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VOORWOORD 

Voor u ligt het boe~e Urban Decisions. Dit document is het vervolg 

op het boekwerk Urban Incisions; een gids over de stad Antwerpen 

in het kader van het afstudeeratelier "of! the map". Waar de gids een 

uiteenzetting geeft over mijn fascinatie voor opengevallen ruimtes in 

het stedelijk weefsel van Antwerpen, buigt dit boekdeel zich over de 

vraag hoe deze ruimtes ingezet kunnen worden zonder afbraak te doen 

aan hun bijzondere karakteristieken. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders, prof. dr. ir. Bruno de Meulder, 

dplg. Sophie Rousseau en ir. Oswald Devisch. 
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SAMENVATIING 

In dit boekwer1< worden de ontwerpopgaves voor vier locaties in de negentiende eeuwse 

gordel behandeld, voortvloeiend uit de inzichten die in het boekwer1< Urban Incisions 

verworven zijn. 

De organisatie Urban Decisions wordt door mij in het leven geroepen: deze organisatie 

spitst zich toe op het tijdelijk inrichten van de opengevallen ruimtes in de negentiende 

eeuwse gordel. Urban Decisions heeft niet als doel de problemen rond deze ruimtes op 

te lossen, maar wil liever kijken hoe deze ruimtes in de tussentijd inzetbaar gemaakt 

kunnen worden, waarbij de schoonheid van de snede van de stad centraal komt te 

staan. 

Tijdelijk gebruik kent veel voordelen in verhouding tot permanent gebruik; tijdelijke 

interventies kunnen veel sneller en specifieker reageren op de aangeboden locaties. 

Tegelijkertijd is er ook een veel grotere mate van vrijheid voelbaar, doordat men niet 

gebonden is aan strenge regelgeving in tegenstelling tot de regelgeving rond permanent 

gebruik. Tijdelijke interventies vinden plaats op een zeer lokaal schaal niveau en halen 

hun kracht uit hun improviserende vennogen. Met een minimum aan materieel wordt 

getracht een zo groot mogelijk effect te bereiken. Potenties van plekken worden 

blootgelegd, wat op de lange termijn de sociale, culturele en politieke dynamiek van een 

stad ten goede komt. 

De ontwerpen van de hand van Urban Decisions zijn geënt op het statuut van de plek: ze 

reageren specifiek op de situaties die de desbetreffende ruimte bevat, zowel in sociale 

als in ruimtelijke zin. Urban Decisions probeert de kracht van de ruimte te grijpen en deze 

te verdraaien, zodat de plek enerzijds in gebruik genomen kan worden en anderzijds 

haar schoonheid kan tentoonstellen. 

De interventies van Urban Decisions zijn mobiel en makkelijk op en af te bouwen. De 

materialen zijn goedkoop en toegankelijk. Aan de ontwerpen ligt een modulesysteem ten 

grondslag, gebaseerd op de steiger- en tribunebouw. 

Een opengevallen ruimte wordt opgespannen door de vlakken gevel, maaiveld en 

erfafscheiding. Op elk van deze vlakken kunnen transformaties plaatsvinden, waardoor 

ook de omringende ruimte beïnvloed wordl Het samenspel van deze transformaties 

creëert de mogelijkheid om zeer gericht te reageren op de specifieke condties van het 

terrein en de gewenste setting. 

Voor vier locaties wordt een ontwerp van Urban Decisions geïmplementeerd, waarbij 

geprobeerd wordt een zo gevarieerd mogelijk beeld te geven van de alternatieven die 

Urban Decisions tot zijn beschikking heeft. 
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INLEIDING 

De kieren en spleten die zich in de negentiende eeuwse gordel van 

Antwerpen bevinden zijn niet langer incidenteel te noemen. Het is een 

fenomeen waarbij de stad Antwerpen zich lijkt te hebben neergelegd. 

De gaten op zichzelf zijn van tijdelijke aard, echter het fenomeen van 

de aanwezigheid van zulke plaatsen is een permanent verschijnsel dat 

verschuift over de hele stad. De plekken ontstaan , houden enkele jaren 

stand en worden uiteindelijk terug opgenomen in het stedelijk weefsel ; 

vervolgens ontstaat er op een andere plek in de gordel opnieuw een 

open ruimte. 

Urban Decisions heeft niet als doelstelling de oorzaak van zulke 

opengevallen ruimtes op te lossen, maar wil liever kijken hoe de 

plekken in de tussentijd ingezet kunnen worden, waarbij de wonderlijke 

schoonheid van de plaats centraal komt te staan. 
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TIJDELIJK GEBRUIK 

De term 'tijdelijk gebruik' dekt een lading met een haast magisch 

karakter. Voor de creatieve geesten wordt er ruimte geboden 

om hun visie te etaleren, voor de betrokkenen betekent het een 

openbaring van mogelijkheden voor ruimtes die tot dusver alleen 

een negatieve klank kenden en voor de stad komt het beeld van 

eventuele verdere stedelijke ontwikkeling in een stroomversnelling. 

Tijdelijk gebruik vindt plaats op lokaal schaalniveau en kent een zeer 

flexibele houding ten opzichte van het omliggende stedelijke weefsel. 

De interventies trekken hun voordeel uit de veranderende situatie die 

zich aanbiedt en zetten een dynamisch proces in gang. Ze trachten 

een zo groot mogelijk effect te bereiken met een minimum aan 

materieel. Ze halen hun kracht uit hun sterk improviserende vermogen. 

Zeinfiltrerenindegatenenholtesvandestadendoeneenprogrammatische 

aanvulling binnen het kader waarin de stad tekort is geschoten. 

Gesloten en verwaarloosde ruimtes worden geherprogrammeerd; 

elementen uit tegengestelde werelden worden samengebracht. 

Doordat de interventies zelf een uitzondering vormen, overdenken ze 

de vanzelfsprekendheid van datgene waardoor ze worden omringd: 

bestaande structuren worden voor een ogenblik uit evenwicht gebracht. 

Het zijn vergankelijke gebeurtenissen en evenementen die voor een 

moment hun plaats vinden in de stad. De lege plekken in de stad moeten 

niet langer een doom in het oog zijn van bewoners en gebruikers, maar 

ze moeten op waarde geschat worden en gaan behoren tot de collectieve 

rijkdom van de stad. Het doel is niet het direct oplossen van problemen, 

maar meer het blootleggen van potenties, wat op lange termijn de 

sociale, culturele en politieke dynamiek van een stad ten goede komt. 

De verschillen tussen tijdelijk gebruik en permanent gebruik van 

de ruimte strekken zich verder uit dan slechts op het gebied van 

de duur van de ingreep. Tijdelijke ingrepen kennen juist door 

hun tijdelijkheid de mogelijkheid veel specifieker op situaties te 

reageren dan permanente ingrepen; ze gaan uit van directe acties 

en transformaties, waarbij de stad als uitgangspunt fungeert. 

Tijdelijke ontwerpen kunnen creatiever zijn, doordat ze minder 

gebonden zijn aan de rigide regelgeving die wel op permanent 

gebruik van toepassing is. Het programma van een tijdelijke ingreep 

kan experimenteler zijn dan wanneer het een permanente ingreep 

betreft; betrokkenen zijn eerder geneigd ietwat provocerende 

ontwerpen te gedogen als het een plaatsing van tijdelijke aard 

betreft. Nieuwe ontwikkelingen zien de mogelijkheid op gang te 

komen zonder dat dit proces sterk geregisseerd dient te worden. 

Tijdelijke interventies in het stedelijk weefsel tonen nieuwe mogelijkheden 

wat samenwerking betreft: allerlei actoren die normaliter niet met elkaar 

in aanraking komen, krijgende kansmetelkaarrond de tafel tegaanzitten. 

De tussenkomst van deze vorm van tijdelijk gebruik draagt 

een beeld uit van wat mogelijk is en deelt dit mede aan 

derden; consumenten van de stad, gebruikers, bewoners, 

beleidsmakers en investeerders. Het is een verleidingsmanoeuvre. 

"So that is another ru/a for tha natura of archffecture; it must 

actually create new appetites, new hungers - not solve problems; 

architecture is too slow to solve problems' (Cedrie Price, 2000) 
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ORGANISATIE URBAN DECISIONS 

Urban Decisions is een organisatie die zich toespitst op de 

tijdelijke invulling van de opengevallen ruimtes in de negentiende 

eeuwse gordel van Antwerpen. Deze ru imtes zijn de gaten, 

kieren en spleten van de stad Antwerpen. Ze openbaren zich als 

braakliggende gronden, verwaarloosde binnengebieden, gesloopte 

panden en bouwrijpe kavels zonder plannen. Deze ruimtes zijn 

ontstaan met het idee na verloop van tijd weer mee te draaien in 

het stedelijk netwerk, echter ze verkeren vaak al tientallen jaren 

in hun hoedanigheid zonder dat er plannen geïnitieerd worden. 

Omdat deze ruimtes niet de intentie hebben om penmanent in deze 

staat van verwaa~ozing en leegstand te verkeren, zullen de ingrepen 

van de hand van Urban Decisions plaatsvinden in een afgebakend 

tijdsbestek. Deze tijdelijkheid brengt een grote maat van vrijheid met 

zich mee; zowel op het vlak van vormgeving als van programma, 

De interventies kunnen snel antwoorden op gebeurtenissen in de 

direct aangelegen omgeving; evenementen, verkiezingen, tijdelijk 

verkeersvrije straten, stedelijke schoonmaakacties en buurtfestiviteiten. 

De ontwerpen van de hand van Urban Decisions zijn geënt op het 

statuut van de plek; ze reageren specifiek op de situaties die de 

desbetreffende ruimte bevat, zowel in ruimtelijke als sociale zin, 

De ruimte wordt bekeken en gelezen: het verhaal van de plek in zijn 

huidige toestand wordt opgesteld. De kracht en de schoonheid van de 

plek worden aangelicht. De kunst is om de essentie van de plek te grijpen 

en deze te verdraaien, zodat de plek enerzijds in gebruik genomen kan 

worden en anderzijds zijn schoonheid kan tentoonstellen; de ruimte wordt 

herkenbaar en de bijzondere kenmerken worden inzichtelijk gemaakt. 

Grondeigenaren kunnen de organisatie Urban Decisions inhuren 

om een ontwerp te maken voor hun braakliggend terrein, 

Een tijdelijke invulling van een dergelijke grond kent belang voor 

verschillende betrokkenen, Voor de grondeigenaar betekent een 

tijdelijke ingreep een imagoverbetering van de ruimte, wat in 

de loop der tijd kan leiden tot een stijging van de grondwaarde. 

Wanneer de rol van de eigenaar zich beperkt tot het toestemming 

verlenen voor het gebruik van het terrein, staat daar een 

financiële vergoeding tegenover. De relatieve kostenverlaging 

van een dergelijk terrein vergroot de interesse tot participatie. 

De stad Antwerpen vervult een rol op verschillende vlakken en is 

daanmee een belangrijke spil in het prooes van totstandkoming van 

de tijdelijke interventies, Enerzijds is de stad Antwerpen een mogelijke 

grondeigenaar, anderzijds fungeert ze ook als initiator, organisator, 

mediator tussen de verschillende partijen, subsidieverstrekker en 

geldschieter. Vanuit de visie van de stad Antwerpen dragen de 

interventies bij aan de opleving van de stad, wat een mogelijke 

stimulering voor overige stedelijke ontwikkelingen in de hand werkt. 

De gebrui kers van d e tijdelijke ingrepen zien de ruimtes transfonmeren van 

een verwaarloosde en onaantrekkelijke status naar een hoedanigheid die 

voorziet in de vraag waar traditionele stedelijke structuren tekortschieten . 
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MATRIX 

De interventies van Urban Decisions zijn van tijdelijke aard: ze 

zijn relatief makkelijk en snel op te bouwen, af te breken en te 

verplaatsen. Er wordt gebruik gemaakt van materialen die vrij 

goedkoop en eenvoudig toegankelijk zijn. Om de mobiliteit te 

vergroten wordt de basis van de onwerpen geïnspireerd op de tribune

en steigerbouw, waaraan een modulesysteem ten grondslag ligt. 

De opengevallen ruimtes in het stedelijk weefsel worden opgespannen 

door een aantal vlakken: de gevel, het maaiveld en de erfafscheiding. 

Op elk van deze vlakken kunnen transformaties plaatsvinden, 

waardoor de desbetreffende omringende ruimte beïnvloed wordt. 

Het samenspel van deze verschillende transformaties creëert de 

mogelijkheid om zeer gericht te reageren op de specifieke condities 

van het terrein. Op deze manier kan de inrichting van de open ruimte 

doelgericht inspelen op de gewenste programmatische selling. 

In een matrix worden de mogelijke transformaties van de 

vlakken uiteengezet. De matrix is niet absoluut; het is een 

interpretatie van de handelwijze van Urban Decisions. 
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GEVEL insnijden I bekleden I 



plooien I toevoegen I 



GEVEL_TRANSFORMATIES 

jnsnijden 

Een insnijding in een gevel heeft als gevolg dat er een inkijk geboden 

wordt in de desbetreffende woning. De transformatie is toepasbaar 

wanneer er in een aangelegen woning dingen zichtbaar gemaakt 

dienen te worden. 

_bekleden 

De gevel kan bekleed worden met een aantal materialen, waardoor 

er een groot scala aan gebruiksmogelijkheden ontstaat: projectie, 

beschildering, beplakking. 

-plooien 

De meeste gevels die grenzen aan een opengevallen ruimte kennen 

een grote mate van gelaagdheid. Door een plooi aan te brengen in de 

buitenste laag, kan er met behulp van enige ondersteuning een afdak 

worden gecreëerd, waarbij ondergelegen lagen zichtbaar worden. 

_toevoegen_1 

Aan een gevel kan een ladder bevestigd worden; hierdoor verkrijgt 

deze gevel een grotere mate van toegankelijkheid. 

_toevoegen_2 

Een hangbrugsysteem voorziet in de mogelijkheid om te kunnen 

verblijven aan de gevel. De hangbrug is met staalkabels bevestigd aan een 

dakbalk, waardoor het geveloppervlak zo min mogelijk wordt ingenomen. 

_toevoegen_3 

Aan de gevel wordt een volume opgehangen, waarin kleinschalige 

functies hun plaats kunnen vinden. 
MAAIVELD insnijden I bekleden I 



plooien I toevoegen I 



MAAIVELD_TRANSFORMATIES 

jnsnijden 

Op plaatsen waar het maaiveld wordt ingesneden ontstaat een negatief 

hoogteverschil, waarbij de onderliggende lagen blootgelegd worden. 

_bekleden 

Het bekleden van het maaiveld heeft als gevolg dat er een routing 

ontstaat; hierdoor kan het maaiveld als verbindend element optreden. 

-plooien 

Een plooi in het maaiveld creëert een positief hoogteverschil. Een 

dergelijk hoogteverschil speelt een belangrijke rol in de ervaring van 

de ruimte. 

_toevoegen_1 

Op het maaiveld kan een platform geplaatst worden. Hierbij wordt 

het maaiveld toegankelijk gemaakt, waarbij het maaiveld zelf zo min 

mogelijk aangeraakt wordt. Doordat het platform zich op enige hoogte 

van het maaiveld bevindt, wordt het blikveld van de toeschouwer 

vergroot. 

_toevoegen_2 

De positionering van een volume op het maaiveld schept de mogelijkheid 

om activiteiten te herbergen, waardoor de lege plek in het stedelijk 

weefsel een aantrekkingskracht gaat uitoefenen op de omgeving. 

ERFAFSCHEIDING insnijden I 



bekleden I plooien I toevoegen I 



ERFAFSCHEIDING_TRANSFORMATIES 

jnsnijden_1 

Wanneer de erfafscheiding doorbroken wordt, heeft dit grote gevolgen 

voor de ruimte er omheen: er wordt een duidelijk signaal gegeven dat het 

binnengebied opengesteld wordt. Om dit signaal te versterken kan de 

keuze gemaakt worden om routes door te trekken in het binnengebied. 

jnsnijden_2 

Wanneer elementen zich door de erfafscheiding heen boren, wordt 

er een subtiel signaal afgegeven naar de buitenwereld dat het 

binnengebied toegankelijk is. De elementen kunnen aan beide zijden 

van de erfafscheiding gebruikt worden. 

bekleden 

Het bekleden van de erfafscheiding creëert mogelijkheden om het vlak 

te gebruiken op gelijksoortige wijze als bij de gevelbekleding. Doordat 

een erfafscheiding zeer toegankelijk is voor een gebruiker, kan het type 

gebruik vrij laagdrempelig zijn. 

_plooien 

Door een vouw te maken in de erfafscheiding, wordt het binnengebied 

opengesteld, waarbij het gevouwen gedeelte de opening weer kan 

afsluiten indien gewenst. 

_toevoegen_1 

Een platfonn biedt een manier aan om het binnengebied te ervaren, 

waarbij de erfafscheiding zelf in tact gelaten wordt. 

_toevoegen_2 

Een volume verbeeldt de interactie tussen binnengebied en openbare ruimte. 



Voor vier locaties in de negentiende eeuwse gordel, waarvan twee 

gelegen in de Kievitbuurt en twee in de Turnhoutse Poort, wordt een 

ontwerp van de hand van Urban Oecisions opgesteld. Er wordt getracht 

een zo gevarieerd mogelijk beeld te geven van de alternatieven die 

UrtJan Oecisions tot zijn beschikking heeft, zowel op ruimtelijk als 

op programmatisch vlak. De interventies staan niet op zichzelf: 

ze komen pas tot hun recht als ze gebruikt worden, als er over hen 

gediscussieerd wordt en als ze meegenomen worden in de gedachten 

van de bezoekers. 
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GRAVINSTRAAT - TURNHOUTSEBAAN - GIJSELSTRAAT 

Het bouwblok verkeert in een ver stadium van erosie: de gezonde 

woningen lijken in de minderheid te raken. Veel woningen zijn 

gesloopt, staan leeg of zijn onbewoonbaar verklaard. De kopse 

kanten van het bouwblok zijn reeds weggevaagd en bieden 

een interessante aanblik in de binnenzijde van het bouwblok. 

Tegelijkertijd zorgt de afwezigheid van deze bebouwing voor een 

gevoel van distantie met betrekking tot de dnukke Turnhoutsebaan. 

Het stuk braakliggende grond heeft zich tussen de woningen door 

gemanoeuvreerd, omgeven door hekken en muren. De geparkeerde 

auto's aan de kopse kant van het bouwblok kijken de situatie stilzwijgend 

aan; het hek houdt hen op afstand. De open plek heeft een sterk 

verwilderd karakter en lijkt de aangrenzende onbewoonbare huizen 

al enigszins overwoekerd te hebben. De grens tussen bebouwing en 

begroeiing vervaagt en mensen hebben plaats gemaakt voor duiven. 

Aan de zijde van de Turnhoutse baan laat de open plek zich in al haar 

facetten zien aan al wie het wil, echter aan de Gijseistraat wordt dit 

voorkomen door een groot en dicht hek; misschien volgens de wil van 

de keurige huizen waar de verwilderde grond zich tussendoor beweegt? 

27 



EXPOSITIE VAN DE 
TELOORGANG 





Tijdens de zomerperiode heeft een groot aantal activiteiten 

plaats in Borgerhout; optochten, een stadssafari, een bazaar en 

een vakantiemarkt. Veel van deze activiteiten takken aan op de 

Turnhoutse baan, een belangrijke en drukke verkeersader van 

de stad. De open plek aan de Turnhoutsebaan en de Gijseistraat 

speelt hierop in en stelt zich gedurende deze periode open 

voor publiek: er wordt een enscenering gecreëerd, waarbij de 

bijzondere aspecten van de open plek naar voren komen en 

waarbij tegelijkertijd een eet- en zitgelegenheid gefaciliteerd wordt. 

Een boardwalk neemt je mee door de verwilderde tuin; je wordt 

langs ruïnes geleid van wat ooit keurige woningen zijn geweest. 

Een opengewerkte sleuf in één van de onbewoonbare huizen 

toont wat zich erachter bevindt, gevoelens opwekkend die 

uiteenlopen van verbazing lol afschuw. De relalie lussen de 

leeg slaande woningen en de verwaarloosde wildernis slaal centraal. 

De boardwalk gaal over in een kleinschalige eelgelegenheid, waar 

hapjes en drankjes Ie halen zijn. Even later vindl de transformatie 

plaats waarbij de boardwalk een zilgelegenheid facilileert. 

Hel gevoeloverheersl dat je je midden in een verwilderde 

achlertuin bevindt, waarbij de huizen, de relicten en de 

bewoners, zowel mens als dier, hun verhaal willen vertellen. 
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TURNHOUTSE BAAN - STENEN BRUG 

Gelegen aan een redelijk grote kruising aan de Tumhoutsebaan is 

deze plek te vinden; op het oog een bescheiden kavel dat enigszins in 

het niet valt tussen de grootschalige bebouwing als buur. De ruimte zelf 

heeft een groen karakter, echter wel met een voorkeur voor onkruid. 

Een groot reclamebord zwaait de scepter; daar zijn alle ogen op 

gericht. Het silhouet van een tot de verbeelding sprekend huisje 

stelt zich ietwat verlegen op naast dit grote commerciële gebaar; 

samen een stedelijk decor vormend. Een donkere schutting 

verbindt de twee gevels met het reclamebord en verhindert de 

aanschouwer het zicht van wat zich achter dit geheel afspeelt. 

Enkele lage hekwerkjes vormen de afbakening tussen openbare 

ruimte en privaat binnengbied. Enerzijds houden ze de automobilist 

op afstand, anderzijds is hun maatgeving zodanig dat voetgangers 

uitnodigd worden het gebiedje te betreden. Onder het reclamebord 

is een klein waarschuwingsbordje bevestigd om enige duidelijkheid 

te verschaffen over het gebruik van de groene ruimte: 'Dit is geen 

hondenweide". De aanwezigheid van vuilniszakken geeft de indruk dat 

de ruimte klaarblijkelijk wel als illegale stortplaats gebruikt kan worden. 

Enkele boomtoppen schieten omhoog vanachter het reclamebord; 

wellicht is er meerte beleven is dan wat je in eerste instantie te zien krijgt. 
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Het achtergebied van deze plek aan de Turnhoutse baan loopt 

door tot aan het Werkhuys; een initiatief waarbij ruimte beschikbaar 

wordt gesteld voor kunstenaars, verenigingen en buurtbewoners. 

Mensen komen samen en proeven van ieders eigen opvatting 

van wat cultuur inhoudt. Er vinden kunsttentoonstellingen 

plaats, dansvoorstellingen, theatervoorstellingen en workshops. 

Een lineair element boort zich door de schutting heen en verbindt het 

opengestelde gedeelte van de braakliggende grond met het verborgen 

achtergebied. Tegelijkertijd wordt er een ruimtelijke link gelegd met het 

Werkhuys: het Werkhuys krijgt een entree aan de Tumhoutsebaan. Het 

element is eenwand, die zich aan de Turnhoutsebaan heeftomgevouwen 

tot object waarin wisselende units geschoven kunnen worden. Dit 

object haakt in op de dualiteit die de plek eigen is; enerzijds stelt het 

zich open als voorkant, anderzijds wordt het gebruikt als achterkant. 

Op momenten dat er activiteiten plaatsvinden in het Werkhuys, wordt 

er een loket-unit in het object geschoven en fungeert het element als 

entree. Op momenten dat er geen activiteiten plaatshebben in het 

Werkhuys, maakt de loketfunctie plaats voor een banale puincontainer, 

zodat mensen een alternatief geboden wordt voor de illegale sluikstort. 

Hoe dieper het element zich in het verborgen gedeelte boort, hoe 

informeler de wand wordt: de wand wordt steeds lager met als gevolg 

dat er een sequentie ontstaat van net overheen kunnen kijken, 

naar makkelijk overheen kunnen stappen tot uiteindelijk volledige 

bewegingsvrijheid metde keuze om al dan niet het Werkhuys te betreden. 

Vooreen momentwordt hetachtergebied opengesteld, waarbij het publiek 

varieert van cultuurbezoeker tot nieuwsgierig gemaakte vuilnisstorter. 
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Twee huisjes lijken de enige ove~evenden te zijn van datgene wat 

er op deze plek heeft plaats gevonden. Hoewel ze beide niet langer 

bewoond worden, hebben ze hun trots niet ve~oren; ze hebben 

zich eenvoudigweg gedistantieerd van de rest van het bouwblok. 

De strakke witte gevel van het VDAB-gebouw bekleedt de tweede 

rang, maar lijkt niet tevreden met deze situatie. Door de groene 

vlakte te negeren, probeert deze gevel zich een eersterangs positie te 

verwerven in de onderbroken rooilijn; alsof het hotel daadwerkelijk zijn 

nieuwe buur is geworden. De overige gebouwtjes uit het achte~iggende 

gebied lijken niet zo zeker van hun zaak als het VDAB-gebouw; ze 

worden blootgelegd en gaan enigszins ontdaan met deze situatie om. 

De zijgevel van het hotel overziet het hele gebeuren met enige 

weemoed. De onderzijde van deze gevel probeert nog te vertellen 

hoe het vroeger geweest Is, echter de bovenzijde lijkt zich te hebben 

neergelegd bij het feit dat er hoogstens een functie als veredeld 

reclamebord in het verschiet ligt. Langs deze gevel loopt een 

doodlopend pad, eindigend in de groene wildemis van het binnengebied. 

De omheiningen van het perceel willen duidelijk maken dat 

ze niet over één kam geschoren dienen te worden: waar de 

ene een ongeïnteresseerde en slonzige indruk maakt, lijkt de 

andere het achtergelegen gebied van waarde te willen voorzien. 
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Gekoppeld aan het zomerprogramma van de stad Antwerpen "geen 

zomer zonder A" worden gedurende de zomermaanden, van mei tot 

september, de rollen omgedraaid: de twee huisjes komen letterlijk in de 

spotlight te staan. De zijgevels worden tijdelijk ingepakt met wit doek 

waarop in de avonduren films geprojecteerd worden. Ten tijde van de 

schemering, wanneer de film nog niet draait, kunnen er boodschappen 

op het doek geprojecteerd worden; bijvoorbeeld het programma van 

de andere activiteiten in het kader van "geen zomer zonder A", of de 

verschillende films die nog vertoond zullen worden. Deze beelden 

zijn goed zichtbaar voor de wachtende auto's voor de stoplichten. 

Een promenade biedt een route door het gebied en transformeert zich 

tot tribune op die plaatsen waar de zijgevels van de huisjes eromvragen. 

Alle aspecten van het gebied worden zichtbaar gemaakt; de huisjes 

tonen hun achterkanten, het binnengebied zelf wordt tastbaar en 

de aangelegen gevels kunnen van dichtbij aanschouwd worden. 

Toch blijft er ook een gepaste afstand aanwezig; het gebied kan 

van dichtbij ervaren worden, maar laat zich nergens echt aanraken. 

De tribune zelf gaat een zeer zorgvuldige dialoog aan met de aangelegen 

omgeving; de opgang heeft zich gehouden aan de grenzen die door de 

hekwerken zijn opgesteld. Aan de ene zijde wordt gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden die de verspringende rooilijn biedt, aan de andere 

zijde boren de treden zich brutaal door de schutting heen. Waar de 

treden aan de binnenkant ats tribune fungeren, dienen ze aan de 

buitenkant van de schutting als traptreden om het gebied te betreden. Op 

subtiele wijze worden de voorbijgangers gewezen op de aanwezigheid 

van het tijdelijke meubel in het gebiedje; de stoep wordt op sommige 

plekken voor een moment overgenomen door de presentie van de 

promenade: loep je door of geef je gehoor aan je nieuwsgierigheid? 
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PLANTIN MORETUSlEI- BARON JOOSTENSTRAAT 

Direct aan het spoor gelegen is deze plek te vinden, enkele honderden 

meters verwijderd van halte centraal stationVoor de automobilisten 

die onder het spoor door de negentiende eeuwse gordel ingaan, 

is deze plek de eerste aanblik van wat de gordel te bieden heeft 

Een bedroevend reclamebord kondigt de komst van nieuwe en moderne 

appartementen aan. Enkele sprietige uitgroeisels steken boven de 

omheining uit en verraden dat de bouwwerkzaamheden nog niet 

begonnen zijn. De begroeiing van het binnengebied lijkt zich te hebben 

neergelegd bij de regels die zijn opgesteld door de aanwezigheid van 

de houten afscheiding. Toch probeert ze aan het regime te ontsnappen 

door onopvallend onder de schutting door te sluipen; de erfgrens 

wordt ietwat diffuus. De houten afbakening tussen openbare ruimte 

en braakliggend terrein is voorzien van de graffiti-tekst "no borders 

no nations". Enige zelfreflectie lijkt op zijn plaats. De schutting biedt 

de mogelijkheid om door de spleten heen te gluren naar wat zich 

hierachter bevindt, echter niemand lijkt zich over dit feit te verheugen. 

De twee grote aanliggende gevels zijn kaal en afgebladderd. 

Tegelijkertijd zijn het deze gevels die datgene inkaderen 

wat door het opengevallen binnengebied wordt blootgelegd; 

een compositie van contrasten die samen een representatie 

vormen van dat deel dat buiten de leien van Antwerpen ligt. 
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De Kievitbuurt staat onder druk: gekoppeld aan de komst van de tweede 

stationstoegang ontstaan er grote bouwprojecten die de kleinschalige 

stedelijke structuur verbrijzelen. Woningen maken plaats voor kantoren 

en de lokale bewoners structuur wordt vervangen door een toekomstige 

stroom van forenzen die zich tijdens werkuren door het gebied begeven. 

Het project kent vele voor- en tegenstanders die omwonenden op hun 

hand proberen te krijgen: elk medium wordt hiervoor aangegrepen. 

De plek ligt in het zicht; zowel voor de automobilisten als voor 

treinpassagiers. De verpauperde gevels transfonneren zich tot 

uithangbord: ze bieden de mogelijkheid je mening zichtbaar te 

maken door middel van tijdelijke graffiti. Tegen de gevel wordt een 

groot schoolbord gemonteerd. Krijt is het middel waannee hierop 

tekst en uitleg gegeven kan worden; de bank met krijtbakken 

voorziet in materiaal en biedt de mogelijkheid het gehele schoolbord 

te aanschouwen. Een regenbui zal het krijtbord schoonvegen 

en de mogelijkheid geven hier nieuwe meldingen te maken. 

Een installatie van kooiladders en hangbrugsystemen voorziet in 

de toegankelijkheid van het bord. De kooiladders zijn bevestigd 

aan een rails, waardoor het hele geveloppervlak bereikbaar wordt 

gemaakt. De combinatie van de verschuivende ladders en de 

tijdelijkheid van de krijttekeningen creërt een dynamisch beeld. 

Je bevindt je op het grensvlak van openbare ruimte, bebouwing, 

braakliggende grond en een disproportioneel nieuwbouwproject 

en er wordt je een mogelijkheid geboden om je hierover uit te laten. 
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SLOT 

Hopelijk is Urban Decisions in staat geweest om tot de verbeelding te 

spreken en om de getoonde visie met overtuiging neer te zetten. 

De uitwerking van Urban Decisions beperkt zich niet tot de tijdsduur 

waarop de ingreep plaatsvindt. De mensen, voor wie de open plekken 

nu een plaats bekleden in de ruis van de stad, zullen niet langer 

argeloos aan deze ruimtes voorbijgaan. De momenten waarop het 

mogelijk was om de opengevallen locaties te gebruiken zullen even 

opgeroepen worden in hun herinneringen, gesteund door de eventuele 

sporen die de ingrepen hebben achtergelaten. De opengevallen plaats 

heeft een nieuwe betekenis gekregen en de waardering voor de plek in 

haar huidige vorm zal groeien. 

De stad zal veranderen; de ingrepen zijn tijdelijk, maar hun invloed zal 

de tijdelijkheid ontstijgen. 
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