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5This thesis began with a thorough analysis of five museum 
buildings by architects who use a shared philosophy for 
their architecture. The buildings are distinguished by a high 
technological execution, with a modest look in relation with the 
art instead of following the trend of spectacular architecture. 
These buildings strive for an intellectual abstraction with simple 
shapes and minimizing the appearance. This is accompanied by 
active contextualism and an efficient program-based structure. 
This became the joint research of graduation studio Centre for 
Contemporary Art.

There are three main themes that are explored further in this 
report. First, the development of the urban fabric of Antwerpen-
Zuid. The southern district of Antwerp has a long history that goes 
back to the construction of the Zuidkasteel. This was demolished 
in the 19th century together with the Spanish city walls to allow the 
city to grow and a new district to build, what became the southern 
district as we know it today. Port activities also played an important 
role till late 1960s in the Zuid and has left clear traces in the area 
of those days. Even today, the area is still in development. But the 
focus is not on buildings but rather on a qualitative boost to the 
public space (Scheldekaaien and the former Zuiderdokken).

Since High-tech movement of the 1960s, large flexible spaces 
are a topic within the museum architecture. The goal was to 
create a museum architecture that has been freed of content. The 
building is a striking and abstract structure that is independent of 
its artistic content. Partly thanks to high flexibility it is possible to 
make modifications to the requirements and wishes of the users. 
The high-tech movement had technology as a central starting 
point and inspired a generation of international architects. The 
architects used a integrated design philosophy which led to an 
architecture with a strong ‘technical’ look. Integrated design is a 
different way of approaching the design, identified by a precise 
approach of programmatic efficiency, related to previously 
estimate assumptions. An integral design can be measured by 
the interpretation of the effective demand of a program. In an 
integral design the objective is to create a machine, wherein the 
expression is a result of efficient functionalism of the concept. This 
ideal can be achieved if there is a balance between efficiency and 
simplicity.

Abstract

English  Nederlands
Deze scriptie begon met een zeer grondige analyse van 5 
museumgebouwen van architecten die gebruik maken van 
een gedeelde filosofie voor hun architectuur. De gebouwen 
zijn herkenbaar aan een hoogwaardige technische uitwerking, 
waarmee ze zich bescheiden opstellen t.o.v. de kunst en niet 
meegaan in de trend van spektakel architectuur. Deze gebouwen 
streven naar een intellectuele abstractie met eenvoudige vormen 
en met het minimaliseren van de uiterlijke verschijning. Dit 
gaat gepaard met een actief contextualisme en een efficiënte 
programmatische opbouw. Dit werd het gezamenlijk onderzoek 
van afstudeeratelier Centre for Contemporary Art. 

Er zijn drie hoofdthema’s die in dit rapport verder zijn onderzocht. 
Allereerst de ontwikkeling van het stedelijk weefsel van het 
Antwerpse Zuid. De wijk Zuid in Antwerpen kent een lange 
geschiedenis die terug gaat tot de bouw van het Zuidkasteel. 
Dit werd in de 19e eeuw gesloopt samen met de Spaanse 
omwalling om de stad te laten groeien en een nieuwe stadswijk 
aan te leggen wat later het Zuid is gaan heten. Ook speelde 
de havenactiviteiten tot eind jaren ‘60 van de vorige eeuw een 
belangrijke rol voor het Zuid en heeft duidelijke sporen in het 
gebied achter gelaten. Het gebied is vandaag de dag steeds in 
ontwikkeling. De focus ligt echter niet op de gebouwen maar op 
een kwalitatieve impuls voor de publieke ruimte (Scheldekaaien en 
gedempte Zuiderdokken).

Sinds de Hightech beweging uit de jaren ’60 zijn grote flexibele 
ruimtes een thema binnen de museumarchitectuur. Het doel was 
het creëren van een museumarchitectuur die bevrijd is van de 
inhoud. Het gebouw is een sprekende en abstracte structuur die 
onafhankelijk is van de artistieke inhoud. Mede dankzij een hoge 
flexibiliteit wordt het mogelijk aanpassingen te maken aan de eisen 
en wensen van de gebruikers. De hightech beweging had de 
techniek als centraal uitgangspunt en inspireerden een generatie 
internationale architecten. Deze architecten hanteerde een 
integrale ontwerpfilosofie wat leidde tot architectuur met een sterke 
‘technische’ uitstraling. Integraal ontwerpen is een andere manier 
van benaderen van het ontwerp, het identificeert zich door een 
precieze aanpak van programmatische efficiëntie, gerelateerd aan 
eerder geschatte aannames. Een integraal ontwerp kan worden 
gemeten aan de interpretatie van de efficiënte van de vraag van 
een programma. Bij een integraal ontwerp is het doel een machine 
te creëren, waarbij de expressie een resultaat is van efficiënt 
functionalisme van het concept. Dit ideaal kan worden bereikt als 
er een balans is tussen efficiëntie en eenvoud.
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7Samen met elf studenten heb ik in februari 2015 gekozen voor het 
atelier Centre for Contemporary Art met de uiteindelijke opgave 
om een museum voor Moderne Kunst te ontwerpen. Het startpunt 
van het atelier Centre for Contemporary Art begon voor iedereen 
met een analyse van een gebouw, onderdeel van het gezamelijk 
voorbereidend onderzoek. Elk duo kreeg een museumgebouw 
uit de recente architectuurgeschiedenis toegewezen om te 
analyseren. In mijn geval was dit het Sainsbury Centre for Visual 
Arts, ontworpen eind jaren zeventig door de Britse architect 
Sir Norman Foster. Zijn ontwerpbenadering heeft een zekere 
invloed gehad op mijn individuele project. Het ontwerpen van een 
museum voor Moderne Kunst was een zeer uitdagende omdat 
geen gebouw zo complex is als een museum. Er dienen met veel 
verschillende aspecten rekening gehouden te worden en naast 
de expositiezalen, bestaat het museum tegenwoordig ook uit een 
restaurant, een winkel, kantoren, etc. Een zeer uitdagende opgave 
wat van ons als student architectuur veel creativiteit, ontwerpen 
vermogen en onderzoek vraagt. 

Bij de TU Eindhoven heb ik de vrijheid gekregen om binnen het 
afstudeeratelier Centre for Contemporary Art een eigenzinnig 
ontwerp te realiseren en waar nodig bijgestuurd te worden door 
middel van kritisch en nuttig commentaar. Ik wil daarom de 
docenten Martien Jansen,  Christian Rapp en projectbegeleider 
Marco Notten hartelijk bedanken voor hun steun, begeleiding en 
vertrouwen. Tot slot wil ik mijn medestudenten in het bijzonder 
bedanken van afstudeeratelier Centre for Contemporary Art. 
De discussies en hun feedback hebben bijgedragen aan mijn 
architectonische ontwikkeling.

Tot slot wens wens ik u de veel lees- en studieplezier toe. 

Carlo Laatst

Voorwoord
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Introductie

Kijkend naar zowel de geanalyseerde 
musea als de bezochte musea zijn er een 
aantal onderwerpen die mij fascineren:

1. Allereerst de historische ontwikkeling 
van het stedelijk weefsel. Elke 
locatie heeft zijn eigen karakter en 
verteld zijn eigen verhaal, dit wordt 
ook wel de genius loci genoemd. 
Interessant is om te kijken welke 
positie je moet innemen met het 
museum.Voegt het zich toe in de 
stedelijk weefsel? Welke relatie gaat 
het museum aan met de stedelijke 
structuur? Hoe kan het museum 
de historische gelaagdheid van het 
gebied respecteren en behouden? En 
hoe kan het museum inspelen op de 
toekomstige stadsontwikkeling? Ook 
uit het gezamenlijke statement wat 
met de groep is opgesteld is een van 
de uitgangspunten dat het gebouw 
een duidelijke relatie aangaat met de 
omgeving. Hierdoor is het belangrijk 
om een goed besef te hebben van de 
historische gelaagdheid van de locatie. 

2. Tweede thema wat ik interessant 
vind, is de invloed van technologische 
ontwikkelingen op de architectuur. 
Nieuwe ontdekkingen in de 
bouwtechniek en materialen 
zorgden ervoor dat architecten 
konden experimenteren. Centraal 
in de moderne benadering 
staat het verlangen om de oude 
maatschappelijke, politieke en 
architectonische opvattingen omver 
te werpen en daar een nieuwe 
stijl voor in de plaats te brengen. 
Deze vrijheid van de architect is 
gebonden aan de constructieve en 
industriële mogelijkheden. Vooral de 
bouwtechnische toepassingen vind 
ik erg interessant aangezien het een 
verbetering van de leefomgeving en 
gebouwde omgeving kan opleveren 
bijv. op het gebied van duurzaam 
bouwen. Hoe helpt techniek de 
samenleving verder? Hoe maakt 
techniek ons leven makkelijker en 
leuker? 

3. Tot slot, de intrede van de aanvullende 
functies in de museumgebouwen. 

De komst van het café, winkel en 
andere niet-museumgerelateerde 
functies in het museumgebouw 
is te danken aan het feit dat de 
overheid steeds verder terugtrekt 
als culturele hoeder en hierdoor een 
extra bron van inkomsten nodig is. 
Deze ondersteunende functies zijn 
steeds vanzelfsprekender geworden. 
Mij lijkt vooral de wisselwerking 
interessant tussen de verschillende 
programma onderdelen. Dit is bijv. 
goed kunt zien bij het Sainsbury 
Centre for Visual Arts, ontworpen 
door Norman Foster. Hierbij paste hij 
een integrale benadering toe zowel 
op het gebied van bouwtechniek 
(alle installaties en secundaire 
ruimtes in de constructieve zone) als 
de programmatische opbouw. De 
verschillende programma onderdelen 
werden functies versterken elkaar. Er 
is interactie en een wisselwerking met 
de onderwijsfuncties en de museale 
functies in het gebouw. 

Fascinatie



11Uit het theoretisch kader kan worden 
opgemerkt dat technologische 
ontwikkelingen als gevolg van de oorlogen 
in de eerste helft van de 20e eeuw 
hebben geleid tot nieuwe mogelijkheden 
op het gebied van architectuur. Deze 
ontwikkelingen hebben architecten de 
mogelijkheid gegeven te experimenteren 
met nieuwe materialen en technieken, 
ten koste van de op dat moment 
heersende tradities op het gebied van 
architectuur. Centraal in de moderne 
benadering staat het verlangen om de 
oude maatschappelijke, politieke en 
architectonische opvattingen omver te 
werpen en daar een nieuwe stijl voor in 
de plaats te brengen. Deze vrijheid van de 
architect is gebonden aan de constructieve 
en industriële mogelijkheden. 

Als gevolg van sociale en technologische 
ontwikkelingen is de museumarchitectuur 
steeds aan veranderingen onderhevig. 
Onder invloed van de toenemende 
economische druk, en een terugtrekkende 
overheid, zoekt het museum naar 
alternatieve financieringsmethoden. 
Hierdoor worden aanvullende functies, 
zoals een museumwinkel of café steeds 
vanzelfsprekender. 

Door de technische innovatie 
veranderde het museum in een echte 
tentoonstellingsmachine. Een goed 
voorbeeld hiervan is het is het Sainsbury 
Centre, ontworpen door Norman Foster.
Door middel van een integrale benadering 
op bouwtechnisch gebied, krijgt het 
gebouw een hoge flexibiliteit. Door 
meerdere programmaonderdelen te 
integreren onder één dak, ontstaat 
er synergy en versterking tussen de 
verschillende functies.

De overheid wil dat Vlaanderen in 2020 
bij de top 5 van Europese regio’s hoort. 
Cultuur dient hierin een belangrijke rol 
te spelen. Om aan dit verlangen te 
voldoen wil de overheid dat het M HKA 
een boegbeeld voor de cultuur van 
Vlaanderen wordt. In het culturele veld 
en bij de Vlaamse overheid leeft al langer 
het besef dat het M HKA kampt met een 
aantal (infrastructurele en andere) noden. 
Uit verschillende overheidsrapporten 

en nota’s komt voort dat het huidige 
M HKA een sterk internationaal profiel 
en een voortrekkersrol in eigen land 
dient uit te bouwen. De eisen die hieruit 
worden opgesteld zorgt ervoor dat de 
huidige huisvesting (de graansilo) van 
het M HKA niet meer voldoet, er zijn 
zowel maatschappelijke knelpunten 
als architectonische knelpunten. De 
architectonische knelpunten zijn onder 
andere het feit dat het gebouw zich 
afsluit van de publieke ruimte waardoor 
het zijn stedelijke situatie onderbenut, 
een te gedrongen onthaal, een slecht 
circulatiepatroon wat de organisatie van 
tentoonstellingen, en de logistiek van 
op- en afbouw van tentoonstellingen 
bemoeilijkt.

Motivatie & Relevantie
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Introductie

Hoe draagt hoogwaardige architectuur 
en techniek bij aan het aangenaam 
functioneren van het nieuwe museum, dat 
zich voegt in de historische context van 
Antwerpen?

Deelvragen
1. Welke invloed heeft de historische 

ontwikkeling en huidige 
stadsontwikkeling van ‘t Zuid op het 
museumontwerp?

2. Hoe dragen aanvullende functies en 
de flexibiliteit van ruimten bij aan een 
goed gebruik van het museum?

3. Hoe kan een integrale 
ontwerpbenadering en innovatieve 
technieken het gebruik verhogen en 
de identiteit vergroten?

Onderzoeksvraag



13Methodiek
•	 Bevindingen en conclusies uit M3 

koppelen aan onderzoek 
•	 Literatuurstudie naar flexibiliteit, 

innovatie, integrale ontwerpbenadering 
in de architectuur.

•	 Locatie analyse: functiekaart, 
verkeerstromen, historische analyse.

•	 Interviews (met o.a. Labo A, M.HKA)
•	 Ontwerpend onderzoeken 

- Tekeningen / schetsen 
- Massastudie 
- Modellen 
- Maquettes

•	 Referentieonderzoek

Doelstelling
Ik wil dat het nieuwe Museum voor 
Hedendaagse Kunst in Antwerpen een 
architectonisch passende identiteit heeft 
die zich voegt bij de stedenbouwkundige 
situering van Antwerpen en inspeelt op 
de stedenbouwkundige ontwikkeling. De 
verschillende functies hebben een sterke 
band, versterken elkaar en dragen bij 
aan een goed gebruik van het museum. 
Het museum heeft, dankzij een integrale 
ontwerpbenadering en toepassing van 
hoogwaardige, innovatieve technieken, een 
aangenaam functioneren.

Methode en Doelstelling
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1. Museum Centre Georges Pompidou in het 
centrum van Parijs, gebouwd in 1972-1977, 
ontworpen door Renzo Piano en Richard Rogers. 
Het gebouw is als het ware binnenstebuiten 
gekeerd. De externe stellages, ontluchtingsbuizen, 
gangen, roltrappen en flexibele ruimte creëren een 
museumarchitectuur die bevrijd is van de inhoud.
geheel. 

De opkomst van de moderne kunst 
aan het begin van de 20e eeuw heeft 
geleid tot een nieuw type museum. Het 
museum voor moderne kunst onderscheidt 
zich van het traditionele museum, 
zoals ontstaan in de Renaissance. 
Technologische ontwikkelingen als gevolg 
van de oorlogen in de eerste helft van 
de 20e eeuw hebben gezorgd voor 
nieuwe mogelijkheden op het gebied van 
architectuur. Deze ontwikkelingen hebben 
architecten de mogelijkheid gegeven te 
experimenteren met nieuwe materialen 
en technieken, ten koste van de op 
dat moment heersende tradities op het 
gebied van architectuur. Centraal in de 
moderne benadering staat het verlangen 
om de oude maatschappelijke, politieke 
en architectonische opvattingen omver te 
werpen en daar een nieuwe stijl voor in 
de plaats te brengen. Deze vrijheid van de 
architect is gebonden aan de constructieve 
en industriële mogelijkheden.

Omstreeks 1960 publiceerde in Engeland 
een groep van jonge architecten onder 
naam Archigram een reeks futuristische 
ontwerpen. In hun vaak visionaire 
architectuur namen zij de techniek als 
centraal uitgangspunt. Archigram stelde 
service structures voor: constructieve 
draagsystemen ter grootte van complete 
wijken waarin men later naar behoefte 
woningen en bedrijfsruimten zou kunnen 
bouwen met behulp van prefab modules. 
De bouwtechnische onderbouwing 
van deze utopieën bleef grotendeels 
achterwege, maar de futuristische 
schetsen daarvan inspireerden een 
generatie internationale architecten tot 
architectuur met een sterke ‘technische’ 
uitstraling, een bouwwijze die nu bekend 
staat als hightech-architectuur. 

De Hightech beweging uit de jaren ‘60 
zette een interessante nieuwe trends 
in de architectuur. De introductie van 
een beweegbare skeletstructuur die 
flexibiliteit toe laat in het gebruik, zoals in 
het ontwerp van Centre Pompidou door 
Richard Rogers en Renzo Piano in Parijs. 
Nieuwe musea worden gezien als een 
voorbeeld van een ingenieurs-utopie: een 
kinetische, dynamische machine (Marotta, 
2012). Dezelfde filosofie is toegepast 

bij het Sainsbury Centre for Visual Arts 
(1977) door architect Norman Foster. 
Het ruimtevakwerk is samengesteld uit 
geprefabriceerde wand- en dakelementen 
die eenvoudig te vervangen zijn. In 
dit vakwerk zijn ook de installaties 
opgenomen. De externe roltrappen en 
flexibele ruimte van het Centre Pompidou 
creëren een museumarchitectuur die 
bevrijd is van de inhoud. Als een container, 
omarmt het museum de tegenstellingen 
van het modernisme en is het een 
sprekende en abstracte structuur die 
onafhankelijk is van de artistieke inhoud.

“Eerst is er de schok: als een buitenaards 
‘ding’ dat zich met geweld een plaats in de 
bestaande structuur van de stad veroverd 
heeft, zo doet het Centre Pompidou bij een 
eerste kennismaking aan. De glazen huid 
van de veertig meter hoge staalconstructie 
is verborgen achter een netwerk van 
stellages, ontluchtingsbuizen, gangen en 
roltrappen. Maar al gauw wordt duidelijk 
dat het een gigantische cultuurmachine 
is die als een bodybuilder zijn (kunststof) 
spierballen toont. Ondanks het hightech-
voorkomen bootst deze architectuur meer 
dan ooit organische structuren na: door 
de met glas beklede tunnels rond de 
trappen beweegt de bezoeker zich als in 
het spijsverteringskanaal van het gebouw, 
dat een vrije blik op zijn zuurstof- en 
energiebanen toestaat. Zolang het aanbod 
van tentoonstellingen, lezingen, concerten, 
film en nieuwe media attractief blijft, zal het 
gebouw van Rogers en Piano als cultureel 
stofwisselingstelsel blijven functioneren.”1 
(Gympel, 1996).

Na enkele jaren bleek het idee 
van optimale flexibiliteit en open 
verdiepingsvloeren zonder constructieve 
elementen echter niet te stroken met 
de praktische problemen van het 
museumbeleid. Daarbij ging het vooral 
om de eisen aan het binnenklimaat en 
belichting. Er volgde een ingrijpende 
verbouwing waarbij de afdeling moderne 
kunst een traditioneler interieur kreeg met 
een groter aantal vaste constructieve 
elementen. De hoofdconstructie van het 
gebouw kon daarbij echter ongewijzigd 
blijven. 

Theorie
Hightech
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2. Onderscheid in flexibiliteitstypen binnen 
Ruimtelijke en Functionele flexibiliteit

Flexibiliteit is de eigenschap van een 
gebouw of bouwproduct die aanpassing 
aan de eisen en wensen van de gebruikers 
mogelijk maakt (Gijsbers, 2011). 
Doorgaans komt flexibiliteit in twee fasen 
aan de orde:
1. Flexibiliteit tijdens het bouwproces
2. Flexibiliteit tijdens de gebruiksfase van 

een gebouw

Flexibel gebruik van ruimte op nationaal 
en internationaal niveau vindt plaats 
vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw. 
Internationaal vooraanstaande architecten, 
zoals Le Corbusier, Eric Mendelsohn en 
Ludwig Mies van der Rohe, richten zich 
in die tijd in toenemende mate op de 
massawoningbouw en zoeken vanwege 
de minimale afmetingen van woningen naar 
een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik. 
Het breed omarmde functionalisme, 
biedt een kader voor nieuwe concepten, 
waarin functionele doelmatigheid de 
primaire drijfveer is voor de vormgeving 
en constructieve doelmatigheid en 
als doel heeft om materialen zoveel 
mogelijk in overeenstemming met hun 
eigenschappen toe te passen. De 
rationele benadering van de techniek in 
deze stroming werkt ondersteunend door 
middel van technische vernieuwingen 
in de bouw, zoals massaproductie, 
prefabricage, standaardisatie en 
normalisatie, die een innovatieve impuls 
voor de massawoningbouw toegankelijk en 
toepasbaar maakt.

Volgens Gijsbers (2011) kan 
procesflexibiliteit worden gedefinieerd als 
keuzevrijheid en zeggenschap voor de 
eerste gebruiker(s) ten aanzien van het 
gebouwontwerp tijdens de ontwerpfase en 
de uitvoeringsfase van het gebouw.

•	 Ontwerpflexibiliteit: de ontwerpfase 
biedt ruimte voor keuzes voor de 
gebruiker.

•	 Realisatieflexibiliteit: het ruw- of 
afbouwproces biedt ruimte voor 
keuzes voor de gebruiker.

Anders dan bij procesflexibiliteit gaat het 
bij gebruiksflexibiliteit om veranderingen 
ten opzichte van een bestaande situatie. 
Een verandering kan nodig zijn omdat een 

gebruiker bijvoorbeeld niet meer
tevreden is met de kwaliteit, omvang of 
indeling van de huidige gebruiksruimte. 
De gebruiksflexibiliteit van het gebouw 
bepaalt in hoeverre het mogelijk is om 
de gebruiksruimte te veranderen zodat 
deze weer beantwoordt aan de behoeften 
van de gebruiker. Het vermogen van 
een gebouw om tijdens de gebruiksfase 
(met beperkte bouwtechnische ingrepen) 
ruimtelijke en functionele veranderingen te 
ondergaan, afgestemd op de specifieke 
en persoonlijke wensen en eisen van de 
gebruiker(s).

Ruimtelijke flexibiliteit maakt het mogelijk 
om de afmetingen, vorm en uitstraling 
van de ruimte te veranderen. Dit is 
onafhankelijk van de functie van de ruimte 
en van het voorzieningenniveau. Het is
mogelijk dat een verandering plaatsvindt 
zonder bouwkundige ingreep. In de 
meeste gevallen zal echter een beperkte 
bouwkundige ingreep nodig zijn. Er 
zijn verschillende soorten ruimtelijke 
flexibiliteit en kan worden onderscheiden 
in inrichtingsflexibiliteit, indelingsflexibiliteit, 
verkavelingsflexibiliteit, volumeflexibiliteit. 

Volgens Gijsbers (2011) kan functionele 
flexibiliteit ervoor zorgen dat het gebruik 
van de gebruiksruimte kan worden 
gewijzigd, zonder dat daarbij de ruimtelijke 
structuur verandert. Het gaat over de wijze 
waarop een gebruiker de beschikbare 
ruimte wil gebruiken en ook over de 

Flexibiliteit

functionele mogelijkheden die de ruimte 
aan de gebruiker biedt. Er zijn binnen de 
functionele flexibiliteit drie verschillende 
typen te onderscheiden, waarbij de 
verschillen liggen op het gebied van tijd 
en op de mate waarin een bouwkundige 
ingreep noodzakelijk is (Gijsbers 2011). 
Polyvalentie (wijziging in functie van ruimte), 
opwaarderingsflexibiliteit (de functionaliteit 
van een ruimte is met een beperkte
aanpassingsinspanning te verbeteren), 
functieneutraliteit (de capaciteit van een 
gebouw of gebouwdeel om een andere 
functie te huisvesten, zonder of met 
beperkte bouwkundige aanpassingen.).  
Bij het ontwerpen van een museum voor 
Moderne Kunst is vooral de flexibiliteit van 
de inrichting interessant.



16 Integraal ontwerpen is een andere 
manier van benaderen van het ontwerp, 
het identificeert zich door een precieze 
aanpak van programmatische efficiëntie, 
gerelateerd aan eerder geschatte 
aannames. Een integraal ontwerp kan 
worden gemeten aan de interpretatie 
van de efficiënte van de vraag van een 
programma. Een goed integraal ontwerp 
resulteert vooral in de beheersing van de 
technieken en instrumenten van machinale 
productie. Het onderzoek naar deze 
efficiënt in een ontwerp is gebaseerd op 
kennis van de hedendaagse technische 
mogelijkheden en de beheersing van 
het conceptuele ontwerp aanpak. Het 
conceptuele ontwerp aanpak dwingt de 
architect om de belangrijkste doelstellingen 
van de eisen van een gebouw te begrijpen. 
Wanneer deze wordt uitgevoerd in de 
meest rationele manier zal de bouw van 
een machine, geoptimaliseerd tot in het 
kleinste detail zijn om zijn functie uit te 
voeren. 

De filosofie van deze gebouwen is 
gebaseerd op efficiëntie, flexibiliteit in het 
programma van eisen en de mogelijke 
aanpassing aan toekomstige behoeften, 
integratie en innovatie in de bouwtechniek, 
in het materiaal en de detaillering van 
onze tijd en de efficiëntie en prestaties 
van de bouw van de architectuur. Het 
experimenteren met nieuwe technologieën 
en innovaties leidt  tot slimmer en meer 
geïntegreerde oplossingen. Voor het beste 
resultaat moet de architect de behoeften 
van het programma interpreteren de meest 
rationele wijze en letten op welke  slimme 
technische oplossingen toegevoegd 
kunnen worden om het gewenste resultaat 
te bereiken. 

De vertaling van deze visie tot een integraal 
ontwerp wordt uitgevoerd met een set 
van ontwerp principes. Deze elementen 
kunnen worden verdeeld in meetbare 
en onmeetbare principes. Meetbare 
elementen kunnen zijn; standaardisatie, 
prefabricage, innovatie en contextualisme. 
Als al deze meetbare elementen zijn 
geoptimaliseerd om bij te dragen aan de 
functie, de esthetiek ondergeschikt wordt 
gemaakt aan functie en de hiërarchie 
van deze principes zal gelijk worden. Elk 

element wordt uitgevoerd om zijn functie te 
dragen in de meest rationele manier.

Bij een integraal ontwerp is het doel een 
machine te creëren, waarbij de expressie 
een resultaat is van efficiënt functionalisme 
van het concept. Dit ideaal kan worden 
bereikt als er een balans is tussen 
efficiëntie en eenvoud. De vrijheid van de 
architect is in dit geval beperkt tot het ritme 
en de samenstelling van bouwelementen. 
De resulterende atmosfeer ontstaat uit 
functie volgt form. Wanneer deze visie 
wordt uitgevoerd in de meest optimale 
wijze, door elk element te ontwerpen op 
basis van een efficiënte, ontstaat een 
machinale sfeer.

Norman Foster pastte deze integrale 
ontwerphouding ook op programmatisch 
niveau toe. Het programma van eisen 
voor het Sainsbury Centre bestaat uit het 
onderbrengen van een kunstcollectie, 
bibliotheek, restaurant en onderwijsfuncties 
waaronder een gemeenschappelijke ruimte 
voor de academische staff. Aan de hand 
van het PvE zou men deze diverse functies 
in aparte paviljoens kunnen huisvesten. 
Norman Foster zag het anders en ging uit 
van een sterke band tussen de collectie 
en de Universiteit die les geeft over de 
geschiedenis van de kunst. Volgens Foster 
zou je alle elementen samen kunnen 
smelten, aangezien de connectie tussen 
al die elementen zo sterk is dat het niet 
meer dan logisch is om er één gebouw 
van te maken. Het samenvoegen van 
verschillende programma onderdelen 
kan leidden tot een synergie, waarbij het 
samengaan van delen meer oplevert dan 
de som der delen. Dit is relevant voor het 
museumontwerp aangezien het museum 
tegenwoordig niet alleen meer een plaats 
om kunst tentoon te stellen, maar ook  
een plaats voor ontmoeting, dialoog en 
bezinning. Het museum draagt bij aan de 
culturele identiteit van een stad.

Theorie
Integraal ontwerpen
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3. Sainsbury Centre for Visual Arts, een voorbeeld 
van een integraal ontwerp. 

4. Verschillende functies kunnen worden verenigd 
en ondergebracht in een geïntegreerde vorm.



18 en stompe hoeken zijn ook herhaald in 
zeshoekige liften van het gebouw en de 
trapeziumvormige bureaus.

Om de neoklassieke stijl  van de West 
Building, gekenmerkt door evenwicht 
en symmetrie, te verenigen met de East 
Building, wat moderne kunst herbergt, 
construeerde Pei de buitenkant van zijn 
gebouw met dezelfde roze Tenesse 
marmer dat gebruikt werd in het andere 
gebouw. Stof van hetzelfde soort 
marmer werd gemengd met beton om 
zo een gepaste kleur te maken voor de 
binnenmuren. 

Een tweede verbindende factor is 
een krachtige as-verbinding waar de 
belangrijkste ingang van de East Building 
is uitgelijnd op de West Building’s oost-
westas. Tussen de twee gebouwen is er 
een plein gesitueerd met glazen piramides. 
De marmeren tegels zijn in een driehoekig 
patroon gelegd die verwijzen naar het grid 
van de East Building. De glazen piramides 
zijn inmiddels een handelsmerk van musea 
geworden ontworpen door I.M. Pei. 

Het interieur bestaat uit een groot atrium. 
Hoewel Pei de harde randen en lijnen van 
het exterieur en driehoekige ontwerp wilde 
doorzetten in het interieur, realiseerde 
hij zich dat het beste zou zijn om deze 
lijnen te verzachten, om zo een warme en 
uitnodigende gevoel te creëren.

Het National Gallery of Art East Building 
opende voor het publiek op 1 juni 1978. 
De architect voor dit gebouw was I.M. Pei 
die bij dit project voor de uitdaging stond in 
zowel vorm als in functie, zoals een kleine 
trapeziumvormig kavel op een moeilijke 
plek, tussen  monumentale gebouwen 
van Washington. Het moest aansluiten 
op zowel de monumentale National Mall 
nabij het zuiden als op het neoklassieke 
West Building, waarmee het in harmonie 
moest zijn. Pei loste het probleem van 
de onregelmatige vorm van de kavel op 
door, in een moment van inzicht, het te 
verdelen in een gelijkbenige driehoek en 
een kleinere rechthoekige driehoek. Hij 
herinnerde zich later: 

“Ik schetste een trapezium op de 
achterkant van een envelop. Ik trok een 
diagonale lijn over het trapezium en 
produceerde twee driehoeken. Dat was 
het begin.” 

Een vroege schets toont de verdeling 
van de site in twee driehoeken. De West 
Building wordt vertegenwoordigd door de 
lijnen aan de linkerkant van de tekening, 
met de pijl wijst de sterke oost-west as 
aan. De eerste driehoek, een gelijkbenige, 
bevat de tentoonstellingsruimtes en de 
tweede, een rechthoekige driehoek,  bevat 
de functies zoals  administratieve kantoren, 
een bibliotheek en een studiecentrum 
voor kunst onderzoek. De gelijkbenige 
driehoek werd een verenigend motief 
van het gebouw. Het is terug te zien in 
de marmeren vloeren, staalconstructie 
en de ramen in het dak. Deze scherpe 

East Wing - National Gallery of Art, Washington D.C.
Case Studies

7. Conceptschets van I.M. Pei voor National Gal-
lery of Art, East Building

5. Werkschetsen van I.M. Pei voor National Gallery 
of Art, East Building

6. Maquette National Gallery of Art
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9. Perspectiefstudies Interieur East Building

8. Hoofdingang National Gallery of Art, East Building
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die zijn geselecteerd op hun vermogen 
te isoleren tegen de hitte en filteren het 
licht. Het geheel wordt ondersteund 
door dunne stalen staanders met stalen 
verbindingselementen. Een reeks 
fotocellen worden gebruikt om de externe 
weersomstandigheden te detecteren 
en sturen automatisch een motor-
aangedreven lamellensysteem aan om het 
dak tegen de elementen te beschermen 
en de hoeveelheid zonlichttoetreding te 
temperen. Het kunstlicht is georiënteerd op 
de reflecterende schermen van het plafond 
en gaat aan tijdens de schemering. Op 
deze wijze komt zelfs het kunstmatige licht 
van boven.

De wanden zijn gemaakt van niet-ingelijste 
glazen panelen, die op elkaar worden 
bevestigd middels dunne stroken van 
hetzelfde materiaal. Met de balkons, de 
traditionele materialen en de indeling op 
meerdere niveaus, moet het project de 
geschiedenis oproepen van de locatie, 
maar tegelijkertijd wordt het gezien 
als een moderne structuur voor de 
activiteiten die binnen worden uitgevoerd. 
De werkgebieden volgen de lijn van de 
helling en zijn ingericht op verschillende 
niveaus. Naast dat het een opeenvolging 
van ruimtes wordt gecreëerd, is het ook 

Op de helling van een heuvel aan  de zee 
ten westen van Genua tussen Voltri en 
Vesima ligt Punta Nave, het hoofdkwartier 
van de Renzo Piano Building Workshop. 
Het gebouw doet denken aan de  kassen 
die zo typerend zijn voor de regio aan 
de Ligurische kust. Voor het grootste 
deel bestaat het gebouw uit een enkel 
volume, gebouwd op een terrasvormige 
terrein, onder een schuin glazen dak. 
Het is een vrij klein complex ong. 1000 
vierkante meter.  Het licht speelt een 
belangrijke rol: niveaus van natuurlijk licht 
in het gebouw worden geregeld door een 
licht-responsief systeem, bestaande uit 
lamellen geplaatst op het exterieur. Het 
gebouw is toegankelijk door middel van 
een kabelbaan die de weg onderaan de 
berghelling verbindt met het gebouw. 

Het gebouw is gestructureerd als de 
vleugels van een vlinder. De kant die langs 
de opwaartse pad loopt is recht. Aan 
deze zijde loopt een interne trap die alle 
verschillende niveaus met elkaar verbindt. 
De andere kant heeft een afwisselend 
profiel, dat daalt van boven naar beneden 
en biedt een ruim uitzicht op de zee en het 
omliggende groen. Het dak bestaat uit een 
frame van gelamineerd hout geïsoleerd met 
kunststof kozijnen en dunne membranen, 

Renzo Piano - Punta Nave, Genua
Case Studies

11. Interieur van Renzo Piano Building Workshop. 
Duidelijk zichtbaar zijn de gelamineerde, houten 
constructie en de niet-ingelijste glazen gevel.

10. Conceptschets van Renzo Piano
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mogelijk om te genieten van het uitzicht op 
het omliggende landschap en de kust op 
elk niveau. De ruimte heeft geen intrinsieke 
hiërarchie of barrières: architecten van de 
studio’s, klanten, studenten en technisch 
personeel zijn allemaal samen onder 
hetzelfde hellende dak gebracht, en 
zijn zichtbaar voor elkaar op elk van de 
verschillende niveaus van het gebouw.
Het groen is één van de essentiële 
ruimtelijke onderdelen. De vorm van de 
plek is afgeleid van de van de gewassen 
en de lokale vegetatie. Samen met de 
terrassen zorgt dit voor de karakteristieke 
vorm van het gebouw. De planten die het 
gebouw omringen en doordringen zijn 
goed geworteld in de werkruimtes en zijn 
duidelijk zichtbaar door de glazen wanden.

13. Detailtekeningen van Punta Nave

12. Interieur van Renzo Piano Building Workshop. 
Duidelijk zichtbaar zijn de gelamineerde, houten 
constructie en de niet-ingelijste glazen gevel.
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om een ontwerp te leveren. Norman 
Foster was de uiteindelijke winnaar. 
Onvoorziene technische problemen en een 
overstroming in 1988 hebben de bouw 
van het Carré d’Art lang opgehouden.

De uitdaging was om een relatie aan 
te gaan met de bestaande omgeving 
maar wel een eigentijds gebouw te 
creëren. De stedelijke context van Nîmes 
had dan ook een krachtige invloed op 
het ontwerp. Carré d’Art staat als een 
grote glazen kubus met perfect zuivere 
lijnen, een belangrijk onderdeel is het 
centrale atrium, wat een verwijzing is 
naar de historische binnenplaatsen van 
Nîmes. Het atrium wordt bekroond door 
een glazen kap waardoor het licht, een 
ander fundamenteel element van deze 
architectuur, het gebouw toetreed. 

Het gebouw telt negen verdiepingen, 
waarvan slechts vier zichtbaar zijn boven 
straatniveau. Het profiel blijft daardoor 
laag en sluit aan op de schaal van de 
bestaande bebouwing. De bovenste 
twee verdiepingen zijn gereserveerd 
voor het museum en bevat ruimtes voor 
de permanente collectie en tijdelijke 
tentoonstellingen. Ze beslaan een 
oppervlakte van bijna 2.000 m² en hebben 

Het Carré d’Art - Musée d’Art 
Contemporain, kortweg ook Carré d’Art 
geheten, is een gebouw in de Franse 
stad Nîmes, waarin zich het museum 
voor moderne kunst, een mediatheek en 
de openbare bibliotheek van deze stad 
bevinden. Het is een gebouw van de 
Britse architect Norman Foster. Het Carré 
d’Art werd geopend op 8 mei 1993. Het 
gebouw dankt zijn naam aan de nabijheid 
van La Maison Carrée, een perfect 
bewaard gebleven Romeinse en een 
van de juwelen van de oude stad. Carré 
d’Art, functioneert als museum en centrale 
bibliotheek van Nimes.

Foster construeerde een gebouw van 
glas, beton en staal tegenover het 
beroemde Maison Carrée te Nîmes. 
Het gebouw biedt ruimte aan een vaste 
collectie moderne kunst, maar ook aan 
tijdelijke tentoonstellingen. Het bevindt 
zich op de plaats, waar tot 1953 het 
Theater van Nîmes was gevestigd, dat 
in dat jaar geheel afbrandde. Sindsdien 
vonden discussies plaats over de nieuwe 
invulling van de vrijgekomen ruimte. In 
het najaar van 1983 werd een prijsvraag 
uitgeschreven. Twaalf  architecten 
waaronder Franck Gehry, Jean Nouvel 
en Cesar Pelli werden uitgenodigd 

Carré d’Art, Nimes
Case Studies

15. Het schaduwrijke terrasje met uitzicht op het 
openbare plein. 

14. Carré d´Art gezien vanuit La Maison Carrée. 
De stedelijke context had een krachtige invloed 
op het ontwerp van Foster. De schaal en proportie 
is afgeleid van de perfect bewaarde Romeinse 
tempel.
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16. Het centrale atrium van Carré d´Arteen klassieke structuur doet denken aan 
de plattegrond van de 19e eeuw musea.

De opname van een galerie voor 
beeldende kunst samen met een 
mediatheek in één gebouw was toentertijd 
vrij ongewoon voor de meeste Franse 
steden. De interactie tussen de twee 
culturen, de beeldende kunst en de wereld 
van de informatietechnologie, zorgde 
voor een rijker geheel in het gebouw. Op 
de lagere niveaus zijn het archief en een 
bioscoop gehuisvest. Boven deze lagen 
zijn twee verdiepingen waar de bibliotheek 
is ondergebracht, en op de bovenste twee 
verdiepingen de tentoonstellingsruimtes 
van het museum. Op de bovenste 
verdieping is een receptieruimte wat 
uitkomt op een schaduwrijk terrasje met 
uitzicht op het openbare plein. 

De oprichting van het plein was een 
integraal onderdeel van het project. 
Leuningen, reclameborden en geparkeerde 
auto’s werden geweerd en de ruimte 
aan de voorkant van het gebouw werd 
uitgebreid, om zo een autovrije zone te 
creëren. Hierdoor ontstond een nieuwe 
sociale focus en de juiste setting voor het 
Maison Carrée. Samen met deze stedelijke 
interventies, toont het Carré d’Art aan hoe 

een bouwproject kan zorgen voor een 
krachtige katalysator. Waarmee het sociale 
en fysieke weefsel van de stad van een 
nieuwe impuls wordt voorzien.

17. De stedelijke situering van Nimes
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18. Zuidkasteel van Antwerpen omstreeks 1572

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

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

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

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

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

Historie Antwerpen-Zuid

Locatieanalyse

Ontwikkeling van het Zuid

barokstad richt zich dus eigenlijk slechts op een deel van de 
stad, met name de representatieve openbare ruimte. Het is te 
beschouwen als een patroon dat wordt geprojecteerd in de 
‘stedelijke massa’. Daarom wordt het gecombineerd met andere 
patronen of texturen, bijv. rasters of classicistische patronen 
voorbeelden van baroksteden zijn Rome en Washington DC, de 
Boulevardstructuur van Parijs en Karlsruhe. De bebouwing van 
het Zuid bestaat voornamelijk uit gesloten bouwblokken met een 
gevarieerd gevelbeeld. De bebouwing aan de Schelde waren 
voornamelijk bestemd voor de havenactiviteiten. Opvallende 
elementen in de stedelijke structuur zijn het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) gebouwd in 1890 en 
Station Antwerpen-Zuid, gesloopt in 1969. Sinds 2006 staat op 
de locatie van het voormalige station het Paleis van Justitie. 

In de loop der jaren werden de Zuiderdokken verouderd en 
te smal voor grotere en bredere schepen. Men besloot ze te 
dempen omdat de haven noordwaarts groter, moderner en 
drukker werd. Het laatste schip voer in 1967 het dok uit en startte 
men de werken om ze te dempen. Deze waren twee jaar later, in 
1969 afgerond. Hierdoor kwam ruimte vrij voor een parkeerplaats 
en werd het mogelijk om kermissen, circussen en andere grote 
evenementen te houden. De pakhuizen kwamen hierdoor leeg 
te staan maar in plaats van sloop, bleven ze meestal behouden 
en kregen een andere bestemming: woonblokken, ateliers, 
tavernes, eethuizen, huisbrouwerij ‘t Pakhuis en garages. Hierdoor 
transformeerde de wijk Zuid van voormalig havengebied naar één 
van de hipste buurten van Antwerpen.
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Toekomstplannen Zuiderdokken

Het huidige parkeeraanbod op de Gedempte Zuiderdokken 
gaat ondergronds. Hierdoor komt er ruimte vrij om het openbare 
domein opnieuw in te richten tot een kwalitatieve publieke ruimte. 
In tegenstelling tot het uitgraven en terugbrengen van water in 
de Zuiderdokken wordt er gekozen om het gebied in te richten 
als stadspark. Er is gekozen voor twee ondergrondse parkings, 
binnen de contouren van de voormalige dokken Kooldok en 
Steendok, respectievelijk het meest noordelijke en het meest 
zuidelijke van de drie oorspronkelijke dokken.

Er wordt  een ontwerper aangesteld via de wedstrijdprocedure 
van de Vlaams Bouwmeester. Daarbij  wordt van een wit blad 
vertrokken. Eerst wordt naar de mening van de bevolking gepeild 
via de online enquête. Na deze enquête legt het college een 
opdrachtformulering vast. Zowel de opdrachtformulering, als de 
integrale resultaten van de bevraging  worden meegegeven als 
briefing-document voor de ontwerpers.

De ontwerpen voor het openbaar domein en voor de 
ondergrondse parkeergarages worden maximaal op elkaar 
afgestemd. Zo bepaalt het bestek voor de ondergrondse 
parkeergarage dat het bouwwerk voldoende diep moet komen 
te liggen, zodat het geen invloed heeft op het ontwerp van het 
openbaar domein. De kandidaten voor de parkeergarage krijgen 
tevens richtlijnen mee op basis van het gekozen wedstrijdontwerp 
voor het openbaar domein. De actuele planning gaat uit van een 
operationele ondergrondse parking in 2018. De openbare ruimte 
zal rond dit jaar ook gereed moeten zijn.

19. Huidgie situatie van de gedempte Zuiderdokken.

Toekomstplannen Scheldekaaien

Vanaf 2012 worden de Scheldekaaien heraangelegd. Over hoe 
de Scheldekaaien er na deze heraanleg zullen uitzien hebben de 
Antwerpenaren mee mogen beslissen. Om de ruimtelijke visie 
voor de heraanleg van de Scheldekaaien vast te stellen is er een 
zogenoemd masterplan Scheldekaaien, ook wel het ‘Kaaienplan’ 
genoemd, opgesteld. Dit Masterplan omvat drie pijlers, namelijk 
kaaimuurstabilisatie, verhoging van de waterkering en herinrichting 
van het openbare domein.

Bij de heraanleg zullen de oude hangars en havenkranen 
gerestaureerd worden. Er zullen ook parken en gebouwen worden 
gebouwd. Bij de heraanleg zal ook de waterkeringsmuur worden 
verhoogd. Dit is nodig vanwege de stijging van de zeespiegel 
ten gevolge van de opwarming van de aarde en de Deltawerken, 
waardoor er minder overstromingsgebieden zijn, wat ervoor zorgt 
dat het water hoger komt te staan bij springtij. Langs de stad 
gebeurt dit door de waterkeringsmuur te verhogen. Ten zuiden en 
naar de haven toe gebeurt dit door de aanleg van wandeldijken. 
Verder zullen de kaaien autoluw worden gemaakt. Ook komt wordt 
er een trambaan aangelegd. Zo blijft Antwerpen beschermd tegen 
wateroverlast en komt er een aantrekkelijke publieke ruimte voor 
de inwoners en bezoekers van Antwerpen.

Ten hoogte van de wijk het Zuid komt er aan de Schelde een 
glooiend dijklandschap. Bovenop de zacht hellende dijk bevindt 
zich een wandelpad dat een weids uitzicht biedt op stad en rivier. 
Het wandelpad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs 
diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes langs de grens 
met de wijk Sint-Andries, zittribunes met zicht op de Schelde, 
multifunctionele sportzones en een uitkijkpunt dicht bij de rivier. 
Dankzij een hellend vlak van waarop iedereen tot dicht bij het 
water kan komen wordt ook het contract met het water verbeterd.
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20. Sitering Antwerpen Zuid

Situering
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21. Functiekaart Antwerpen Zuid

Functiekaart
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Cultuur

Legenda

Onderwijs

Retail

Kantoor

Horeca

Wonen

Overig

Groen

Water
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22. Verkeerscirculatie van Antwerpen Zuid

Verkeerscirculatie
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Eenrichtingsverkeer
Tweerichtingsverkeer
Doodlopend
Trambaan
Fietspad

Legenda



32

X.X

Op de situatietekeningen van het Antwerpse Zuid is het 
stratenpatroon vergelijkbaar met de Boulevardstructuur van 
Parijs. Ook heeft het Zuid gesloten bouwblokken. Waar het 
bouwblok als een geheel is ontworpen bij Parijs is dat echter 
niet het geval bij Antwerpen. De gevel is bij elk pand anders. 
Wel is er een duidelijke driedeling aanwezig.De plint wordt door 
bedrijven gebruikt voor retail, horeca etc., de lagen bovenop zijn 
voornamelijk woningen en het bovenste deel van het pand is 
meestal voorzien van een kroonlijst. Nieuwbouw gebeurd meestal 
in de vorm van interventies. Kavels worden samengevoegd en 
de bestaande panden worden vervangen voor nieuwbouw. Deze 
nieuwbouw wijkt enigszins af in schaal en proportie ten opzichte 
van de bestaande bebouwing.

Gevelbeeld

24. Gevelbeeld Scheldestraat tussen Sint-Michielskaai en Riemstraat

22. Gevelbeeld hoekpanden Timmerwerfstraat en Waalsekaai 

23. Gevelbeeld Waalsekaai nabij Leuvenstraat en Timmerwerfstraat
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27. Gevelbeeld Waalsekaai tussen IJzerenpoortkaai en Luikstraat

26. Gevelbeeld Waalsekaai nabij Lakenstraat en Visserskaai.

25. Gevelbeeld Scheldestraat tussen Riemstraat en Vlaamsekaai



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

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

Historie Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen

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

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

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

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

28. Isometrie graansilo, de entree naar het M HKA.

‘La Nationale’ graansilo

Eerste Fase



35

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

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

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

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

Tweede fase

Wapenstraat 1

Upstream, Cockerillkaai 18

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

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



37

32. Het bouwblok van het M HKA aan de Cockerillkaai. Het hoogste gebouw betreft het appartements- en kantoorgebouw Upstream.

30. Wapenstraat 1, ontworpen door Charles Dens 31. Maquette van L´Angle, een ontwerp van Philippe Starck 
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Chronologie

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

33. Kaart van Antwerpen uit de Atlas van Loon uit 
1649.

1880

1572

1883

1881

1898

1890

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

35.  Kaart van het stedenbouwkundig plan 
Antwerpen-Zuid

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

37. Luchtfoto van KMSKA

34. Kaart van Antwerpen uit 1885

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

36. Zuiderpershuis op archiefbeeld

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

38. Luchtfoto van Station Antwerpen-Zuid

Aan het Zuiderplein verrees Het Zuid-Station. 
Dit station was een ontwerp van architect Jean 
Jules Van Ysendyck, in samenwerking met zijn 
broer, ingenieur Paul Van Ysendyck. Het gebouw 
werd in 1898 afgerond en het Zuidstation 
groeide gaandeweg uit tot het tweede belangrijke 
passagierstation van Antwerpen. Om  Antwerpen 
beter bereikbaar te maken voor de auto werd er in 
1965 begonnen met de sloop van het station. In 
1969 was de sloop van het Zuidstation voltooid.
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1880

1572

1883

1881

1898

1890

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

43. Artist impression van de Scheldekaai

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

41. Luchtfoto van het MuHKA

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

39. Pakhuis La Nationale in 1970

40. Demping van Zuiderdokken

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

42. Tweede fase MuHKA

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

44. Huidige situatie van de Zuiderdokken

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



40 Het vertrekpunt vanuit het voorbereidend onderzoek is dat naast 
het exposeren van kunst, heeft het museum voor moderne kunst 
een maatschappelijke, sociale of economische relevantie. Het 
museum stelt zich bescheiden op ten opzichte van de kunst zodat 
deze niet overheerst en gaat door middel van de architectuur een 
duidelijke relatie aan met de omgeving. De tentoonstellingsruimtes 
hebben een eigen karakter passend bij de identiteit van het 
museum, bieden ruimte aan een grote verscheidenheid aan kunst 
en stellen zich hierin flexibel op. 

Daarnaast hebben we bij dit project te maken met een bestaand 
gebouw wat niet meer voldoet aan de eisen van het M HKA. 
Volgens Liefooghe (2014) zijn de belangrijkste knelpunten met 
de huidige architectuur en infrastructuur van het M HKA zijn te 
formuleren onder acht grote noemers. Sommige hebben een 
eerder logistiek en infrastructureel, andere een eerder symbolisch 
en architectonisch karakter.

1. Ambivalente representatie van de instelling door een moeilijk  
 leesbaar gebouw (tegelijk monumentaal, reconversie en white  
 cube).
2. Het gebouw sluit zich af van de publieke ruimte waardoor het  
 zijn stedelijke situatie onderbenut.
3. Gedrongen onthaal.
4. Een moeilijk circulatiepatroon bemoeilijkt de organisatie  
 van tentoonstellingen, en de logistiek van op- en afbouw van  
 tentoonstellingen.
5. Beperkende en zeer aanwezige structuren.
6. Beperkte diversiteit tentoonstellingsruimtes.
7. Onzichtbare bibliotheek en onderzoeksafdeling.
8. Capaciteit van de depot-, kantoor- en     
 publieksbemiddelingsruimtes is te beperkt. 

Daarnaast identificeert Liefooghe vijf knelpunten in het bestaande 
profiel en de werking van het M HKA:
•	 Te schaarse werkings- en aankoopbudgetten
•	 Een ambiguë publieksprofilering: als ‘grote instelling’ wil M HKA  
 een breed publiek bedienen, maar het wil ook als een radicale  
 instelling een insider publiek bereiken.
•	 M HKA wil een geheugen opbouwen en daarbij de lokale  
 ontwikkelingen ten opzichte van de internationale ijkpunten  
 plaatsen, maar ook als radicale instelling canons bevragen.
•	 Een functioneel onaangepast museumgebouw: op  
 verschillende vlakken te klein of weinig geschikt voor de  
 verschillende deelwerkingen van het museum; Cinema Zuid zit  
 niet in het gebouw.
•	 Een symbolisch onaangepast museumgebouw voor het  
 nagestreefde M HKA, met zijn beperkte stedelijke interactie en  
 zijn traditionele white cube-zalen.

De opgave is dus vrij duidelijk. Op de huidige locatie aan de 
Leuvenstraat zal er een een nieuwe huisvesting voor het M 
HKA moeten komen. Hierbij dient nagedacht te worden over 
een grondige verbouwing of sloop gevolgd door nieuwbouw. 
De minimale kwalitatieve en kwantitatieve eisen worden uit het 

voorop gestelde Programma van Eisen gehaald (M3) en de 
huidige wensen/eisen van het M HKA. De architectonische en 
maatschappelijke knelpunten van het huidige gebouw dienen te 
worden aangepakt in hoeverre dat architectonisch mogelijk is. 

Er is gekozen voor een tentoonstellingsruimte van ongeveer 
4000m2. Deze oppervlakte is te vergelijken met die van
andere instellingen, zoals het Van Abbemuseum, Frac Nord-Pas 
de Calais en ook Schaulager. Een schaalvergroting op het gebied 
van expositie voor het huidige M HKA is niet meteen noodzakelijk. 
De hoeveelheid oppervlakte voor onthaal/café/terras/publieke 
circulatie geeft in zekere zin een vertekend beeld, aangezien het 
dakterras bij het café alleen al 1400m2 beslaat. Als we dat buiten 
beschouwing laten ligt het M HKA ergens tussen Frac en het Van 
Abbemuseum in. 

Een toename in vloeroppervlakte voor studie, documentatie 
en administratie is voor het M HKA zeker nodig. Aangezien er 
in de huidige situatie 400m2 voor de bibliotheek, 500m2 voor 
kantoren, 100m2 voor een archief beschikbaar is. Hiernaast wordt 
er een privaat depot in de havenzone gehuurd om de beperkte 
depotcapaciteit te compenseren. 

Verder kampt het M HKA met een onoverzichtelijk 
tentoonstellingscircuit. Tentoonstellingscircuits zitten verknoopt 
rond de centrale circulatie, waardoor links en rechts ‘doodlopende’ 
tentoonstellingspaden ontstaan.

Ontwerpuitgangspunten vanuit het voorbereidend onderzoek gaan 
uit dat het gebouw maatschappelijke, sociale of economische 
relevantie heeft, een duidelijke relatie tussen museum en 
omgeving d.m.v. architectuur en flexibele tentoonstellingsruimtes 
met een eigen karakter. Aanvullend op deze punten wordt er 
geprobeert integratie en innovatie in de technische uitwerking, 
materialisering en detaillering te verwerken. Aanvullende functies 
als een museumwinkel, restaurant, bibliotheek/mediatheek en 
filmhuis (Cinema Zuid). Deze aanvullende functies zijn nodig 
om een synergie en een sterke band te creëren tussen de 
verschillende programma onderdelen. Daarnaast is flexibiliteit 
een essentieel onderdeel voor het ontwerp. Dit voor mogelijke 
aanpassingen aan toekomstige behoeften.

Ontwikkeling Programma van Eisen



41Resultaat M3 (in m2) Nieuw M HKA (in m2)

Expositieruimtes 4000 4000

Auditorium 565 565

Multifunctionele zone 300 300

Bezoekersservice 190 190

Museumwinkel 300 300

Café 700 700

Kantoor 500 500

Collectieopslag en Management 350 350

Onderhoud en Operations 230 230

Kunstdepot n.t.b. 2000

Ateliers x 600

Bibliotheek x 700

Filmzalen x 500

Totaal 10935

45. Tabel programma van eisen 

M HKA in m2

Tentoonstellingsruimtes 3842

Depot/techniek/ateliers/archief 1588

Kantoren/auditorium/leslokaal/
bibliotheek

1096

Entree/café/terras/publieke 
circulatie

2484

Totaal 9010

46. Tabel programma van eisen 
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49. Kelderbak en expeditietunnel

47. Huidige situatie M HKA Bouwblok

Het huidige bouwblok van het M HKA wordt gesloopt om plaats 
te maken voor een nieuw te realiseren gebouw op het volledige 
perceel.  Het plaatsen van een vierkant blok duidelijk past niet in 
de stedelijke context. Het gebouw moet de vorm van het perceel 
volgen om aan te sluiten op de stedelijke omgeving. 

Om de bouwhoogte van het museum te beperken, wordt er een 
kelderbak gerealiseerd. Zo zal het gebouw niet te dominant in 
de stedelijke context staan. Ook wordt er een expeditietunnel 
aangelegd aan de Wapenstraat t.b.v. de logistiek. Het programma 
wordt in de vorm van een reeks terrassen gelegd, zodat de 
museumbezoeker stapgewijs afdaalt. 

Boven het maaiveld wordt een enkel volume gerealiseerd van 
staal en glas. Het volume wordt als het ware aan twee hoeken 
omhoog getrokken. Hiermee onstaat een hellend vlak wat aansluit 
op het maakveld aan de Waalsekaai. De tentoonstellingsruimte 
wordt beleefd als een grote hal waarbij een hoge flexibiliteit en vrij 
indeelbaarheid mogelijk is,

Morfologie

Research Driven Design

48. Perceel van het M HKA 
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50. Invoegen programma

51. Invoegen bouwvolume boven maaiveld
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53. Maquette groen licht, schaal 1:500

Studiemaquettes

52. Maquette groen licht 1:500
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54. Werkmaquette schaal 1:50
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55. 3d-studie naar constructieve opzet

De opzet voor de constructie is afgeleid van een streng ordenend  
grid of stramien. Dit stramien bestaat uit een herhaling van 19,5 
bij 15,75 meter. Voor de constructie onder het maaiveld is 
gekozen voor een betonconstructie. Kolommen van 800 mm en 
casettevloeren met een systeemhoogte van 700 mm. De casettes 
zijn opnieuw afgeleid van het grid. De balklaag bestaat uit een 
herhaling van 1,625 m bij 2,625 m. 

De constructie boven het maaiveld bestaat voornamelijk uit een 
lichte staalconstructie. Het vakwerk heeft een systeemhoogte 
van 1,8 meter. De kolommen hebben een dikte van 400 mm. De 
brede wanden in de twee liftkernen moeten de stabiliteit van de 
staalconstructie garanderen.

Constructie

57. 3d-studie naar constructieve opzet

56. 3d-studie naar casettevloersysteem
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58. Opzet van de balklaag 
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59. Begane grond

Plattegronden

5

4
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60. Eerste verdieping
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61. Kelder -1

13

11

10

7

111111

   0 5        10                   20

13 13 13 13

4 34

5

16



52

62. Kelder -2
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63. Kelder -3

17

18

617

7

7

4 34

   0 5        10                   20



54

64. Dakplan
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65. Boven gevel Cockerillkaai, midden gevel Wapenstraat, onder gevel Leuvenstraat.

Gevelaanzichten
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66. Langsdoorsnede en dwarsdoorsnede

Doorsneden

   0 5        10                   20
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Details

400200

1.
80

0

Reynaers elementengevel
beglazing voorzien van
zonwerende mesh

300 mm buisprofiel

160 mm buisprofiel

150 x 100 mm
rechthoekig buisprofiel

1800 mm
vakwerkconstructie

400200

Kelderbak 500 mm

67. Principedetails schaal 1:20
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68. Gevelfragment exploded view

Gevelopbouw

De gevel van het gebouw is ontworpen om snel te kunnen worden 
opgebouwd. Dit dankzij het toepassen van een elementengevel. 
De afmetingen van dak- en gevelelementen zijn gebaseerd op het 
constructieve grid. Brede aluminium goten in het dak benadrukken 
de achterliggende constructie van het gebouw. De gevels worden 
gekenmerkt brede gevelelementen om de horizontaliteit van het 
gebouw extra te benadrukken.
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69. Gevelfragment



62 De structuur van de plattegronden zijn uitgewerkt op basis van 
een streng organiserend stramien. Dit stramien bestaat uit een 
herhaling van 19,5 bij 15,75 meter. De vaste zones binnen het 
gebouw zoals trappenhuizen, liften, toiletten etc. zijn allemaal 
gesitueerd binnen één travee in de lengterichting. De functies die 
veel daglicht nodig hebben zijn zoveel mogelijk boven het maaiveld 
gesitueerd waaronder het M HKafé op de eerste verdieping. Op 
de begane grond bevindt zich de entree, de museumwinkel en
bezoekerservice. Hier start de route door het museum. In de 
eerste kelder zijn de bibliotheek, ateliers en een deel van de 
ondersteunende functies gefaciliteerd. De filmzalen en het 
auditorium zijn gesitueerd in het tweede kelderniveau. Hier 
eindigd de route voor de museumbezoeker. Het museumdepot is 
gesitueerd in het derde kelderniveau.

Programmatische opbouw
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70. Programmatische opbouw

Expositie

Museum+

Ondersteunend

Personeel

Kernen

Verkeer



64 De circulatie valt te verdelen in drie typerende patronen: de 
museumbezoeker, de filmbezoeker en het personeel. Als bezoeker 
kom je het gebouw binnen aan de noordzijde van het gebouw, 
de Cockerillkaai. Het personeel kan, naast de hoofdingang 
ook via de westzijde van het gebouw, het noodtrappenhuis en 
expeditietunnel, het gebouw betreden. De bezoekers voor het 
museum kunnen, nadat ze hun kaartje hebben gekocht bij de Art 
shop, de tentoonstellingsruimte betreden. Via de trappen, daalt 
de bezoeker stapgewijs af naar de tweede kelderverdieping. 
Hier eindigd de museumroute en kan de bezoeker via lift/trap 
bij de toiletten weer naar maaiveldniveau. De bezoeker van 
het filmhuis gaat via het trappenhuis of de lift direct naar -2 
niveau. Het circulatiepatroon van het personeel concentreert 
zich vooral op de eerste en derde kelder. Hier bevinden zich de 
museumondersteunende functies en het depot van het M HKA.

Circulatie
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71. Circulatie van museumbezoeker
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72. Circulatie van personeel
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73. Circulatie van bezoekers filmhuis
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74. Exterieur

Visualisaties
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75. Exterieur 
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76. Exterieur aan de Cockerillkaai
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77. Exterieur vanuit de gedempte Zuiderdokken
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78. Interieur
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79. Interieur op -2 niveau
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80 Het antwoord op de vraag; ‘Hoe draagt hoogwaardige architectuur 
en techniek bij aan het aangenaam functioneren van het nieuwe 
museum dat zich voegt in de historische context van Antwerpen?’ 
begon bij het driehoekige kavel van het M HKA. De driehoekige 
kavel bleek een enorme geometrische uitdaging te zijn. De 
oplossing lag deels in het aanbrengen van een streng stramien die 
verwant is aan de locatie. Het driehoekige grid volgt de contouren 
van het perceel. Het opzetten van dit stramien was mogelijk door 
een case study te doen van de National Gallery van I.M. Pei. Het 
werd een richtlijn in de ontwerpkeuzes, wat duidelijk zichtbaar 
in het ontwerp, aangezien het alle facetten van het gebouw 
met elkaar verbindt. Van de elementen in het glazen dak tot de 
cassettes in de betonvloer.  

Het museum is tegenwoordig niet alleen meer een plaats om 
kunst tentoon te stellen, maar ook  een plaats voor ontmoeting, 
dialoog en bezinning. Het museum draagt bij aan de culturele 
identiteit van een stad. Het samenvoegen van verschillende 
programma onderdelen kan leidden tot een synergie, waarbij het 
samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Door 
te kijken hoe Norman Foster dit heeft gedaan bij Carré d’Art en het 
Sainsbury Centre kon werd het duidelijk hoe twee verschillende 
culturen kunnen zorgen voor een rijker geheel in het gebouw. 
Hetzelfde effect wordt gepoogd te bereiken door middel van 
aanvullende functies zoals een bibliotheek, ateliers en filmzalen. 

Bij een integraal ontwerp is het doel een machine te creëren, 
waarbij de expressie een resultaat is van efficiënt functionalisme 
van het concept. Dit ideaal kan worden bereikt als er een balans 
is tussen efficiëntie en eenvoud. De vrijheid van de architect 
is in dit geval beperkt tot het ritme en de samenstelling van 
bouwelementen. De resulterende atmosfeer ontstaat uit functie 
volgt form. Wanneer deze visie wordt uitgevoerd in de meest 
optimale wijze, door elk element te ontwerpen op basis van 
een efficiënte, ontstaat een machinale sfeer. Hierdoor ontstaat 
een gebouw, met een passende identiteit, wat zich voegt in de 
stedenbouwkundige situering van Antwerpen en inspeelt op de 
stedenbouwkundige ontwikkeling.

Conclusie en reflectie
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