droogdokken-eiland geprojecteerd. De bestaande s1tuat ie en bebouwing wordt 

omsloten door. en een met nieuwe infrastructu ur en bouwma ssa. Het hu1d ige maaiveld wordt in 

verticale 21n zowel naar boven als beneden verplaatst. waardoor een nieuw d riedimens1onaal weefsel 

ontstaat. 
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CONCEPT In het plan worden bestaande verkeersroutes gebruikt en 

opgewaardeerd. Er ontstaat een primaire centrale verkeersas op het Droogdokken-eiland die meer 

gele1delijk van aard is dan het huid ige. gri llige verloop van de weg . De twee scherpe bochten 

uit deze route hebben in het p lan plaats gemaakt voor de aan leg van secundaire routes voor 

bestemmingsverkeer. 

Het gebied aan de Schelde word t verbonden met de droogdokken door nieuwe massa toe te voegen 

die ontstaat u it de con touren van de bestaande struc tuur . In deze m assa zijn sneden aangebracht 

voor een fysieke en visuele verbinding tussen de natuurlijke Schelde en de industriele droogdokken . 

Centraal op het eiland. waar de noordelijke dokken onder een hoek liggen. ontstaa t een wig . Hier 

wordt het groen van de Scheldekaai verbonden met de d roogdokken door middel van een groat 

recreat ief park. Aan de Sc helde worden de verbindingen voor langzaam verkeer hersteld ; hoew el d it 

gebied nu ook al gebruikt wordt als fiets- en wandelroute. zorg t de aanleg van een boulevard ervoor 

dater een m eer toeganke liJ k gebied ontstaat. Het fraaie uitzicht over he t stadscen trum en de nieuwe 

haven staa t hierbiJ centraal. 

Aan de zijde van het Kattendijkdok wo rdt de culture le as doorgezet. zoals die gepland is vanuit de 

Oude Dokken. De droog dokken gaan deel uit maken van de route en krijgen een b1jzond ere invull ing 
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met culturele en recreatieve func t ies. Ten noorden van de droogdokken sluit grotere en hogere 

bouwmassa aan bij de schaal van het Mexico-eiland en het noordeli;ke havengebied. De organische 

st ructuur van het Droogdokken-eiland gaat hier over 1n de orthogonale gridstructuur van het Mexico

eiland. 

Drie hoog teaccenten. geplaatst o p de belangr ij kste hoeken van het gebied. spannen het Droogd okken

elland op. Zij vormen tevens de entree van het eiland en dragen bij aan het gezicht aan de Schelde. 

De invulli ng van he t eiland is gemengd van aard. en vi ndt zijn oorsprong in een analyse naar functi es 

op de omliggende eilanden. Aanvullend en tegelijkerti;d eigenzinnig. dat is wat het Droogdokken

eiland zou moeten zijn. Een m ix van werken. wonen. recreatie en cu ltuur zo rgt voor een cont inue 

levendigheid op he t eiland . Het centrale gebied bestaat uit woningen. enkele winkels en ateliers. 

De Scheldeboulevard en het wigvormige park. zijn voo rnamelijk rec reatief van aard. maa r voorz ien 

tevens in enkele kle ine horeca ge legenheden . Kan toren vinden hun plaats in het meer stedel ij ke 

gebied 1n het noorden van het eiland. en bevatten daarnaast ook enkele woon-werk eenheden. De 

strook met de negen droogdokken maakt deel uit van de cul ture le zone en heef t daartoe ook een 

invu\l ing in de cu l tu ree l-recreatieve sfeer. 
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Woonbtokken en binnenruimtes 

met wisse/ende invullingen 

WON EN De centraalgelegen woonblokken kenmerken zich door een varierende 

kave lgrootte en bebouwingshoogte. waardoor een enorm scala aan woningtypen ontstaat. Wonen 

op het Droogdokken-eiland betekent wonen met de Schelde. wonen met de droogdokken . maar ook 

wonen met verschltlende cultuur - en recreatiefuncties voor de deur Dit biJZOndere woonklimaat 

wordt nog verder geopt ima l1 seerd door de binnenru1mtes van de bouwblokken een speciale betekenis. 

vormgeving of funct ie te geven . 

Een aanta l blokken wordt voorzien van grote opva llende sneden. zoda t de binnenruimtes ineens 

toeganke lijk worde n en er zich int ieme. verborgen plekken openbaren. Een terras da t beschut. 

maar toch in de zon lig t. biedt bewoners en bezoekers de mogel1jkheid even to t rus t te komen. 

In het grootste bouwblok bevind t zich een kleinschailge w inkelstraat me t enkele w inkels. galeries 

en atel iers. Niet aileen vormt dit een bijzondere plek voor bezoekers. maar zeker ook voor de 

bewoners rondom deze binnenruimte. Gedurende de hele dag zulle n mensen gebru ik maken van de 

winke lst raat en zodoen de bijdragen aan de levendigheid en de leefbaarheid van het woonblok. De 

over ige binnenruimtes van de bouwbtokken zijn vormgegeven als sem1 -openbare tuinen. at dan n iet 

voorz1en van een markant geperforeerd dek . waaronder auto's geparkeerd kunnen worden. 
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Schakeling van kantoren m 

het noordel1}k getegen gebied 

van het Droogdokken-eJ!and, 

grenzend aan de Lange Wapper 

WERKEN In he t noorden van het masterplan ligt de nadruk op werken. Om 

hierin te voorz ien zijn een aanta.l kantoren geplaatst. waarvan de volumes z6 21jn geschakeld dat ze 

overgaan van de structuur van het woongebied naar het orthogonale grid van het Mexico-eiland. 

Tevens markeert d it c luster de overgang van meer kleinschalige bebouwing naar de massale loodsen 

en Silo 's van de Antwerpse Haven. alsmede de dubbeldeksbrug 'de Lange Wapper' Het huidige 

hoogteverschil in het maaive ld wordt benut door er een half verdiepte pa rkeergarage onder te 

rea liseren . Een trap die de contouren van het huidige hoogteverschil volgt. zorg t voor de fys1eke 

verbind ing tussen de gebouwen en het lager gelegen plein rondom de droogdokken. Deze trap is te 

zien als een groot stedelljk meubelstuk, dat een weids uitzicht over de d roogdokken biedt 
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Recrealie l park met paden 

fangs oude muren en andere 

rel1kwd}n 

ONTSPANNEN De grootste verbinding tussen de droogdokken en 

de Scheldekaai is vormgegeven als een park, Dit w igvormige geb1ed vindt z1jn weg tussen 

hoogteverschi llen, bestaande muren en restanten van gebouwen, Het is een ruig park, gelijk aan 

het groengebied aan de Schelde, waar tal van activiteiten mogelijk zijn, Ontspanning in de vorm van 

een wandeling, een fie tstocht of een potje basketbal is er mogelijk, Verharde fi ets- en looppaden, 

maar ook openbaar toegankel ijke sportvelden maken van het park een gebied dat voor iedereen te 

gebruiken IS, Meer naar het oosten is er, door een minder fysieke 1nvulling , ruimte voor een festival of 

een evenement, Het park vormt de centra le ontmoet ingsplek voor bewoners, bezoekers en mensen 

die werken op het droogdokkeneiland en maakt tevens de verbinding mogelijk tussen de culturele as 

enerzijds en de Scheldeboulevard anderzijds, 
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LOCATIEKEUZE De locatie waar dit afstudeerontwerp verd er op 

in zal gaan. concentreert zich rond het zuidelijk gelegen gedeelte van het Droogdokken -e iland . Het 

is een relat1ef compact gebied binnen het Droogdokken-eiland. dat meerdere biJZOndere fac etten 

verenigt. H1er ligt droogd ok nummer 1. het oudste en tevens langste droogdok dat het eiland rijk IS . 

De plek is in die zin uniek dat het ee n van de w einige droogdokk en op het ei land is met een reeds 

aanwezige ·wand· in de vorm va n een c luster van gebouwen. waaronder een pomphuis. twee grate 

hal len. kantoren en een oude dienstwo ning. De o penbare (kade)ru imte verbindt al deze elementen 

en legt een bas is voor een prog ramma dat zich kan veren igen met deze elementen . In het ontworpen 

masterplan loopt de cu lture le as. zoals deze is voorz ien op het aangrenzende Montevideo-eiland. 

door op het Droogdokken-ei land. De gekozen loca tie za l het eerste punt van het eiland zijn dat te 

maken kr ijg t met deze as. Hoe kun je m e t een programma. gebouw of open bare ruimte reageren op 

een dergel1jke as7 Wat z1jn prettig e rou tes en verbll j fsru imten7 Vragen d1e me meteen bezighi eld en 

bij deze locat ie. en bovendien veel raakvlak hebben m et mijn persoonl1jke fascinaties. Tevens grenst 

deze plek aan de be langrijkste weg. zoals ontworpen in het masterplan. waardoor het mog e l1jk is om 

vanaf hi er een glimp op te vangen van zowel het droogdok a is het cluster van gebouwen. 
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SFEER Droogdok nummer 1 is n iet meer in gebruik . De sluisdeuren liggen 

verslagen op de kade en de natuur heeft haar weg gevonden door de houten bietzen ; he t water 

heeft vrij spel in dit dok Het dok, dat ooit diende om grate schepen te restaureren. is enkel nog 

herkenbaar aan de contouren in het maaiveld en de dichtgesto rte trapgaten. In het water liggen nu 

wat pla tforms. begroeid met planten. Opmerkelijk is de grate betonnen muur. die met haar. inm1d dels 

zichtbare, wapeningsdraden de belijn ing van het dok volgt en op die manier het gebied omkadert . 

Het is de mee st zuidelijke begre0zing van het nog in bedrijf zijnde gebied. en biedt (ongewenste)) 

passanten de mogelijkheid een bl ik te werpen op het rauwe terrein . Maa r waarto e dient dit dok nog' 

En bovenal : waarom is het z6 1n verval geraakt7 Er !open nog wet wat mensen rand . en tegen de 

gevel van de gebouwen staan enkele auto's geparkeerd. Ze va llen nauw elijks op tussen de vervallen 

bouwketen. aan land getegde catamarans en staa lplaten. Toch is goed te z1en dat de economie 

h ier ooit hoogtij heeft gevierd . De gevel van het voormalige pomphui s lijkt met veel zorg te zij n 

ontworpen. en ook de achter gra te bomen verscholen dienstwoning bevat een dermate verf1jnde 

detaillering die m en in eerste instantie n iet zou verwachten op een plek als deze. Ze contrasteren 

hevig met de aangrenzende bebouwing , een mix va n Sl iJien en bovenal zichtbaar dUideiiJk gerealiseerd 

in verschillende decennia. 
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ORIENTATIE B1nnen het masterplan is deze locat ie een bijzondere plek 

omdat het vr ijwel geheel o m slo ten wordt door gebieden waaraan w einig to t n iets nieuw s w ordt 

toegevoeg d. De Scheld ekaai. te n w esten. behoudt haar ruige groene karakter en vormt op die manier 

ee n fraai d ecorstuk voor de rest van het eiland . Ten noorden ilgt het AWN-gebouw en zijn de kle1nste 

droogdokken van het ei land gesitueerd . Het langgerekte Kattendijkdok bev1ndt zich ten oosten 

en b iedt uitzicht over de ande re eil andjes. de nieuwe have n. m aa r ook een dee l van het centrum. 

Te nslotte ligt ten zuiden van de locatie het. doo r de Kattendijkslui s gescheiden. Montevideo-eiland . 

Er is dus van alles te zien . maar de zichtlijnen werken ook andersom. Vanu it het stadscentrum is 

bijvoorbeeld al een gl1mp op te va ngen van het gebouwcluster. Lopende over de culturele as op he t 

Montevideo-eiland kijkt men uit op het o ude pomp hui s. en ook vanaf de andere eilandjes is de locat ie 

een opvallend cluster van gebouwen. met name omdat de omliggende droogdokken n iet voorzien in 

hoogte en massa. 
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ACTUALITEITEN IN ANTWERPEN De gemeente 

Antwerpen is volop bezig met de ontwikkelingen van het EilandJe. waarbij de relatie met de stad 

en de h istorie n iet uit het oog verloren wordt. Omdat er nog weinig concrete ideeen zijn over de 

invu lling va n he t Droogdokken-ei land Is het lastig om h1er zonder een programma van eisen met een 

ontwerp op te reageren. Wet heeft de gemeente als belangrijk speerpunt 'iets b ij zonders te doen met 

de droogdokken en wordt er gesproken over een openlucht variant van het MAS op het Droogdokken

eiland. Het scheepvaartmuseum MAS in de Oude Dokken biedt bezoekers de mogelij khe1d 1ets te 

leren over de h istorie van de Antwerpse haven. maar d it is meer theoret isch van aard Om de ech te 

m arit ieme sfeer te kunnen proeven is er geopperd een openluchtmuseum in. rond of tussen de 

dokken te realiseren . 

Daarentegen 1s het gerneentelijk havenbedrij f. dat momenteel nog gebruik maakt van de droogdokken. 

bezig haar laa tste dokwerkzaamheden te verplaatsen naar de noordelijk gelege n haven. Echter. ze 

zouden idealiter enkele werkzaam heden op het Droogdokken-eiland w illen behouden . Met name 

omdat er dan een meer geleidelijke verplaa tsing van werkzaamheden bewerkstelligd kan worden. 

en ze bovend ien de histor isch va n belang zijnde dokken in eigen beheer houden. Ook kr ijgt het 

havenbedrijf in 2013 een n1euw hoofdkantoor tegenover de droogdokken. Het gebouw. ontworpen 

door Zaha Hadid. wordt als een markant icoon boven op een brandweerkazerne geplaatst en moet 

de status van de Antwerpen als wereldhaven symboliseren. 

En dan is er de locatie rondom droogdok nummer 1. In de huidige si tuatie een voor bezo ekers en 

passan ten ontoegan kel1jke plek. Een gebied dat de nodige weerstand oproept en alles behalve eer 

doet aan de aard van de aanwezig e bouwwerken en elementen. 
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VI:SUELE VERKENN1ING Gelet op de actualiteiten 1n Antwerpen 

rond het Droogdokken-eiland kan gesteld worden dat een openluchtmuseum in combinatie met 

daadwerkelijke werkzaamheden aan schepen in de meest idea te si tuatie harmonieus samen gaan. 

Een open luchtmuseum waar nog echt gewerkt wordt in plaats van de veelal nageboots te situat1e 1n 

dergelijke musea. De scheid ing tussen openbaar (het publ iek) en prive (de havenarbeiders) kan vorm 

krijgen als een routing door het gebied waarbiJ telkens een glimp op te vangen Is van werkzaamheden. 

monumenten en andere rellkwieen. 

Maar eigen lijk is de hiervoor gedlustreerd e situatie w einig subt1el en veegt het de meest markante en 

rauwe sfeer van tafel. En het is ju is t die sfeer d ie deze plek zo bijzonder maakt. In princ1pe is er heel 

w einig nodig om d1t geb1ed te herbestemmen en zodoende een nieuwe 1mpuls te geven . Het oude 

pomphuis met haar prachtig gedetailleerde gevel zou n iet misstaan als decor voor een terras met 

uitz1cht over het droogdok. En wat is daar nu voor nodig ? In feite aileen wat terrasmeubi lair ... 
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TEKSTUELE VERKENNING Naar aanleid ing van deze 

visualisatie en de gedachte erachter. schreef ik in februari 2009 het volg ende. 

• ... Het Eilandje in Antwerpen kent sinds de ;aren '90 een immense gedaanteverandering. Voormalige 

havenactiviteiten en gerelateerde bouwwerken worden herbestemd en krijgen nieuw Ieven in 

geblazen. De realisatie van deze p/annen is uitgesmeerd over meer dan 20 jaar. Wat te doen met 

de tijd tussen de goedkeuring van een mas terp/an en de daadwerkeli;ke realisatie~ Problematiek die 

me enorm bezighoudt. met name omdat de bestaande context dusdanig vee/ kwalite it bezit dat een 

leegstand van ruim 20 jaar eigenlijk niet tot de opties zou m6gen behoren. Fa ntastische gebouwen als 

het Montevideo-magazijn en de Red Star Line zijn aan verval onderhevig en gesloten voor 1edereen. 

Het moet tach oak mogelijk zljn om een ti;deli;Fe funct1e en invulling voor deze p/ekken te bedenken 

en te ontwerpen~ Voor architecten een enorme uitdaging. omdat he/ niet per definitie hoeft te gaan 

om een heel clean en 'gecontroleerd' gebouw Heerlijk moet het zijn om 1n een rauwe omgeving als 

die van het Ei/andje wat rand te dwalen. dingen te ontdekken en uitz1chten te mogen ervaren Het 

MAS in de Oude Dokken is een goed voorbeeld van een bijzonder architectonisch bouwwerk. maar 

mist een bepaa/de mate van toegankel ijkheid en bovenal 'puurheid ' van de ooit zo rauwe omgeving 
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van het Eilandje. In het Masterplan wordt gesproken over het Eilandje als de p/ek waar he/ nog naar 

bier en matrozen ruikt. Maar waar kan d it straks nog als alles gecontro/eerd wordt7 

Het mooie aan het bewandeten van het Droogdokken-eitand is dat het enigszins spannend is. Eigenli;k 

is het voor publiek ontoegankelijk en zelfs verboden. Toch zijn er maar weinig mensen die op je af 

stappen en je aanspreken op je aanwezigheid. Oil voelt spannend. omdat je heel dichtbij dingen kan 

komen waarvan je wee/ dat jeer eigenlijk nooit zo dichtblj had mogen komen. Oat spannende gevoel 

moet niet verdwijnen. Er moe/ iets te ontdekken Zljn. Het moe/ prettig zijn om te dwalen. steeds 

nieuwe dingen te zien. te voeten. re ruiken ... 

Maar wanneer verliest een gebied zoats het Oroogdokken -eiland haar charme7 In mijn opinie als alles 

teveel gecontroleerd en vastgelegd wordt. Het interessante wat nu ook at gebeurt in vee/ oude hal/en. 

is het feit darer al/erlei tijdelijke activiteiten plaatsvinden. Oancefeesten. paardenbeurzen. er gebeurt 

at van alles op her Eitandje. Waarom gebruik ik mijn locatJe dan ook niet op een soortgetijke manier7 

Het zou mooi zijn om hier een biJZOndere dimensie aan toe te voegen: een middenweg tussen 

ti}delijke en heel permanente ingrepen. Misschien moe/ ik he/ meer zien als een gefaseerd ontwerp 

De monumenten. bijvoorbeeld. worden behouden. maar in principe kunnen de o verige gebouwen 

ook blijven staan en worden dan eventuee/ over 20 j aar nog eens gesloopt.. . • 
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TABULA RASA Een onbeschreven b lad . Dat is wat er voor m e lag . Een 

concrete opgave voorzien van een programma van eisen was er niet. en pas te 1n mijn ogen ook 

niet d irect bij de loca tie. De historische context met al haar eigenaardigheden vraagt gevoelsmatig 

om een hele andere benaderingswijze. Bovend1en richten de ontwerpen van m iJn ateliergenoten. 

aile geconcentreerd ra nd een droogdok. zi ch al op g ro te culturele iconen. Als tegenhanger daa rvan 

zie ik het juist meer voor m e dater subt iele ingrepen gedaan worden in de bestaande situatie. Door 

mijn groeiende fa scinatie voor dergel1jke minimale ingrepen in een stedelijke setting. en vooral de 

vaak posit1eve werking d1e het heeft op een plek. ben ik me. af gaan vragen o f en hoe kleinsc hal1ge 

interventies op het Droogdokken-ei land mogelijk z1jn. De gekozen locatie vormt hiervoo r het 

u itgangspunt. en heeft zoveel verborgen en ontoegankelijke gezich ten. dat eetl ingreep voor n1euw e 

impuls noodzakelijk is. 

Een opgave die in het verlengde ligt van m ijn fa sc inatie voor bestaande. en vaak verborgen. kw aliteiten 

die schuilgaan in een ogenschijnlij k opgegeven gebied. Een benadering d1e begint zonder programma 

77 



o f funct ie. maa r kij kt naa r de al aa nwezige kwalite iten en sferen. en vooral hoe deze aa n te wijzen 

en eventueel te verste rken zij n. De centrale vraag die ik hierbij als vertrekpunt heb genomen luidt 

·w aar vraagt deze p/ek om r. TiJde ns het het afs tudeertraj ec t hoop ik. naast deze centrale vraag. 

ontw erpend. o nderzoekend. maar ook intuitief an twoord te vinden op de vo lgende (deel)vragen : 

"Hoe kan er door middel van kleine ingrepen een nieuwe impuls gegeven worden aan dit b ijzo ndere 

geb1ed in Antwerpen zonder dat daarb ij de unieke context verlo ren gaatr 

"Welke aanknopingspunten (of ingredienten) zijn hiervoor te v1nden en met welke m iddelen (of taal) 

wordt er vervolgens een ingreep gedaanr 

lk w il me hierbij concen treren op het cluster van gebouwen naast het droogdok. omd at het juist 

dit ensemble van bouwwerken en stij len is dat de locatie ten o pzichte van de over ige droogdo kken 

uniek maakt. Aanwezige middelen. elementen en historie - ofwel genius loc1 - zullen h ierbij centraa l 

staan. 
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TIJDELIJKE INGREPEN De stad is gril lig. Veel gebouwen en 

gebieden kennen door economische of planologische veranderingen verval of leegstand. Gebo uwen 

verdw1jnen. nieuwe bouwwerken verrijzen. De stad is continu in beweging . Het ensemble van 

gebouwen en openbare ru imte vormt een decorstuk van tal\oze (stedeliJke) activi teiten en biedt 

daarin steeds wisselende gezichten. Het zijn deze gezichten d ie een stad uniek m aken. typeren, maar 

vaak ook de nod ige weerstand oproepen. 

In de zomer van 2007 was ik in Berlijn. Hier trot ik een aanta l intere ssan te plekken aa n. die me t 

name door een b ijzondere stedelijke context bestaansrecht hadden . Mid den in de stad. vlakb ij het 

Hauptbanhof. w as een stadstrand gecreeerd. waarbij enkel ligstoelen geplaats t waren. Mensen 

genoten er van de zon. dronken een biertje en hadden een w ijds u1tzicht over de stad. Een m et gras 

begroeide kade. d ie normaliter waarsc h1j nlijk ongebruikt bleef. kreeg hier een nieuwe impuls. een 

nieuw gezicht. En dat doo r de slmpele toevoeging van l ig sto elen. Maar w at maakt deze situat ie nu 

zo bi) zo nder? Waarom zitten hie r zoveel mensen en zijn andere te rrassen leeg? Ogensch ij nl ijk l1jkt 

het ook alsof een dergeliJke minimale ingreep. door de t1jdelijkheid. op veel meer plekken mogelijk 
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moet zijn . Maar niet overal in de stad is een we1ds uitzicht lover het water) mogelijk. En juist op een 

ligsto el is het. bij na onbewust. een vereiste om ver weg te kunnen kijken. om steeds nieuwe dingen 

te zien . Veelal zijn situat ies te vinden w aar w ei de ruimte is voor een soortgeiljke ingreep. maar is 

er bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bebouwing niet continu zon. Een stadstrand zou dan al 

niet meer naar behoren kunnen fu nctioneren. Er w aren op deze plek dus we i degel1jk ingredienten 

aanwezig voor het stadstrand. te weten: 

Stedelijke con tex t 

Wijds uitzicht 

Water 

Zon 

Geschi kte ondergrond 

Bereikbaar en toegankelijk 

Opbergmogelijkheden voor de ligstoelen 
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In hetzel fde Ber lij n verbleef ik o p een camping. die voorheen dienst deed als uitvalsbas is voor 

suppo rters van het EK 2006. O mdat er destijd s behoefte w as een ee n camping midden in de stad. 

is een leegstaand zwemcomplex met beperkte m idd elen omgetoverd to t kampeerterrein. Naast de 

grasvelden en de sani taire voorz1en 1ngen was het vooral het voorrna lige zwembad dat bij zonder was 

herbes temd. De be tonnen tribun e deed dienst als bar en de buit en zwembaden ware n getransformeerd 

tot sportgelegenheden . Het klein e zwem bad lag vol met zand en diende in eens als beachvolleybalveld. 

In het grote zwembad was me t steigerconstruc ti es een tribune gema akt en kon een potje voetbal of 

basketbal l gespeeld worden. 's Avonds werden hier soms kle in e optredens gegeven en anders zalen 

er gewoon wal camp1nggasten m et ee n drankj e op de steig ers. Het vervreemde effect van deze 

transformatie gaf de camping een bijzondere steer en een duidel1jk e me erwaarde. Evengoed had men 

ervoor kunnen kiezen de zwembad en leeg te Iaten . of zelfs dichtte maken. maar nu konden deze nog 

op verschillende manieren in ze tbaar zijn. En dat met de beperkte middelen: 

Zand 

Ste1germateriaal 

Verlichting 

Netten 
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MINIMALE INGREPEN Tegelijkert1jd w o rden leegstaande 

gebouwen herbestemd tot nieuwe functies, omgevingen en sferen. De aard van ee n herbestemming 

kan uiteenlo pen van extreern en cont rasterend tot intege r en j uist biJpassend. Niet ai leen is het aan 

een o pdrac htgever. architect o f p lanoloog hierover een visie te ontw1kkelen. ook de bes taande 

bebouwing ste lt vee lal eisen a an gedaanteveranderingen. Het wei o f n iet hebben van de monumentale 

status, en daarmee m isschien bepaalde w ijzig ingen onmogelijk m akende. gee ft bijvoorbeeld een 

hele andere opgave dan een gebouw dat geen m onument is. Een nog weer andere ins teek is het 

tijdelijk transformeren van pand en d ie op de slooplijst staan, om zo doende (b ijzo ndere) activite iten te 

herbergen. of simpelweg o m dat het straatbeeld er o p die man1er verra ssender van w ord t. 

In 200 6 hee ft MVRDV 1n de Beuke lsd ijk in Rotterdam een viertal compleet b lauwe proJecten 

gereal iseerd . Een ervan was Huis Didden; een dakopbouw met blauw e huisjes. dat zich kenmerkte 

door een glad. monotoon m ateriaal - en kleurgebruik. Maar de. voor m ij , m eest bij zondere ingreep w as 

een volledig blauw geschilderd (voorm alig) appartementencom plex. Het v1.er verdiepingen tellende 

gebouw, dat opgenomen was in een rij , stond op he t punt gesloopt te w o rden en bleek daa rdoor een 

pla tform voor experimenten . En hoewel het de bedoel ing w as het pand na drie maanden te slopen. 

heeft het er, mede doo r de blauw e kleur, nog twee j aa r Ianger gestaan. Het fasc inerende aan een 

dergelijke ing reep is dat het vo or een voorbij rijdende fietser haast o nmogelijk is om niet even naar 

het gebouw te kljken. Het is. zo gezegd. n1et te m issen. En dat terwijl men het over een x aan tal 
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maanden wei moet gaan missen . Een b izarre co ntradictie. die onderstreept wordt door een enkele 

kleur. Tussen de ovenge. gemeleerde bebouw1ng valt het complex nu dusdanig op, dat jeer ook beter 

naar lijkt te gaan kijken. Contouren en reli ef in de gevel worden beter zichtbaar. waardoor het gebouw 

ineens veel helderder een compositie vormt met een duidelijk ·m,dden' en twee beuken. Een. voor de 

bewustwording van de aanwezigheid van het gebouw. laatste middel om niet vergeten te worden. 

Maar niet aileen tijdel1jke ingrepen kunnen zorgen voor een stuk bewustwording van het bestaande . 

In Santiago. Chili, staat het Pullpo Advertising Agency. Een he rbestemming door Hania Stambuk. 

waarb <j een voormalige zoutfabnek de func tie van een reclamebureau heeft gekregen. Hoewel de 

toegevoegde middelen minimaal en mod ulair va n aard zijn. is de vormgeving gericht op een meer 

permanent gebruik. De langwerpige ha l is grotendeels intact gelaten. en er zijn enkel nieuwe vo lumes 

in geplaatst. In deze g lazen 'dozen· wordt gewerkt en vergaderd. terw ijl de van oorsprong rauwe setting 

een bijzondere context vor mt. Er is hier slechts een ingreep gedaan in de gebouwstructuur. zijnde 

een gat in de muur. Het weghakken van het bestaande. w at er in feite gebeurd is. spreekt me hierin 

aan als taal voor een ingreep. Door deze min<ma le additie . of eigenlijk eliminat ie, ontstaat een blik 

naar de nieuwe functie . Het lijk t we i een foto die achter het gat geplaatst is. omdat de afgebrokkelde 

wand dusdanig contrasteert met de st rakke. glazen volumes . Op de vloer ligt nog een deel van de 

oorspronkelijke tegelvloer en ook de wand toont sporen van het vroegere gebruik. Maar niet aileen 

het oude <S aanwezig. Door de opening ontstaan n1euwe doorzichten. nieuwe perspectieven. Het is 

also f je een blik in de toekomst werpt. Een blik van ·zo zou het kunnen zijn' .. 
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OORSPRONG & BETEKENIS De term Gen ius Loci vindt 

zijn oorsprong 1n het oude Rome. De Rom einen waren ervan overtuigd dat iede reen een eigen 

beschermgeest had . Een geest die n1et alleen bepalend was voo r het soort karak ter of wezen. maar 

tevens een begeleidende rol vervulde gedurende het Ieven. Ook een plaats had een genius. en in 

vroeger t1jden was het dan ook van belang om op goede voet te staan met de beschermg ees t van een 

spec1fieke plaats . He t g ing 1n deze situa ties veelal om de p lek w aa r gewoond werd. omda t dat voor 

he t overgrote deel de pe rsoonl ijke gemoedsrust en overlev1ngskansen bepaalde . 

Voor veel ontwerpers is de term Gemus Loci, in de betekenis va n 'het karakter van een plek '. inmiddels 

ingeburgerd in hun vocabu laire. en vormt het vaak een bran van inspiratie voor ontwerpstudies. In 

he t boek Towa rds a Ph enomenology of Architecture van Chris tian Norberg-Schutz spreekt hij over 

Genius Loci als het harmoni eus samengaan va n de versc hijnselen or ientatie en identificatie. De 

mens staa t hierbij centraal. Met or ien tat ie wor dt de bewustwordin g van de plaats bedoeld. waarbiJ 

de mens m oet w eten w aar hij is. ldent ificat ie met de plaats is een veel moeilijker begrip en gaat 

over het z1ch al dan niet kunne n identificeren met een omgev1ng. Er wordt gesp roken over het 
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bevriend raken met een plaats. met een omgeving. Een inwoner van ljsland is bevriend geraakt met de 

koude weersomsta ndigheden en heeft daar zijn Ieven op aangepast. terwijl een inwoner van Noord

Afrika bevriend moet zijn met woest1jnen en hitte. Echter. de gecreeerde context waar een moderne 

stadsbewoner bev ri end mee zou moeten raken. is een stuk gecompliceerder van aard en bestaat 

voornam elijk uit kortstondige momenten en relaties. Referent ies uit de kinderjaren spelen hierbiJ een 

grate rol. waarin een basis wordt gelegd voor allerlei assocaties met mater iale n. structure n. objecten 

en omgevingen . Het na j aren ineens weer herkennen van een o ndergrond waa rop Je als kind altij d 

gespeeld hebt. roept vaak gevoelens van ident1ficatie op en zorgt ervoor dat j e j e (onverwachts) 

thu1s voelt op een plek . Norberg Schulz· · .. het is daarom niet aileen van belang dat onze omgeving 

een ruimtelijke structuur heeft die orientatie bevordert. maar ook dat zij uit concrete rdentifica tie

objecten bestaat. De menselijke identiteit heeft als voorwaarde de ident ite it van de plaats .. . "1 
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BESTAANDE GEBOUW Het cluster vormt 

een volume. maar bestaat 1n essentie uit losse bouwwerken die uit verschillende tijdsperioden 

stammen . Omdat droogdok nummer 1 het eerste do k van de toenmalige haven was. werd ernaast 

een pomphuis gebouwd dat voor de arvoer van het water zorgde. De inmiddels ingekaderde geve\ 

laat nog steeds zien dat er dest1jds vee l aandacht besteed is aan de vormgeving ervan . De verfijn ing 

d ie aangebrac ht is m et patronen van baksteen. staan in schri l contrast met de grootschal ige. en vee\ 

m 1nder subt iele. werkhallen ernaast. Maar het pomphuis werkt n iet meer. lnmiddels staa t er tussen 

droogdok nummer 7 en 8 een ander pomphu1s. en is het oorspronkelijke in verval geraakt. In de grote 

hal len wordt echter we\ nog steeds gewerkt. De hoge roldeuren a an de noord- en oostz ijde verraden 

dat hier grote objecten naar binnen en buiten gaan. Duidelijk func tioneel van aard zijn deze hallen 

in een later stad ium gereal iseerd met het oog op veel werkru imte. een behoorlijke plafondhoogte 

en voldoende daglicht. Aan de westzijde ervan bevinden ZICh vee l kleinschaligere kantoren die 

met s:echts twee verd iepingen bijna in het n1et vallen bij de grote industr iele hallen. Een. in eerste 

instant1e. rommelig ogende gevelopbouw laat zien dat ook hier elementen in verschillende perioden 

tot stand zijn gekome'l . Kunststof gevelpanelen afgewisseld met betonnen entreeportalen verte\len 

een verhaal van voornamelijk runcti onele toevoegingen aan het gebouw. De kantoren bevinden zich 

in een U-vormig volume dat twee monumentale dienstwoningen en een binnentuin omarmt. De 

woningen ziJn. net als het pomphuis. gebouwd in de eerste ras e van het Droogdokken-eiland en 

contraste ren In vormentaal. detaillering en hoogte hevig met de aangrenzende kantoren. 
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HET POMPHUIS Een staten frame met daarin gedeta1lleerd metselw erk. Dat 

kenmerkt het pomphuis in een eerste oogopsla g. De rech thoekige gevel is o nderverdeeld in kleinere 

segmen ten met afw isselende. ruitvorm ige patronen 1n baksteen. Links van het midden markeert een 

grote rode deur m et daarboven een be to nnen sierplaat de entree en biedt middels een kleine trap 

toegang to t het gebouw. Eenmaal binnen open baart zich een imm ense ruim te met een no khoogte 

van bijna 12 meter. Ruige. afgeb ladderde muren spannen het donkere interieur o p waarbinnen zich 

talnj ke authentieke elementen bev inden. Een vierkant gat in de vloer met daaromheen een sierlijk 

vormgegeven balustrade biedt p laa ts aan de voormallge bediening smechan1smen. De houten vloer 

w ordt h ier op een aantal plaa tsen o nderbroken door kapotte of missende planken. maar de staten 

pompw ielen staan nog kranig overeind . Tegen een muur staat een grote. roest1ge kraan die door 

m iddel van een rails over de pompmechanismen kan rijden. Er kan in geklommen w orden. gezien de 

trappen aan de zijkant en de balust rades bovenop de kraan. Een andere muur biedt weer plaa ts aan 

een grote kast. waarin allerlei knoppen en meters Z1jn verwerkt. Apparaten d1e waarsch ij nlijk eveneens 

d ienen voor het bedienen van de pompen. Ook staat er nog een klein huisje 1n de ruimte. Het witte, 

voornamelijk uit glas bestaande. volume deed dienst als kan toortje. of 'bureel ' zoa ls men dat in 
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Belgu~ zegt. Dit schouwspel speelt zich af onder een fraai gedetailleerd zadeldak met zw arte spanten. 

een houten plafond met visgraatpa tronen en een smal daklicht 1n de nok . Het we inige Iicht dat in 

de ru imte valt komt niet aileen h ier vandaan. maar ook van de gra te raampar tij en in de ZIJwanden . 

De waarschijnlijk ooit zo Iich te ruimte w ordt nu omsloten door andere gebouwen en het g las is 

geschilderd of voorzien van plaatwerk. 

lngredienten 

Gedetailleerde gevel 

Hoge ruimte met spanten 

Danker 

Verdiepte vloer met ba lustrade 

Kraan 

Bureel 

Kasten 

Afgebladderde muur 
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PRQPELLERWERKPLAATS Om het oude pomphuis ZIJn twee 

afzonder liJke hallen geplaatst. waarvan de eerste de zogenaamde pro pellerwerkplaa ts is. Deze 

langwerp ige ru1mte kenmerkt z1ch door een sobere bakstenen geve l met daarin grate gevelopeningen. 

Open lngen d ie in eerste instantie 'gewone' ramen lijken te ziJn. maar pas een besef van sc haal geven 

bij de aanblik van de daaronder gep laatste deuren. De zuidgevel bestaa t uit een rechthoekig staten 

koz iJn met centraal daaronder een dubbele deur als entree. Daare ntegen is de noordgeve l. afgezien 

van een ge lijk soortige raampar tlj . van een heel ander ka li be r. en hee ft als entree een hoge roldeur 

1n een be tonnen liJS l. Op deze plek worden grate const ructies naar binne n gereden om vervo lgens 

geassembleerd o f gerepareerd te worde n . Het interie ur IS sober. maar schetst door de hoeveelh e1d 

apparaten. mater iaal en gereedsc hap ee n vertroebeld bee ld. De wand en worden r itm 1sc h onderbro ken 

door zware. betonne n ko lommen d ie. naast de ondersteuning van liggers. elk een u1 tk rag ing voor 

een kraa nrail hebben. Ove ral tussen en tegen de ko lommen !open le1dingen. hangen ventilatoren 

en v inden buizen hu n weg door de ru1mte. Door het do nkere karakter van de werkp laats vallen de 

gevel - en tevens de dakopeningen des te meer op. Deze Iicht gekromde daklichten zijn, tussen de 

kolommen en de hangende verwarm ingse lementen door. goed zichtbaar en voorzien de ru1mte van 

extra daglich t. Maar het meest b1jzondere element 1n deze ru imte is de propellerconstructie. waar de 
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w erkplaats haar naam aan ontleen t. De propellers werden voorheen gebruikt als ondersteun1 ng voor 

het leegpompen va n de droogdokken. In eerste instantie o nzich tbaar. omdat deze verd 1ept in de vloer 

l1ggen. maa r biJ nader inz1en een markant bouwwerk van ronde ketels en fra giele t rappen. Rond deze 

construc lie llgt een vloer van industriele stelconplaten. d ie halverwege de ru im te overgaat in een 

bestrat ing van kle ine klinkers. 

lng redienten 

Propellerconstruc tie 

Schaa l 

Raampar tijen (zowel in gevel als dak) 

Constructie met kraan 

Heldere. langwerpige ruimte 

Vertroebeld beeld door leidingen. buizen en andere elem enten 

Vloer van verschillende materialen 

Roldeur 
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L-VORMIGE WERKPLAATS Grenzend aan de propellerwerkplaats 

lig t een verge lijkbare hal met vee lal identieke kenmerken. Deze ruimte is echter ongeveer twee keer 

zo groot en heeft een L-vormige plattegrond . Ook hier is de rauwe industriele steer te proeven. en 

bepalen elementen als leidingen. w erkbanken en gereedschap het beeld. In plaats van raampartijen 

in de kopse wanden van de rulmte. bevinden deze z ich hier in de langste wand . waardoor er 

beduidend meer dagllch ttoetred ing is dan 1n de propellerwerkplaats . In de noo rdgevel is d it duidelij k 

waarneembaar aan de lange g lasstrook. onderbroken door een roldeur. Een tweede. nog grotere 

roldeur bevindt zich in de oos tgevel en l igt precies in het verlengde van een kleine deur naar de 

propellerwerkplaats. Het schaa lverschll dat hier ineens recht tegenover elkaar waarneembaar is 

maakt de entree door de kleine deur tot een bijzondere ervaring. In de meest verstopte hoek van 

de ruimte hangt een bureel los in de ruimte. toegankelijk via een smalle trap. Het doet denken aan 

een oberservatietoren. omdat het utizicht biedt over de hele werkvloer. Bij het beklimmen van de 

trap wordt ook geleideliJk du id elijk dat er een nog meer verborgen plek sch uilgaat in deze hal; een 

tweede trap. net om de hoek van het bureel. leidt naar een hoger gelegen verdieping. Een verd iep ing 
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die besloten. b ij na klem is in vergelijking met de grote w erkplaats. Maar wei een ruimte met enorme 

gevelopeningen d ie een weids u itzicht bieden over het Montevideo-eiland en het Kattend ijkdok. En 

ineens valt hier ook de aangrenzende raampartiJ op, waarvan de ramen voorzien zijn van plaatwe rk; 

dit is de ruimte die slechts in conto uren zichtbaar is vanu it het pomphuis. 

lngred ienten 

Schaalsprong tussen deur en roldeur 

Roldeur met uitz icht op het l<attendijkdok 

Veel dag lichttoetred ing 

Constructie met kraa n 

Repeterende elementen 

Vertroebeld beeld door leidingen. buizen en andere elementen 

Hangend bureel met uitzic ht over de hal 

Verborgen verd ieping met we ids uitzicht 
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MAGAZIJN ELEKTRISCH MATERIEEL Het kleinste. op 

zichzelf staande onderdeel binnen het totale custer is het zogenaamde 'Magaz1jn elektr ich materieel' 

Dit smalle volume. bestaande Uit een begane grond en twee verdiepingen. en bevindt zich in de spil 

tussen het pomphuis en de prope llerwerkp laats . In de gevel is het magaz ijn te herkennen aan een groot 

in verticale z1n langwerpig, betonnen portaal met een invull ing van koz ijnen en gele gevelbeplat ing. 

De grote werkplaatsen en het pomphuis staan al in schri l contrast met elkaar. maar de toevoeg ing 

die d1t magazij n aan de gevel geeft maakt van het geheel een welhaast onnavolgbare compositie . De 

smalle ruimten zijn enkel toeganke l1j k m iddels de dr ie deuren op de begane grond. welke toegang 

verschaffen tot de belangnjkste werkp laats. Op de hoger gelegen verdiepingen bevinden zKh nog 

enke le kantoren. d ie via een trappen huis achter in het volume te bere iken ziJn . Ook IS het mogelijk 
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om via he tzelfde trappenhuis het pomphuis te betreden. 

Vanuit de kantoren o p de eerste verd ieping bieden grate langwerpige ramen uitzicht op de 

propellerwerkplaats. Elementen dj e. wellic ht door de hoeveelheid le1dingen en buizen. in de 

desbetre ffende hal nauwel ijks opvallen. 

lngredienten 

Smal volume 

Hoog po rtaal in gevel 

Vreemde toevoeging in gevelcompositie 

Trappenhuis naar hogere verdiepingen 

Door m1ddel van ramen u itzicht op propellerwerkplaats. 
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KANTOR EN Het cluster van kantoren kenmerkt zic h door een tweelaags 

volume waarin tot op het heden nog gewerkt wordt. Hoewel de gevel een mix van aller lei stijlen 

afkoms tig uit verschillende tijdsperioden lijkt. wordt elke entree geaccentueerd door m tddel van een 

uitkragend betonnen portaal. Het cluster kent vier portalen. en daarmee dus ook vier entrees; twee 

in de zu idgevel en twee in de noordgevel. Beide fa~ ades zijn opgebouwd volgens he t hetzel fde 

princ ipe; een plint van beton waarop baksteen stroken afgewisseld worden met kunststo f. dan wei 

staten koziJnen. De zu idgevel is voorzien van de kunststo f kozijnen die hier in. wel iswaar verschillende 

tinten. rood ZiJn uttgevoerd. Wat niet d irec t opvalt, maar wat dit gevelbeeld we i bijzonder maakt. is een 

volledig symmetrisch element bestaande uit een invulltng van baksteen. een entree met portaal en vijf 

ramen hier rondom. De kunststof koziJnen aan weersztj den vertroebelen d it beeld echter behoorlijk, 

omdat het nu meer een aaneensc hakeling vafl toevaligheden lijkt te ZiJn dan een weloverwogen 

gevelcomposttie. 

De plattegrond van de kan toren toont een scala aan kle ine kantoortjes en vergaderru imtes, maar ook 

aa·n toiletten, douches en kan tines. Een w andeling door de smalle, w it gestuucte gangen bevestig t 

deze onderverdeltng in kleine ruimtes; een w aar doolhof openba art zich en gevoel voor orientat ie 

verdwijn t. Tevens blijkt dat de zuidelijk en noordel ijk gelegen kantoren niet onderling verbonden zijn, 

wat de hoeveelheid entrees en igszins verklaard . 
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In de meest noordelijke gedeelte van het cluster liggen er op de eerste verdieping . en igszins 

onverwach ts. glazen bouwstenen verwerkt in de vloer van de gang . Deze grenst aan een ensemble 

van drie ident ieke kantoren met een rag fijne detaillering ten aanzien van de raampart l)en naar de 

gang. De wand lij kt hier dr ie keer op een T-vormige manier uitgeponst. waarna er centraal een deur 

geplaatst is met daar omheen glas. 

Op deze zelfde verdieping is de kant ine gesi tueerd. Het is de grootste ru imte binnen het cluster en 

bevat drie grote ramen. Het uitzicht dat deze ramen verschaft is even boeiend als b izar. Een extreem 

verwilderde binnentuin en een verla ten. maar toch impossante. won1ng sc hetsen het beetd .. 

tngredlenten 

Entrees met betonnen portalen 

Symmetrische gevel 

Gevel met kunststof kozijnen 

Doothof 

Vloer m et g tazen bo uwstenen 

Kantoren met glas 

Uit izcht op de binnentu in van de dienstwon1ng 
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DIENSTWONING & TUIN Zeals eerder beschreven dateert de 

dubbele dienstwoning uit de beginjaren van het Droogdokken-eiland. Het gebouw staat verscholen 

achter grote bomen en wordt ook nog eens volled ig omsloten door het c luster van kantoren. De 

gedetailleerde bakstenen gevel voorzien van allerlei vers ieringen is pas echt goed zichtbaar als je 

er pal voor staat. en zelfs dan IS het moeilijk voor te ste llen dat hier ooit op stand gewoond werd . 

Vroeger stond het gebouw centraal in een ander cluster van kantoren. waarvan de stljl aansloo t op 

die van de dienstwoning. Nu vormt deze echter een groot constrast met de o m gev1ng en is het een 

raad sel wat zich er b1nnen afspeelt. 

De voorgevel is volledig symmetrisch en het is. door de voord euren a an weerszij den. duidelijk dat het 

hier o m twee gescheiden woningen gaat. Het IS slechts mogelijk om via de brievenbus naar binnen te 

kijken. want de oorspronkelijke gevelopeningen zijn dicht getimmerd. De verd1ep1ngshoogten moeten. 

zeker voor een woning. groot zijn. gezien de hoge en smalle ramen. Een blik door de brievenbus 

toont een aan zwaar verval onderhevige woning. die ooit ontworpen is met zeer vee l zorg voor detai l. 

De gang. de enige ruimte die te z1en is door de smalle opening. laat nog steeds sporen zien van deze 

weelde. Een trap. een kast : beide voorzien van de nod ige sierlijsten en bijzonder houtsniJwerk. 

Plattegronden van de woningen bevestigen dat de ruimte achter de brievenbus inderdaad de centrale 

gang van de woning is. waarin ook het trappenhuis is opgenomen. De vroegere opbouw van een 
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voor- en een achterkamer is 1n deze woningen toegepast. en zelfs op elke verdieping aanwezig . Aan 

de achterz1jde bev1nden zich een - en tweelaags volumes die gevoelsmatig de u itstra ling van een 

aanbouw hebben. en vroeger dienst deden a is keuken en wasruimte. Via deze voormalige keuken o p 

de begane grand biedt een smalle deur toegang tot dezelfde verwi lderde tu in die zichtbaar is vanuit 

de kantine in het kantorencluster. Hier heeft de natuu r al jaren de overhand en kruipen kl impplanten 

langzaam maar gestaag tangs de gevel. Het maaiveld is vo lledig overwoekerd met planten en is 

nauwel ijks begaanbaar. Maar de in tieme ruimte die zich h1er openbaart. weliswaar gescheiden door 

een schutting. voelt pre ttig en mysterieus tegel ijk. 

lngredien ten 

Verborgen karakter 

Twee symmetrische woningen 

Fraa1 gedetailleerde gevel 

Contrast met omgeving 

Voor - en achterkamers 

Aanbouw 

Verw ilderde binnentuin 
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TOEGANKELIJK MAKEN ·waar vraagt deze 

plek om '" is de vraag d1e centra al staat in de for muler ing van de opgave. Het nader bestuderen 

van. voor mij . in teressante refe rentieprojecten zoals de m1nimale ingrepen in de stedelijke con text 

van Berlij n vertel t dat een bestaande situatie veelal hele specifieke aa nknopingspunten heeft voor 

dergelijke intervent1es. Aanknopingspunten die verankerd zijn in de context. o fw el de (som s) 

verscho len liggende ingred ienten van de genius loci . Een plek met veel zon b iedt de mogell]kheid 

tot activi te iten die zich buiten afspelen. terwijl een van de buitenwereld afgesloten ruimte zich leent 

voor meer int ieme en besloten momenten . Bassale. soms zelfs voor de hand lig gende. voorwaarden 

die van essentieel belang zijn voor het al dan niet funct ioneren van een bepaa lde ingreep. 

De bestaande situat ie. en met name het cl us ter van gebouwen. heeft een breed scala a an verschillende 

aanknop ingspunten . Momenten die te zien zijn in de gevel. zoa ls de schaalsprong tussen de werkp\aats 

en de kantoren. maar ook plekken als de verborgen verd iepi ng met w 1jds ut1zich t over het droogdok. 

Deze momenten en sferen. d ie specifiek zijn voor deze plek. zijn u it de ana lyse gedest lileerd en 

benoemd. Ze vormen de ingredien ten van de genius loci van de loca tie en het gebouw. maar zijn 

momenteel nog va ak ontoegankel ijk of zel fs ontz1chtbaar. 
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Het concept bestaat erin met mini male middelen de huidige situatie weer toegankelljk te maken. om 

zodoende de aanwezige. bijzondere momenten zichtbaar en inzetbaar voor gebruik te maken . Veel 

mensen we ten niet eens dat dit c luster van gebouwen bestaat. en juist de bewustwording ervan ver telt 

iets over de histone van Antwerpen . De ingrepen d1e hiermee gepaard gaan vinden hun oorsprong in 

de ing redienten van de genius loci van de situat1e . Want er ziJn niet aileen kwal ite iten aan te wijzen. 

ook moei lijke of vervallen elementen zijn typerend voor de hu idige context. Het gebouw zou een 

meer openbaar karakter moeten krijgen. om zodoende te fungeren als basis voor allerlei (spontane) 

act1vitieiten. Act1viteiten die in sfeer en behoefte aansluiting vinden bij de specifieke kenmerken van 

de situatie . 
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PLAN VAN AANPAK 

1. De bestaande situatie 

Een immens droogdok. ee n maa iveld met kades en incidentele bebouwing. en een groat cluster van 

gebouwen. Het zijn deze elementen die de gekozen locatie in eerste instant1e typeren. maar weil1Ch t 

nog belangerijker is de verva llen status van het ensemble en de weerstand die het daarmee creeer t. 

Mensen kennen de plek n1et. om de sim pele reden dat deze de 'verboden toegang· status heeft. en 

slechts voor werknemers van het Antwerpse havenbedr ijf toegankelijk IS. Om het gebied actief te 

Iaten part iciperen in het geheel van m asterplannen binnen het Eilandje. is een vi sie over gebru ik en 

herbestemming no dig. Maar wat moet er dan precies met dit gebied gebeuren7 

2. Waar vraagt de plek om? 

In de opgave stel ik deze vraag als vertrekpunt van een o nderzoekend en ontwerpend traject. Een 

benadering d ie begint zonder prog ramma of functie. maar kijkt naar deal aanwezige kwalite1ten en 

sferen. en vooral hoe deze aan te wij zen en eventueel te versterken zijn . Met ee n onderliggende 

fa sc inatie voor min1male 1ngrepen 1n een stede lijke con text is de bestaa nde situatie geanalysee rd en 

geabstraheerd tot essen tiele. gebouw-specifieke ingredienten . 
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3. Toegankelijk maken 

Het ontrafelen van deze genius loc i schetst een grate var ieteit aan sferen. die ieder weer passen bij 

een andere (mogelijke) bestemming. Het donkere. m aar immense pomphuis heeft een heel ander 

karakter dan de fijnmazige kantoren met uitz icht op de omgeving. Seide voorbeelden zijn echter niet 

als dusdanig erkend en worden niet of nauwel ij ks gebruikt. Het zijn ontoegankelij ke. onbe reikbare of 

zelfs onzichtbare kwalite1ten. Deze as pecten leggen de basis voor ingrepen 1n het bestaande gebouw . 

Op een minimale. bijna "c hirurgische· manier wordt het gebouw aangetast en daarmee meer openbaar 

en toegankelijk van aard. De ooit zo verborgen wereld openbaart zich. en met subtiele eliminaties en 

addities in de bestaande structuur wordt voorz ich tig een hint gegeven over moge ijk gebruik. In de 

huidige gevelopbouw zitten. zoa ls blijkt uit de analyse. ta l van aanknopingspunten voor het weghalen 

en toevoegen van massa 

De grate raampartijen en portalen van de werkplaa tsen 

Het smalle. ingvulde portaal van het magazijn elektr isch mater iaal 

De kunststof dan wei stalen gevelpanelen ter plaatse van de kanto ren 

De volled ig symmetrische gevel met aan weersz ijden kOZIJnen 

De betonnen porta len als entrees voor de kantoren 

Diverse dubbele deuren verdeeld over het gehele gebouw 

Wat dan onts taat is in feite een bas1s. waarbinnen 21ch verschillende (spontane) act iviteiten kunnen 

manifesteren . De omgeving. met het droogdok. is in deze dan een bijzondere context voo r de 

act1vite iten. en zal slechts aan kleine aanpassingen onderhevig zijn. 

144 



4. Sferen benoemen en versterken 

Zoals gezegd bestaat het gebouwcluster u1t ve rschillende deelgebied en. met ieder een eigen karakter. 

Door op zoek te gaan naar invu llingen . activiteiten of functies die aansluiten bij de kenmerken hiervan. 

ka n het gebouw daadwerke lijk gebruikt gaan worden . De in gredien ten van de spec ifieke plek. en dus 

de genius loc i. worden dan niet ai leen erkend. maar ook versterkt door een (act ief) gebruik. lk w il 

h ierbij uitgaan van de volg ende deelgebieden. en bijbehorende kara kteri stieken. b1nnen het gebouw· 

Het pomphuis met min1m ale de dag lichttoetreding. grate nokhoogte en authenti eke 

elementen 

De propellerwe rkplaat s me t de verzonken propellerco nstru ctie . heldere plattegrond en 

een vertroebeld beeld door bui zen en le1dingen 

De L-vormige w erkp laats met veel dagilc ht toetreding . roldeuren en een eveneens 

vertroebeld beeld door buizen en le1d ingen 

De hager ge legen ve rdie ping met de grate gevelopeningen en u itzicht over het droogdok 

De drie kantoren met de T-vormige wandopeningen en vloer van gla zen bouwstenen 

De gesloten dienstwoning met de voor- en acht erkamers en verwliderde tuin 
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5. Scenario's voorstellen 

Maar hoe word t het gebouw dan precies gebruikt7 Het beg rip ·gebruik' wordt in de architectuur veel 

gehanteerd. en bijna ieder gebouw of iedere ruimte krijgt een spec if1eke functie mee. Met de mini ma le 

ingrepen in het bestaande cluster ontstaat een basisstructuur d ie in principe geen opgelegde functie 

heef t. Het is enkel toegankelijk en legt bijzondere momenten en plekken bloot. Daarmee vormt het 

een context waa rbinnen zich verschi llende. w isselende activiteiten kunnen afspelen . Wisselend. want 

misschien is er in eerste instantie helemaa l niet de behoefte aan een groot scala aan activiteiten. 

Een aspect dat de tij d zal moeten uitwijzen . Maar dater veel mogelijk is. blijkt u1t de analyse van het 

gebouw. Om hierop in te spelen stel ik . in plaats van een vaste invullin g. een aantal sce nario's voor 

die hun oorsprong vinden in de eerder genoemde sferen. Bij deze sferen pa ssen bijvoorbeeld de 

volgende activiteiten en functies· 

146 

In het pomphu is: een bioscoop. toneelschool. danszaa l o f poppodium. Deze fun c ties 

zijn over het algemeen gebaat bij ee n geslo ten gevel. een goede akoestiek. een 

behoorlijke plafondhoogte en u it gaande van het principe van ·schouwspel ' en 

' toesc ho uwer' 

In de propelle rwerkplaats: een werkplaats. expos itieruimte. markplaa ts of ruimte voor 

beurze n en evenementen. Acti viteiten die in eers te insta ntie vragen om een heldere 

plattegrond. voldoende dag (licht) en de mogelijkheid om grote objecte n naar binnen te 

brengen. 

In de L-vormige w erkplaats : ee n sporthal. feestlocat ie. of een w erkplaats. Aange zien 



dit de groots te w erkplaats is met een volled ig bruikbaar vlo eroppervlak kunnen er 

grootschaligere 1nvulli ngen aan gegeven word en, d ie daarnaast kunnen functioneren b ij 

voldoende daglicht. 

Op de hoger gelegen verdiep1ng : een (moes)tu in. stadstrand . observatieplek of ate lier. 

lnvullingen w aa rbij daglicht. Iucht. zon. wind en uitzicht belangrijke factoren ZIJn 

De drie kantoren ate l iers. winkels of kantoren. Kleinschaligheid, voldoende daglicht. maar 

o ok een eventuele etalage en een goede bere ikbaarheid spelen hier een belangrijke rol. 

De dienstwoning . een hotel. hostel. studenten - of appartem entencomplex. De 

dienstwoning is op e lke verdieping onderverd eeld in een voor -en een achterkamer met 

daglicht. waardoor er zes kamers ontstaa n. d ie een ba sis leggen voor een fu nctie 

opgedeeld in verschillende (gelijksoor t igel vertrekken. 

De verwilderde tuin: een terras. kle1n podium. rookruimte of tuin. Dit vanwege het 

besloten karakter. de buitenlucht en de omliggende bebouw ing met u izicht op de tuin . 

Bovengenoemde. mogel ijke invullingen zijn tijdel ijk van aard . en daardoor flexibel in gebruik. Een 

cafe zit er misschien voor tangere tiJd , terw1j een expos itie slechts een weeke nd duurt . Bovendien 

kunnen de scenario's afzonderiljk. maar ook in een wisselende se tting. funct1oneren. Ze spelen hierop 

in en vormen feitel ijk een 'toolbox' voor de ontworpen struc tuur. Het laat zien w at er mo gelijk is en 

waarvoor de plek geschikt is. Het laat z1en waar de plek om vraag t. 
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IN DE OMGEVING Niet aileen in het 

cluster van gebouw en w orden 1ngrepen gedaan. o o k de d irecte omgeving vraag t 1mpliciet o m kleine 

aanpassingen voor toekomstig gebruik. En hoewel het zwaartepunt. wat betreft de intervent ies. bij 

het gebouw en haar relat ie met de omgeving l igt. is het van belang u itspraken te doen over de 

invuiling van de context. De langgerekte pier aan de Kattendijkslu is. het ongebruikte droogdok en de 

sluiswachtershulsjes. Aile zijn het bijzondere plekken. d ie nu n iet of nauwelijks gebru ikt w orden . 

In princ ipe hebben deze momenten een ding gemeen: ze liggen aile rondom een droogdok. Dit 

dok. dat ooit het middelpunt van havenactivlteiten vormde. zo u weer hersteld moeten worden. 

Het havenbednjf. met de w ens nog enkele werkzaamheden te willen blijven uitvoeren op het 

Droogdokken-e iland. heeft dan het grootste droogdok ter beschikking. De meer sporadische 

restauraties en reparaties aan kle ine schepen kunnen hier nog steeds plaa tsvind en . Omdat het gebied 

publiek toegankelijk is. ontstaa t er zodoende een b ij zondere context waarbinnen zich activite1ten 

afspelen. Tegen het decor van een o ud droogdok. waar zo nu en dan aan schepen wordt gewerkt. 

o ntstaan andere plekken met een nieuwe invulling. Omdat het dok omsloten wordt door een verdiept 

maaiveld. vormt het tezamen m et de werkzaamheden een podium en is het mogel ijk om prive en 

publiek op een subtiele manier te onderscheiden. De slu isd euren. d ie nu begroeid met planten op de 

kade liggen. worden gerepareerd en weer in het dok geplaatst. De markante loopbruggen bovenop 
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de deuren liggen m het verlengde van de c ulturele as en maken bezoekers bew ust van de aard van 

de plek. Een brug die in eerste instantte te smal lijkt. maa r wei de mogelijkheid bied t om heel direct 

het verschil tussen water enerz tj ds en leegte anderzijds te ervaren. Leegte in de verschijning van een 

droogdok. Als er niet aan schepen gewerkt word t. is het dok openbaar toegankelijk en is he t mogelijk 

om de smalle trappen af te dalen. Om de enorme schaal van dit bouwwerk te ervaren is geen ingreep 

nodig . Het vorm t een relikw ie waar je doorheen kunt dwalen. op een kielblok kunt gaan zitten o f kunt 

lui steren naar het water dat door de slu isdeuren sijpelt. 

De p ier aan de Kattendijksluis wordt van het dok gescheiden door een grote betonnen wand . Een 

begrenzing d1e aangeeft dat er een niet toegankelijke wereld achter schuilgaat. Maar deze wereld 1S 

niet meer ontoegankel ijk en verdient Juist af en toe een blik op bij zondere momenten. gebouwen 

of activiteiten. En omdat de muur al gaten vertoont. worden deze op een aantal plaatsen groter 

gemaakt . zodat er tussen de wapeningsdraden ztchte n ontstaan naar het droogdok en het cluster van 

gebouwen. De ruimte achter deze m uur kan gebruikt worden voor al dan niet t ijdelijke opslag van 

materieel ten aanzien van schiprestauraties. Ook kan het gebied d ienst doen als parkeerplaats voor 

werknemers of ande re bezoekers van het eiland . 

Meer naar de Kattendijksluts ltgt een lage betonnen muur die aanletd ing bied t voor een looppad 
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tangs het water. Een eenvoudig looppad. dat door het plaatsen van (steiger)ptanken tussen de 

kasseien een hint geeft dat het gebied in ontw1kketing is. Het hout wordt op een aantal plekken om 

de betonnen muur gevouwen zodat bezoekers weten dat ze hier mogen zitten. en dat het uitzicht 

op het Montevideo-eliand de moeite van een pauze waard is. Op de kop van de pier komt het hout 

terug in de vorm van een plein dat aansluiting vindt bij de cu tturele as en de slu isdeuren van het dok. 

Midden op het ptein staat een oud slu1swachtershuisje dat na jaren teegs tand weer dienst kan doen 

ats fr ites-kot. zoats je die 1n Betg1e over at tegenkomt. 

Niet aileen voetgangers. fietsers of automobil isten hebben toegang tot het gebied. De biJZOndere 

context. met voornametijk water als direc te omgeving. maakt het mogetijk om oo k te profiteren van 

transport over het water. In Rotte rdam wordt momenteel at veetvuldig gebruik gemaakt van wa ter tax1's ; 

een concept dat ook binnen het Eilandje zou kunnen funct1o neren. Het snelle transport van het 

centrum naar een van de eilandjes zorgt voor een goede en bovendien effic iente bereikbaarheid. 

Een plek waar deze w atertaxi's kunnen aanmeren is dan voor elk e itand noodzakelijk. Aangez ien de 

kle ine droogdokken numm er 2 en 3. iets ten noorden van de locatie. in het masterptan niet gebruikt 

worden. zijn ze uitermate geschikt als 'haltes· voor deze taxi's . Om hierin te voomen komt het hout, 

dat ats subtiele hint begint bij de lage wand aan de l<attend ijksluis. b1j droogdok nummer 2 en 3 terug 

ats aanlegsteiger. 
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IN HET GEBOUW De ingrepen in de bestaande structuur van het 

gebouw ziJn in het Ieven geroepen om het c luster een meer toegankelljk en openbaar karakter te 

geven. Het zijn 1ngrepen die. hoewel van een rel at ief eenvoud ige bouwkund1ge aard. het gebouw 

aantasten o p plaatsen die voortkomen uit de analyse. Bijzondere momenten worden opgewaardeerd 

en herkenbaar gemaakt. terwijl mo eil ijke momenten plaatsmaken voor nieuwe p lekken. Het meer 

geper foreerde gebouw biedt zodoende allerlei nieuwe doorzichten en vormt een bas is voor verdere 

invu lling . Om hierin te voowen worden in de massa enerziJdS snedes gemaakt en anderz ijds 

elementen toegevoegd. 
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IN HET CLUSTER VAN KANTOREN Kijkend naar het 

kleinschalige cluster van kantoren val t een aantal zaken op. Ten eerste de monumentale d ienstwoning 

d ie vol ledig omarmd wordt door relatief nieuwe bebouwing. Maar ook in de gevel van de kantoren 

zitten bijzondere. soms vreemde momenten die aanleiding bieden tot het m aken van sne de s in de 

gebouwmassa. Bijvoorbeeld het volled ig symmetr ische geveldeel aan de zuidkant. dat omsloten 

word t door kunststof kozijnen en andere 'ruis· Om dit bijzondere moment meer te accentueren. ziJn 

aan w eerszijden snedes gemaakt volgens de maat van de kurststof geveldelen . Zodoende hoeft er 

1n eerste instantie geen baksteen verwijdert te worden en bliJft de ingreep minimaal van aard. Aa n de 

westkant ervan maakt het blok van de drie repeterende kunststof geveldelen p laats voor een snede. 

waarbiJ ook de vloeren en het dak gesloopt worden . De plint van beton blijft behouden en aan de 

m uur zi tten nog sporen van een vroeger gebruik. lneens wordt de zijgevel va n de dienstwoning 

weer zichtbaar en ontstaat er een int ieme. beschutte ruimte die zou kunnen fungeren als terras m et 

uitzicht op het droogdok. Omdat een dergeiiJke bu itenru1mte. zeker met het oog op een terrasfunctie. 

gebaat is bij een relatie met 'binnen·. voorziet een rood kader in de zijgevel van de dienstwoning 

hierin . 

Aan de oostzijde van de symmetrische gevel wordt het dak ook dee\s gesloopt en heelt een bek\eding 

van rode. typische belgische schubben de wond . Niet aileen staat het in contrast met de aangrenzende 

gevel. het biedt ook het een eerste gelegenheid tot een b lik naar binnen . Een b lik die in eerste 

instantie nog bepaald wordt door muren van de vroegere kantoren. maar begeleid wordt door de rode 

schubben die hun weg v1nden langs bestaa nde stramienen. De sche1ding tussen de ka ntoren maakt 

plaats voor een smalle doorgang die aansluiting vindt bij de noordgevel van de kantoren. Achter deze 

fa<;ade gaat het ensemble van de drie kan toren schuil dat oorspronkelijk niet opviel. maar nu in de 

gevel zichtbaar gemaakt is door de snede van rode schubben enerzijds en het weghalen van een 

stalen geveldeel anderzijds. 
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Een doolhof. De sc hakeli ng van kantoren zorgde voor een grote mate van desorien tati e. maar bood 

daardoor wei de mogeliJkheid tot dwalen en het steeds opnieuw ontdekken va n uitzichten . Op de 

begane grond is het nu mogelij k om het gebouw te betreden. om jezelf over te geven aan het 

doolhof. Trappen vinden hun weg naar boven. waar het veel IiChter is dan voorheen. Delen van het 

dak zijn weggehaald en er ontstaa n kleine straten waaraan versch illende ruimtes grenzen. De vloer 

met de glazen bouwstenen maakt deel uit van deze route. maar ook de ragfiJn gedetailleerde koziJnen 

van de drie kantoren ziJn op een vervreemde man1er ineens deel van een gevel in p laats van van een 

b inn enwand. In de voormalige kantine heeft het groen. afkomst ig uit de aangrenzende verwilderde 

binnentuin. een weg gevonden naar binnen. Of eigen llj k buiten. want door de afwezighe1d van 

een dak is de kantine een groene buitenru1mte geworden. Maar het uitzicht naar de voormalige 

d ienstwoning en diens tuin is er nog steeds. Nu echter in de vorm van een 1nt1eme binnenplaats. 

omkaderd door de bestaande bebouwing. Twee grote trappen aan de zijkanten maken het mogel ijk 

om de tu in daadwerkelijk te betreden. De grote schutting is er nie t meer en de enorme raampart1jen 

in de aanbouw van dienstwoning zijn doorgebroken. Samen met he t rode kader in de zijgevel zijn dit 

de belangr ij kste ingrepen in de dienstwoning. die voora l in ere hersteld zal worden. 
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BIJ DE WERKPLAATSEN Zoals gezegd staat de fijnmazige 

struc tuu r van het voormal1ge kantoorg edeelte in schril contrast met de aangrenzende werkplaatsen . 

Er zijn weliswaar grote gevelopeningen aanwezig. maar veelal bevmden deze open1ngen zich n1et 

op het maaiveld. Om het karakter van de bestaande werkplaa tsen zoveel mogelijk te behouden. 

bl iJven de ramen intact en is er gezocht naar andere aanleidingen voor het doorbreken van de 

gevel. Aanleidingen d ie vera nkerd ZiJn met het maaiveld. zoals de grote betonnen por talen met de 

ro ldeuren . De noordgevel bevat twee van deze portalen. die nauwelijks opvallen tussen de langwerpige 

raampartijen . Het accentueren van deze portalen als ingangen van de werkplaatsen kan al genoeg 

zijn om een idee te geven van achterliggende act1viteiten. Dit is gedaan door teg en elk portaal een 

gelijkvormig volume te plaatsen dat door een hellend plafond de schaalsprong weergeeft tussen 

het oorspronkelijk gebruik en een meer mensel ijke hoogte. In het element zijn bankjes opgenomen. 

waarop mensen kunnen zitten. w achtend op een aanmerende wa tertaxi in droogdok nummer 2. De 

houten volumes zijn sober u1tgevoerd en ontlenen hun bestaansrecht aan de voormalige functie van 

de portalen . Vroeger werden hier goederen naar b1nnen en buiten gebracht. terwijl ze nu een entree 

voor bezoekers en passanten markeren. 

163 



IN DE WERKPLAATSEN Grote. hoge ruimtes zoa ls de tw ee 

werkplaatsen worden veelal gezien a is multfunt1one le hallen waar allerle1 activiteiten en evenementen 

kunnen plaatsvinden. Hoew el deze aanname n1et geheel onwaar is. vragen de twee werkplaatsen in het 

gebouw ieder om een andere benadermgswijze . De propellerwerkplaa ts. met de he ldere pla ttegrond. 

wordt slechts ontdaan van het materi aal en materieel dat er momenteel opgeslagen l1gt. De harde 

scheiding tussen de kleinschalige bebouwing en de grote werkplaatsen wordt hier doorbroken in de 

vorm van een smalle doorgang richting de voormalige kantoren. 

De L-vormige werkplaats is eigenzinniger van aard en herbergt enkele bijzondere momenten en 

plekken . Om deze bloot te leggen. toegankelij k te maken. is niet veel nodig . Ook hier worden. gelijk 

aan de propellerwerkplaa ts . gereedschappen en machines weggehaald. En dan pas blijkt hoe groot de 

hal eigenlijk is. hoeveel daglicht er echt binnenkomt en wat de opens taande roldeuren met de rui mte 

doen. De mogelijke scenario's van een sporthal of feestlocatie voor deze plek. geven de indicat ie 

dat deze ruimte daar al bijna geschi kt voor is. Bijna . wan t hoe zouden deze twee uitersten nu bij een 

enkele ingreep gebaat zijn? Het antwoord op deze vraag vertaalt zich naar een iets zwevende. nieuwe 

vloer in de ruimte. Echter. geen vloer die exact dezel fde afmetingen als die van de werkplaats heeft. 

maar een die is afgestemd op de belijning van een sporthal. Deze lijnen. gemaakt op een houten 
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Deze lijnen. gemaakt op een houten sportvloer. vo rmen een basis voor verschi llende sporten. In het 

scenario van de feestlocatie vormt deze zelfde ing reep dan een dansvloer binnen de rau w e omgeving 

van de voormal ige werkplaa ts . 

De hager gelegen verdieping. vo orheen al te bere iken via de trappen van het hangende bureel. ligt 

verstopt en toont een verborgen wereld. Een wereld die verborgen mag blijven. m aar wet een sub tiele 

verwijzing krijgt in de hal. Door het hangende bureel en b ijbehorende trappen van een rode kleur te 

voorzien. vormt het een opvallend element dat zich bevindt in de spit tussen de hal en de verd ieping . 

Om deze twee werelden no g meer te Iaten verschlilen is het dak boven de verd ieping gesloopt. en 

bestaan de gevelopeningen slec hts nog u1t kozijnen. De besc hutte bu iten ruimte die ontstaat. heeft 

door het weghalen van deze elementen niet aileen een v1 suele relatie met haa r omgev1ng. maar 

tevens een fysische; zon. w ind. maar ook regen heeft hier vrij spel en brengt bezoeker en omgeving 

d ichter bij elkaar. De eerder genoemde activite iten en func ties die hier bestaansrec ht zouden hebben. 

zoals een stadsstrand of een tu in. zijn dan enkel gebaat b ij een ondergrond d1e een w isseling van 

act ivi tei ten mogelijk maakt. In de ruimte word t hiertoe een ondergrond geplaa tst met opstaande 

randen . Deze vierka nte 'bak' staa t los in de ruimte en maa kt een wa ndeling random nog steeds 

m ogelijk. Door de omlijsting met een hoogte van 50 centimeter ku nnen bezoekers even gaan zitten 

ell genieten van het u itzicht. van de bijzondere context. w ant daar leent de ruimte zich voor. 

165 





IN HET MAGAZIJN ELEKTRISCH MATERIEEL 
Naast het pomphuis ligt het magaz ijn elektrisch materiee l dat in de gevel opvalt door een hoog portaal 

van beton. Tussen de voornamelijk langwerpige gevelopeningen vormt het m agazijn een vreemde 

schakel in de gevelcompos itie. De diepe ru imtes ach ter de gevel zij n weinig bijzonder. maar leiden 

wei naar een trappenhu1s. Het is fe1telijk de enige plek in het gebouw waar J€ 'boven ' kunt komen . Dit 

unieke gegeven geeft aanleiding tot het w eghalen van de invu lling van het portaal in de gevel. om 

zodoende het trappenhuis toegankel,Jk te maken. Want a is het h ier mogelijk is om relat ief hoog in het 

gebouw te kunnen komen. heef t de ru1mte aldaar weer andere u itzichten o ver het droogdok en haar 

o mgeving 

In het portaal o n tstaal zodoende een hoge o pening. d1e geaccentueerd word t door een Iichte 
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hel li ngbaan en een hellend plafond. De smalle ruimte wordt opgespannen door verwee rde muren en 

oude vloeren. maar bevat ook ramen naar de propellerwerkplaats. Aan het e1nd van de helilngbaan 

vall het l1cht door een rood gat de ruimte binnen en w orden contouren van een trap zichtbaar. Het 

zijn de oorspronkeiljke trappen die de bezoeker naar boven leiden . Helemaal naar boven. naar het 

dak van het gebouw. De toevoeging van twee trappen in het trappen huis maak t het mogeliJk deel te 

zijn van he t daklandschap. Tussen het pomphuis en een kader va n bestaa nde daktr immen bev1nd t zich 

een klein dak terras dat met haar rode opstaande randen in contrast staat met het zw arte dakleer . Er 

is geen beschutting. het waa1t hier. maar zittend op de lange bank heb j e wei een w ijds uitzicht over 

het hele eilandJe. 
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IN HET POMPHUIS Het pomphui s. met de meest in het oog 

springende gevel. verdient n iet aileen bijzondere aandacht gezien de monumen tale status. maar 

maakt door het donkere interieur co m pleet andere scenario 's mogelij k dan elders in het gebouw. 

Act iviteiten en funct ies die . zoals eerder genoemd. u1tgaan van het prin cipe van 'schouwspel' en 

'toeschouw er' Doo r de aanwezigheid van de verdiepte vloer lij kt de oml iggende een podium en 

ligt er al een basis voor verder gebrUJk. De roest1ge kraan . tegenover de verdiepte vloer. biedt de 

moge lijkheid er van a lies in. op of aan te hangen. Fe1teliJk kan zich hieronder het 'schouwspel' afspelen 

en kan de 'toe sc houwer' plaatsnemen in de verdiepte vloer. Om de ingrepen hier zichtbaa r te maken 

zijn de (verdiepte) vloer. de kraan en het kleine bureel wit gemaakt en zodoende een co ntrast te 

vormen met de ruige . afgebladderde muren. 
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IN HET CLUSTER ALS GEHEEL Het apparteme ntencomplex 

in Rotterdam dat MVRDV destij ds compleet blauw maakte. co nstrasteerde hev1g met de aangrenzende 

bebouwing. maar zorgde wei voor de bewustword1ng va n het gebouw en haar kenmerke n_ 

Eerder genoemde ingrepen in het cluster van gebouw en in Antwerpen conce ntreren zich voornamel ijk 

rond kleinere. spec ifieke deelgebiede n - en momenten_ Ze dragen b ij aan de toegankel ijkheid van 

het gebouw op bijzondere plekken . De totale compos1tie van het cluster is echter niet of nauwelijks 

aangetast. maar slechts sporadisch open gebroken. Om deze ingrepen meer te onderstrepen. 

maar ook ter bewustwording van de totale compositie. wordt de gevel van het cluster wit geverfd. 

Echter. niet overal. Bijzondere gevels als die van het pomphuis en de dienstwoning blijven intact. 

en vallen ineens veel meer op. Als waren het schilderijen in lijsten worden de gedetailleerde gevels 

omsloten door witte massa . Een ma ssa die bij benadering ook heel gedetai lleerd blijkt te ZiJ n. Deuren. 

regenpijpen en lateien ziJn nog steeds zichtbaar. nu echter deel uitmakend van een grater geheel. 
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Zuidgevel bestaande situatie 

Zuidgevel na ingrepen 
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Noordgevel bestaande situatie 

Noordgevel na ingrepen 
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Langsdoorsnede na ingrepen 
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Doorsnede binnentuin na ingrepen Doorsnede werkplaats en pomphuis na ingrepen 
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CAFE Een be sloten. intieme ruimte op de grondvesten van de voormalige 

kantoren . De kun ststof kozijnen die hier ooit stonden hebben plaatsgemaakt voor leegte. Leegte 

1n de vorm van een terras dat u itk ijkt over het droogdok. De contouren van de beton nen p lint van 

de kantoren omkaderen het ter ras op een subtiele man1er. De verweerde muur met sporen van 

vloerdelen. tegels en leid ingen laat zien dat hier ooit iets anders gestaan heeft. Tegen de w and staan 

nu echter grote houten tafels. waar men sen gen ieten va n het laatste beetje zon dat de dag te bied en 

hee ft. In de gesloopte w and zit een gat. een rood omkaderd gat. Bij benad ering blijkt hier ee n ca fe 

achter schuil te gaan. en zo te zien nog meer dan dat .. 
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BINNENTUIN Het cafe. want zo staat het aangegeven boven het rode 

kader. is eigen liJk niet meer dan een eenvoudige bar in de aanbouw van de voormalige d1e nstwoning. 

Muren en wand en zijn hier wegge haa ld, waardoor er ineens veel meer te zien en te ontdekken is. De 

d ienstwon ing. eerst aileen toeganke lijk via ee n b li k door de br ieve nbus. doet nu dien st als hostel en 

hee ft twee grate open ing en naar het ca fe gekregen . Tussen deze open1ngen is de wa nd rood gemaakt 

en ervoor staat een ba r. Een gro ot m eubel met duimschroeven. afkomst ig uit de propellerwerkplaats. 

kr ijg t hier de kans op een tweede Ieven . Het IS niet aileen een eenvoud ige optossing; voormalige 

werknemers van de werkp laats zullen het meubel herkennen als iets dat echt bij deze plek hoort. 

De verwilderde binnentuin is niet schoongeveegd, maar wei voorzien van een plankenvloer waar het 

gras voorzich tig een weg doorheen probeert te vinden. Nog steeds IS de ruimte oms loten door. zeker 

voor de afmetingen van de tuin. hoge bebouwing. Het verborgen karakter van de tuin is behoud en. 

maar in de huidige situatie wei toegankel ij k gemaakt via \rappen en doorgangen. 
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PROPELLERWERKPLAATS Een heldere ruimte in opzet. 

maar met een vertroebeld beeld door aile Ieiding en. buizen en kabels. Dat was de propellerwerkplaats. 

De ho ge ruimte, de twee tegenover elkaar staande gevelopeningen. de daklichten ... ln essentie 

aspec ten d ie ervoor zorgen dat de ruimte een simpele en leesbare lay-out heeft. Om deze enigsz ins 

schizofrene re latie tussen helde r en vertroebeld te onderstrepen IS een steigerconstructie 1n de ru imte 

geplaats t. Als het ware onderdee l van het bestaande leid ing enstelsel gaan de steigerbuizen geru isloos 

op in de anatomie van de wand . Tegen de steigerbuizen wordl een groot gordijn gespannen. waardoor 

slech ts de elementaire aspecten van de ruimte toonbaar worden: de vloer. de geve lopeningen en 

de dakl1chten . De propeller. voorheen deel van aile 'ru is'. va ll nu meer op en geeft een subtiele 

verwijzing naar he t oorspronkelijke gebruik van de hal. Door de toevoeging van de gordijnen ontstaat 

tevens een ruimte die door haar rustige karakter een decor kan vormen voor een tentoonstelling 

over de haven van Antw erpen. En in de ste igerconstructie kan een wandeling gemaakt worden tangs 

de oude. verweerde m uren en leid ingen. Smalle trappen brengen je steeds hoger de ru1mte in en 

leiden uiteindelijk naar de grote raampart ijen. waar het nu mogelijk is om vanaf een bordes een bilk 

te werpen op aile activiteiten rondom het droogdok. 
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STRAND Ogenschijnlij k verborgen . Zo was de hager gelegen 

verd ieping in de L-vormige werkplaa ts te typeren. Het volume dat h ier geplaatst is als voorzienende 

tngreep kan op verschillende manieren ingevuld worden. Een stadstrand bevindt zich normaal 

gesproken op het maatveld . Het stadstrand dat hier geplaa tst is wordt feitel ijk opget ild van het maaiveld 

en heeft daardoor een uitzicht over het zuidelijke gedeelte van het Eilandje. Tusse11 de roestige balken 

vall de zan op de canvas stoelen. Het waa it Iicht maar de gevels vormen een authentiek windscherm. 

waardoor slechts de zan en het uitzlcht er nag toe doen. 
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FILMZAAL Eindelijk mogen 'schouwspel' en 'toeschouwer' plaatsnemen 

in het voormalige pomphuis. dat door de aanwezige elementen leek te schreeuwen om een dergel1jke 

ingreep. Het gebouw opent haar grate rode deur weer en toont de nauweliJkS aangetaste ruimte. Op 

het kleine bureel naast de entree staat nu 'tickets' en de balustrade van de verd1epte vloer is op een 

enkele plek doorbroken. Toeschouwers kunnen hier gaan zitten op de thonet stoelen. die er eigenliJk 

al heel lang lijken te staan. Hier vandaan lijkt de ruimte nog hager. De ooit zo roestige kraan omkaderd 

b1jna iconografisch een filmdoek. Tegen de ruige. oorspronkelijke muren vindt een baan van Iicht zijn 

weg. waardoor de wanden nog meer 1n het oog springen. Maar het Iicht wordt gedimd. De film kan 

beginnen. 
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BESTEMMING BEKEND? lk beg o n het projectmeteen onbekende 

bestemming. Het doorlopen traject heeft me leren kijken naar en reageren op een bestaa nde situatie . 

Het ontrafelen van een context met a\ haar. a\ dan niet verborgen. aspecten en aanknop1ngspunten 

heeft me doen realiseren dat er meer is dan het ontwerpen van een architectonisch stateme nt. De 

aanpak met minimale middelen die ik gehanteerd heb om te reageren op de plek heeft me in staat 

gestel d te geloven in ingrepen die verankerd lig gen in haar context. Een benadering swijze waarmee 

ik voor deze opgave nog niet dermate intensief in aanraking was geweest. 

O f de bestemm ing van het gebouw na de vo orgestelde ingrepen en scenario's bekend is. is een 

la stigere vraag. Misschien is een bestemming nooit vol ledig bekend. omdat het impliciet aangeeft dat 

er een eindstat io n in zicht is. Terw ijl ik met dit o n tw erp JUISt w i\ aantonen dat een bestemming geen 

eindpunt IS. maar eerder een fysieke invul\ ing van de t1jd. Er zijn ui tspraken gedaan over de (tijdelijke) 

herbestemming van het c luster en om\iggende context . om zodoende een stukje geschieden 's en 

genius loci te behouden op deze bijzondere plek. En dat daar niet vee \ voor nodig is. is wellic h t het 

be\angrijkste aspect van dit on twerpende leerproces . 

lk kan me wei voorstellen dat een soortgelijke ontwerpstudie gebaat kan ZIJn biJ ee n nog meer 

theoret,sche benadering. lk heb er bewust voor gekozen om niet de theorie in te duiken . omdat ik me 

voorname lij k wilde Iaten lijden door intuitie en de bestaande omgeving an sic h. Daarnaast l1jkt het me 

interessant te onderzoeken of en hoe andere plekken z1ch lenen voor een soortg elijke benade ring. O f 

heb ik hier het ·gelu k' gehad dater een derm ate breed scala aan aanknoping spunten aanwezig was7 

In ieder geval ka n 1k nu tegen mezelf zeggen . "bestemming bekend" 
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