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VOORWOORD 

In februari 2008 ging het atelier ARE.qui-tecture van 
start. In een tijdsbestek van slechts enkele maanden 
werd onze gretigheid tot ontwerpen geprikkeld 
door een breed scala aan kleine opdrachten. 
Het ontwerpen van een nieuwe deurklink. het 
verhalend beschrijven van een gebouw. maar ook 
omvangrijkere en prestigieuzere ontwerpopgaves 
zoals het ontwerpen van een nieuwe faculteit voor 
lndustrial Design op de TU/e campus. Doel van 
dit traject, het 'aanloopproject afstuderen' was het 
ontdekken van onze eigen fascinaties. het bepalen 
van een afstudeeronderwerp en het schrijven van 
een afstudeerplan. In de loop van het aanloopproject 
bleek al snel dat we als atelier graag wilden gaan 
stoeien met een grotere opgave. waar we uiteindelijk 
ieder onze individuele afstudeeropgave uit konden 
filtreren. 

In dit afstudeerverslag komt allereerst deze keuze 
voor een gezamenlijke opgave aan bod, inclusief het 
masterplan wat hiervoor ontwikkeld is. In de delen 
hierna wordt ingegaan op mijn persoonlijke ontwerp 
binnen dit masterplan. beginnend bij de functie. en 
via het concept eindigend bij het definitieve ontwerp. 

Voor mij is het afstudeertraject een enorm leerproces 
geweest. De korte opgaves. waarbij het er vooral 
om ging snel goede en krachtige concepten 
te ontwikkelen en illustreren waren ontzettend 
leerzaam. Deze korte opgaves mondden iedere 
keer uit in een presentatiesessie voor een kritisch 
publiek, zoals de raad van bestuur van de TU/e 
en het bestuur van de faculteit lndustrial Design. 
Verrijkende ervaringen die van toegevoegde waarde 
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zijn geweest voor mijn presentatievaardigheden. 

Mijn afstudeercommissie staat onder leiding van 
prof. ir. Jan Westra. die op dit moment ook de 
rol van decaan vervult op onze faculteit. Met veel 
plezier hebben we als atelier in het aanlooptraject 
gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk van 
Jan Westra; ervaringen die stuk voor stuk bij hebben 
mogen dragen in onze vorming als architectonisch 
ontwerper. Als begeleider in ons individueel traject 
stond Jan Westra op een wat grotere afstand 
van het proces. wat hem echter niet belette bij 
begeleidingen scherpe. prikkelende en soms ietwat 
verwarrende feedback te leveren. Feedback echter. 
die mij er iedere keer echter toe bewoog even uit 
mijn ontwerp te treden en het van een afstand 
opnieuw te beschouwen en te heroverwegen. 

Dr. ir. Kees Doevendans maakt als derde begeleider 
deel uit van mijn afstudeercommissie. Hoewel het 
aantal begeleidingsmomenten relatief spaarzaam 
is geweest zijn ze wel degelijk van grote waarde 
geweest. Bedankt voor de kritische vragen die me 
hebben geholpen de meest intrinsieke delen van 
mijn ontwerp en opgave te ondervragen en verfijnen. 

Tot slot een groot woord van dank aan mijn tweede 
begeleider. ir. Jan Schevers. Hij heeft ons proces 
van 2008 tot de dag van vandaag gevolgd. met 
een bewonderenswaardige interesse en intensiteit. 
Wekelijks gaf Jan ons de mogelijkheid ons werk 
met hem te delen en te laten becommentariëren. 
een grote luxe in het huidige afstudeerklimaat op 
de faculteit. Regelmatig liet hij ons ook zien wat 



hem bezighoudt. wat voor mij erg inspirerend en 
leerzaam is geweest. Zijn niet aflatend enthousiasme 
voor architectuur, filosofie. zijn eigen werk en ons 
afstudeerwerk heeft dit afstudeerproces tot een 
onvergetelijke ervaring gemaakt. 

Natuurlijk wil ik op deze plek niet alleen mijn 
begeleiders bedanken voor hun inzet en toewijding, 
maar ook mijn vriendin Marieke. familie en vrienden. 
Dankzij jullie enthousiasme. interesse en geduld heb 
ik het maximale uit mijn afstuderen kunnen halen. 

Joren Vis 

Juli 2009 



SAMENVATTING 

Het Droogdokkeneiland maakt onderdeel uit 
van het oude havengebied van Antwerpen, dat 
ook wel bekend staat als 'het Eilandje'. Door de 
schaalvergroting van het goederentransport heeft 
dit deel van de haven de afgelopen decennia haar 
functie verloren, en wordt het gebied door de 
gemeente herontwikkeld. Deze herontwikkeling 
vordert gestaag, maar tot op heden is het 
Droogdokkeneiland buiten beschouwing gebleven. 
Voor het afstudeeratelier onder leiding van prof. ir. 
Jan Westra en ir. Jan Schevers reden genoeg om 
voor dit gebied een nieuw masterplan te ontwerpen. 
ledere student in het afstudeeratelier heeft in dit 
masterplan een locatie gekozen om het individuele 
afstudeerontwerp te realiseren. 

Antwerpen is een stad die bekend staat om 
haar religieuze diversiteit. Het merendeel van de 
Antwerpenaren is katholiek, een significant deel is 
aanhager van de islam en tot slot is er een bijzondere 
joodse gemeenschap in de stad aanwezig. Naast 
deze drie mo~otheïstische religies, ook wel de 
abrahamistische religies genoemd, zijn er nog vele 
andere kleine religieuze gemeenschappen in de 
stad gevestigd. In heden en verleden is de omgang 
tussen de grote religies onderhevig geweest aan 
onverdraagzaamheid en conflicten. Met name in 
de grotere steden is deze frictie duidelijk merkbaar. 
en leidt geleidelijk tot ongenoegen en extremisme. 
Dit onvermogen van de religies om in harmonie 
samen te leven, elkaar te respecteren en van elkaar 
te leren is de eerste aanleiding voor dit ontwerpende 
onderzoek. 
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Ook in het architectonisch discours komt het 
religieuze thema de laatste jaren veel voor. 
Twee thematieken hierin zijn van belang voor dit 
onderzoek: Enerzijds leidt de groei van de islam in 
de westerse wereld tot een golf aan nieuwbouw van 
moskeeën, door het veelal klassieke ontwerp van 
deze moskeeën is de bouw hiervan in veel gevallen 
onderwerp van discussie en protest. Anderzijds 
treedt in Nederland en België het fenomeen 
ontkerkelijking op; het aantal mensen dat actief het 
katholicisme of protestantisme belijdt neemt snel 
af. Hierdoor komen gebedshuizen leeg te staan, 
die niet altijd eenvoudig een nieuwe functie kunnen 
krijgen, daarnaast zitten nog bestaande religieuze 
gemeenschappen met het probleem dat ze op 
zoek zijn naar een onderkomen dat beter past bij de 
nieuwe grootte van de gemeenschap. 
Het gebouw dat centraal staat. het multireligieus 
ontmoetingscentrum, geeft een antwoord op 
eerdergenoemde problemen. In een religieus 
neutrale omgeving biedt het de ruimte aan 
een drietal kleine religieuze gemeenschappen: 
een joodse, een katholieke en een islamitische 
gemeenschap met ieder een vaste aanhang van 
rond de honderd personen. Het multireligieus 
centrum biedt deze gemeenschappen ruimte en 
middelen die zij ieder voor zich niet ter beschikking 
zouden hebben: Er is een grote, neutrale ruimte 
voor incidentele bijeenkomsten waar veel bezoekers 
op af komen, er is een bibliotheek en studiecentrum 
en tot slot zijn er een restaurant en expositieruimte, 
die de gemeenschappen de mogelijkheid geven 
transparanter te werk te gaan en de drempel te 
verlagen meer over een religie te leren. 



tén van de negen droogdokken op het eiland vormt 
dè context waarin het centrum zal komen te staan. 
Daar waar het droogdok in het verleden verbindingen 
smeedde tussen onderdelen van schepen zal het 
dok in de toekomst religies naar elkaar toe brengen 
en verbinden. in de hoop dat deze toenadering, net 
als de schepen van toen. de wereldzeeën kan gaan 
bevaren. 

Het samenbrengen van diverse religies onder één 
dak klinkt als een paradox, vandaar de titel van het 
ontwerp. Het paradoxale is echter verder dan alleen 
in programmatische zin in het ontwerp aanwezig: 
ook qua organisatie, concept en vormgeving 
worden contrasten en tegenstellingen opgezocht. 
In het gebouw staat de beleving van de ruimte 
centraal, het exterieur is hier een resultaten van. 
Hierdoor kan het gebouw beschouwd worden als 
een aaneenschakeling van 'momenten': plekken 
waar universele religieuze architectonische 
middelen worden gebruikt om ruimtes te creëren 
die appelleren aan een gevoel van sacraliteit. 

Zowel het dok als de ruimte naast het dok worden 
gebruikt voor het gebouw. Door de wand van het 
droogdok op een aantal plaatsen te doorbreken 
wordt het mogelijk een soepeler overgang te 
creeëren tussen het maaiveld en het niveau van het 
dok. Het gebouw staat zowel in als naast het dok; 
de grens tussen beiden bepaalt ook de grens tussen 
de specifieke ruimtes voor de religies (de moskee, 
synagoge en kapel) en de neutrale ruimtes in het 
dok. Ook in de benadering van het gebouw door 
de bezoeker is een scheiding aangebracht. Voor de 

incidentele passant is een route door het gebouw 
aanwezig die hem of haar langs de openbare. 
laagdrempelige functies in het gebouw leidt. Voor de 
'gelovige' die het gebouw wil bezoeken is een aparte 
route aanwezig, die tot doel heeft de bezoeker 
geestelijk voor te bereiden op het bezoek. De route 
is vormgegeven als hellingbaan langs het droogdok. 
die langzaam overgaat in het gebouw. 

De vorm van het gebouw volgt uit de richtingen 
die enerzijds in de context aanwezig zijn, zoals de 
richting van het dok en de orthogonale richtingen 
van het droogdokkeneiland. Anderzijds worden 
de ruimtes binnen het gebouw bepaald door hun 
religieuze identiteit: de moskee richt zich naar 
Mekka, de synagoge naar Jeruzalem en de kapel 
op het oosten. De algemene ruimtes kiezen geen 
kant en nemen een neutrale oriëntatie aan. zoals 
die van het droogdok zelf. De organisatie van het 
gebouw. als schikking van gebedsruimtes bepaalt de 
verschijningsvorm. Het exterieur is slechts een lichte 
schil die over dit interieur is heengespannen. en zich 
vormt naar de aanwezige binnenwanden en vloeren. 

In eerste instantie lijkt een multireligieus gebedshuis 
een utopie te zijn, maar met de juiste uitgangspunten 
is het mogelijk een gebouw te realiseren waarin 
iedere religie zich thuis zal voelen. Het gebouw 
illustreert dat religies niet alleen hoeven te botsen. 
maar geplaatst in de juiste context. elkaar kunnen 
respecteren. versterken en in discussie kunnen gaan. 
Een gebouw dat de bezoeker tot rust laat komen en 
laat streven naar verdieping en wijsheid. 
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INLEIDING 

De zoektocht naar een geschikte locatie, die zowel 
voor de groep op zich als voor ons individueel 
voldoende uitdaging verschafte heeft niet lang 
hoeven duren. Thematieken als 'industrieel erfgoed', 
'stedelijke industrie' en herbestemming bleken ons 
allen aan te spreken. De keuze werd uiteindelijk 
gemaakt uit een selectie van locaties; de havens 
van Gent en Vlissingen werden het niet, het 
droogdokkeneiland in Antwerpen weI. In hoofdstuk 
1.2 laat ik zien waarom het droogdokkeneiland voor 
mij nu precies zo'n inspirerende locatie is; een locatie 
die schreeuwt om een ingreep met respect voor de 
huidige situatie, maar die de locatie weer rijp maakt 
voor een lange periode van duurzame activiteit. 

Het droogdokkeneiland maakt deel uit van een 
gebied in Antwerpen dat ook wei bekend staat 
als 'het Eilandje'. Een deel van Antwerpen dat de 
afgelopen decennia langzaam in ongebruik is 
geraakt als werkend deel van de haven, en nu wordt 
herbestemd. Het eilandJe kenmerkt zich door de vele 
karakteristieke havenelementen, de monumentale 
kademuren, vele markante pakhuizen, de oude 
havenkranen etcetera. Tot op heden was de werf 
op het droogdokkeneiland actief; deze activiteiten 
worden door het havenbedrijf echter afgebouwd, 
en een nieuwe bestemming is dus gewenst. In 
de eerste hoofdstukken wordt het gebied verder 
uitgediept aan de hand van foto's en kaarten, daarna 
wordt het masterplan zoals we dit als atelier hebben 
gemaakt gepresenteerd. 

Antwerpen is de een-na-grootste stad van Belgie, 
een stad met aile tegenstellingen, conflicten en 
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1.1 

kansen die bij het 'metropool-zijn' horen. Een in 
de Nederlarrdse berichtgeving over Vlaanderen 
en Antwerpen veelvoorkomend ondervverp is de 
conflicten en spanningen die in religieus opzicht 
leven onder de bevolking. Het Vlaams Blok 
bijvoorbeeld, een partij die zo een uitgesproken 
mening had over het vreemdelingenvraagstuk 
dat de rest van de partijen reageerde met een 
zogenaamd 'cordon sanitair'. Het feit dat een groot 
deel van de autochtone Vlamingen neigt naar 
dergelijke (extreem)-rechtse sentimenten geeft aan 
dat er iets wringt in de Vlaamse samenleving. Deze 
spanningen hebben niet aileen te maken met het 
autochtoon of allochtoon zijn, maar meer en meer 
met geloofsovertuiging. 

Religies zorgen van oudsher tot een grote mate 
van segregatie in de samenleving. Waar in het 
verleden Nederland nog beheerst werd door het 
fenomeen 'verzuiling' binnen het Christendom is 
het religieuze spectrum nu veel uitgebreider. Naast 
de protestantse- en katholieke gemeenschappen 
is een deel van gelovig Nederland aanhanger van 
de Islam. Behalve deze drie grote stromingen zijn 
er in Nederland (en Belgie) ook een significant 
aantal aanhangers van het Jodendom, Hindoelsme, 
Boeddhisme en andere religies. 

De verdraagzaamheid tussen de drie monothelstische 
religies (Christendom, Jodendom en de Islam) is 
altijd onderhevig geweest aan fluctuaties, maar 
bevindt zich nu opnieuw in een dieptepunt, zowel 
in Nederland en Belgie als op globaal niveau. In dit 
onderzoek ga ik op zoek naar de achtergrond van 



deze hedendaagse problematiek tussen de religies, 
en de (on)mogelijkheid van een multireligieus 
ontmoetings- en gebedshuis onderzoeken in de 
Antwerpse haven. 

Antwerpen is in religieus opzicht een stad die bekend 
staat om zijn tolerantie: alle religies voelen zich in 

Antwerpen thuis en organiseren zich in religieuze 
gemeenschappen. Deze tolerantie en diversiteit 
maakt Antwerpen tot een ideale proefplaats voor 
een multireligieus ontmoetingscentrum. De drie 
monotheïstische wereldreligies zijn ook in Antwerpen 
het grootst: De joodse gemeenschap is een van de 
grootste in de wereld; voor eenieder bekend van de 
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'diamantenbuurt'. Naast de joodse gemeenschap is 
er een significante groep Moslims en van oudsher 
bestaat de grootste groep Antwerpenaren uit 
Katholieken. 

De tegenstellingen tussen deze drie grote 
monotheïstische godsdiensten in Antwerpen zijn 
illustratief voor de uitdaging waar de westerse 
grote steden tegenwoordig mee te maken hebben. 
Door de nadruk te leggen op de overeenkomsten 
tussen de godsdiensten, en de mogelijkheid om 
in symbiose naast elkaar te leven kom ik met een 
wellicht utopisch plan voor een nieuw multireligieus 
centrum in Antwerpen. De locatie in een droogdok 
in Antwerpen staat symbool voor het herontdekken 
van de relaties tussen de religies zoals ook het 
droogdok zich zal schikken naar zijn nieuwe functie. 
Daar waar het droogdok in het verleden verbindingen 
smeedde tussen onderdelen van schepen zal het 
dok in de toekomst religies naar elkaar toe brengen 
en verbinden, in de hoop dat deze toenadering, net 
als de schepen van toen, de wereldzeeën kan gaan 
bevaren. 

Niet alleen in maatschappelijk opzicht levert de 
verschuiving in religieuze stroming discussie 
op. Ook in het architectonisch discours zijn 
de meningen verdeeld. De opkomst van beter 
georganiseerde Islamitische organisaties heeft de 
afgelopen jaren in Nederland en België tot een 
ware nieuwbouwhausse van moskeeën geleidt. 
De klassieke verschijningsvorm van deze nieuwe 
moskeeën roept veel vragen op. aangezien ze vaak 
klassieker is dan van nieuwe moskeeën die juist nu in 
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het Midden-Oosten gerealiseerd worden; Moskeeën 
die wellicht beter passen binnen het Westers' 
architectuurbeeld. Naast de bouw van Moskeeën 
is echter ook een andere tendens waarneembaar: 
de ontkerkelijking, ofwel de terugloop in belijdende 
Christenen. heeft tot gevolg dat veel katholieke. 
protestantse en ook joodse gebedshuizen leeg 
komen te staan en herbestemd dan wel gesloopt 
worden. Het ontwerp dat in deze scriptie centraal 
staat geeft ook op deze problemen een antwoord. en 
biedt plaats aan godsdienstige gemeenschappen die 
niet meer bestaan uit een vaste groep aanhangers. 
maar meer onderhevig zijn aan fluctuaties in aantal. 

De architect heeft als ontwerper van de wereld 
om ons heen ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De gebouwde omgeving kan 
antwoorden geven of oplossingen bieden voor 
problemen en ontwikkelingen. maar deze ook doen 
laten ontstaan of verergeren. Binnen de context van 
'integratie" van allochtone bevolkingsgroepen en de 
verharding van de maatschappij is een antwoord 
vanuit de hoek van de ontwerper nog te veel 
uitgebleven. 

Door een onderzoek uit te voeren naar een gebouw 
dat misschien wel voor altijd een utopie zal blijven 
wil ik bijdragen aan een discussie die niet gebaat is bij 
kleine 'lapmiddelen', maar geprikkeld mag worden 
door een stevig concept. 





ANTWERPEN & HET EILANDJE 1.2 

0.. r.ven van Anlwerpoon i< ont,I..," lang' oe ,r.;~r 
(j" 5<;""",,"_ "" v", de We't",,,,relde door Nedert....o 
ullmon"' in de Noord,"" He{ co;j>te deel van 
de ho""n wer~ 9<' bouw~ to=gen ""t C~rum van 
Antwe<P<'" oan. •• n tie noordkam van tie ;lad. Deze 
~ h.1'eI1 van Antw"'pen " ... t hJ be,,,,," 0/, het 
9"bied ' .... l EiLar>:Jje' Do:>r de """'''_grmi''') in 
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,,~ 

Voo< .~ EiLar>;jje' zijn in he, ...erteden """ .. "tal 
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bureau< '"' door de 9ff'l<'<'ole Le,' He, meest 
zu<lelij ke de&. ook 1'1"" 'oe c;oje dokk.r' 9"""",m<:t 
is 1'1.1 dat bette', he, .nee,\ geYOfoerd. Hier zij" 
de QUde pakhJizeo geretlOWerd "" <Yn~e<:overd 
lot bK1rij"piOt")jen of w~ In ~~ 

mOden van de cu.:Ie ac+::).:e11 I'K:<dt nu QeW€rI::t 
"on he( nieuvm MAS G"'u,;eum •• " 00 5ffoc:m1, 
1'10\ Qntworpen .. door Wr~.u N<: ut~ lng,-Riedijk 

Noordef j k von <1e e<.<de dokk~ n 19:I<:n .. n de 
Schel(le lelf he! mor t<:video-.:'.no. en verder 
l.n(llrMI,,," d . c. d<Jixl'oijk ~ n he! M~x lC o-~lor>:J 

-I<:t manlev';"o-o: l on::J <XJt1"" n::J h.Jor "",m .on 
do: mc:<11evkJeo-miOgdzij""n, ~n v.n de m;:;.c.i;le 
p",r..,iz~ von AntwerP"f\ die ook bimeni<.ort 
ger~'>:>'>'~d zullen worden. Aan de Scheldei<ode 
.on "",I monl""rleo-";I,,n::J slll1l()je ""f •• mde oude 
hiover" r.r e n v.n Antwerp""_ 

Ten noorden ,.n hel moot~-el.nd, .an 
""" ;cherpe boer, in de S<:tlo'.de, 'gt het 

d r""'9'k> kl<eoo kI r>;j. I n " Ie ma<terp.a n """ i, d i, ei kI rn 
""" uil1.oooenrq; ..,. wordt ri el of nouwelj " 0_ 
gerept. He( bi j ,t """ uitem g~e or;jerwerp te 
I jn voor nieuwe plann",,: In rei ""rte(len Iijn er we, 
p rijsvra 9"" 9 """,,,,10m"" uw e i 0 ""~n te 9 enereren. 
wMr grote n"""'n a" O.M.A. oan deena men, dez~ 
p,annen we<den echter , ', ...... van tare<. ge<dxwen 
en sm "!'",, ".al de onlwi<ke!i"'l ,Iii 

Het droogdok'enei ;.o rn is 0,,,, een pe(Ode von """ 
oanl.1 docern·. gereali"""d, wal <JOO'd te Lien js 
oan de seM'''''''grotir.g van de droogdokl<en door 
de jaren heen De dr<X>gdo"en Iijn alle reg"" 
9"l"9"" Mn het katter>;Ji"d<>k. wa; par"lel bopt 
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belendende omgeving, maar de impact die dit stuk 
ring zal krijgen is nog vele malen groter. Aangezien 
in dit gebied naast water maar weinig ruimte voor 
de nieuwe autoweg aanwezig is, is deze grotendeels 
als dubbeldeks-brug ontworpen. Door de lengte en 
de bochten in deze brug staat ze al bekend als 'de 
lange wapper'. 

Het zicht vanaf het droogdokkeneiland naar het 
noorden zal niet alleen bepaald worden door de 
'lange wapper', maar ook door een prestigieus 
nieuwbouwproject van het gemeentelijk 
havenbedrijf. Bovenop de huidige monumentale 

Legenda: Markante gebouwen: 
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1. Loodswezen 

Wonen 2. MAS 

D 
3. Chiquita-gebouw 

Horeca 4. Hangar27 

brandweerkazerne wordt het nieuwe hoofdkantoor 
van het havenbedrijf gebouwd, waarvoor Zaha 
Hadid het ontwerp tekende. 

De pagina hiernaast toont een kaart met daarin alle 
functies en markante gebouwen aangegeven. Deze 
kaart is afkomstig uit een groter analyse-verslag 
dat door het afstudeeratelier als voorbereiding op 
het maken van het masterplan is gemaakt. Op de 
daaropvolgende pagina's volgt een fotoreportage 
van de omgeving van het droogdokkeneiland. die 
een overzicht geeft van zowel de knelpunten als de 
potenties van het gebied. 

14. Squashcentrum 
15. Noorderpershuis 
16. Technicum Antwerpen 
17. St. Felix pakhuis 

Commercie I winkelen 
5. Montevideo magazijnen 18. Godfried pakhuis 

19. Torens Kattendijkdok 6. Brandweerkazerne 

D Kantoren 7. 'De Shop' 20. Kattendijksluis 
8. 'Red Star' 21. Havenkranen 

D Cultuur 9. AMCA 22. Jachthaven 

D 10. Stedelijke middenschool 23. Pomphuis 
Industrie 11. Douane 24. Houten afdaken 

Overig 12. School 25. Silo's 

13. Nieuwe publieke trekker 
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1 Aan de Schelde. ten zuiden van het Montevideo
eiland staat een langgerekt pakhuis op poten 
genoemd 'Hangar 26', dat sinds kort is voorzien van 
een nieuwe gevel die qua materialisering goed opgaat 
in de rauwe industriële setting. In het gerenoveerde 
pakhuis hebben creatieve en innovatieve bedrijven 
een plek gevonden. 
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2 Aan het Kattendijkdok. net ten zuiden van het 
Montevideo-magazijn wordt hard gewerkt aan een 
drietal hoge woongebouwen. Hoogbouw zo dicht 
bij het centrum van Antwerpen is behoorlijk uniek. 
maar bestempeld wél het amibitieniveau van de 
gemeente voor het gebied. 



2 
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3 Industriële iconen zonder menselijke schaal; 
typerend voor een havengebied. Dit stoplicht aan de 
Schelde heeft in al haar grofheid toch esthetische 
kwaliteit. De betekenis en plek van de zes lichten is 
voor de leek niet te begrijpen, de kleur rood gelukkig 
wel. 
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4 De befaamde havenkranen van antwerpen: de 
oudste is meer dan 150 jaar oud, de jongste een 
jaar of 50. Als reuzen uit een vervlogen tijdperk 
houden ze de wacht over de Schelde, alwaar ze 
aan weer en wind zijn overgelaten. Op de plek van 
de kraanmachinist huizen nu duivenfamilies, maar 
klagen zullen de kranen niet. 
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516 Het Montevideo-magazijn is na jaren van 
vergetelheid een klein paradijs in Antwerpen 
geworden. Het afgebladderde kantoortje. de 
telefoon. de veiligheidsbordjes. de oude kranten 
op de grond. het deed allemaal herinneren aan de 
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2 bruisende activiteit die er tot ver in de vorige eeuw 
heeft plaatsgevonden: Als opslagplaats voor munitie. 
en later sigaretten. Binnenkort wordt het magazijn 
omgetoverd tot een plek waar een nieuwe generatie 
kan wonen en werken. en zal dat ene boompje. dat 



6 

na al die jaren leegstand wist te ontkiemen en tot 
een halve meter groeide. weer het onderspit delven. 
De mist die er hing. het groene mos op de bodem, 
de verweerde teksten op de half ingestorte wanden, 
het invallende licht; je vraagt je af of dit niet al 

het summum is. en iedere poging tot renovatie 
gedoemd is hierbij in het niet te vallen? 
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7ta In de zomer 2008 vond er een groot evenement op 
het Eilandje plaats; de pas gerenoveerde pakhuizen, 
de havenkranen en verschillende leegstaande 
monumenten openden hun deuren voor de 
cultureel geëngageerden. Een uitgelezen kans om 
te zien wat de potentie van het Eilandje kan zijn; een 
gebied met schier oneindige mogelijkheden. Op de 
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lange termijn als kwalitatief hoogwaardige ingrepen 
in de stedelijke omgeving, op de korte termijn met 
tijdelijke installaties met bijvoorbeeld een culturele 
functie. Soms is een bankje op de kasseien en een 
koel blikje Belgisch bier al een afdoende ingreep. 
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9 Door de grote schaal van een havengebied is 
het soms moeilijk de kleine details te zien en 
te waarderen, zoals hier een stootrand op een 
van de havenkranen. Alleen jaren van noeste en 
onvoorwaardelijke arbeid laten een geverfd stuk 
hout zo'n textuur en kleurschakering krijgen. 
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10 Het MAS, Museum Aan de Stroom, is een van de 
grootste en meest prestigieuze projecten die nu 
aan de gang is op het Eilandje. Op een prominente 
plek in de Oude Dokken verrijst het ontwerp van 
Neutelings/Riedijk, dat bestaat uit een langzaam 
omhoog cirkelende continue route. 
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u Bij de sluisdeuren wordt het thema van de 
droogdokken pas echt tastbaar: de heftig lekkende, 
zwaar aangetaste en door mos begroeide 
sluisdeuren pogen een steeds kleiner wordend 
legertje scheepsbouwers te beschermen tijdens 
hun werkzaamheden. Ondanks de ogenschijnlijk 
penibele situatie roept het dok erom betreden te 
worden en de ru imtelijkheid ervan te beleven. 
28 

12 Kleuren, geuren, texturen, materialen; de dokken 
stimuleren de zintuigen. In een van de drie grote 
dokken lag op het moment van bezoek een wat 
ouder Belgische marineschip. Het schip lijkt te 
balanceren op de kielblokken op de bodem van 
het dok, maar wordt op zijn plaats gehouden door 
houten palen tussen dokwand en scheepsromp. 
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HET MASTERPLAN 
INLEIDING 

Het masterplan voor het Droogdokkeneiland 
is tot .stand gekomen na een aantal analyses: 
Geschiedkundige, morfologischeenverkeerskundige 
analyses zijn gecombineerd met kaarten van 
bijvoorbeeld de groenstructuren en al bestaande 
masterplannen. Al deze gegevens zijn in kaart 
gebracht en gepubliceerd in een analyseboekwerk. 

Het is geen sinecure om op een plek met een 
dergelijke historische betekenis, met zo veel 
belangen en onzekerheden een nieuw masterplan 
te ontwikkelen. Om de ideeënproductie op gang te 
brengen is het hele afstudeeratelier begonnen met 
het maken van een aantal ansichtkaarten over en van 
het gebied; deze staan op de volgende vier pagina's. 
Het masterplan dat na een aantal ontwerprondes 
bepaald werd gaat uit van een aantal belangrijke 
knelpunten en potenties die op dit moment voor het 
gebied opgaan: 

Allereerst dienen de bestaande monumenten, 
in het bijzonder de kadewanden en de dokken, 
gerespecteerd te worden. Deze elementen zullen 
altijd de identiteit van het droogdokken eiland 
bewaken, ongeacht de verdere invulling. 

Ten tweede is de infrastructuur nu verre van ideaal. 
De doorgaande route over het Droogdokkeneiland 
is druk, al vele malen verlegd, en gevaarlijk 
voor fietsers. Een nieuw masterplan dient deze 
knelpunten te verhelpen. Voor voetgangers kan de 
routing ook sterk verbeterd worden; de route langs 
de schelde is nu niet ideaal. Zodra de werf haar 
deuren sluit behoort een route over de sluizen tot de 
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1.3 

mogelijkheden. In diverse plannen van de gemeente 
blijkt daarnaast dat het idee leeft om een tramlijn 
door te trekken tot op het Droogdokkeneiland, wat 
de bereikbaarheid van nieuw te realiseren functies 
kan verbeteren. 

Hoewel het Droogdokkeneiland veel karakteristieke 
elementen bevat die van niet te missen schaal zijn, 
is het eiland niet herkenbaar van buitenaf. Deze 
ontbrekende visuele herkenbaarheid van het eiland 
is belangrijk om een nieuwe invulling te laten slagen. 

In de masterplannen die er zijn waarin de gemeente 
een uitspraak doet over de invulling van het 
Droogdokkeneiland blijkt dat er gedacht wordt 
over het plaatsen van een grote 'trekker' in het 
gebied, zoals bijvoorbeeld een voetbalstadion. Een 
dergelijke extreem grote functie, die maar net op het 
Droogdokkeneiland past is wat ons betreft niet aan 
de orde. 

De afbeelding hiernaast toont het masterplan in een 
eerste, grove vorm. Nieuwe bouwvolumes geven 
het eiland cachet nieuwe woon/werkblokken 
zorgen voor de broodnodige activiteit. Hierbij wordt 
het Antwerpse karakter niet verloochend : de grote 
bouwblokken bestaan uit kleinere. individueel te 
ontwikkelen kavels, waardoor het zo bekende 
gefragmenteerde Vlaamse gevelbeeld ook hier zal 
ontstaan. Ten noorden van het Droogdokkeneiland, 
waar de schaal van de stedebouw groeit naar 
die van de huidige wereldhaven, groeien de 
nieuwe bouwblokken mee, en bieden kantoor- en 
woonruimte met een uitzicht over de haven. 



-----~ 



INSPIRATIE 

Wat is nu precies de schaal van een droogdok? Hoe 
vaak past een basketbalveld erin, en valt een tram 
er eigenlijk nog wel in op? Wat gebeurt er als je een 
huidig dok spiegelt op het maaiveld en gebruikt als 
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dak? De dokken roepen de meest uiteenlopende 
vragen op. en geven weinig antwoorden. Het beeld 
laat echter wel zien dat een dok zelfs met een grote 
ingreep haar identiteit niet zomaar verliest. 



Het Droogdokkeneiland is niet meer de floriserende 
werf die ze ooit was. maar misschien is er een 
nieuwe functie te verzinnen. die de vorm van de 
dokken gebruikt om ze weer een nieuwe industriële 

functie te geven. Als bouwplaats voor prefab. over 
het water te verschepen. casco's van gebouwen 
bijvoorbeeld. 
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De plannen die eerder voor het droogdokkeneiland 
zijn gemaakt gingen vrijwel allemaal uit van een 
functie als recreatiegebied. Een plek waar de 
hardwerkende Antwerpenaar kan bijkomen in 
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een park en kan genieten van diverse culturele 
voorzieningen. Het beeld van een dok als (tropisch) 
zwemparadijs, met de sluis als grote waterval. ziet er 
dan ook niet onaantrekkelijk uit. 



Gedurende het ontwerpproces werd er veelvuldig 
gerefereerd aan andere geslaagde herbestemmingen 
van havengebieden, zoals in Kopenhagen en zoals 
hier te zien, een deel van Amsterdam. De diversiteit 

binnen een rigide structuur zoals bijvoorbeeld op 
Sporenburg in Amsterdam is gehanteerd vormt dan 
ook de basis voor de bouwblokken in het masterplan. 
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HET PROGRAMMA 

Het nieuw te realiseren programma op het 
Droogdokkeneiland bestaat uit een mix van 
wonen. werken en diverse klein- en grootschalige 
voorzieningen. Om tot een duurzame en leefbare 
wijk te komen worden wonen en werken zo veel 
mogelijk gemixt. en komt de nadruk vooral te liggen 
op kleinschaliger bedrijvigheid; kleine kantoren en 
ateliers. 

Langs de oevers van de Schelde worden diverse 
woonblokken gepositioneerd. met uitzicht op de 
Schelde. het centrum en de droogdokken. In het 
midden van het Droogdokkeneiland. tussen de 
twee clusters van droogdokken in. komt een groot 
stedelijk park; een plek voor actieve recreatie en 
culturele evenementen. In het masterplan worden 
voor de individuele dokken nog geen expliciete 
functies aangegeven. aangezien die door de 
individuele afstudeerders worden ingevuld. Gemene 
deler is echter dat de dokken in het verlengde van 
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de zogenaamde 'culturele as' liggen; een door de 
gemeente benoemde route vanuit het centrum 
richting het noorden. door het MAS. die uit komt bij de 
Montevideo-magazijnen en het Droogdokkeneiland. 
Een cluster van culturele en recreatieve functies kan 
dit uiteinde van de culturele as gaan opspannen en 
het tot een levensvatbare routing maken. 

Op de noordpunt van het eiland groeit in de huidige 
situatie de stedebouwkundige schaal tot grote 
proporties: de wereldhaven wordt zichtbaar. met 
haar brede waterpartijen. enorme hallen. grote 
kranen en hoge graansilo's. In het masterplan 
wordt hier rekening mee gehouden. en neemt de 
schaalgrootte op het Droogdokkeneiland toe vanaf 
het park tot het uiterste noorden. Hierdoor sluit de 
bebouwing ook beter aan op de 'lange wapper' en 
de nieuwbouw van het gemeentelijk havenbedrijf op 
de oude brandweerkazerne. 



Voornaamste probleem van het huidige 
droogdokkeneiland is de infrastructuur; deze 
wordt herzien. maar wel volgens historische lijnen 
in het gebied. Naast een doorgaande route voor 
gemotoriseerd verkeer, komen er secundaire routes 
voor de ontsluiting van de nieuwe blokken. en veilige 
doorgaande routes voor fietsers en voetgangers. 

Het eiland heeft twee gezichten; de Schelde en 
de droogdokken. Door een drietal zichtlijnen te 
benoemen en in de bouwblokken te benadrukken 
worden deze twee werelden dichter bij elkaar 
gebracht, met de nieuwe bebouwing als gemene 
deler. 
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Een van deze zichtlijnen wordt gerealiseerd als groot 
stedelijk park. die als een wig tussen de droogdokken 
steekt. Het park wordt opgespannen tussen een 
hoogteaccent aan de Schelde en een nieuwe 
cultureel/recreatieve trekker tussen de dokken. Het 
park zelf wordt een mix tussen actief recreëren en 
cultureel vermaak. 
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Tussen al het visueel geweld van de haven en de 
omliggende eilanden valt het droogdokkeneiland 
nauwelijks op, ondanks de kwaliteiten die ze te 
bieden heeft. Door een viertal hoogteaccenten toe 
te voegen op de uiteinden van het eiland krijgt deze 
een duidelijker afbakening en een herkenbaarder 
visuele identiteit. 



De huidige bebouwing is van heel diverse makelij 
en kwaliteit. Een deel is monumentaal en absoluut 
de moeite van het behouden waard. een ander 
deel zal echter in de toekomst haar toegevoegde 
waarde verliezen. In de afbeelding is de te behouden 
bebouwing gemarkeerd. 

Tot slot worden er een aantal nieuwe bouwblokken 
toegevoegd. Bouwblokken die qua opbouw en 
maatgeving veel doen denken aan de blokken die 
op de omliggende eilanden te vinden zijn. divers van 
opzet en makelij. Ten noorden komen grootschaliger 
kantoorpanden en woontorens. die tegen de 'lange 
wapper' lijken aan te leunen. 
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IMPRESSIES 

De zes woon/werk blokken worden doorkruist 
door een doorgaande route door het plangebied, 
en een tweetal assen die de Schelde verbinden 
met de droogdokken. Deze assen zijn een 
voetgangersgebied, en vormen samen met het park, 
de boulevard en routes door de openbare ruimtes 
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van de gesloten bouwblokken een gevarieerd raster 
van voetgangersrouting. De bouwblokken zelf zijn 
opgebouwd uit verschillende individuele kavels, die 
naar goed Vlaams gebruik per stuk zullen worden 
ontwikkeld. Op deze manier wordt het typische 
gefragmenteerde gevelbeeld gewaarborgd. 
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In de toekomst wordt de ring rond Antwerpen 
uitgebreid met een nieuw noordelijk deel, wat 
grotendeels wordt uitgevoerd als brug. Deze brug, 
ook wel de 'lange wapper' genoemd komt pallangs 
het noorden van het droogdokkeneiland te lopen. 

Door de bebouwing richting deze brug geleidelijk 
op te laten lopen kan de brug beter ingepast worden 
in het beeld van de haven. De brug blijft echter een 
element dat hoe dan ook de horizon zal blijven 
domineren. 

41 



leder afzonderlijk bouwblok heeft haar eigen indeling 
en functie van de openbare ruimte. Bij de een is dit 
slechts een semi-openbare tuin, bij de ander een 
parkeergarage of in dit geval een openbaar plein met 
kleinschalige winkelljes. ateliers en galeriën. Door op 
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de begane grond doorgangen aan te brengen in het 
gesloten bouwblok worden deze toegankelijk en 
ontstaat er een 'verborgen' aaneengesloten route 
door de bouwblokken. 



Dit blok heeft op de begane grond een grote 
parkeerplaats. en op de eerste verdieping een semi
openbare gezamenlijke tuin voor de omliggende 
woningen. Door snedes in de tuin komt er licht en 

lucht binnen in de parkeergarage, waardoor hier een 
prettiger ruimte ontstaat. Voor de bewoners is het 
op deze manier mogelijk zicht te houden op hun 
auto. 
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Zodra de wert haar activiteiten staakt kan van 
de droogdokken een nieuwe openbare ruimte 
gemaakt worden. Door de dokken afwisselend 
leeg danwel gevuld te laten zijn krijg de passant 
een goed beeld van de schaal en de kwaliteit van 
de dokken. Daarnaast kunnen de dokken een 
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nieuwe bestemming krijgen. bijvoorbeeld als decor 
van nieuwe cultureel/recreatieve functies. Op de 
voorgrond staan de monumentale panden van de 
huidige wert. die in het nieuwe plan herbestemd 
zullen worden. 



Het grote wigvormige park wordt door de 
doorgaande weg onderverdeeld in twee delen. 
Het westelijk deel. aan de Schelde. gaat fungeren 
als een gebied van actieve recreatie. In het park 
komen voetbal-. voUeybal- en tennisvelden te liggen 

tussen een aantal wandelpromenades. Het gebouw 
van de gemeente wat nu al in dit park staat zal 
behouden blijven. en kan een nieuw leven beginnen 
als faciliterend gebouw voor de sportfuncties 
eromheen. 
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HET DOK EN POMPHUIS IN BEELD 1
·
4 

Na het maken van de analyse en het ontwerp van 
het masterplan heeft iedere student in het atelier een 
locatie kunnen kiezen in het masterplan, waar hij/zij 
zich op kon richten voor het individuele deel van het 
afstudeerproces. Al snel bleek dat ieders voorkeur 
uitging naar één of meerdere van de 9 dokken in het 
plangebied. De resultante van het afstudeeratelier 
bestaat dan ook niet alleen uit een masterplan voor 
het gebied, maar is ook een compleet voorstel tot 
herbestemming van de droogdokken. 

Het deelgebied van het masterplan waar dit 
ontwerp zich op concentreert bevindt zich in het 
midden van de strook van droogdokken: dok 7 en 
het naastgelegen park. in bovenstaande afbeelding 
gemarkeerd door het gele blok. Hoewel de 
droogdokken in principe al uniek zijn, springt deze 
locatie eruit doordat ze een scharnier vormt in 
een het nieuwe masterplan: Het wigvormige park 
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ontspringt op deze locatie, de dokken wijzigen 
vanaf dit punt hun oriëntatie en het punt vormt in 
het masterplan het overgangsmoment tussen de 
relatief kleinschalige bebouwing op het zuiden 
van het eiland en de oplopende, grootschaligere. 
bebouwing in het noorden. 

Het dok behoort tot de drie dokken die als laatste 
zijn toegevoegd aan het Droogdokkeneiland, en 
wijkt af van de andere dokken in haar maatgeving en 
materialisatie. Desondanks is het beeld en de ervaring 
van het dok te vergelijken met de iets oudere dokken, 
door het getrapte ontwerp. Om de drie noordelijke 
dokken leeg te pompen staat er naast dok 7, in de 
punt van het park, een monumentaal pomphuis. Dit 
pomphuis is recentelijk gerenoveerd maar verliest na 
het sluiten van de werf haar functie. en komt dus 
net als het naastgelegen dok in aanmerking voor 
herbes temming. 
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112 Het dok is rond de 170m lang. en ca 30m breed. 
en is gemaakt van in het werk gestort beton. De 
getrapte vorm is afgeleid van de toen gangbare vorm 
van scheepsrompen. en maakte het eenvoudiger 
het schip te bereiken en het schip op haar plek te 
houden. Vijf trappen ontsluiten het dok. één aan het 
uiteinde. en twee aan weerszijden. In het midden 
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van iedere trap loopt een goot. die werd gebruikt 
voor het precies positioneren van de schepen op 
de kielbokken door middel van kabels. Op de trap 
komen een aantal kleinere trappen uit waardoor een 
fascinerend spel van snedes. trappen en langgerekte 
horizontale lijnen ontstaat. 
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3 Aan het uiteinde van het droogdok bevinden 
zich de sluisdeuren; lekkende houten gevaartes. 
die ogenschijnlijk maar net in staat zijn om de 
achterliggende watermassa tegen te houden. De 
wetenschap van deze situatie maakt een verblijf 
op de bodem van het droogdok tot een intense 
ervaring. 
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De kielblokken op de bodem van het dok staan los. 
en worden voor ieder schip opnieuw gepositioneerd. 
De kielblokken bestaan uit houten balken op een 
betonnen voet; door de taps toelopende vorm van 
de balken kunnen ze klemgeslagen worden onder 
de scheepsromp. 
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4 Bovenstaande afbeelding geeft een goede indruk 
van het kleurenpalet van het droogdok; enerzijds de 
contrasten tussen de schone scheepsromp en het 
verweerde hout. beton en staal anderzijds de manier 
waarop de boeg van het schip lijkt te ba lanceren op 
slechts één enkel kielblok. De schijnbaar nonchalant 

gedrapeerde kettingen en het anker maken het 
plaatje af. De horizontale lijnen van het dok komen 
terug in de horizontale lijn op het schip; het schip 
en het dok zijn eigenlijk één. Zonder het schip geen 
dok, en vice versa. 
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s Het pomphuis staat pal naast droogdok 7, ter 
hoogte van de sluisdeuren. Het pomphuis stamt uit 
dezelfde periode als het droogdok zelf, en had van 
oudsher de functie de dokken droog te pompen. 
Op bovenstaande foto lijkt het pomphuis een stuk 
kleiner dan het eigenlijk is doordat de ramen en 
deuren binnen een bepaald referentiekader passen. 
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De ontwerper van het pomphuis heeft dit kader 
echter opgerekt, waardoor bijvoorbeeld het raam 
aan de linkerkant bijna 4 meter hoog blijkt te zijn. 
De materialisering en de details van het gebouw, 
beide met gevoel voor verhoudingen en dramatiek 
uitgevoerd, maken het pomphuis de moeite waard 
een nieuwe functie te geven, waardoor ze ook het 
dok in de toekomst kan blijven dienen. 



6 

6 De haven van Antwerpen is bezaaid met kinderkopjes. 
ofwel 'kasseien'. Het droogdokkeneiland is hier geen 
uitzondering op; ook hier is alle verharding in deze 
stenen uitgevoerd. Niet alleen in visueel opzicht 
wordt de haven door de textuur van de kasseien 
gedomineerd, ook in het gehoor zijn de stenen erg 
aanwezig : het verkeer maakt een hels kabaal. 
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RELIGIE IN ANTWERPEN 1.5 

Antwerpen staat sinds jaren bekend omwille van haar 
tolerantie ten opzichte van de diversiteit aan religies 
en levensbeschouwingen. Dit is dan ook de reden 
dat een groot aantal religies en afsplitsingen daarvan 
hun weg naar Antwerpen hebben gevonden. Een 
beknopt overzicht: 
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De Rooms-Katholieke kerk telt de meeste gelovigen 
binnen het Antwerpse christendom. Antwerpen is 
de zetel van het gelijknamige bisdom. en staat in 
het buitenland bekend als katholiek centrum. met 
name vanwege de vele (onderwijs)instellingen die 
door de Jezuïten, een Rooms-Katholieke religieuze 
orde, zijn opgericht. Volgens de statistieken behoort 



88% van de Belgische bevolking toe aan een van 
de christelijke kerken. Dit komt neer op een kleine 
8.9 miljoen Belgen. Hiervan is het grootste deel 
katholiek. circa 8.2 miljoen. Duidelijk is dus dat de 
reformatie België nauwelijks heeft bereikt en er 
maar een handvol protestantse gemeentes in de 
stad te vinden zijn. In heel België wonen slechts 
zo'n 120.000 protestanten. met name in de buurt 
van de grens met Nederland. Net als in Nederland 
blijkt ook in België het enthousiasme voor religieuze 
levensbeschouwing tanend. in een tijdsbestek van 
10 jáar (1990-1999) bleek het aantal Belgen dat zich 
in een onderzoek naar religieuze zelfbepaling nog 
'bewust religieus' noemde van 72% naar een kleine 
60% te zijn gedaald. 

De Islam heeft na de christelijke kerken de grootste 
groep aanhangers in België. circa 180.000. wat 1.8% 
van de Belgische bevolking is. Dit is een opvallend 
verschil met Nederland. waar de Islam in percentage 
van de bevolking een stuk groter is: circa 5.3%. 
In België woont een relatief kleine hoeveelheid 
aanhangers van het Jodendom. circa 30.000. 

Net als in Nederland geven bovenstaande cijfers geen 
goed beeld van de religieuze verhoudingen in steden. 
In de regel kan gesteld worden dat bijvoorbeeld 
het percentage Moslims binnen de grote steden 
veel groter is dan op het platteland. wat ook voor 
Antwerpen geldt. Toevallig gaat dezelfde redenering 
in het geval van het percentage Joden in Antwerpen 
ook op: Antwerpen heeft een grote gemeenschap 
van ca 20.000 joden. Deze gemeenschap bestaat 
grotendeels uit ultra-orthodoxe. charedische Joden. 

Een kleiner deel maakt deel uit van de modernere 
gemeente die bekend staat als de 'Shomrei Hadas·. 
De Joodse gemeenschap concentreert zich op een 
wijk naast de diamanwijk. en staat ook wel bekend als 
Joods Antwerpen. In deze wijk zijn veel synagoges. 
joodse scholen en joodse organisaties te vinden. 

Tot slot zijn er in Antwerpen nog een paar duizend 
aanhangers te vinden van onder andere het 
Boeddhisme. het Jainisme. de Armeense Kerk. 
het Hindoeïsme en diverse afscheidingen van het 
Christendom. de Islam en het Jodendom. 
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RELIGIES BESPROKEN 1.6 

KATHOLICISME EN DE KAPEL 

Katholieke kerken zijn door de jaren heen in vele 
soorten en maten vormgegeven. Hoewel symboliek 
een grote rol speelt in de katholieke kerk beperkt 
deze de ontwerpvrijheid van de architect niet. 
Een katholieke kerk bestaat grofweg uit de entree 
(eventueel met doopvont), gevolgd door het schip 
(daar waar de gelovigen zitten) en direct daaraan 
het altaar met daarachter eventueel het 'koor'. Veel 
katholieke kerken hebben daarnaast een preekstoel 
aan de zijkant van het schip. Een katholieke kerk 
bevat tot slot nog een ander kenmerkend element: 
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het orgel. Het orgel bevindt zich vaak boven de 
entree. Veel oude katholieke kerken hebben een 
plek waar de 'heiligdommen' worden bewaard. 
Deze bevindt zich over het algemeen onder de kerk. 
Een katholieke kerk wordt normaliter met een oost
west oriëntatie gebouwd. Het koor (daar waar de 
mis wordt gehouden) is in dat geval op het oosten 
gericht. 

De voorgaande opsomming doet misschien denken 
dat de verschijningsvorm van een katholieke kerk 



maar weinig af kan wijken dan het door het Vaticaan 
opgelegde archetype. Hier is echter geenszins 
sprake van. De afgelopen eeuw zijn veel bijzondere 
en befaamde katholieke kerken opgeleverd. Een 
voorbeeld is de kerk Notre-Dame-du-Haut voor 
een kloostergemeenschap in Ronchamp, van de 
hand van Le Corbusier. Een ander voorbeeld is de 

'Church of the light' in Osaka, door Tadao Ando, 
waarvan het interieur op bovenstaande afbeelding 
te zien is. Hoewel beide kerken niet letterlijk de 
verschijningsvorm van een traditionele katholieke 
kerk aannemen, zijn het door het gebruik van 
bepaalde architectonische middelen onmiskenbaar 
katholieke kerken. 
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DE ISLAM EN DE MOSKEE 

De moskee is een van de meest eenvoudige van 
de gelóofsgebouwen. Aangezien het bidden in 
de geloefsbetuiging centraal staat. en het enig 
belangrijke is. kan de vormgeving van de moskee 
sober blijven. ln de huidige situatie is dit zelden 
zo. dit is echter eerder te wijten aan een drang de 
moskeeën herkenbaar te maken en vorm te geven 
als die in het thuisland. en het feit dat veel moskeeën 
gefinancierd worden vanuit de Arabische wereld. 
Het bidritueel staat in de moskee centraal. ln principe 
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is dus een grote open ruimte toereikend voor een 
moskee. Van belang is dat het bidden gebeurd in 
de richting van Mekka. De muur die haaks op deze 
richting staat wordt de Oibla genoemd; in deze muur 
bevindt zich vaak een nis (Mihrab) of preekstoel. 

Onderdeel van het bidritueel is de rituele reiniging. 
Deze staat symbool voor het jezelf ontdoen van 
onreine gedachten alvorens je het bidden aanvangt. 
Het gebed vindt vijf keer per dag plaats. en van 



oudsher wordt tot het gebed opgeroepen vanaf 
een van de minaretten. In Nederland kan dit echter 
niet en blijft het oproepen tot gebed beperkt tot 
het vrijdagmiddaggebed, wat alleen toegankelijk en 
verplicht is voor mannen. 

In de meeste moskeeën in Nederland maken 

mannen en vrouwen gescheiden gebruik van de 
moskee. Dit gebruik wordt echter niet opgelegd 
door de Koran; in de oudste moskeeën ter wereld, 
waaronder in Mekka, bidden mannen en vrouwen 
dan ook gezamenlijk. Het scheiden van mannen en 
vrouwen heeft evenals de 'reiniging' voor het gebed 
te maken met het uitbannen van onreine gedachten. 
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HET JODENDOM EN DE SYNAGOGE 

De synagoge is het gebedshuis van het Jodendom. In 
orthodoxe synagogen zijn er wel tot 22 diensten per 
week. in minder conservatieve gemeenschappen zijn 
de diensten echter beperkt tot de zaterdagochtend 
en soms de vrijdagochtend. 

De synagoge is van oudsher niet alleen een 
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gebedshuis, maar speelt ook een belangrijke rol in 
de gemeenschap als bibliotheek en school ('sjoel' in 
het Hebreeuws). 

In de orthodoxe synagoge zitten mannen en vrouwen 
gescheiden van elkaar. In de regel nemen de vrouwen 
plaats in een galerij op de eerste verdieping. Bij meer 



liberale synagoges zitten mannen en vrouwen vaak 
niet van elkaar gescheiden, zoals bijvoorbeeld in de 
nieuwe synagoge in Amsterdam en de zogenaamde 
'unitaire synagogen' in onder andere Tokio en 
Stockholm. 

Een synagoge kan niet zonder een aantal symbolen 

en heilige elementen. Zo zijn er de thora-rollen en 
de 8/9-armige Chanoekia. Een synagoge wordt 
gebouwd met een orientatie van west naar oost. De 
ark (met daarin de thorarollen) staat aan de oostkant 
van de synagoge, in de richting van Jeruzalem. 
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VERSCHILLEN & OVEREENKOMSTEN 

Het multireligieus centrum dat hier centraal staat zal 
onderdak gaan bieden aan Joden, Katholieken en 
Moslims. Deze religieuzen, die in heden en verleden 
niet altijd even goed met elkaar overweg blijken te 
kunnen, delen dezelfde wortels en worden ook wel 
'abrahamistische' religies genoemd. Abrahamistische 
religies zijn monotheïstische religies die teruggaan 
op het verhaal van de aartsvader Abraham. De rol 
van Abraham verschilt echter wel per religie: De 
Joden stellen zich voor dat ze zijn voortgekomen 
uit Abraham, zijn zoon en zijn kleinzoon. Christenen 
zien Abraham als 'vader van alle gelovigen', zowel 
van zichzelf als nieuw-testamentische gelovigen 
als de gelovigen uit het oude-testament de Joden/ 
Israëlieten. Voor Moslims is Abraham een profeet 
en een van de dragers van de Islam. Volgens hen 
stammen alle Arabieren af van de zoon van Abraham. 
lsmaël. 

Deze gemene deler tussen de drie grote religies 
vormen een van de uitgangspunten voor het 
ontwerp van het multireligieus centrum. Natuurlijk 
kennen de religies naast dit gemeenschappelijk 
punt nog vele overeenkomsten en verschillen, niet 
slechts in de liturgie, maar ook in uiting en bouwstijl. 
Voor dit ontwerp ligt de nadruk op de analyse en de 
verwerking van de laatste categorie: de verschillen 
en overeenkomsten tussen de gebedshuizen van de 
drie religies. 

De verschijningsvorm van de gebedshuizen is zeer 
verschillend, en zou in een moderne interpretatie tot 
onderlinge conflicten kunnen leiden zodra ze één
op-één in één gebouw gebruikt zouden worden. 
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De grote mate van symboliek die men van oudsher 
verwacht, en die ook een prominent deel uitmaakt 
van het belijden van het geloof. bij de Katholieke 
kerk zou kunnen conflicteren met de soberheid van 
zowel de Moskee als de protestantse kerken. 

Naast letterlijke symboliek is het verschil soms 
praktischer: In een moskee wordt het gebed op de 
grond uitgevoerd. en zijn er in de ruimte geen stoelen 
te bekennen, in tegenstelling tot een Katholieke kerk 
of een synagoge. 
De synagoge en de moskee kennen een scheiding 
van man en. vrouw. In beide gevallen geldt dat 
deze scheiding niet altijd voorkomt bij modernere 
stromingen, maar de realiteit is wel dat deze liberale 
tak van de religie zich niet altijd in Nederland/België 
manifesteert. De synagoge kent in één van haar 
archetypische verschijningsvorm een verhoging 
midden in de open ruimte genaamd 'Bimah'. Dit 
is de plek waar voorgelezen wordt uit de Thora
rollen. Geen van de andere gebouwen kent een 
soortgelijke plek. Een gebedshuis bevat vaak een plek 
waar religieuze heiligdommen en symbolen wordt 
bewaard. Een synagoge is geen synagoge zonder 
ark met daarin de thora-rollen, en de opstelling van 
de bekende kandelaar. iets soortgelijks geldt voor 
de Koran in de moskee. en voor de relikwieën in de 
Katholieke kerk. 

Naast eerdergenoemde verschillen zijn er echter 
ook veel overeenkomsten te onderscheiden 
tussen de gebedshuizen. Zo zijn nagenoeg alle 
religies geneigd hun gebouwen te oriënteren op 
het centrum van hun geloof. Of dit nu Mekka of 



Jeruzalem is: In Nederland en België komt dit neer 
op een oostelijke richting. · 

De verschillende religieuze gebouwen hebben allen 
over het algemeen een duidelijke, niet te verwarren 
verschijningsvorm. Het is echter van belang te 
constateren dat dit ontwerp bij geen enkele van de 
religies wordt opgelegd, en dat er vaak dus wel de 
ruimte is om hiermee te experimenten. Hier zijn 
ook voldoende voorbeelden van te vinden. Voor 
het ontwerp van gebedshuizen wordt wel vaak 
teruggegrepen naar voorbeelden uit het verleden. 
vanwege de symboliek, de herkenning of eventuele 
(financiële) invloeden vanuit het 'thuisland' van de 
religie. 

De religiesdelen een deel van de symboliek. diezelfde 
symboliek die ook zo verschilt. Heilige getallen (7, 3) 
worden door verschillende religies gedeeld. Gezien 
de gezamenlijke komaf. het oude testament. is dit 
ook niet verwonderlijk. Door deze gezamenlijk 
symboliek te analyseren kan er wellicht een gebouw 
ontstaan met voor alle religies herkenbare symboliek 
zonder dat het gebouw zich in het bijzonder aan 
een bepaald geloof wijdt. 

In architectonisch opzicht zijn er nog meer 
overeenkomsten te onderscheiden. die later nog 
uitgebreider aan bod komen bij het gebouwconcept 
Zo speelt lichtval een belangrijke rol bij alle religieuze 
gebouwen. Ontwerpers gebruiken licht als symbool 
voor de verbinding met het hogere. en maken 
veel werk van de verhoudingen en plaats van 
gevelopeningen om aan het licht de juiste symboliek 

mee te geven. De schaal en verhoudingen van 
het gebouw zelf spelen ook een belangrijke rol. 
Gebedsruimtes zijn vaak hoger dan dat ze breed 
zijn. of de illusie hiervan wordt gewekt door het 
aanbrengen van koepels of overgangsmomenten 
tussen lage en hoge ruimtes. Tot slot zijn ook in het 
exterieur overeenkomsten waar te nemen, zoals de 
aanwezigheid van elementen die de herkenbaarheid 
van het gebouw als gebedshuis verhogen, zoals 
kerktorens. minaretten en koepels. 
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ONTWERPPROCES 
SCHETSMAQUETTES DEEL 1 

De ontwerpstudies geven een goed beeld van de 
voortgang van het ontwerpproces. Op deze en de 
volgende pagina's komen een aantal maquette's aan 
bod die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling 
van het definitieve ontwerp. Waar de eerste 
maquettes nog slechts ruimtelijk verkennend van 
aard zijn, worden latere modellen juist specifieker: 
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2.2 

De ene keer zijn het onderzoekingen naar een een 
klein detail in het ontwerp, andere proberen juist een 
compleet beeld van het totaalontwerp te geven. 



De eerste grove vormstudies zijn ontstaat direct na 
de globale bepaling van het programma voor het 
gebouw. Heel diverse vormen en uitgangspunten 
passeren de revue: In dit geval een gebouw als grote 

Deze maquette, de tweede is een reeks van vier, 
is bedoeld als onderzoeking naar perforaties en 
lichtval in combinatie met de dokwand. Leidend in 
de vier maquettes is de vraag hoe een gebouw zich 

'vleugel', met een kloostertuin ernaast. Dit ontwerp 
bevat ook de afdaling langs de dokwand, die ook in 
het definitief ontwerp is terug te vinden. 

zowel op het maaiveld naast het dok, als in het dok 
zelf kan bevinden. In dit geval poogt het gebouw 
ook het pomphuis een rol te geven in het nieuwe 
gebouw zelf. 
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Doorsnedesin de dokwand aan te brengen wordt het 
lineaire karakter onderbroken. en ontstaat op zichzelf 
staande elementen waarin het doorsnedeprofiel 
van het dok te ervaren is. In dit schetsontwerp 
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omhelst en benadrukt het gebouw deze dokdelen. 
Het verloop van park naar de dokbodem is in het 
gebouw zelf opgelost. 



Ook in deze oefening is het hoogteverschil binnen 
het gebouw opgevangen, door het gebouw vorm 
te geven als een schakering van drie minimalistische 
paviljoenen. Het laagste, laatste en grootste 

paviljoen heeft de sluisdeuren als decor. iets wat in 
het definitief ontwerp ook terugkomt. 
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VOORLOPIG ONTWERP 

Het gebouw is vormgegeven als een aantal 
dobberende kubussen in. naast en door de 
droogdokken. De drie kleine kubussen in het 
droogdok zelf bevatten de gebedsruimtes voor 
de drie monotheïstische godsdiensten. het grote 
volume in het dok behelst de algemene. grote 
gebedsruimte. Naast het dok. verdiept in het park. 
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bevinden de andere functies zich : studiezalen. 
bibliotheek en kantoorruimte. In het pomphuis is 
een restaurant gevestigd, dat het gebouw faciliteert. 
maar wat ook als trekker voor de niet-religieuze 
bezoeker moet werken. 



De kubussen zijn voorzien van verticale snedes met 
een variërende breedte. waárdoor er binnen een 
complex spel van verticale lijnen en lichtval ontstaat. 
Voor de kleine kubussen geldt dat deze spleten ook 
de entree zijn. De grote zaal heeft een open voor- en 
achtergevel. waardoor juist het uitzicht op het dok 
benadrukt wordt, en de sluizen het decor worden 
van de dienst. 

Het complex is op een tweetal manieren ontsloten, 
enerzijds door de hellingbaan naast het droogdok 
voor de gebedsruimtes. anderzijds door een directe 
toegang vanuit het park voor de overige functies. 
Daar waar de hellingbaan langs de dokwand loopt 
zijn er in de laatste snedes aangebracht, waardoor 
de bezoeker al afdalende telkens een glimp op kan 
vangen van het dok. Doordat daarnaast de wand 
naast de hellingbaan iets overhelt krijgt de bezoeker 
steeds meer het gevoel te verdwijnen in een alsmaar 
nauwer wordende gang, alvorens het gebouw te 
kunnen betreden. Deze afdaling staat symbool voor 
de ervaring van het binnenkomen dat zowel bij de 
kerk, de moskee als de synagoge aanwezig is: De 
ervaring die ertoe dient de geest klaar, of rein. te 
maken voor een religieuze gebeurtenis. 
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SCHETSMAQUETTES DEEL 2 

Niet altijd is het meest bepalende model het mooiste 
model. Toch illustreert dit model de overgang van 
het ontwerp bij het tussencolloquium - met de losse 
'dobberende' doosjes- naar het ontwerp waarbij alle 
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ruimtes en functies binnen één volume gevangen 
worden. In dit gevalletterlijk 'gevangen', getuige de 
volumes die schijnbaar ongewillig met spijkers en 
linten aan elkaar zijn bevestigd. 



Een zijsprong naar een detail: De snedes in de 
dokwand. Een experiment om te ontdekken hoe de 
lichtval door de opening in de wand werkt. 

Deze maquette illustreert de zoektocht naar de 
integratie van de drie gebedsruimtes in één volume. 
Als symbool van verbinding delen de drie ruimtes 
dezelfde binnenwanden die als een lus door het 
volume lopen. 
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De contouren van het gebouw worden duidelijk. De 
drie gebedsruimtes en een algemene ruimte vullen 
een volume naast het dok. Door de binnenwanden 
te richten krijgt iedere ruimte een door de religie 
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opgegeven richting. Dit model is eindeloos aangepast 
door te variëren met wanddiktes. wandhoogtes en 
de breedte van de toegangsopeningen. Dit alles om 
tot de optimale ervaring van de ruimte(s) te komen. 



Uiteindelijk onstaat er een model van het interieur 
dat het in grote lijnen heeft gehaald tot het definitief 
ontwerp. Hier wordt een van de paradoxen in 
het gebouw al duidelijk: het interieur en zijn 

beschermende schil zijn twee geheel verschillende 
verschijningsvormen, die uiteindelijk niet zonder 
elkaar kunnen. 
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Het gebouw wordt ingebed in een model van 
het dok, waardoor het nu mogelijk is om tot de 
definitieve verdeling van de snedes in de dokwand 
te komen, en de positie en richting van de culturele 
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as door het gebouw definitief te bepalen. Door 
het gebouw uiteindelijk te voorzien van zijn schil 
ontstaat uiteindelijk een echt volume. 



Gedurende het uitwerken blijft ditzelfde model dé 
plek om aanpassingen in het ontwerp te proberen, 
zoals hier met de uitwerking van de grote zaal, en 

de exacte positie en hellingshoek van de hellingbaan 
naar de entree van het gebouw. 
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EXPERIMENTEN MET LICHT 2.3 

De lichtval door het glas-in-lood-raam dat in lange. 
in het stof zichtbare banen de grond bereikt; een 
bekend beeld uit een oude katholieke kerk of 
kathedraal. Licht is één van de sterkste middelen 
die een ontwerper tot zijn beschikking heeft bij het 
ontwerpen van een religieus gebouw. Niet alleen bij 
katholieke kerken is het aspect zo herkenbaar. ook 
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bij synagoges en moskeeen wordt het middel niet 
geschuwd. De bij het licht behorende metafoor gaat 
dan ook voor alledrie op: licht als verwijzing naar het 
hogere. het verhevene. 

Licht op zichzelf is natuurlijk niet voldoende. 
Hoewel het subjectief is, zijn er criteria op te stellen 



waar lichteffecten aan dient te voldoen wil het 
de associatie met religie of sacraliteit oproepen. 
Om er enkele te noemen: Het licht komt van 
bovenaf. zodat het binnen kan 'stromen·. Hoe 
hoger een raampartij zit. des te groter hij mag zijn; 
een daglichtopening heeft niet tot doel uitzicht te 
bieden. maar licht toe te laten. misschien wel de 

meest essentiële eigenschap. Door de verhouding 
tussen open en gesloten goed te bewaken kunnen 
ramen zo geplaatst worden dat het licht altijd, ook 
op een bewolkt moment. uitbundig binnen lijkt te 
stromen; het contrast tussen licht en donker in het 
interieur is erg belangrijk. 
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Hoewel het voorgaande vooral verwijst naar 
de lichteigenschappen van klassieke religieuze 
architectuur betekent dit niet dat er geen modern 
equ ivalent denkbaar is. Een aantal voorbeelden 
daarvan komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. 

Voor dit ontwerp zijn een groot aantal modellen 
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gemaakt om te experimenteren met lichtval en 
perforaties in het algemeen, maar ook specifiek voor 
de gekozen locatie en het gekozen programma. 

De afbeeldingen op deze pagina's laten een 
combinatie zien van verschillende middelen en 
effecten. Een combinatie tussen direct licht en 



diffuse verspreiding van dit licht. Door in de ruimtes 
het licht toe te laten door lichtkokers die zelf weer 
zijn voorzien van perforaties ontstaat er een diffuus 
overgangsgebied tussen interne infrastructuur en de 
ruimtes zelf. 

De langgerekte daklichten geven de infrastructuur 
een extra gevoel van richting. De daklichten leiden 
de weg naar de ruimtes. die door de grote lichtkokers 
baden in het licht en een duidelijk doel vormen. 
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ONTWERPREFERENTIES 2.4 

MULTIFAITH, TORONTO- CANADA 

Gebouwen met een multireligieus karakter zijn niet 
wijdverspreid over de wereld. Ëén van de plekken 
waar echter wel vaak dergelijke ruimtes te vinden 
zijn is op scholen en universiteiten. Hoewel dit vaak 
gaat om slechts een (aantal) ruimtes in een bestaand 
gebouw. zijn er voorbeelden te vinden waarbij deze 
gepast en doordacht zijn ontworpen. 
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De uitdaging voor het ontwerp van deze ruimtes zit 
hem vooral in de tegenstelling tussen het enerzijds 
'religieus· maken van de ruimte; door lichtval. 
materialen en verhoudingen. en anderzijds het 
generiek houden van de ruimte. zodat iedere religie 
zich er op zijn plaats kan voelen. 
Het Multifaith-center is onderdeel van de Universiteit 



van Toronto. en heeft tot doel om religieuze 
studenten zo goed mogelijk een plek te geven 
hun geloof te beleiden. Er zijn gebedsruimtes, 
concentratieruimtes, overlegplekken en studiezalen. 
Daarnaast hoopt de universiteit door het aanbieden 
van deze ruimtes de ontmoeting en het gesprek 
tussen de religies te stimuleren. 
In het ontwerp van de ruimtes valt met name het 

materiaalgebruik en het gebruik van licht op. Door 
gebruik te maken van een veelheid aan natuurlijke 
materialen doen de ruimtes erg kalm en rustiek 
aan. Hoewel de ruimtes geen expliciete religieuze 
symboliek bevatten is de aard van de grote 
gebedsruimte wel zeer duidelijk door het gebruik 
van verticale Iichtsleuven en de lichtinval door het 
dak; verwijzend naar het 'hogere'. 
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NEW TAMAVO MUSEUM- MEXICO STAD 

Het nog te realiseren New Tamayo Museum. vlakbij 
Mexico Stad. is vernoemd naar de lokale kunstenaar 
Rufino Tamayo. Het gebouw is bedoeld als een 
brandpunt van cultuur en onderwijs, met zowel een 
regionale. nationale als internationale focus. 

De vorm van het gebouw. een kruis. is niet alleen 
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symbolisch bedoeld. maar is vooral gebaseerd op 
de programmatische oefeningen die de kunstenaar 
heeft nagelaten. De vorm belooft een optimale 
routing voor bezoekers en werknemers. 

Het interieur is niet anders dan dienend voor de 
kunststukken die er staan; deze moeten zo goed 



mogelijk uit de verf komen. Wat mij in dit project 
echter meer aanspreekt. is het exterieur van het 
gebouw. Door het gebruik van een geperforeerde 
schil, met een complex patroon, is het de ontwerpers 
gelukt om op een naadloze manier een gradiënt in 
transparantie van het gebouw te realiseren. Door 
deze schil ontstaat er een gebouw dat overdag en 

's avonds twee heel verschillende gezichten heeft, 
maar toch herkenbaar blijft als hetzelfde gebouw. 
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MEDITIATION HOUSE, MEXICO-STAD 

Voor de Joodse gemeenschap in Mexico Stad is 
in 2006 een 'meditation house' gerealiseerd. Het 
ingetogen gebouw is geen echte synagoge. maar 
een plek voor bezinning en concentratie. 

Bij het ontwerp van het gebouw kregen de 
architecten hulp van een groep rabïs, die ervoor 
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hebben gezorgd dat het gebouw. ondanks haar 
eenvoudige verschijningsvorm. toch voldoet aan alle 
strenge eisen die de Joodse leer aan een dergelijk 
gebouw stelt. 

Het gebouw. dat voornamelijk bestaat uit één 
enkele ruimte, bevat op een enkele in de wand 



geïntegreerde bank na geen meubels. De ervaring 
van de bezoeker wordt hierdoor gefocust op de 
ruimte. haar verhoudingen. het licht en de gebruikte 
materialen. 

Door gericht met licht te werken. zoals in de eerste 
afbeelding goed te zien is. grijpt de architect een van 

de krachtigste religieuze architectonische middelen 
aan om accenten in het ontwerp te leggen. en de 
bezoeker te 'verleiden' bepaalde ruimtes te betreden 
en gebruiken. 
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HETIDEE 

Het idee is eenvoudig: drie onder een dak, 
Drie religies die samen een ontmoetingscentrum 
runnen, van elkaars kennis en kunde kunnen 
profiteren en samen op een betere manier hun 
achterban kunnen voorzien in een behoefte, 

Het gebouw zal illustratief zijn voor het feit dat 
religies niet alleen hoeven te botsen, maar geplaatst 
in de context elkaar kunnen respecteren, 
versterken en in discussie kunnen gaan. Een gebouw 
dat de bezoeker tot rust laat komen, en laat streven 
tot verdieping en wijsheid, 

Aan welke eisen moet een dergelijk gebouw 
voldoen7 Welke functies heeft dit gebouw 
nodig om voor de geloofsgemeenschappen 
aantrekkelijk genoeg te om deel te willen 
nemen aan het samenwerkingsverband7 Het 
gebouw voorziet in gebedsruimtes v~~r relatief 
kleine geloofsgemeenschappen, maar biedt hen 
de mogelijkheden en voorzieningen die aileen 
vee I grotere gemeenschappen tot hun beschikking 
hebben, 

Een moskee heeft een totaal andere 
verschijningsvorm als een kerk of een synagoge, 
maar delen daarentegen een groot aantal 
architectonische uitgangspunten, die eerder ook al 
aan bod zijn gekomen: licht, verticaliteit repetitie en 
materiaalgebruik, Deze uniforme waarden vormen 
het uitgangspunt voor het ontwerp en de organisatie 
van het gebouw, waardoor er een gebouw kan 
ontstaan dat zowel herkenbaar is als religieus 
gebouw, maar daarentegen ook geen expliciete 
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religieuze stroming uitstraalt Pas binnen de aparte 
gebedsruimte krijgt iedere religie de mogelijkheid 
het gebouw haar wit op te leggen, door de ruimte 
richting, kleur en materiaal mee te geven, 

De volgende hoofdstukken behandelen de diverse 
uitgangspunten en ideeen die ten grondslag liggen 
aan het ontwerp van het gebouw. Tot slot komt in 
dit deel een aantal referentieprojecten aan de orde, 
die deze uitgangspunten illustreren, maar om te 
beginnen wordt het programma van het gebouw uit 
de doeken gedaan, 



PROGRAMMA VAN EISEN 

Het multireligieus centrum heeft een programma dat 
bestaat uit ruimtes voor bezinning en gebed, studie 
en ontwikkeling, en anderzijds functies die het de 
religieuze gemeenschappen mogelijk maakt zich te 
profileren. zoals een restaurant en expositieruimte. 
Het totale programma van het gebouw beslaat circa 
2500m2. 

Drie gebedsruimtes voor drie godsdiensten 
Zoals eerder beschreven in deel 1 zijn religieuze 
gemeenschappen onderhevig aan schommelingen 
in hun aantal aanhangers. Dit gebouw richt zich 
specifiek op kleine en middelgrote gemeenschappen. 
Gemeenschappen die regelmatig bijeenkomen, en 
gemiddeld genomen een vaste kern van ca 100 
personen tellen. leder van de drie monotheïstische 
religies in Antwerpen, het jodendom, het 
katholicisme en de islam, krijgen in het gebouw 
haar eigen ruimte. Deze ruimte is geschikt voor het 
organiseren van bijeenkomsten en diensten voor 
diezelfde groep van 100 personen. 

De ruimtes passen zich aan aan de wensen van 
de betreffende religie: richting, kleur en inrichting 
komen overeen met de eisen die de religie stelt. ln 
het geval van de joodse en islamitische ruimte is er 
ook een balkon aanwezig, zodat- afhankelijk van de 
specifieke stroming- mannen en vrouwen eventueel 
de dienst gescheiden van elkaar kunnen meemaken. 
Voor de joodse en islamitische bezoekers zijn er 
tevens reinigingsruimtes aanwezig. 

Één gebedsruimte voor spiritualiteit 
Niet iedereen is katholiek, moslim of joods. 
Antwerpen kent een spectrum aan andere. veelal 
kleine, religieuze gemeenschappen. Ook voor deze 
kleine gemeenschappen zal het gebouw een plek 
bieden. Een plek echter. die net als het gebouw in 
het algemeen. neutraal van aard is, geen richting 
kiest, en iedereen op zijn gemak wil laten voelen. 
Ook deze ruimte is geschikt voor een publiek van 
circa 100 personen. 

Één zaal voor iedereen 
Het belijden van geloof is de afgelopen decennia 
steeds vrijblijvender geworden. Veel christenen 
bezoeken de kerk slechts nog met kerst en pasen. 
hetzelfde geldt voor veel moslims die bijvoorbeeld 
niet of nauwelijks vasten, maar wel het suikerfeest 
vieren. De gebedshuizen voorzien dus niet langer in 
een ruimte voor een vast aantal bezoekers dat trouw 
iedere vrijdag. zaterdag of zondag naar de dienst(en) 
komt, maar moet flexibeler zijn om de fluctuaties 
aan te kunnen. Het gebouw bevat één grote zaal, 
die net als de kleine algemene zaal religieus neutraal 
is. De ruimte kiest geen richting of kleur, en is 
vormgegeven volgens principes die alle geloven 
delen. De ruimte is echter groter dan de kleine 
gebedsruimtes. en biedt ruimte aan een publiek tot 
700 personen. 

Foyer I ontmoetingsruimte 
In het gebouw staat de ontmoeting en het gesprek 
tussen de religies centraal. Alle gebedsruimtes 
worden ontsloten vanuit de centrale multifunctionele 
foyer. 
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Exposit ieruimte 
Het gebouw is niet alleen als gebedsruimte 
bedoeld, maar dient ook als middel voor de drie 
religies om beter naar de 'buitenwereld' te kunnen 
communiceren. Door het inrichten van een 
expositieruimte met wisselende exposities kunnen 
ook niet-gelovigen naar het gebouw getrokken 
worden, die daarmee een betere indruk kunnen 
krijgen van de religies. 

Restaurant 
Naast de expositie ruimte is een restaurant/grand 
café de tweede openbare functie die tot doel heeft 
de (niet-religieuze) bezoeker naar het gebouw te 
trekken om met de verschillende religies in contact 
te komen. Een restaurant met een bijzondere kaart; 
eten met een diverse achtergrond dat zowel halal als 
koosjer moet zijn. 

Bibliotheek en studiecentrum 
Zowel moskeeën als synagogen, en in mindere 
mate ook katholieke kerken hebben in de 
regel een studiezaal en (kleine) bibliotheek. 
Het godsdienstonderwijs maakt een belangrijk 
onderdeel uit van de geloofsbeleving. Ook hier 
valt voor de verschillende religies profijt te behalen 
bij het multireligieus gebedshuis: door kostbare 
voorzieningen als een bibliotheek, studiezalen en 
concentratieruimtes te delen kunnen deze op een 
veel hoger niveau fungeren dan wanneer iedere 
religie dit voor zich zou regelen. Ook deze functie 
kan een semi-openbaar karakter hebben, waardoor 
paradox een regionaal kenniscentrum op het gebied 
van religie kan worden. 
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Kantoorruimte 
Religieuze gemeenschappen organiseren zich in 
de regel als stichting. Het gebouw zal voor deze 
stichtingen, de expositiefunctie. het studiecentrum 
en het reilen en zeilen van het" gebouw in het 
algemeen kantoorruimte bevatten: 



Kantoren : 300m2 

Gebedsruimtes: 4 x 100m2 

Restaurant: 200m2 

Expositieruimte: 300m2 
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RELATIES 

Paradox kent een tweetal bezoekersstromen, die 
gebruik zullen maken van functies die een openbaar, 
semi-openbaar en een besloten karakter hebben. 
De bezoekersstroom is grofweg onder te verdelen 
in kerk/moskee/synagoge-bezoekers en de niet
religieuze passant. 

De passant kan op twee manier het gebouw 
bereiken, zowel via de culturele as (over de sluizen 
van de dokken) als via het park. Deze bezoekers 
doorlopen het gebouw via een eigen route. een 
route die vooral leidt langs de openbare functies 
zoals het restaurant als de expositieruimte. 

De gelovigen. die met een specifiek doel het 
gebouw bezoeken. hebben een eigen routing 
om het gebouw te betreden. Deze routing houdt 
rekening met het feit dat het betreden van een 
dergelijk gebouw een soort ritueel is: met moet zich 
geestelijk klaar maken voor het bezoek. 

In één van de volgende hoofdstukken wordt verder 
uitgelegd hoe deze twee verschillende routes zijn 
gepositioneerd en vormgegeven. en hoe zij elkaar 
weer ontmoeten. 

In organisatorisch opzicht zijn de functies te 
verdelen in een aantal clusters: De gebedsruimtes 
met de bijbehorende rituele reinigingsruimtes 
vormen een eerste cluster. De openbare functies 
zoals het restaurant en de expositieruimte vormen 
een tweede cluster. Tot slot zijn er nog de kantoren. 
de bibliotheek en het studiecentrum. die het minst 
openbare cluster vormen. 
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gelovigen 

bezoekers via 
culturele as 
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RICHTINGEN 

Vanuit de lucht is duidelijk dat het droogdokkeneiland 
en haar omgeving volgens eerr orthogonaal 
lijnenstelsel is opgezet. Het kattendijkdok. het water 
waar de droogdokken op uitkomen. ligt exact 
noord-zuid. De oudste dokken. nummer 1 tot en 
met 7, liggen hier haaks op, precies west-oost dus. 
Het droogdok waar dit project zich in afspeelt is wat 
minder oud en groter dan de oude dokken. en ligt 
onder een hoek van ca 25 graden ten op zichte van 
de lijn west-oost. Door deze hoek was het mogelijk 
grotere schepen in het droogdok te kunnen bouwen. 
Samengevat zijn er vanuit de context dus drie lijnen 
die de situatie domineren: oost-west. noord-zuid. en 
de richting van het dok. 

Een moskee dient zich te richten op Mekka, in 
het oosten. Een synagoge richt zich ook op het 
zwaartepunt van de religie: Jeruzalem. Voor het 
katholicisme is de richting minder dwingend, maar 
er is in deze omgeving wel sprake van een voorkeur 
voor een oostelijke oriëntatie van een katholieke kerk. 
Zoals eerder vermeld zullen de drie gebedshuizen 
voldoen aan de eisen die de desbetreffende religie 
aan het gebedshuis stelt. Binnen het gebouw 
worden dus een drietal richtingen belangrijk: het 
oosten. richting Jeruzalem (ca 7 graden van de lijn 
oost-west). en Mekka (ca 13 graden van de lijn oost
west). 

Om ervoor te zorgen dat het gebouw op de 
drie specifieke gebedsruimtes na een neutrale 
richting heeft. is vooral de richting van het dok een 
uitgangspunt voor het gebouw. De tweede richting 
die een belangrijke rol gaat spelen is de lijn parallel 
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aan een van de sluizen en de lijn die hier loodrecht 
opstaat. Deze laatste lijn staat onder een kleine hoek 
ten op zichte van het dok, waardoor het gebouw 
binnen de rigide context van het dok een dynamisch 
spel kan gaan spelen. De drie religieuze richtingen 
komen alleen tot uiting binnen het gebouw, en altijd 
in combinatie met de overige lijdende richtingen; 
de gebedsruimte maakt namelijk slechts een klein 
onderdeel uit van het grote geheel. 

De Rooms-katholieke kapel richt zich op het 
oosten. 

De synagoge is gericht op Jeruzalem. 

De moskee richt zich op Mekka 





PARADOXALE BENADERING 

Het multireligieus centrum is op twee manieren te 
benaderen: enerzijds door het wigvormige park op 
het eiland, en anderzijds over de culturele as, de 
route vanuit het centrum Antwerpen die zich uit zal 
gaan strekken tot op het Droogdokkeneiland. 

Eerder is al ter sprake gekomen dat de bezoekers 
van het gebouw onder te verdelen zijn in enerzijds 
mensen die gericht naar het gebouw gaan om 
hun geloof te belijden, en anderzijds toevallige 
passanten en overige bezoekers die wei specifiek 
naar het gebouw gaan, maar niet om een van de 
gebedsruimtes te bezoeken. 

V~~r de laatste groep is het belangrijk dat het 
gebouw zo transparant mogelijk is, en een lage 
drempel he eft, een van de doelen van het gebouw is 
niet voor niets om voor de buitenwereld inzichtelijker 
te maken wat de verschillende religies bezighoudt. 
Voor deze bezoekers bevindt de entree van het 
gebouw zich dan ook op de culturele as, die als een 
sn~de dwars door het gebouw komt te lopeno Langs 
deze snede komen de meest openbare functies van 
het gebouw, zoals het restaurant en de toegang tot 
de expositieruimte. 

De eerste groep bezoekers, de 'gelovigen' zullen 
het gebouw vanuit een andere richting gaan 
benaderen, een richting met meer symboliek, die de 
bezoeker meer zal voorbereiden op de aanstaande 
religieuze ervaring. In principe is dit niets nieuws, 
in aile gebedshuizen komt een dergelijk ritueel van 
binnenkomen voor, het doel is de bezoeker zich 
de mogelijkheid te geven zich geestelijk gereed 
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te maken. Van oudsher bestaat dit ritueel vaak uit 
een scala aan kleine en grote architectonische 
ingrepen. van het beklimmen van een trap tot het 
achtereenvolgens doorlopen van een aantal gangen 
en deuren. In dit geval is het benaderen van het 
gebouw grootser uitgevoerd, in de vorm van een 
lange hellingbaan naast het dok. De hellingbaan start 
op het maaiveld, en loopt langzaam af tot iets boven 
de bodem van het droogdok. Gedurende de afdaling 
krijgt de bezoeker langzaam een beeld van het dok. 
door sleuven die door de dokwand zijn aangebracht. 
In eerste instantie is dit beeld nog wijds, doordat 
de dokwand bovenaan het sma 1st is. Naarmate de 
bezoeker verder afdaalt wordt ook de dokwand 
steeds breder, en het beeld dat de bezoeker krijgt 
van het dok steeds meer gefocust. Op deze manier 
is het ook mogelijk de typerende doorsnede van de 
dokwand. die anders slechts op papier te zien was, 
nu ook in het echt te ervaren. 

De hellingbaan wordt aan de ene kant begrensd 
door de dokwand, aan de andere kant bevindt zich 
een onder een kleine hoek staande wand. Door 
deze hoekverdraaiing wordt de opening boven de 
hellingbaan steeds smaller naarmate de bezoeker 
verder afdaalt. De hellingbaan transformeert hierdoor 
langzaam van pad dat uit het park ontspringt tot een 
ruimte in het gebouw. 

Zodra de bezoeker de afdaling heeft voltooid komt 
deze het gebouw binnen in de foyer. alwaar de 
keuze gemaakt kan worden om door de dokwand 
de algemene (generieke) gebedsruimtes te bereiken. 
of juist voor de andere kant te kiezen. waar de drie 
specifieke gebedsruimtes te vinden zijn. 



bovenaanzicht droogdok 

'gelovigen' via het park 

het park 

0 

0 
'gelovigen' via 
de culturele as 

passanten via 
de culturele as 
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visuele doorgangen door het droogdok 
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fysieke doorgang 
door het droogdok 
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zij-aanzicht droogdof 
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GENERIEK VS. SPECIFIEK 

Het programma bevat het onderscheid tussen de 
gebedsruimtes met een religieuze identiteit. en de 
algemene gebedsruimtes, die juist iedere verwijzing 
naar een religie ontbreken. Dit onderscheid. voor 
het gemak het verschil tussen specifiek en generiek 
genoemd, vormt een van de uitgangspunten voor de 
verschijningsvorm van het gebouw. Het generieke 
deel is transparant. open en onbepaald. met het 
dok zelf als speelveld. Het specifieke deel is meer 
besloten en bepaald. en gaat zich afspelen in de 
tussenwereld tussen de dokbodem en het maaiveld. 

De hellingbaan naast het dok komt uit in het deel 
van het gebouw dat het specifieke en generieke deel 
verbindt: de centrale ontmoetingsruimte. 

Zoals eerder al is aangegeven verschillen de generieke 
ruimtes in meer opzichten van de specifieke: De 
generieke ruimtes kiezen geen religieuze richting, 
materialen of indeling. maar schikken zich naar 
de richting en de materialisatie van het dok. De 
generieke ruimtes, de ruimtes die alle geloven delen. 
zijn de ruimtes die pas echt gebruik mogen maken 
van de sacraliteit die het droogdok biedt. 
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De specifieke gebedsruimtes staan naast het dok, de 
transparante generieke ruimtes in het dok. 
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MASSA & LUCHT 

Een gebedshuis in en naast een droogdok wat 
zich voor een deel onder de grond bevindt. Kan dit 
gebouw dat het aardse en het hogere met elkaar 
verbindt zich wel onder de grond bevinden? 

In de regel maken Moskeeën. Synagogen en kerken 
letterlijke verwijzingen naar hun verbindende rol 
tussen het aardse en het hogere. bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van torens. koepels en 
minaretten. Deze elementen. die in hun vormgeving 
expliciet verwijzen naar een bepaalde religie. 
kunnen geen onderdeel uitmaken van een 
multireligieus gebedshuis. maar desalniettemin 
moet dit gebedshuis deze relatie hoe dan ook wel 
onderstrepen. Door een plek onder het maaiveld te 
kiezen. in en naast het dok. is er voor de bezoeker 
nog maar één oneindig uitzicht over: dat naar de 
hemel. De relatie tussen het aardse en het hogere 
wordt in dit geval dus niet vanuit de perceptie van 
het exterieur bewerkstelligd. maar juist vanuit het 
blikveld van de bezoeker in het gebouw. 

Het contrast tussen het ondergrondse deel en 
het bovengrondse deel wordt versterkt door de 
materialisering van het gebouw. Het interieur 
wordt bepaald door een solide, op zichzelf staande 
structuur van vloeren en binnenwanden. Deze zware 
massa wordt afgedekt door een vederlichte schil 
die zich schikt en vormt naar de binnenstructuur 
en de vorm van het dok. Een select aantal grotere 
gevelopeningen en de kleine perforaties in de schil 
benadrukken het lichte karakter van deze schil. 
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De schil wordt gevormd door de onderliggende 
contouren van het droogdok en de binnenwanden; 
het interieur bepaalt de vorm van het exterieur. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Door de locatle van net gebouw 1n en naast net 
droogdok verdwijnt voor de bezoeker de horizon en 
blijven er alleen in het verticale nog onbelemmerde 
zichtlijnen over. 

I 
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MASSA & LICHT 

In alle religieuze architectuur speelt licht een 
belangrijke rot. Ook in dit ontwerp is het spaarzaam 
en gericht toepassen van daglichtopeningen 
een belangrijk uitgangspunt. De positie van de 
grote daglichtopeningen yvordt bepaald vanuit de 
perceptie van het interieur. Het binnenvallend licht 
moet een functie hebben: een richting aangeven, 
een plek benadrukken, een sfeer bewerkstelligen. 

De lichte schil van het gebouw maakt het daarnaast 
mogelijk de gevel te voorzien van een perforatie, 
waardoor daglicht het gebouw kan betreden zonder 
een afbreuk te maken aan de totale verschijning van 
het volume. De vorm van de monoliet wordt juist 
benadrukt door het aanbrengen van een aantal 
gradiënten in de perforatie van de schil. Door deze 
perforaties is het net als bij de grote gevel- en 
dakopeningen mogelijk bepaalde delen van het 
interieur uit te lichten. 

De verschillende gebedsruimtes hebben een eigen 
lichtconcept dat samenhangt met de manier 
waarop de schil zich vormt naar de compositie 
van binnenwanden. De schil krult bij de drie 
gebedsruimtes als het ware naar binnen om 
te veranderen van dak tot een lichtkoker. Deze 
hangende koker is, alsof ze is uitgerekt door het 
hangen, voorzien van een perforatie die van boven 
naar beneden steeds transparanter wordt. 
De twee gebedsruimtes in het dok gaan op een 
soortgelijke manier met daglichttoetreding om, 
hoewel het hier niet gaat om licht dat via het dak 
binnenkomt maar door licht dat binnenkomt door 
het gericht uitsnijden van vlakken in de gevet. Voor 
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het vormgeving van deze gevelopeningen is het 
uitzicht dat hierdoor ontstaat teidend, zo toont de 
gevelopening in de grote zaal de sluizen als decor, 
en is vanuit de kleine zaal een panorama zichtbaar 
van de andere kant van het dok. 
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•11 . 11 • 
• • • -De lichtkoker in de gebedsruimtes is voorzien van 

een perforatie die in het verticale vlak een steeds 
grotere dichtheid krijgt. 



daglicht door perforaties 

routing door het gebouw 

doel van routing 
belicht snedes in 
de gevel 

doorsnede gebouw 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

daglicht door geperforeerde lichtschacht 

diffuse lichtval door perforaties in 
lichtschacht 

doorsnede gebouw 
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TUSSEN DOK EN PARK 

De eerste kelderverdieping verschilt eigenlijk slechts 
op één punt van de tweede kelderverdieping, en dat 
is een tussenvloer bij de liften en de trap naar het 
maaiveld. Deze tussenvloer maakt onderdeel uit van 
de expositieruimte, en voorziet in een berging en 
kantoorruimte. 

Alleen op bovengenoemde plek bevat de verticale 
ruimte die het droogdok biedt meer dan één 
verdieping. Dit betekent dat alle andere ruimtes 
hoog zijn, en ondanks hun verholen ligging 
toch voldoende licht kunnen opvangen door de 
perforaties in de wanden en de daklichten. 

Twee van de drie gebedsruimtes naast hetdok hebben 
een balkon, namelijk de synagoge en de moskee. 
Hierdoor is het mogelijk om, afhankelijk van de regels 
van de religie, ook diensten te houden waar mannen 
en vrouwen gescheiden van elkaar aanwezig kunnen 
zijn. De grote ruimte in het droogdok is bedoeld als 
ruimte die de gemeenschappen kunnen gebruiken 
zodra hun eigen ruimte voor een bepaalde activiteit 
niet meer groot genoeg is, vandaar dat deze ruimte 
ook voorzien is van een balkon . Enerzijds kan er 
hierdoor meer publiek in, anderzijds is het hier nu 
ook mogelijk het publiek te scheiden. Hier hoeft niet 
meteen gedacht te worden aan de scheiding tussen 
mannen en vrouwen, maar ook een scheiding 
tussen de gerichte bezoeker en de toevallige passant 
die over de culturele as wandelt en het gebouw van 
binnen wil zien. 
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1. kantoorruimte en opslaag expostiefunctie 
2. balkon in synagoge 
3. balkon in moskee 
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BEGANE GROND 

Op de begane grond bevinden zich de meest 
openbare functies van het gebouw. De culturele as 
die door het gebouw loopt geeft toegang tot het 
restaurant en de expositieruimte, de kantoorruimte 
voor religieuze organisaties. Hoewel deze route niet 
direct toegang geeft tot de gebedsruimtes zijn er op 
verschillende plekken wel doorzichten de ruimtes in. 
Echter wel op een discrete manier, zodat een dienst 
niet verstoord wordt door nieuwsgierige blikken van 
passanten. 

Het pomphuis geeft onderdak aan het 
studiecentrum. Op de begane grond bevindt zich 
de grote studiezaal en verschillende vergader- en 
concentratieruimtes. In de kelders van het pomphuis 
- in het verleden grote waterreservoirs - bevind zich 
een uitgebreide bibliotheek en meer studieruimte. 
Via deze lagergelegen bibliotheek is het tevens 
mogelijk door te steken naar het naastgelegen 
multireligieus gebedshuis. 

De grote zaal in het dok is vanaf de culturele as te 
bereiken via het getrapte balkon. Het balkon maakt 
het mogelijk om als passant een dienst te volgen en 
de ligging van de zaal in het dok, met de sluis als 
decor, te ervaren. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

studiecentrum in pomphuis 
berging 
installaties 
installaties 
balkon algemene gebedsruimte 
entree expositie I infobalie 
grand cafe 
culturele as door gebouw 
kantoorruimte 
synagoge (ca lOOp) 
moskee (ca lOOp) 
katholieke kerk (ca lOOp) 
toegangsroute 
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BOVENAANZICHT 

In het bovenaanzicht zijn de richtingen die het 
gebouw bepalen duidelijk herkenbaar. Het gebouw 
vormt als een continue slinger de verbinding tussen 
het niveau van het park en de bodem van het 
droogdok. De punt in het park, naast de hellingbaan 
is het ene uiterste van de slinger, de grote zaal die 
uitkijkt op de sluis het andere uiterste. Het dak glooit 
mee met de bewegingen van de slinger, opdat de 
ruimtes in het gebouw zelf de juiste hoogte hebben. 
In veel opzichten is het interieur van het gebouw 
leidend voor het exterieur: het gebouw bestaat uit 
een groot aantal ontworpen 'ervaringen', omgeven 
door een uniforme geperforeerde schil. 
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EXPLODED VIEW 
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3. De route door het gebouw op het niveau van het park 

2. De gebedsruimtes, expositieruimte en centrale hal. 



DOORSNEDE BB' 

Deze doorsnede geeft een beeld van de werking 
van het gebouw parallel aan het droogdok. Van links 
naar rechts zijn achtereenvolgens te onderscheiden: 
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1. Het restaurant op de begane grond. dat ook als 
entree dient voor de expositieroute. 
2. Kantoorruimte en opslag voor de expositie. aan 
de trap die vanaf het maaiveld tot op het niveau van 
het dok loopt. 
3. De garderobe voor zowel de gebedsruimtes als de 
expositieruimte en het restaurant. De liften. die net 
niet zichtbaar zijn op deze snede. overbruggen het 
hoogteverschil tussen het dok en het park. 
4. De expositieruimte is vormgegeven als een 
route rondom de drie gebedsruimtes. en fungeert 
daarnaast als toegangsroute voor rolstoelen. 
5. De synagoge is de eerste gebedsruimte die een 
bezoeker tegenkomt na het binnenkomen. De 
synagoge is voorzien van een balkon. en onder het 
balkon is een ruimte om de thora-rollen te bewaren. 
6. De tweede ruimte is de moskee. Ook de moskee is 
voorzien van een balkon. met daaronder bergruimte 
voor de koran etc. 
7. De reeks gebedsruimtes wordt afgerond door de 
Katholieke gebedsruimte. 
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DOORSNEDE AA' 

Deze doorsnede vormt samen met de volgende 
twee een reeks van doorsnedes die als een serie 
door het gebouw lopen. Ze staan alledrie loodrecht 
op het dok, maar doorsnijden het gebouw op drie 
verschillende plaatsen, te beginnen ter hoogte van 
het restaurant en de grote gebedsruimte in het dok. 
zoals in deze doorsnede te zien is. 
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1. De grote gebedsruimte in het dok is voorzien 
van een balkon. Door dit balkon is het mogelijk 
om enerzijds als passant een dienst mee te maken 
zonder te storen. en anderzijds het publiek onder te 
verdelen in mannen en vrouwen. 
2. De centrale hal verbindt alle ruimtes met elkaar. 
Al het verticaal transport komt hier op uit en ook 
het pomphuis met daarin het studiecentrum is te 
bereiken via deze hal. Door middel van de trap en 
lift rechts naast de hal is het mogelijk te stijgen naar 
het niveau van het park, om daar op de culturele as 
aan te sluiten. 
3. Het restaurant kijkt zowel uit op het park als op de 
route door het gebouw. 
4. De opslag en kantoren voor de expositieruimte 
5. Opslag en garderobe. 
6. De expositieruimte rondom de gebedsruimtes. 
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DOORSNEDE CC' 

iets westelijker dan de vorige doorsnede is deze 
genomen. Hier is voor het eerst een van de kokers 
te zien die de gebedsruimtes van daglicht voorzien. 
De kokers zorgen voor een gradiënt in licht dat het 
gebouw inkomt; in het midden van de gebedsruimtes 
is een overvloedig licht vanuit de hemel aanwezig, 
dat door de koker diffuus op de binnenwanden valt. 
Ten slotte komt een weer kleiner deel van het licht in 
de gang rondom de gebedsruimtes terecht. 
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1. De kleine algemene gebedsruimte. Deze 
gebedsruimte oriënteert zich op de andere zijde van 
het dok, met de trappen aan het uiteinde. De ruimte 
kan betreden worden door de uitsnede in de wand 
van het dok. 
2. Aan de culturele as die op het maaiveld door 
het gebouw loopt zijn kantoren voor religieuze 
stichtingen en organisaties te vinden. Deze kunnen 
zich door de directe ligging aan de doorgaande 
route makkelijker profileren. 
3. De synagoge: De koker die uit het dak naar 
beneden zakt is voorzien van een patroon in 
perforaties, waardoor daglicht door kan stromen het 
gebouw in. 
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DOORSNEDE DD' 

Op het meest westelijke punt van het gebouw 
is deze doorsnede gemaakt. Hier wordt de 
katholieke kapel doorsneden. De rondgang rond de 
gebedsruimtes is duidelijk zichtbaar aan weerszijde 
van de gebedsruimte. De ruimtelijke' ervaring van 
deze rondgang wordt intenser door de toelopende 
wand. In het dok zelf is een aanzicht te zien van de 
algemene gebedsruimtes en de route die door het 
gebouw heen loopt en de dokken verbindt. 
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1. De hellingbaan die toegang biedt tot het gebouw. 
De wand hiervan loopt schuin toe, waardoor 
een route die eerst begint als een pad in het park 
transformeert in een ruimte. 
2. De gang die toegang geeft tot de gebedsruimtes 
en tegelijk als expositieruimte fungeert. 
3. De katholieke kapel. 
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DOORSNEDE EE' 

Tot slot volgt een doorsnede parallel aan en dwars 
door het dok. Centraal staan hier de twee algemene 
(generieke) gebedsruimtes in het dok. Deze ruimtes 
zijn te betreden door de snedes in de dokwand. 
die op hun beurt weer uitkomen op de centrale 
hal van het gebouw. Aan de rechterkant. naast het 
gebouw. zijn de snedes in de dokwand te zien die 
de bezoeker die over de hellingbaan loopt uitzicht 
biedt op het dok. 

128 

1. De grote algemene gebedsruimte. Aan de 
linkerkant is de toegang voor minder-validen. die 
uitkomt op de gang die het gebouw verbindt met 
het pomphuis. Het balkon in de ruimte is op twee 
manier te betreden. enerzijds vanaf het niveau van 
de culturele as. en anderzijds door een trap in de 
uiterste hoek van de ruimte (hier niet zichtbaar). 
2. Vanuit het restaurant is uitzicht mogelijk op de 
grote gebedsruimte. 
3. De route die door het gebouw loopt en de dokken 
met elkaar verbindt. 
4. De kleine algemene gebedsruimte. te betreden via 
de snedes in de wand. 
5. De kantoorruimte aan de route door het gebouw. 
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CONSTRUCTIE 

Inherent aan het vormconcept van het gebouw is 
ook de constructie tweeledig. Het interieur, dat 
bestaat uit vloeren en binnenwanden, verzorgt de 
stabiliteit van het gebouw. en draagt de lichtgewicht 
schil. Deze wanden en vloeren zijn uitgevoerd in in 
het werk gestort gewapend beton. De betonnen 
binnenwanden variëren in dikte, naar gelang hun 
plek in het gebouw: om tot de juist verhoudingen te 
komen zijn sommige wanden dikker uitgevoerd dan 
constructief strikt noodzakelijk is. 

De schil bestaat uit lichtgewicht isolatiemateriaa l 
{polystyreen) voorzien van een polyester coating. 
Deze platen isolatiemateriaal maken deel uit van een 
bouwsysteem en worden bevestigd aan een stalen 
skelet. Dit stalen skelet bestaat voor het grootste 
deel uit HEA200- en IPE200- balken. op een aantal 
grotere overspanningen na. zoals bij de grote zaal 
in het dok. 

Nevenstaande afbeeldingen laten dit 
constructieprincipe zien. Op de bovenste afbeelding 
is goed te zien hoe de constructieve binnenwanden 
in de stabiliteit van het gebouw voorzien. Door de 
binnenwanden blijven ook de overspanningen in 
het deel naast het dok zeer gering, waardoor met 
een beperkte balkmaat gewerkt kan worden. In dit 
deel bevinden zich ook de lichtschachten die tot in 
de gebedsruimtes reiken. Ook deze lichtschachten 
zijn uitgevoerd in een staalconstructie voorzien van 
geperforeerde elementen van polystyreen. 

Op de tweede afbeelding is met name de 
constructie van de grote zaal te zien. Het dak heeft 
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hier de grootste overspanning, van maximaal 15m. 
Om deze overspanning te kunnen maken is het dak 
uitgevoerd in IPESOO-liggers. De dakconstructie 
die hierdoor ontstaat draagt niet af op de gevels. 
maar op enerzijds de dokwand en anderzijds een 
massieve binnenwand. Tussen deze binnenwand 
en de buitengevel bevindt zich ook de trap naar 
het getrapte balkon. Dit balkon op zijn plaats wordt 
weer ondersteund door een drietal constructieve 
elementen. allereerst de eerdergenoemde 
binnenwand. en daarnaast de dokwand en de 
binnenwand die de kleine en grote generieke 
gebedsruimte van elkaar scheidt. 





MATERIALEN EN DETAILLERING 

Het dualisme in het vormconcept of in andere 
woorden: Het verschil tussen de schil en het interieur 
vragen om een bijpassend materiaalgebruik. In het 
vorig hoofdstuk werd het al kort aangehaald, maar 
het verschil tussen schil en het interieur is als tussen 
een zware massa en lucht. Het interieur wordt 
dientengevolge uitgevoerd in gewapend beton 
met een grove structuur, dat door de tekening 
van centerpennen en bekisting met een patroon 
bedekt is. Deze binnenwanden blijven in principe 
gespeend van iedere andere afwerking, op de kopse 
wanden in de gebedsruimtes na. deze krijgen een 
bekleding in een kleur die bij de betreffende religie 
past. De samenstelling van het beton is van een 
andere samenstelling als die van het beton dat in het 
droogdok is gebruikt, wat veel grover is. Hierdoor 
blijft het contrast tussen de delen van het droogdok 
die in het gebouw staan en de nieuwe bebouwing 
bestaan. 

De lichte schil bestaat uit een bouwsysteem van 
polystyreen platen dat in een iets andere vorm 
normaliter alleen wordt gebruikt voor daken. De 
platen hebben een groef waardoor ze tussen de 
staalconstructie passen die de wanden overeind 
houden. Ook aan de binnenkant van de wand wordt 
eenzelfde element geplaatst, zodat de wand zowel 
binnen als buiten eenzelfde uitstraling krijgt. 

In de schil is een groot aantal kleine perforaties 
aanwezig, die variëren in grootte van lOOxlOOmm tot 
400xl00mm. Deze openingen worden gerealiseerd 
als lichtkokers in de wand. Deze lichtkokers kunnen 
in de fabriek in de prefab isolatiepanelen worden 
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geplaatst. Doordat de lichtkokers voorzien zijn van 
een reflecterende laag aan de binnenkant komt er 
ondanks de beperkte grote toch een behoorlijke 
hoeveelheid licht door naar binnen. De kokers zijn 
aan beide kanten afgedicht door een passend stuk 
ingelijmd acrylglas. 

Zodra de isolatieplaten op de constructie zijn 
aangebracht en de onderlinge naden zijn gedicht 
kan er een beschermende en versterkende 
polyestercoating van 5-lOmm dik worden 
aangebracht. Deze coating, die bewust op een 
oneffen wijze wordt aangebracht volgens een 
spuitprocedé, zorgt ervoor dat het volume ondanks 
de opbouw uit prefab panelen toch als één massa 
wordt ervaren. Daarnaast zorgt de coating ervoor 
dat de lichtkokers in de gevel ingegoten lijken te zijn, 
aangezien de overgang tussen koker en paneel door 
de coating een diffuse rand krijgt. 

De drie gebedsruimtes naast het dok zijn ieder 
voorzien van een grote geperforeerde lichtschacht 
die tot diep in de ruimte indringt. Deze schacht is op 
dezelfde wijze geconstrueerd als de buitenwanden. 
zij het met een beperkter dikte van de isolatie
elementen. aangezien de lichtschacht geen 
bouwfysische scheiding vormt. De lichtschacht is 
bovenin voorzien van een glazen dak, dat rust op 
horizontale glazen liggers. Door de grote afstand · 
tussen dit glasdak en de vloer van de gebedsruimte 
wordt de illusie gewekt dat gebedsruimte en 
buitenruimte niet van elkaar gescheiden zijn. 

Op de plekken waar de schil direct doorloopt in 
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een betonnen kelderwand is deze kelderwand aan 
de binnenzijde voorzien van dezelfde coating als 
de polystyreen buitenwand. De binnenzijde van de 
gevel heeft hierdoor ten alle tijde dezelfde uitstraling. 
De vloeren van het gebouw zijn in een tweetal 
materialen uitgevoerd. De vloeren van de centrale 
ondergrondse hal en de expositieroute rondom 
de gebedsruimtes is van licht hout. en brengt wat 
meer gevoel en textuur met zich mee. De vloeren 
in de gebedsruimtes en in de ruimtes op de begane 
grond (op het maaiveld) zijn voorzien van slechts 
een witte toplaag. die sterk doet denken aan de kleur 
van de schil. 

Resumerend is het spectrum aan zichtbare 
materialen relatief beperkt: Beton. polystyreen 
wanden met een polyester coating en houten of 
witte vloeren. Door dit beperkte spectrum ontstaat 
een rustige indruk van het gebouw. en komt de 
nadruk meer te liggen op de verhoudingen van de 
ruimtes. het spelen van het licht en de ervaring van 
bepaalde momenten in het gebouw. 

Detail 01: Horizontale doorsnede gevel 
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IMPRESSIES 
EXTERIEUR 

De bovenstaande afbeelding en de afbeeldingen 
op de volgende pagina's laten zien dat het gebouw 
vanuit w indrichting een ander gezicht laat zien, 

Te zien is hoe het gebouw als Ius start op het 
niveau van het park, en a(s volume langzaam afdaalt 
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het dok in, om daar te eindigen in de grote zaal. 
Deze beweging wordt doorsneden door de route 
over de droogdokken, die daarmee de openbare 
delen in het gebouw toegankelijk maakt. Op de 
achtergrond is nog net het pomphuis te zien, waar 
het studiecentrum gehuisvest is. 



2 

Waar het gebouw op de voorgaande impressie nog 
relatief groot en overweldigend lijkt. is het gebouw 
vanuit deze hoek meer bescheiden. Rechts, net 
buiten het beeld staat het pomphuis. De grote 
glaspartij in de gevel is de plek waar het restaurant 
in het gebouw is gevestigd. De opening waar 
de 'culturele' as door het gebouw loopt is goed 

zichtbaar. Door de aflopende vorm van het gebouw 
is deze snede ook in het dak te zien. Het park, 
waarvan hier maar een klein deel zichtbaar is, geeft 
het multireligieus centrum de mogelijkheid ook in 
de open lucht haar activiteiten te organiseren. 
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3 

Het gebouw is vormgegeven als een continue 
massa. die start in het park en eindigt in het dok. 
De massa wordt gevormd door een schil die over 
de contouren van het interieur. de binnewanden en 
vloeren. is getrokken. Hierdoor ontstaan ter plekke 
van de drie kleine gebedsruimtes lichtkokers die 
vanuit het dak de ruimte inzakken. 
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Op de achtergrond zijn de twee andere droogdokken 
te zien die deel uitmaken van dezelfde serie. De 
culturele as door het gebouw loopt door over deze 
twee dokken. om de wandelaar daarna over de 
Scheldeboulevard terug naar het centrum te leiden. 



4 

De openingen in de gevel van de grote zaal zorgen 
ervoor dat deze zaal wordt doorgetrokken in het 
droogdok zelf. De uiteindelijk afsluiting van de grote 
zaal wordt gevormd door de sluizen, die werken als 
een theatraal decor. 
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De hellingbaan naast het droogdok vorm één van de 
twee entrees van het gebouw. Hier is goed te zien 
hoe de wand aan de rechterkant van de hellingbaan 
onder een kleine hoek staat, waardoor de hellingbaan 
steeds meer een ingekaderde ruimte wordt in plaats 
van een pad wat uit het park voortkomt. In de gevel 
zijn de kleine perforaties zichtbaar die het interieur 
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van daglicht voorzien. Rechts in de gevel is een 
grotere gevelopening geplaatst. die een eindpunt 
van een route binnen het gebouw markeert en 
verlicht. Deze gevelopening bevindt zich dan wel 
op het niveau van het park, maar staat wel op grote 
hoogte binnen het gebouw zelf, en voorziet dus niet 
in afleidend uitzicht. 



6 

De route door het gebouw. de al vaak genoemde 
'culturele as·. doorsnijdt het monoliete volume. 
Aan deze route zijn verschillende publieke functies 
gevestigd. zoals het restaurant, de publieke 
tribune van de grote zaal en de toegang tot de 
expositieruimtes. 
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ALGEMENE GEBEOSRUIMTES IN HET DOK 

De grote zaal in het dok kijkt uit op de sluizen. Het 
uitzicht wordt bepaald door de gevelopeningen die 
een lamel-vorming profiel hebben uitgestanst in de 
gevel. Door de lamellen en de horizontale lijnen 
van het droogdok wordt de oriëntatie van de ruimte 
benadrukt. en de blik van de bezoeker gefocust op 
het uiteinde van de zaal. 
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Naast de grote zaal ligt de kleine algemene zaal. 
die ruimte biedt voor een kleine 100 bezoekers. De 
ruimte kijkt uit en biedt toegang tot de westkant 
van het dok. Door de schuifdeuren in deze ruimte 
te openen wordt het dok toegankelijk als plek om 
activiteiten als buitendiensten te organiseren. De 
ruimte is te betreden door de snedes die in de 

dokwand zijn aangebracht. Doordat er in dit geval 
meerdere snedes op een korte afstand van elkaar 
liggen veranderen de resulterende delen van de 
dokwand in een soort monumenten. 
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DE SPECIFIEKE GEBEOSRUIMTES 

• • . .. " 
•• 

De synagoge is sober vormgegeven. maar door de 
perforaties in lichtschacht die uit het dak omlaag 
komt krijgt de ruimte toch gevoel en dynamiek. De 
ruimtes hoeven zoals hier te zien is niet alleen dienst 
te doen als ruimte voor daadwerkelijke religieuze 
bijeenkomsten. maar zijn ook een plek om even tot 
bezinning te komen. 

144 

.. . .. " . 

De entree tot de ruimte wordt gevormd door een 
sparing tussen een tweetal brede binnenwanden. 
Deze sparing is aan beide kanten van de ruimte 
aanwezig. Om op het balkon te komen is buiten 
de ruimte. tegen de binnenwand aan. een trap 
aanwezig. 



10 ..... _____ ~R-

De Katholieke kapel is te vinden in het meest 
westelijke puntje van het gebouw. Het voornaamste 
verschil tussen deze ruimte en de synagoge en 
moskee. op haar richting en kleuren na. is het feit 
dat er geen balkon aanwezig is. Hierdoor kan de 

lichtschacht dieper in de reiken. De lichtschacht is 
echter niet veel langer als in de andere ruimtes. de 
kapel bevindt zich namelijk op het hoogste niveau 
van de drie. 
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11 

ENTREE & EXPOSITIERUIMTE 

Nadat de bezoeker de hellingbaan die naar de entree 
leidt is afgedaald komt deze binnen in de centrale 
hal. Deze hal vormt een keuzemoment voor de 
bezoeker, en biedt toegang tot alle functies in het 
gebouw. Aan de linkerkant is de route zichtbaar die 
rondom de drie gebedsruimtes loopt. en tevens 
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fungeert als ruimte voor exposities. 
Doordat deze ruimte langzaam stijgt en relatief smal 
is wordt de blik van de bezoeker gefocust op de 
route die deze moet afleggen. Het daklicht en het 
spaarzame licht dat vanuit de moskee, synagoge en 
kapel binnensijpelt geven de goede richting aan. 
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PARADOX 
Een multireligieus ontmoetingscentrum in een Antwerps 
droog ok 
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