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“B 04 magazine” brengt een bureau in
constante transitie en versterking op alle
disciplines. Met het recent winnen van een
reeks markante wedstrijden in Vlaanderen
en Brussel, de investering naar een eigen
full color 3D printer en de recente inname
van een extra kantoorpand @ Luikstraat 8
exploiteren wij onze artistieke doeleinden
finaal vanuit 3 complementaire adressen op
het ‘t Zuid. Daarnaast toont “In beeld” onze
gebouwde “Duin & Park” wooninterpretatie
aan het IJzerpark te Knokke en onze
renovatie van de befaamde villa C te
Sint-Kruis, Brugge (voormalige woning /
monument architect Axel Ghyssaert).
B brand lanceert een eigen modernistische
kruk genaamd “The T + The I” en B scene
schenkt naast Frank Van Der Salm met een
eigen katern veel aandacht aan onze missie
naar meer “kunstintegratie in architectuur”.
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De “roaring twenties” van de 21e eeuw hebben hun start niet gemist en zijn
vooral gekleurd door een uiterst ongekende situatie. Deze pandemie challenged
sinds het voorjaar al onze bedrijfsmatige initiatieven, creativiteit en communicatie onderling.
Welkom in een andere wereld waarin “telewerk”, “skypemeetings” en “e-commerce” dagelijkse begrippen werden. Een wereld waarin onze perceptie verschuift naar de essentie en hoe wij als mens naast waarden en samenwerking de
dagelijkse bezigheden gaan herkwalificeren naar het topextract van “kwaliteit
an sich”. Kwaliteit die zich intrinsiek kan versterken omdat we in deze verwarde
periode en rollercoaster van lockdown turbulenties wederom op onszelf en op
onze gedrevenheid aangewezen zijn.
In het slagveld van turbulente veiligheidsraden, een grotesk mondmaskersaga en het blijvend gebrek om unisono te communiceren, blijven de vele grijze
zones van maatschappelijke onduidelijkheid en overdaad aan persoonlijke
standpunten onze economie en mentale gezondheid terroriseren. We hebben
het stilaan gehad met de vele mediale tsunami’s aan verbale beïnvloedingen
die elk uur van de dag overschaduwen en de gezonde medemens infecteren.
“Ambitie” en “gedrevenheid” blijken in tussentijd hét mentale vaccin te zijn voor
het verder bestendigen van onze business.
“Binst we in ons kot waren” heeft Binst Architects zich vanwege de COVID-19
impact en de parallelle groei gereorganiseerd over de drie beschikbare locaties
@ Luikstraat 1-7-8. Ondanks het turbulente voorjaar hadden wij naast een aantal
nieuwe opportuniteiten de eer om reeds vier topwedstrijden te mogen winnen!
Deze groei mist zijn effect niet en dus hebben wij de groep genoodzaakt versterkt.
Een nieuw opgericht bouwtechnisch kernteam (BKT) staat met de recente,
bijkomende support van drie zeer ervaren anciens als sterk triumviratum voor de
globale supervisie en controle van al onze omgevingsvergunningen, aanbestedingsdossiers en werfaanpak. Samen met enkele nieuwe senior projectleiders en
extra stagiairs presenteren wij vanaf deze zomer een sterk, dynamisch en stabiel
team van 64 complementaire “mededenkers”. Allen gewapend met de tools van
onze 3 panden.
Zo werd onze room for art B scene tijdelijk ingericht als een extra kantoor-HUB en showroom van B brand meubilair en zal het verworven pand nr. 8
onze extra infrastructuur en maquetteruimte huisvesten, onze HP full color 3D
printer, een eigen BIM (REVIT) opleidingslokaal en bijkomende overlegruimten.
2020 brengt ons een intrigerend aanbod van werk, veel verantwoordelijkheid
en veel noodzakelijke dialoog in de goede organisatie van projecten en ambities. Dit jaar staat voor 200% in het teken van de groep en hoe we deze vele
belangrijke uitdagingen ‘samen’ kwalitatief volbrengen onder het recept van een
“deskundige groepsupgrade”!
Tot slot ben ik zeer erkentelijk naar zij die zich merkbaar meer thuisvoelen en
stilaan beseffen dat dit niet alleen een ‘MEE IS MORE’ adres is maar ook een ‘MEER
adres’ waar beide partijen zoekende zijn naar een optimale en stabiele verstandhouding met opportuniteiten. Laat dat dé kracht zijn van dit groeiende team en de
formule “BINST ARCHITECTS van morgen”.

BINST ARCHITECTS

Team BINST ARCHITECTS

BINST ARCHITECTS

‘BE PART OF
THE STORY’
binstarchitects.be/jobs
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BINST ARCHITECTS
Luikstraat 1 : B scene
Room for Art
Luikstraat 7 : BINST ARCHITECTS
Urbanism + Architecture + Interior
Luikstraat 8 : BINST ARCHITECTS
3D printing / opleidingslokaal /
technische ruimte / archief
B brand showroom
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xx — xx 8 — Antwerpen
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Architectuurobjecten — Luikstraat

xx — xx

Onze diversiteit in
architectuur wordt maandelijks versterkt met een
groeiend onderzoek naar
conceptuele typologieën.
Deze vocabulaire, dit
DNA aan opdrachten,
laat zich graag vertalen
in een nieuwe collectie
van abstracte objecten
in metaalprint. Kleine,
sculpturale maquettes
als meubels en gebouwen
van BINST ARCHITECTS.
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Vanuit de lucht

Dronebeeld Brickville Bay, Steendorp
— J&C Spentek

Dronebeeld
Albert Heijn, Boom — Blauw Bloed
xx — xx

Bij het analyseren van terreinen en gebouwen is betrouwbare luchtfotografie de
voorbije jaren steeds meer een onmisbaar hulpmiddel geworden.
Niet alleen voor huidige situaties accuraat in beeld te brengen doch ook
toekomstige te visualiseren. Drone fotografie vervult hierin al geruime tijd een
cruciale rol.
BINST ARCHITECTS heeft sinds enige tijd 2 volwaardig opgeleide dronepiloten in hun midden. Dankzij deze verworven kennis, de noodzakelijke
diploma’s en de nodige professionele apparatuur kunnen wij daardoor snel
inspelen op concrete visualisatiebehoeftes. Deze kunnen kaderen in de context
van een stedenbouwkundige onderzoek, een analyse van bestaande bebouwing
doch ook een uiterst nauwkeurige werfinspectie. BINST ARCHITECTS kijkt vanaf
nu mee vanuit de lucht.
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HP Jet Fusion 580 Color 3D Printer — Luikstraat 8

3D-geprinte maquettes winnen aan populariteit binnen de architectuur,
zo ook bij BINST ARCHITECTS. Het is minder arbeidsintensief dan het
maken van een maquette uit karton of schuim en het verhoogt het inzicht
door de tastbaarheid. Ook is het met een 3D-printer mogelijk om complexere vormen te maken dan met traditionele methodes.
Bij de keuze voor een 3D-printer waren gebruiksgemak en betrouwbaarheid doorslaggevend. Daarom heeft BINST ARCHITECTS gekozen
voor een 3D-printoplossing van HP. Dit is trouwens niet de eerste keer
dat er gekozen wordt voor HP: alle workstations, beeldschermen en
VR-backpacks van BINST ARCHITECTS dragen het kwaliteitslabel van HP.
De 3D-kleurenprinter maakt gebruik van de revolutionaire HP Multi
Jet Fusion-technologie. Dit printproces is het best te vergelijken met een
traditionele inkjet printer waarbij een printkop over een medium beweegt
en daarbij inkt plaatst op welgekozen locaties. Dit proces wordt herhaald
waardoor vele duizenden lagen op elkaar worden gelegd in de hoogte.
Het resultaat is een hoogkwalitatieve maquette. Bij het positioneren
van de inkt en lijm wordt er gebruik gemaakt van voxels. Deze zijn het
equivalent van pixels bij een computer beeldscherm maar dan in een driedimensionale ruimte. Elke minuscule voxel kan specifieke eigenschappen
krijgen zoals kleur (cyaan, magenta, geel of zwart), vorm of functie. En de
HP printkop doet dit aan 340 miljoen voxels per seconde waardoor een
snelheidswinst met factor 10 ontstaat tegenover andere technologieën.
Het resultaat is een fullcolour maquette met maximale afmetingen
van 33 x 24 x 19cm. Door de HP Multi Jet Fusion-technologie heeft
het product een superieure en consistente kwaliteit. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door het eigenlijke materiaal van de maquette: HP 3D
High Reusable PA12. Dit is een sterke, multifunctionele thermoplast die
geschikt is voor functionele en afgewerkte producten. Belangrijk hierbij is
dat het niet geprinte poeder volledig hergebruikt wordt in het proces om
zo afval en kostprijs tot een minimum te herleiden.
De 3D-printer maakt het mogelijk om rapid prototyping te integreren
in het ontwerpproces van de architect. De opkomst van het Building
Information Model (BIM) heeft ervoor gezorgd dat van bijna alle ontwerpen een digital twin beschikbaar is. Van dit snel beschikbare virtuele
3D-model kan nu op korte tijd niet alleen een VR-belevenis gecreëerd
worden, maar ook een tastbaar prototype ter ondersteuning van ontwerpworkshops. Rapid prototyping ondersteund het ontwerpproces.
De geprinte prototypes maken het mogelijk om eenvoudiger te communiceren met stakeholders over het ontwerpconcept en de ruimtelijke
inpassing in een stedelijke context. Daarbij nauw aansluitend scheppen
de maquettes ook veel meer duidelijkheid over een ontwerp.
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DUIN & PARK
KNOKKE
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SPOTLIGHT
SPOTLIGHT

Spotlight staat voor de actuele mix van een reeks zeer diverse en exquise
opdrachten die zowel geografisch, programmatorisch, als conceptueel onze
verscheidenheid in portfolio en oeuvre duiden. Waar wij dit in het verleden
weergaven als een als intense collectie van impressies, zal B 04 zich naar de
toekomst definiëren als een “scharniermagazine”, dat een meer selectieve en
inhoudelijke toelichting introduceert.
Naast een iconische schets en een knipoog naar materialisering,
verduidelijken een aantal conceptschema’s de architecturale visie en opbouw
van het ontwerpproces. Met fragmenten uit onze (wedstrijd) ontwerpbundels
tonen wij u onze grafische methodiek in presentatie en de ambitie in
werkwijze naar een meer herkenbare vocabulaire of DNA.
Met de aansluitende katern “kunstintegratie” maken wij ook de aftrap
naar thematische onderwerpen in een spotlight die op 12 pagina's steeds een
weergave schetsen van onze interne benadering en het sterker belichten van
factoren en parameters die de architectuur van morgen positief beïnvloeden.
Zowel circulair bouwen, utopisch bouwen als eigen theoretische
ontwerpvoorstellen zijn inmiddels in onderzoek en worden de komende
edities oa. als topextract binnen dit onderwerp voorgesteld.
Als architect is onze honger en gezamenlijke opdracht naar architectuur
een continue proces van keuzes, van durven elimineren in het finaal
onderzoeksmatig en architecturaal definiëren van een project. Architectuur
kent immers geen toevalligheden! Elk ontwerp is de wenselijke symbiose van
weldoordachte keuzes ter inhoudelijke versterking van een totaalverhaal.
En zo onderscheiden architecten zich als maatschappelijke storytellers, als
bezielde wezens op zoek naar het summum in een opdracht. Architectuur
maken wij samen, kiezen wij samen, bepaald ons samen.
En zo hebben wij ons inmiddels georganiseerd naar de deskundige
support van een 10-tal wedstrijden per jaar parallel aan onze concrete
opdrachten. Naast een verbrede scoop en regio van projecten met boeiende
opdrachten te Eupen, Luxemburg en Lanaken presenteert “spotlight” met
trots twee van onze vier recent gewonnen topwedstrijden waaronder; de
reconversie van een bedrijfssite van Van Marcke te Brugge naar een nieuwe
woonenclave aan het water (@ B 04), de nieuwbouw van een kantoor- en
hotelcomplex met plein te Zwijndrecht (@ B 05), het masterplan en de bouw
van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion te Lier (@ B 05) en tot slot
de exquise opdracht voor de reconversie van het gekende Muntgebouw,
genaamd “Cityzen” te Brussel centrum in samenwerking met onze Noorse
college Snøhetta. Een markante opdracht als aftrap in deze selectie!
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

‘CITYZEN’ - BRUSSEL (Laureaat internationale topwedstrijd - 62.100 m²)

‘AUBEL’ – LANAKEN (Uitvoering – 2.400 m2)

"Reconversie van het befaamde Muntcentrum te Brussel naar kantoren, hotel
en appartementen i.s.m. Snøhetta (OSLO), i.o.v. IMMOBEL en WHITEWOOD."

“Nieuwbouw meergezinswonen en commerciële ruimte + renovatie historische
kelder, i.o.v. BREMCO"

In september 2019 schreven Immobel, Whitewood en DW Partners een
internationale architectuurwedstrijd uit samen met de Bouwmeester Maître
Architecte van Brussel (BMA) met als inzet de herontwikkeling van het gebouw
van 62.000 m² boven het winkelcentrum 'The Mint'. De partners van deze
grondige stadsrenovatie (geen nieuwbouw) willen het gebouw tegen 2024
transformeren tot een gemengd woon-, kantoor- en hotelcomplex. De opdracht
was verder om het gebouw een architecturale invulling te geven die aansluit bij
de centrale ligging van het project. Ook is het de bedoeling het huidige gesloten
karakter van het gebouw te veranderen om het te laten communiceren met zijn
directe omgeving. Vijf internationale architectenteams (met in twee daarvan
Belgische deelnemers) werden geselecteerd uit meer dan 50 inzendingen.
Uit de diverse, stuk voor stuk voortreffelijke projecten, koos de jury voor
het ontwerp van het Noorse bureau Snøhetta en het Belgische bureau BINST
ARCHITECTS. Het winnende ontwerp onderscheidt zich door respect voor
de architecturale waarde van het bestaande gebouw en de integratie in de
stedelijke context. Voor de uitvoering van het project zullen Snøhetta en
Binst Architects worden bijgestaan door de Brusselse architectenbureaus
DDS en ADE. De jury was samengesteld uit afgevaardigden van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel, de Brusselse Bouwmeester, Immobel
en Whitewood.

Deze site is een onderdeel van de historische entiteit die de Stationsstraat
te Lanaken kenmerkt en omvat 3 verschillende deelprojecten. Een eerste betreft
de afbraak van een schuur en een woonhuis op het perceel, aangevuld met de
nieuwbouw van een appartementsgebouw met 13 entiteiten. Dit gebouw sluit
naadloos aan op een bestaand, voormalig industriegebouw (cfr. brouwerij Van
Aubel), welke wordt omgevormd tot een appartementsgebouw met 3 appartementen en patio.
Tenslotte worden de historische kelders, welke het bindend element tussen
de drie historische sites vormen, volledig gerestaureerd. Het nieuwe volume
wordt gekenmerkt door een houten schil. De houten gevelbekleding staat,
als ‘zacht’ materiaal, in contrast met de bakstenen gevels van de bestaande
bebouwing. Dankzij dit contrast ontstaat een synergie tussen de verschillende
entiteiten, met respect voor elkaar. Een bijkomend voordeel is dat de houten
gevelbekleding zich leent tot het ontwikkelen van een monolitisch gebouw.
Het verkrijgen van een monoliet als toevoeging aan het geheel is in dit geval
noodzakelijk, daar een aanvulling met verschillende soorten, types en kleuren
van gebouwen zou zorgen voor een onevenwichtig geheel. De keuze voor hout
impliceert ook dat de gevel een natuurlijk verouderingsproces zal ondergaan.
Het doet het gebouw leven, het geeft de historische entiteit een extra dimensie.

Meer op p. 34 - 51
‘VAN MARCKE SITE’ - BRUGGE (Laureaat nationale wedstrijd - 22.826 m²)
“Herbestemming van een voormalige bedrijfssite naar een nieuwbouwontwikkeling van 120 woonentiteiten aan de Kolenkaai, i.o.v. VAN MARCKE"
Ons winnende project situeert zich op de historische Van Marcke site en
kenmerkt zich door een doorgedreven ambitie in duurzaamheid en architecturale
expressie. Binnen een hybride hoofdvorm met privatief binnenhof ontstaan
120 verschillende entiteiten, met elk hun eigen uitstraling, sfeer en specifieke
woningtypes; Geschakelde en individueel herkenbare grondgebonden
woningen, kleinere appartementen in een groter ensemble en loft woningen
verworden tot een kasba op een levendige plint van diversiteit, flexibiliteit en
dit zowel in de functionele als metaforische betekenis. Open structuren met
ideale kolomafstanden moeten plaats bieden aan nieuwe maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen voor dynamische ondernemers en vrije
beroepen waarbij de relatie tussen wonen en werken kan versmelten met
collectieve ruimten, werkplaatsen, co-workingspaces enz. zodat hier het
spreekwoordelijke urbane en sub-urbane leven ontstaat. Het gebruik van hout
als basisbouwmateriaal vormt de rode draad in het gehele concept en draagt
bij tot een uiterst snelle bouwmethode, circulariteit en een bijzonder hoog
energetisch E-peil van minder dan 15. De Van Marcke Site wil geenszins de
ambitie pretenderen om uitsluitend een architecturaal landmark te worden naast
het overweldigende historische patrimonium van de Stad Brugge maar koestert
wel de ambitie om een maatschappelijk landmark te zijn waar het fijn is om te
vertoeven en te werken.
Meer op p. 52 - 65
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Meer op p. 66 - 73
‘PLACE FRANÇOIS-JOSEPH DARGENT’ - LUXEMBURG (ontwerpfase - 10.000 m²)
“Masterplan voor ontwikkeling en heropwaardering van de site, i.o.v. ICN”.
Op enkele minuten rijden ten noorden van de historische binnenstad van
Luxemburg bevindt zich in een dal Place François-Joseph Dargent geflankeerd
door Parc Laval en het riviertje de Alzette. Deze strategische locatie is het
onderwerp van een uitgebreid stedenbouwkundig onderzoek om nieuwe
residentiële entiteiten te ontwikkelen naast een bestaand classicistisch
voormalig bankgebouw. In een eerste fase zullen twee nieuwe expressieve
woongebouwen de aanzet vormen tot een uitgebreider residentieel
ontwikkelingsprogramma met als doel kern-versterkend te werken op deze
locatie. Vanuit de nieuwe publieke ruimte wordt een verbinding voorgesteld
naar het aangrenzende Parc Laval dat in directe verbinding staat met de
historische binnenstad van Luxemburg. De twee entrees van het gebied worden
gemarkeerd met een hoogteaccent. Door de aaneengesloten bouwvolumes
ontstaat een achterliggend geluidsluw gebied met privatieve tuinen voor de
bewoners. De architecturale ambitie streeft ernaar een luxueuze uitstraling aan
te reiken enerzijds naar het Parc Laval anderzijds naar het drukke Place Dargent
knooppunt. Dit wordt bereikt door de toepassing van afgeronde hoeken en het
gebruik van keramische gevelbekleding. De afgeronde en zachte hoeken vormen
een contrast met de bestaande, eerder standaard bebouwing, en ondersteunen
de waardigheid en statigheid van het voormalige bankgebouw Villa Würth en
het exemplarische kasteeltje villa Sheng. Op deze wijze verkrijgt de oost-en
parkzijde van Place Dargent terug zijn allure van weleer en wordt Parc Laval
geflankeerd met een hoog kwalitatieve architectuur.
Meer op p. 74 - 83
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Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood

SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT
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Luchtbeeld
Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood
xx — xx
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SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

HUIDIGE SITUATIE
Gesloten en niet toegankelijk

MUNT
Openbaar plein met uitzicht

ANSPACH
Royale en uitnodigende entree

RUE DE L'EVEQUE
Zonnig en levendig terras

RUE DU FOSSE AUX LOUPS
Dakraam en groen

PUBLIEK
Doorlopende loopbrug door het podium

xx — xx

Plintconcept Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood

SPOTLIGHT
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xx — xx vanaf Anspachlaan, Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood
Impressie
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Gevelconcept Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood
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SPOTLIGHT

HORIZONTALE UITBREIDING
Het bestaande silhouet respecterend

DUBBELE HOOGTE
Verwijzing naar de schaal van het podium

VERTICALE UITBREIDING
Module met dubbele hoogte

RITME
Wisselende modules verlevendigen de gevel

KOPGEVELS
Verschillende behandeling van eindmuren

KROON
Dakpaviljoen topt het gebouw visueel af

42

43

Skybar Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood
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Optopping Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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xx — xx Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood
Maquette
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Impressie vanaf Muntplein, Cityzen, Brussel — Immobel & Whitewood
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Site Van Marcke, Brugge — Van Marcke
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Site Van Marcke

SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

Integraal duurzaamheidsconcept site Van Marcke, Brugge — Van Marcke

Elektrische infrastructuur
Energie opslag
Slim microgrid
Passiefbouw
E-peil 15

Structureel statement
Eenvoudige opzet
Tactiel
Volledige houtbouw
Prefab bovenbouw
Warme uitstraling

Voorbeeldproject
Voorbereid op de toekomst
State of the art
Innovatie binnen een klassiek RUP
Toekomstbestendig investeren

Natuurlijke koeling
Volle grond
Innovatief waterbeheer
Geïntegreerd groen

Adaptieve structuur
Diversiteit
Flexibele programmering
À-la-carte keuze
Breed scala aan woontypes

Baken van herkenning
Verweven in de stad
Groen verlengstuk van het park
Boeiend gabarit

Wonen aan de kaai
Zicht op het park
Spelen in het hof
Leven in het groen
Werken aan huis
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Groeien binnen de structuur
Authentieke woongemeenschap
Één sterke identiteit
Sociaal karakter
Collectieve ruimtes
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SPOTLIGHT

GABARIT

DOORWAADBAARHEID

Stedenbouwkundig massa aliniëren met ideale nog te bepalen
rooilijn met accenten op twee hoeken

Bouwblok verbinden met omgeving. Toekomstige -1 functies kunnen
een gezicht krijgen op niveau 0

BINNENHOF

ONDERGROND EN PARCELLERING

Binnentuin op volle grond met lichtkanonnen en
verbindingen naar -1

Toekomstgerichte, flexibele en hogere
Parkeerlaag (-1) die andere funcies kan opnemen

DUURZAAMHEID

HET BOUWBLOK VAN MORGEN

Het bouwblok als duurzame eenheid, een slim microgrid en veel
collectieve faciliteiten

Een duurzaam en stedenbouwkundig verankerd ensemble met de
flexibiliteit om in te spelen op snelle veranderingen in de toekomst
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xxTuinzijde
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Concept site Van Marcke, Brugge — Van Marcke

SPOTLIGHT
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Concept site Van Marcke, Brugge — Van Marcke

SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

ACCENTEN

DOORWAADBAAR

BEHOUD BESTAANDE GROENE WAND

STAPPEN EN TRAPPEN

Het RUP Christus Koning NO legt de locaties vast van de
hoogteaccenten. Deze hoogteaccenten worden gerespecteerd in
het ontwerp.

Twee snedes op de kop zorgen er voor dat het accent wordt
benadrukt, het wordt een solitair. De snede aan de ijzerstraat zorgt
voor een kleinere schaal en verbinding met het Baron Ruzettepark.

De bestaande groene gevel wordt grotendeels behouden en
opgenomen in het project. De groene gevel wordt een natuurlijke
kwalitatieve buffer tussen de woningen en de straat

Door veel fietsparkeren en doorsteken krijgt het langzaam verkeer
voorrang in het project.

PARCELLERING

TEKTONIEK BINNENHOF

PARKEREN

Het blok wordt op een kleinere schaal verder geparcelleerd om nog
beter aan te sluiten bij het stedelijke weefsel.

Door open structuren met balkons aan de binnengevels te koppelen
wordt het binnengebied levendig en vrij vormgegeven. Het
binnenhof krijgt zijn eigen intieme karakter.

Mobiliteit en het concept van bezit in het algemeen verandert,
waardoor het voorkeursmodel geen volledige onderkeldering heeft,
maar juist een binnentuin op volle grond.

RELATIE BINNEN - BUITEN

COLLECTIEVE RUIMTES

DIVERS WONINGAANBOD

INTEGRAAL ONTWERP

Het ontwerp gaat overal de interactie aan met zijn omgeving door
op typologisch niveau de juiste buitenruimtes te koppelen aan de
openbare ruimte en het collectieve binnenhof.

De dakserre en het verzonken paviljoen zijn bijzondere ruimtes.
Deze specials kunnen worden gebruikt als ruimte om te vertoeven,
of door de kinderen als speeltuig.

Verschillende woningtypologiën in verschillende vormen worden
doorheen het project aangeboden, en kunnen bovendien in het
voortraject naar inzicht eenvoudig wijzigen.

Een flexibel, uitgesproken state of the art stedelijk ensemble, met
een rijk scala aan comfortabele duurzame woningen.
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LEVENDIGE PROGRAMMEERBARE PLINT
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De plint heeft de mogelijkheid om door de tijd verschillende
programma’s in zich op te nemen. Naarmate de parkeervraag verder
daalt kunnen delen worden toegevoegd aan het plintprogramma.
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Site Van Marcke, Brugge — Van Marcke
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SPOTLIGHT

Residentie Aubel
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Aubel, Lanaken — Bremco

SPOTLIGHT
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Aubel, Lanaken — Bremco
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Aubel, Lanaken — Bremco
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Aubel, Lanaken — Bremco

SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Place François-Joseph Dargent, Luxemburg (LU) — ICN
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Place Dargent

SPOTLIGHT
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(LU)
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xx — xx study Place François-Joseph Dargent, Luxemburg (LU) — ICN
Feasibility
SPOTLIGHT
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HOOFDSTUK XXX
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Concept study Place François-Joseph Dargent, Luxemburg (LU) — ICN

PARKGATE
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SPOTLIGHT
SPOTLIGHT

CASTLE PLAZA

SHIELDED COURTYARD
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Feasibility study Place François-Joseph Dargent, Luxemburg (LU) — ICN
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Feasibility
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IN BEELD

VILLA C
SINT-KRUIS, BRUGGE
— renovatie
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IN BEELD

VILLA C — SINT-KRUIS, BRUGGE

IN BEELD

KRUC
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IN BEELD
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VILLA C — SINT-KRUIS, BRUGGE

IN BEELD
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IN BEELD

VILLA C — SINT-KRUIS, BRUGGE

IN BEELD

Eigen woning architect A. Ghyssaert 1967
(Ghyssaert, Axel, 01-01-1967, ©Axel Ghyssaert)

90

91

IN BEELD
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VILLA C — SINT-KRUIS, BRUGGE

IN BEELD
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SPOTLIGHT

HOOFDSTUK XXX

B BRAND
B BRAND

Materiaaldetail — B brand

B brand is een collectief van professionele ontwerpers verenigd
door de passie om interieur en design als kunstvorm te laten resulteren in totaalconcepten met een sterke identiteit.
Door het stellen van een organisatorisch statement benadert
B brand woon- en werkprogramma’s, producten en objecten op
een verrassende, niet-conventionele manier. Het antwoord hierop
bevindt zich in een verrassende atmosfeer, een zone waar design
en kunst elkaar op een esthetische en functionele manier op scène
ontmoeten. Door deze continue interactie wordt het individu als
het ware een toeschouwer van zijn eigen omgeving. B brand zet
sculpturale grids om in een conceptueel ontwerp. De pure detaillering van deze ontwerpen komt door het streven naar hoogwaardig
technische, functionele- en esthetische eindproducten ongetwijfeld
tot zijn recht. B brand zet in op eerlijke (top)materialen, ambacht
en circulair ontwerpen. Hiermee biedt B brand oplossingen op
de duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd: het investeren in
ambacht, het product en de eindgebruiker in al zijn facetten.
Bij B brand weet men welke talenten er in huis zijn en wordt
elke mogelijkheid benut om deze naar voor te brengen. Ieder heeft
een behoorlijke bagage aan ondernemerschap, ervaring en referenties wat resulteert in een soort zelfbewustzijn. Door samen te
werken ontstaat er een kruisbestuiving die uitdagend en inspirerend werkt. De uitkomst van deze cocktail uit zich telkens in sterke
en unieke concepten.
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B BRAND

THE 'T' + THE 'T'

B BRAND

The “T” staat voor de interpretatie van een modernistische kruk die vanuit
onze bouwsymbolische “plus-vocabulair” van de Luikstraat 7, eenvoud en
stoerheid conceptueel verstrengelt tot een degelijk en consequent vertaald
object in hout. Verkrijgbaar in diverse kleuren is “T” zowel indoor als outdoor
een artistiek zitobject dat zich in elk (strak) interieur perfect laat inpassen.
“Enjoy our T-chair”!
The “I” staat als modernistisch bijzettafeltje voor de hybride schakel en ontwerpmatige synthese van onze uitgebreide “cross-reeks” aan lage salontafels
met de “T” kruk. Het centraal zichtbare “plusteken” fungeert als poot van
onder-en boventablet in diverse kleuren te combineren. En zo ligt “I” aan de
basis van een hele reeks mogelijkheden en evengoed als een strak zitobject.
“Explore the I”!

xx — xx

PRODUCTDESIGN — THE 'T' + THE 'I'

Meer info @ B brand of Ben Depuydt +32 3 213 61 36
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PRODUCTDESIGN — THE 'T' + THE 'I'
B BRAND
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THE 'T' + THE 'I'
B BRAND
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HOOFDSTUK XXX

KUNST—
INTEGRATIE

BINST ARCHITECTS
KUNSTINTEGRATIE

Kunst in & rond
architectuur en
omgeving
B scene — Room for Art is een dynamisch en
innoverend initiatief binnen BINST ARCHITECTS
met de doelstelling om bouwprojecten in een
ongedwongen dialoog te brengen met de visies
van de beste kunstenaars die via de realiteit
van het gebouw mèt kunst reflecteren over de
driehoek ruimte - architectuur en wereld. Kunst
is een noodzaak in een tijd waarin onzekerheden zich manifesteren op de broze schaal van
existentiële en samenlevings-problematieken. De
kunst draagt in zich bij te dragen aan schoonheid
– gewenteld in een bewust kijken naar de wereld
die op haar beurt als kunst kan bijdragen tot rust,
troost en reflectie. Het is vanuit deze intenties
dat BINST ARCHITECTS via B scene een prikkelende aanzet wil bieden aan kandidaat bouwers,
even stil te staan bij de rol van cultuur en kunst
in onze samenleving die net zoals de essentie
van architectuur mensen verenigt, verbindt en
samen-brengt in een omgeving die ten goede
komt aan éénieders welzijn.
In deze katern kunt u vanuit en korte context-omschrijving lezen hoe wij met u beste
bouwheer, mét de architectuur via de kunst een
surplus verhaal willen schrijven die uw gebouw
'onweerstaanbaar' een identiteit, karakter en
méérwaarde kan verlenen. Kunst is dé hoogste
emanatie van innovatie; kunst brengt ons “zien
en denken” bij die voorbijgaan aan het alledaagse en de routine van het leven.

(B scene
— Room for Art)

xx — xx

Wij hopen dat u als bouwheer in deze
flink geïllustreerde katern, inspiratie kunt vinden
die kan leiden tot het “binnenglijden” van kunst
in uw gebouw.

ONDERBOUW

Integratie van kunst is een historische verder-zetting van het verbond tussen architecten en kunste-
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naar in het verlengde om de georganiseerde leefomgeving zo veel mogelijk mentaal terug te geven
aan het leven. Denken we aan het beschilderen van
gevels en het ontwerpen van prachtige pleinen met
sociaal-aanlokkelijke fonteinen, bijvoorbeeld tijdens
de Renaissance.
Méér dan ooit en nu met de alom om het
hoekje loerende corona-crisis, plooit de mens zich
vandaag op en in zichzelf in een verplichte statische
toestand van zelf-reflectie over hoe wij ons leven
leiden en welke condities daaraan ten grondslag
liggen. Architecten en urbanisten hebben vandaag
een grote rol te spelen omdat zij de wereld-bol als
enorme publieke ruimte voorzien van talloze “shelters” om de mens te beschermen tegen, niet alleen
de ongemakken van de natuur maar ook om de economie, opleiding en vrije tijd erin op een veilige en
aangename manier onder te brengen.
Veel in het dagelijks leven gebeurt “interieur” en de versteende “huid” ervan is het vlies dat
zich over de wereld spreidt in de vorm van openbare “gebouwdheid”. De fantastische Duitse kunstenaar Thomas Schütte ging zelfs een stapje verder
en beweerde ooit dat de openbare ruimte; de ruimte is tussen de hoofden van de mensen.
De publieke ruimte kan 'ruim' worden gedefinieerd
als de ruimte tussen het gebouwde.
Als wij als mensen denken dat een te grijze en té ge-uniformizeerde omgeving te veel zou
inspelen op de troosteloosheid die zich vandaag
meer en meer manifesteert in de mens die zichzelf
dient te overleven met toenemende stress en druk
van efficiëntie, dan is de idee van een alliantie tussen architectuur en kunst geen al te ver gezocht
item bij een begin van verbetering van een algemener welzijn van de mens en “zijn” gemeenschap.
Een verbond tussen architectuur en kunst
is er zoals hier eerder gesteld altijd geweest en is
in se een verlicht bourgeois ideaal om het beste
aan kunst en creativiteit publiek te houden én overdrachtelijk te maken in de tijd.
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SPOTLIGHT

INHOUD
KUNST INPAGINA
& RONDXXX
ARCHITECTUUR EN OMGEVING

Kunst is geen luxe, kunst is geen psychologisch hulp-middeltje; kunst is wel een elixir die het
leven dat beetje méér geeft, gunt én brengt dan
dat wat wij primair nodig hebben om te overleven.
Om die reden is kunst geen luxe maar “iets”
dat midden het leven kan staan, als een bevoorrechte partner van het goede, verbeelding-rijke en
aangename leven waarin het onbestemde en het
zich individueel en collectief goed-voelen nu eenmaal niet exact of in cijfers te definiëren valt.
Uiteraard is het inschepen met een kunstenaar ook een teken van goed burgerschap; “men”
wil de kunst als investeerder, project-ontwikkelaar
of andere private of publieke opdrachtgever niet
ten dienste stellen van één of ander doel – neen, de
kunst is er als een mentale partner, als een toe-leverancier van prikkelende schoonheid in, buiten of
naast een gebouw.
Is dat geen prachtige overweging waard
die als kostprijs amper een fractie is van de kostprijs van de opdracht maar die een gebouw de
noodzakelijke 'symbolische' ophoging levert die
onschatbaar kan zijn en die het karakter schraagt
van een gebouw.

Integratie van kunst kan alle mogelijke
richtingen uitgaan en kan ook worden gerealiseerd
in de meest uiteenlopende materialen of kan ook
gebruik maken van de materialen die de architect
koos en die de kunstenaar in samen-spraak naar
zijn/haar hand zet bijvoorbeeld kleur of vorm.
De vrijheid als hoek- en toetssteen in een
proces van toenaderingen tussen kunst, architectuur én opdracht is gebaseerd op neigingen naar
liefde, passie, burgerzin, poëzie en het verlangen
om een opdracht te zien als weliswaar een rendabele 'missie' maar met een “laag” in een gebouw die
gebruikers en passanten even een 'ander' en 'anders'
kijken en denken kan opleveren.

xx — xx

“The most important
thing is what is produced,
not how it is produced”.
− Gerhard Richter in gesprek met Dieter Schwarz,
2017

ONTMOETING

Bij de eerste ideeën omtrent een gebouw is de
mogelijkheid van het betrekken van kunst in het
plan als een soort 'natuurlijke' handdruk dankzij een
handleiding via B scene. Wat kan het binnenbrengen van kunst betekenen in een gebouw en dat kan
heel uiteenlopend zijn; dat bewijzen de vele voorbeelden van de betere kunstenaars die ons vandaag met hun ingrepen en interventies omringen.

“Je demande que l'on
fasse bien attention
au contexte. A tous
les contextes. A ce
qu'ils permettent, de
qu'ils refusent, ce
qu'ils cachent, ce qu'ils
mettent en valeur”.
− Daniel Buren, 1998
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B scene kan kunstenaars voorstellen wiens werk
een perfecte laag zou kunnen betekenen naar de inhoudelijke functie toe van het toekomstig te realiseren
gebouw. Een uitgebreid intake-gesprek is de eerste stap
die een band van vertrouwen opbouwt die leidt naar het
samen-brengen van de opdrachtgever en de kunstenaar.
Indien het “klikt” kan de kunstenaar meteen aan de slag
met de bedoeling een drietal algemene voorstellen uit
te werken waarvan er één dan daadwerkelijk wordt uitgewerkt en uitgetekend en in een later stadium kan
worden gerealiseerd. Hier komt ook het advies van de
bouw-ingenieur, die toekijkt of het ontwerp op technisch vlak kan worden gerealiseerd en of het werk past
in het budget.

KOSTPRIJS EN PRODUCTIE

Bij dit soort opdrachten is het niet wijs “prijslijsten” op
te maken en kunstenaars concurrentieel in te delen volgens hun mercantiele rangorde. Kunst-integratie heeft an
sich niets te maken met de kunstmarkt; kunstenaars die
weinig verkopen op de kunstmarkt kunnen daarentegen
heel goede projecten uitwerken met hun “gevoel” voor
ruimte zoals andere meer commercieel succesvollen dat
helemaal niet aanvoelen.
Het is goed en belangrijk in wederzijdsheid afspraken te maken over enerzijds het honorarium van de
kunstenaar en anderzijds de productiekost en die is in die
mate variabel en uiteenlopend dat dit hier niet is te definiëren; maar wel geval per geval perfect is te voorzien.

B scene wordt na een tijd en na een aantal opgeleverde projecten een ijkpunt in ons land, ten einde
professionals, studenten en ruim geïnteresseerden in
kunst met elkaar in contact te laten komen. Lezingen,
interviews, zelfs film-avonden kunnen van B scene een
plek maken waar de verstandhouding tussen kunst en
architectuur als het ware op een “natuurlijke” manier
verloopt. Het staat buiten kijf dat hier ook privé-views
kunnen doorgaan en besloten bijeenkomsten en wervende recepties.

MAGAZINE

Het B Magazine rapporteert per nummer zowel in tekst
als via foto's de onderlinge realisaties tussen kunst en
architectuur. De web-site houdt alles mooi bij en is een
“tool” van informatie, research en archief.

PS

Het recente decreet van de Vlaamse Gemeenschap gaat
uitdrukkelijk over het in-brengen van kunst die liefst “verder” reikt dan op één specifieke plaats – de notie “omgeving” is expliciet een accent in het decreet. Dit geldt
uiteraard vooral voor publieke gebouwen maar is een duidelijke richt-lijn die zich uitbreidt naar alle andere vormen
van kunst in (semi) publiek toegankelijke 'plaatsen'.
— Luc Binst & Luk Lambrecht

ROL VAN B SCENE

B scene wordt de “bruisende” plaats van archief, informatie, maquettes, studies en tekeningen van kunstenaars bij de gerealiseerde en geplande projecten. Bij
tijd worden tentoonstellingen van kunstenaars georganiseerd, betrokken bij BINST ARCHITECTS-projecten
en die naast het materiaal van de opdracht ook hun
autonoom geproduceerde kunst tonen.
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TYPOLOGIEËN

KUNSTINTEGRATIE

5 mogelijkheden
I I II III IV V

Pieter Vermeersch, Untitled (Red 0-100%, Yellow 0-100%, Blue 0-100%), 2016
— Permanente locatiespecifieke installatie in het Schuman station, Brussel

Kunstenaars met een enorm, exact, plaatsen ruimte-vervangend gevoel waarin de
kunst de balans in de verhoudingen met
de ARCHITECTUUR in hun (be)denken van
kunst veelal resulteert in monumentale
uitdeiningen en realisaties waarin de kunstenaar de architectuur laat zien en laat
mee-spreken. Hun kunst is soms zodanig
met de architectuur verweven dat het punt
wordt bereikt waar men niet eens duidelijk
bemerkt waar de kunst begint, de architectuur eindigt en recto verso.

Het zijn kunstenaar zonder behoefte zichzelf met bravoure en articiteit in de kijker
te zetten. Het zijn kunstenaars met voelsprieten voor ruimte; in feite zijn deze kunstenaars doordrongen van de architectuur
en de organisatie hierin van accenten voorzien die met veelal minimale of reeds en
al voor handen zijnde omstandigheden en
dito materialen worden gerealiseerd. Het
zijn stuk voor stuk kunstenaars die in hun
werk van de kunst dàt meer maken dan het
decoreren van een ruimte.

Daniel Buren (F)
Michel Verjux (F)
Richard Venlet (B)
Heimo Zobernig (A)
Ann Veronica Janssens (B)
Lili Dujourie (B)
Pieter Vermeersch (B)
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5 RICHTINGEN

KUNSTINTEGRATIE

↑ Daniel Buren
Photo-souvenir: La Cabane éclatée aux plexiglas opaques colorés, 2000
Ondoorzichtig gekleurd plexiglas, januari 2000 / april 2015, Werfwerk,
Hôtel des Galeries, Brussel

↑ Pieter Vermeersch
Untitled, 2018
Print op spanplafond tondi, permanente locatie-specifieke,
installatie in het Herman Teirlinck-gebouw, Brussel

↑ Michel Verjux
Poursuite à la façade, quasi frontale (source haute), 2019
Knipprojector, lichte installatie, variabele afmetingen,
BINST ARCHITECTS HQ, Antwerpen
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← Pieter Vermeersch
Untitled, 2017
Acrylverf op twee technische delen op het dak
permanente locatie-specifieke installatie bij Solo House,
Office KGDVS, Matarraña, Spanje
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↑ Pieter Vermeersch
Untitled, 2013
Acrylverf op de muur
Permanente locatiespecifieke installatie zeezijde gevel,
Galeries Lafayette, Biarritz, Frankrijk

BINST ARCHITECTS
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KUNSTINTEGRATIE

II I II III IV V

xx —
Luc
Deleu
xx — Stookplaats, Sint-Denijs-Westrem, Gent

Kunstenaars met het potentieel BEELDEN
te integreren in architectuur, in de brede
zin van het woord met goed oog voor “een
lange duur” blijvende aanwezigheid in een
gebouw. Ze zijn in staat op een exemplarische, niet-anekdotische of pseudo-journalistieke manier “de wereld” binnen te
brengen in een gebouw -, dat kan gaan
van beelden uit de directe of omringende
omgeving – van geschiedenis via natuur
tot (abstracte) personen. Dit converteren
van beeld kan letterlijk en figuurlijk gebeuren met de meest uiteenlopende artistieke middelen. Deze kunstenaars vertonen
het talent hun meer autonome beelden te
laten “spreken” in een bredere “gefixeerde” context zowel ruimtelijk als op het
vlak van de mentale receptie door het

publiek dat in de context van integratie
altijd zal bestaan uit “publieken”. Het betreft hier kunstenaars die bij machte zijn
een krachtige beeldtaal te distilleren uit
de werkelijkheid/de realiteit. Dat kan alle
mogelijke output uitlokken bij passante
“publieken” gaande van poëzie via deelse
herkenning tot geconfronteerd te worden
met frisse, vervreemdende beelden die de
verbeelding heel sterk aanspreken maar
als “beeld” toch overeind blijft in de wereld van de massaal vele ervaringen die de
mens van 'nu' dagelijks dient te verwerken.
Zoals wijlen de kunstenaar Jan Vercruysse
ooit zo exact poneerde “Art is slow Attention” - en deze wijsheid geldt des te meer
voor kunst geïntegreerd in een welomlijnde context.

Michel Francois (B)
Pascal Tayou (B-KAM)
Lois Weinberger (A)
Leo Copers (B)
Emmanuelle Quertain (B)
Beat Streuli (CH)
Peter Downsbrough (USA)
Luc Deleu (B)
Frank van der Salm (NL)

108

109

xx — xx
Mogelijkheid
II

KUNSTENAARS

BINST ARCHITECTS
KUNSTINTEGRATIE

5 MOGELIJKHEDEN
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↑ Peter Downsbrough
TIJD/ AND, EN, NOG, OP, TOT, 2012-2017
Rechthoekige metalen buizen en letters (zwart geverfd), AZ West, Veurne

↑ Leo Copers
Trein - en giframp te Wetteren, 04.05.2013, 2018
Maquette voor herinneringsmonument, Wetteren
foto mARTine

↓ Michel Francois
Mur à l’emporte-pièce, 2007
Muur voor Artevelde School, Gent

xx — xx

↑ Luc Deleu
Tracés Régulateurs on Villa Schwob (Le Corbusier), 1987
La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland

↑ Pascale Marthine Tayou
Colonne Pascale, 2010
Metalen potten - 1200 x 60 x 60 cm
Permanent werk, Douala, Kameroen - Installatie voor Doual'Art / SUD 2010
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↑ Beat Streuli
Colors and Figures, 2019
Geïntegreerde glasafdrukken en kleurenfilms, 3,50 x 50 m
Permanente installatie op voetgangersbrug UZ Brussel
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Kunstenaars die meesterschap en vakmanschap koppelen aan het beeldend
vertalen van grote en kleine GESCHIEDENISSEN mét aandacht voor fantastische
verhalen en anekdotes. Het zijn vertellers
over de macro- en microwereld, al dan niet
vals, verzonnen, bedacht of verdacht. Het
zijn kunstenaars met zin voor relativering
en een open blik op de wereld. Het zijn
kunstenaars die fantastische werken maken én die niet vies zijn monumentaal en
eigenhandig te werken van grote teke-

ningen en schilderijen tot sculpturen die
perfect een omgeving weten te bevolken
met inhoud die het leven relativeert of
bepaalde aspecten nog méér in het oog
laten springen.

KUNSTENAARS

Rinus Vandevelde (B)
Kasper Bosmans (B)
Narcisse Tordoir (B)
Guillaume Bijl (B)
Walter Swennen (B)
Luc Tuymans (B)
Jacques Charlier (B)
Jan Van Imschoot (B)
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xx —Van
Jan
xx Imschoot — Muurschildering, 2005, Brabantdam 38/42 Gent
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Guillaume
xx — xx Bijl — Groetend Admiraal Koppel, (beschilderd Brons) 2016, MAS, Antwerpen
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xx — xxd'O — PARTOPRENON, 2017, i.o.v. OCMW Deinze, Karel Piquéplein, Deinze
Honoré

Kunstenaars waarin het denk-, en werkproces centraal staat – kunstenaars die het
FRAGIELE opzoeken, ook het niet vatbare
van systemen en die (dan maar) zelf een
particulier systeem invoeren in de opbouw
én realisatie van hun werk. Het zijn kunstenaars die de complexe wereld in hun
universum vorm en beeld verlenen in een
fascinerende beeldtaal die oneindig kan
doorgaan. Er staat geen rem in de denkbeeldige verbeelding van deze kunstenaars – het zijn meesters in “van het banale” kunst te maken. Het zijn kunstenaars
die letterlijk “hun” tijd nemen en die hun
opgedane tijd converteren in kunst-projecten waarin de verbazing omslaat in verwondering en omgekeerd.
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Honoré d'O (B)
Joëlle Tuerlinckx (B)
Christoph Fink (B)
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↑ Christoph Fink
Portrait of the Pacific / Earth Crust Study / Earth Memorandum / In memoriam / Song, 2018
Voetgangerstunnel, Aalst

↑ Honoré d'O
PARTOPRENON, 2017
i.o.v. OCMW Deinze, Karel Piquéplein, Deinze
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KUNSTENAARS

Mekhitar Garabedian (B-Ar)
Lawrence Weiner (USA)
Peter Verhelst (B)
Saskia De Coster (B)
Guy Rombouts (B)
Christoph Terlinden (B)
Kelly Schacht (B)
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Lawrence Weiner — Holstebro town hall, Denemarken, 1990

Kunstenaars van het WOORD – de taal
die weliswaar geen poëzie brengt, maar
kunst gebaseerd op taal - taal bezien als
'een met woorden beeldhouwen in de gedachten van een mens'. Taal als middel en
dus niet 'te lezen' als doel om 'iets' te verduidelijken. Bepaalde schrijvers (auteurs)
hebben een uiterst grote gevoeligheid voor
het beeldend aspect van taal en kunnen
taal als het ware materieel verwerkelijken
in vb neon, keramiek of op de muur geschilderde woorden.
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Guy
— Mehr licht, Theaterplein Antwerpen, 2016
xx —Rombouts
xx
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1. Daniel Buren
2. Michel Verjux
3. Pieter Vermeersch
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— ROOM FOR ART

Frank van der Salm
— Spacing image
Detail HQ DPG, 2020 — Frank van der Salm

PREVIOUS

30.01 — 28.06.20

Frank van der Salm (1964) maakt meesterlijk gebruik van de registrerende en manipulatieve mogelijkheden van de fotografie om de ons omringende
wereld te tonen en te verbeelden. De fotografie als
visuele tussen-speling van 3d naar 'plat' 2d-beeld
- trans-posities van de objectieve wereld naar de
subjectieve ervaring / van de realiteit naar de vervreemding. FvdS problematiseert de architectuur
en haar omgeving via ondermeer de focus op details en het monochroom maken van het foto-beeld.
Aan de hand van een exacte selectie vroeg
werk én een opdracht op basis van een nieuw gebouw van BINST ARCHITECTS, visualiseert Frank

124

125

van der Salm architectuur én urbanisme via kleuren locatie-verdampende ruimte, accumulaties van
bouwlagen en veelduidige composities.
Fotografie als gefixeerd en “open” in domein laverend tussen de mogelijke realiteit en de
subjectieve blik. De artistieke productie van Frank
van der Salm verbreedt, esthetiseert en test onze
perceptie op een méér dan ooit egaal-globaal geworden verdichte leef-wereld.

Levante — Frank van der Salm

Kunstintegratie — Frank van der Salm

Fringe — Frank van der Salm

DPG HQ — Frank van der Salm
B SCENE
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FRANK VAN DER SALM — SPACING IMAGE
B SCENE
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FRANK VAN DER SALM — SPACING IMAGE

B SCENE

Kunstintegratie — Frank van der Salm

B SCENE
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LUXEVASTGOED / DE DOKTOREN

Aan het Kempische dok, vlakbij het ZNA ziekenhuis, rijst binnenkort de gestileerde
toren 81 meter de Antwerpse skyline in, goed voor 152 luxeappartementen.
Het ontwerp is van Binst Architects, de promotor is Immpact.

“WE NAMEN ONDERAAN OPPERVLAKTE
WEG OM DE OPPERVLAKTE
VAN DE BOVENVERDIEPINGEN
TE MAXIMALISEREN.”

©BAR

Jo Crepain

80
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↑ De Ronde tegen Corona

dien zijn de vierkante meters op de hogere verdiepingen duurder, wat de promotor kon toejuichen.
Zo sloegen we verschillende vliegen in een klap.”
Natuurlijk zijn de zichten op de Schelde en de
dokken op die hoogste verdiepingen nog weidser.
Vandaar: de wimpel.

Source :

DE TOREN IS EEN LICHAAM
Het is een wimpel, en het is ook een lichaam. “De geledingen in de gevel
hebben ‘het lichaam’ als metafoor”, legt Ward Lagrain uit. “Zo zijn er de
voeten, de commerciële plint van 6 meter hoog. De benen zijn de ingesnoerde bovenliggende 10 verdiepingen. Daarboven komt de bredere
torso, met als bekroning de zogenaamde kroon — het hoofd — waar
zich een aantal penthouses met grote terrassen bevindt.”
Uit de wetgeving inzake brandveiligheid voor hoogbouw ontstond nog
een mooi bijkomend idee. “Tussen de beide trapkokers moest een verbinding komen op het dak. Maar omdat we niet hoger dan 81 meter
mogen bouwen, kon dat niet op de hoogste verdieping worden gerealiseerd. Dus hebben we het een verdieping lager gedaan, waardoor er
ruimte vrijkwam. Op die manier ontstond de mogelijkheid om een gemeenschappelijke dak/stadstuin met panoramaterras te realiseren van
een 76 m². Boombakken zijn voorzien, maar er wordt nog bekeken in
hoeverre dat het haalbaar is. De groenaanplant is ook voorzien op de privéterrassen van de penthouses. In hoeverre de toekomstige bewoners
er echt bomen in zullen plaatsen, valt af te wachten.”
De Doktoren heeft 152 wooneenheden met één-, twee- en driekamerappartementen, inclusief negen penthouses van 100 à 150 m². “We
hadden eerst grotere duplexpenthouses ontworpen, maar die blijken
niet goed in de markt te liggen. Daarom pasten we het ontwerp aan.”
Is dat makkelijk, als architect je creatieve ideeën aanpassen op vraag van
de klant? Ward Lagrain: “We weten natuurlijk dat er een budget is. Dan
is het aan ons als architect om dat budget met maximale ambities in te
vullen, zonder aan kwaliteit in te boeten. In de beginfase gaat de klant
makkelijker mee met het concept en de esthetiek, maar het is normaal

DE STANDAARD DS

LICHTE GEVEL, AKOESTISCH GLAS
De schil van het gebouw, in mensentaal ‘de gevel’, is opgebouwd uit
niet-dragende verticale penanten in geanodiseerd aluminium. Zo ontstaat er, afhankelijk van de zon, een subtiel, champagnekleurig lichtspel.
“In combinatie met de horizontale boorden vormen die penanten een
raster, dat om de verdieping verspringt in functie van het woningtype
dat erachter zit”, legt Ward Lagrain uit. In het tweede, bredere deel van
de toren zitten andere woningtypes, die in tegenstelling tot de eerste elf
verdiepingen inpandige terrassen hebben vanwege de wind.” De variatie
geeft de gevel een gelaagde dynamiek.
De geprefabriceerde lichtgewichtgevel is een houtskeletbouw met
twintig centimeter rotswol voor de brandveiligheid. “Omdat het prefab
is, kunnen we bouwen zonder stellingen. Alleen voor de kroon zullen
plaatselijk stellingen gebruikt worden.”
De ramen zijn op twee manieren specifiek. Ze worden in de fabriek in
de gevel gezet, waardoor de kwaliteitscontrole ook daar kan gebeuren. En het zijn superakoestische ramen. “Omdat we bouwen naast het
ziekenhuis met zijn ambulances en ook de tram vlakbij ligt, is er veel
omgevingsgeluid. Daarom schakelden we een akoestisch bureau in en

Het nieuwe wonen: gezellig en duurzaam

BINST ARCHITECTS

tijd bewijst gelijk

3

integreerden we hun studie in ons ontwerp. We hebben voor zowat de
beste akoestische beglazing op de markt gekozen.”
DE RESTWARMTE VAN DE HAVEN
Alles is klaar om van de Doktoren een prestigieus duurzaam project te
maken. “Wij hebben de ambitie om met de Doktoren in de toekomst aan
te sluiten op het warmtenet. Dat specifieke warmtenet zal restwarmte
van de Antwerpse havenindustrie gebruiken.”
Wanneer dat warmtenet er komt, is koffiedik kijken. Het plan ligt er, het is
aan de politiek om de fasering te bepalen en het project te lanceren. “Alles is aanwezig om het gebouw snel om te vormen zodat het helemaal
duurzaam is”, besluit Ward Lagrain van Binst Architects. De Doktoren
wordt volgens de huidige planning opgeleverd in de lente van 2021. ^

DossieR
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Maximaal genieten van je tuin en terras

dat er later wordt bijgestuurd. Dat gebeurt in elk dossier. Maar als je niet
hoog mikt, kan je niet hoog landen.”
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HOOFDZETEL CORDEEL













Een brug naar de toekomst

INTERIEUR INRICHTING

de knowhow van de onderneming én haar economische
ambities. Het spreekt voor zich dat hiervoor een maximale kwaliteit vereist is in elk detail van de constructie.
Ontdek dit buitengewone project...

De onderneming Cordeel koos ervoor om haar nieuwe hoofdkwartier te vestigen op het terrein van de oude scheepswerf ‘De
Boelwerf’ in Temse. Cordeel groepeert er haar diensten voor de
Belgische markt op een site van 20 hectare. Het nieuwe gebouw
werd precies boven een oud droogdok opgetrokken. Het heeft
de vorm van een brug en steunt op de beide oevers van het

I

Twee reusachtige vakwerkliggers
Wie een bezoek brengt aan het bedrijfsterrein van Cordeel, is
meteen onder de indruk van het gebouw. De lange horizontale ‘balk’ met een vrije overspanning van 72 meter wordt aan
weerszijden van de twee steunpilaren verlengd door uitkragende

- 60ste editie - 155 -

- 60ste editie - 154 -

↑ Limburg bouwt

Een onzichtbare deur - vlak in de muur of verwerkt in de dressing - laat
slaapkamer en badkamer nog steeds naadloos in elkaar overgaan, maar
beperkt wel de hinder die eigen is aan een badkamer.

70

© Luc Roymans/B brand

meer dan een visitekaartje. Het gebouw illustreert ook

droogdok, dat met een lengte van 560 meter en een breedte
van 55 meter het grootste ter wereld is. Er konden tegelijk twee
grote schepen gebouwd worden. “Na het faillissement van de
scheepswerf werd de activiteit van het droogdok stilgelegd,
maar door onze zetel 20 meter boven het waterpeil te bouwen,
houden we alle opties open voor een mogelijke herbestemming
of hergebruik van het dok in de toekomst”, stelt projectverantwoordelijke Gert Hoefnagels.

© Stradall

Het samenvoegen van de twee
ruimtes heeft ook een invloed op
de keuze van de materialen. De
badkamer krijgt veelal een zachtere,
luxueuzere uitstraling, en overstijgt
zo haar puur functionele karakter.

De nieuwe hoofdzetel van de onderneming Cordeel is veel

Afgiftekantoor Brussel X - P910504 - Driemaandelijks - nummer 61 - 4-5-6/2020
Bureau de dépôt Bruxelles X - P910504 - Trimestriel - numéro 61 - 4-5-6/2020

n het spoor van de trends van hotelslaapkamers worden
de slaapkamer, de badkamer en de dressing van de ouders
steeds meer in één en dezelfde ruimte ondergebracht. Al
is die combinatie niet op alle vlakken zo’n vanzelfsprekend
huwelijk. Zo is het in de slaapkamer bij voorkeur fris, droog,
donker en stil, terwijl de badkamer net sterk verlicht is, maar
ook nat, warm en lawaaierig. Tegelijk is de vochtigheid van de
badkamer niet ideaal voor je kledij in de dressing.
Een eerste praktische vraag gaat over de oppervlakte die je
minimaal nodig hebt om deze drie functies in één ruimte te
kunnen organiseren. Meestal wordt daarbij uitgegaan van zo’n
25 à 30 vierkante meter. Al geldt het principe: hoe groter de
ruimte, hoe aangenamer het wordt en hoe meer er mogelijk is.
Vaak leent een loftzolder of een luchtig souterrain zich prima
om een slaap- en badsuite in te richten. Tegelijk blijft het op
elk moment belangrijk om op voorhand goed na te denken
over de inrichting van de ruimtes en welke functies je exact
wilt combineren. “Als je met het hele gezin één badkamer moet
delen, dan is het beter om die niet in een open relatie te laten
aansluiten bij de slaapkamer van de ouders. Dat leidt op termijn
gegarandeerd tot conflicten. Als je toch voor dit scenario kiest,
zorg er dan voor dat de kinderen een eigen badkamer hebben
op hun verdieping”, vertelt Bart Cobbaert van DENC!-STUDIO.

Begin met een plan

Net als bij de meeste ontwerpprocessen zijn er voor de inrichting en de structuur van de verschillende ruimtes verschillen-

de opties. Het belangrijkste daarbij is dat alles is afgestemd
op maat van de gewoontes en gebruiken van de bewoners.
Als jouw werkuren bijvoorbeeld sterk verschillen van die van
je partner, is het wel belangrijk dat de badkamer voldoende
kan worden afgesloten van het slaapgedeelte, zodat de ene
de andere niet wakker maakt. Ook de dagelijkse routines en
ingesteldheid verschillen van persoon tot persoon of van
koppel tot koppel. Mag het bijvoorbeeld allemaal open, of
voel je je toch meer op je gemak in een klassiekere indeling?
Mogen spullen in het zicht liggen, of heb je liever dat alles
netjes kan worden opgeborgen?
In de meeste gevallen wordt er echter voor gekozen om de
dressing tussen de slaapkamer en de badkamer te positioneren.
Op die manier biedt ze zowel akoestisch als qua verlichting
een buffer, en ook vanuit functioneel standpunt houdt dat
een logica in. “Wat meestal goed werkt, is dat de deur naar de
badkamer in de dressing verwerkt zit. Op die manier gaat de
ene ruimte nog steeds naadloos over in de andere, maar kan
je ze indien nodig wel van elkaar afsluiten om lawaai-, licht- of
vochthinder te beperken”, vertelt Ben Depuydt van B brand,
een dochteronderneming van Binst Architects.
Het is uiteraard ook mogelijk om alles meer open te trekken en
de ruimte sterker uit te werken als één ruimtelijk concept. Door
de dressing bijvoorbeeld bij de inkom van de kamer te plaatsen,
en de badkamer en slaapkamer meer in elkaar te laten opgaan,
met het bad aan het hoofdeinde van het bed – best achter een
halfhoog muurtje om te vermijden dat je bed nat wordt – of u

ANTWERP – A discotheque. Restaurant. Car park. Storage
space. These are the varied roles a warehouse building in the
south of Antwerp played before being turned into a state-ofthe-art office space, courtesy of local firm Binst Architects. And
not just any state-of-the-art office space, either – but the
practice’s very own headquarters. Located in the Belgian city’s
former 19th -century harbor district, the site was converted
Ik ga Bouwen april 2020

Ik ga Bouwen april 2020

from its original historical typology to a contemporary office
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et zijn bredere bovenbouw doet de Doktoren denken aan een geabstraheerde wimpel, en zo wordt hij ook omschreven, door
de media en door Binst Architects zelf, het
bureau dat tekende voor het ontwerp van
de toren met 152 luxeappartementen op het Antwerpse Eilandje.
Hoe kom je aan de vorm van zo’n toren? Ward Lagrain, projectarchitect
bij Binst Architects: “Het concept ontstond uit de footprint voor de site,
die vastligt in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP): 42 meter breed op
18 meter diep. Om het openbare domein meer ruimte geven ten
opzichte van het ziekenhuis, hebben we de toren onderaan – over de
11 onderste verdiepingen – ingesnoerd en smaller gebouwd, op
42 x 13,5 meter. Door niet de volledige bouwdiepte te gebruiken, zal
het ziekenhuis zich op 20,5 meter van het ziekenhuis bevinden, in de
plaats van 16 meter.”
Bijkomend mag volgens het RUP op de site maximaal 83.000m² BVO
(bruto vloeroppervlakte) gebouwd worden. Dit is van toepassing op de
Doktoren, het ziekenhuis én de nog op de site te ontwikkelen toren W2.
De oppervlakte van het ziekenhuis was gekend waardoor de Doktoren
en toren W2 als communicerende vaten werken. “Als we van de oppervlakte alles zouden volbouwen wat toegelaten was, zou dit ten koste
van de toekomstige toren W2 zijn”, zegt Lagrain.
Daarnaast moet de hoogte van de Doktoren tussen de 75 en de 81 meter zijn. “Door de maximale hoogte te combineren met de beoogde
bruto oppervlakte, moesten we onderaan oppervlakte wegnemen om
de hoogste verdiepingen hun maximale oppervlakte te geven. Boven-

Luc Binst wil van Binst Architects
een leading office maken

online architectuur- en inspiratiemagazine voorjaar 2020

De DOKTOREN wordt een nieuw oriëntatiepunt op het Eilandje in Antwerpen.

Tekst: Sam Paret
Foto's: ©BAR, ©Herman Desmet

Luc Binst

binnenpleisters, buitenpleisters, gyproc en steenstrips

AAN HET WATER

25 jaar geleden sierde wijlen Jo Crepain de eerste editie van Renoscripto. Crepain werd later
Crepain Binst Architecture toen Jo in zee ging met Luc Binst. Enkele jaren nadat Jo kwam te
overlijden en ter gelegenheid van de nieuwe locatie, koos Luc met Binst Architects
voor een volledig nieuwe start. Echter zonder het waardevolle gedachtegoed van Jo Crepain
overboord te gooien. Deze 100e editie is dan ook het moment bij uitstek om terug te blikken met
Luc, die het schip van Binst Architects na enkele moeilijke jaren terug vlot en even ambitieus
richting toekomst stuurt …

©BAR

Dé referentie in pleisterwerk

EEN WIMPEL

“Ik zal blijven strijden voor de
meerwaarde van ons beroep”

entrr.be

LUC BINST, BINST ARCHITECTS
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Social media
BINST ARCHITECTS, B brand en B scene zijn dynamische entiteiten die actief
zijn op vele vlakken en in verschillende stadia. Graag houden we u op de hoogte
van onze ontwikkelingen op de wijze dat u wenst.
Sommige van onze projecten kunt u bezoeken maar veel bouwwerken zijn
niet openbaar toegankelijk. Via beeld en tekst op maat kunnen we wel al onze
referenties en visie delen. De afgelopen 47 jaar hebben we een dozijn boeken
en verschillende brochures uitgegeven. Sinds vorig jaar geven we een magazine
uit: het vierde exemplaar heeft u nu in uw handen. Naast drukwerk biedt het
internet eindeloze mogelijkheden.
Op onze vernieuwde website vindt u een selectie projecten van de afgelopen
tien jaar. Sinds een paar jaar zijn wij ook actief op social media (met name
LinkedIn, Facebook en Instagram). Deze eigentijdse platforms bieden continu
informatie en interactie wereldwijd. We nodigen u uit om al onze accounts te
volgen zodat we in contact blijven.
Als u onze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt, horen wij graag van u.

PR & INFO

Ik koop Belgisch
In deze turbulente periode krijgen we nieuwe en betere inzichten over het leven
en onze prioriteiten worden duidelijker.
Eén van de conclusies is het belang van globaal denken en lokaal handelen.
De creatieve industrie is belangrijk voor de Belgische economie, innovatie,
cultuur, identiteit en wonen. Naast architectuur zijn er ook de mode en design
sectoren die werk verschaffen op het vlak van creatie, productie, presentatie,
promotie, verkoop en distributie. Het is essentieel dat deze activiteiten blijven
voortbestaan en evolueren binnen België. Om het belang hiervan te benadrukken
zijn er twee platforms opgericht door Flanders DC for Design, MAD (Brussels
fashion and design platform) en WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode).
Het nationale platform heet IkKoopBelgisch / J'AchteBelge.
Op www.ikkoopbelgisch.be kunt u Belgisch talent ontdekken waaronder B brand
dat actief is op het vlak van onder andere interieur, objecten, producten en
branding. Tijdens Brussels Design September kunt u persoonlijk kennis maken
met B brand op de Contemporary Design Market in Tour & Taxis Brussel.
Het internationale platform heet Belgium Is Design.
Ook op www.belgiumisdesign.be is B brand vermeld namelijk binnen het kader
van Fuorisalone Digital: het alternatief van Milan Design Week 2020.

Instagram | Facebook | LinkedIn — www

#BuyLocal #SupportLocal #IkKoopBelgisch #JAchteBelge #BelgiumIsDesign
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B brand (design) op website ikkoopbelgisch.be — www
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GOEDE DOELEN
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Kom op tegen Kanker

136

Activiteiten ten voordele van — Kom op tegen Kanker

T-shirt voor de geannuleerde 100 km — Kom op tegen Kanker

Het goede doel “Kom op tegen Kanker” ligt ons nauw aan het hart. In ieders
omgeving komt deze vreselijke ziekte voor en elke inspanning die geleverd kan
worden om een einde aan de ziekte te bewerkstelligen steunen wij van harte.
De voorbije maanden heeft ons “Kom op tegen Kanker”-team talrijke
acties georganiseerd zoals o.a. interne lunches, sportactiviteiten en een
spaghettiBAR. Op deze manier zamelden wij meer dan 9.000 euro in om
met 3 loopteams aan de start te mogen staan van de 100 km voor Kom op
tegen Kanker. Dit event werd gezien de corona-uitbraak begin maart echter
verplaatst en nadien geannuleerd. Het ingezamelde geld werd evenwel
gestort op de rekening van Kom op tegen Kanker aangezien zij alle steun
kunnen gebruiken. Wij kunnen nu alvast melden dat wij ook voor 2021
ingeschreven zijn met 3 teams en ons zullen blijven inzetten.
Wij willen bij deze iedereen die een bijdrage heeft geleverd, bedanken
voor de steun voor dit goede doel. Bedankt!
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van bedankt

Bedrijfspresentaties — B 7

Met de B van bouw, building, business, brainstorm en branding wensen wij
onze faciliteiten van het gelijkvloers en de nieuwe ondergrond breder te delen
onder de afkorting ‘B 7’. Inmiddels introduceerden wij een agenda van boeiende
gastsprekers en vele bouwgerelateerde initiatieven als een kader voor een
autonome denktank of denkhuis voor de bouw op het Zuid! Naast een sterk
praktiserend bureau als deskundige bouwpartner, wensen wij naar de toekomst
meer marge voor onderzoek in de visionaire benadering naar onze maatschappelijke uitdagingen en planconcepten d.m.v. een verfrissende approach!

28.10.19________Renson Outdoor
04.11.19________Schüco
18.11.19________Aluprof
25.11.19________Ebema
02.12.19________Deceuninck
09.12.19________VM Building
Solutions
20.01.20_______Stone
27.01.20_______Arwo bouw
03.02.20_______Kingspan Insulation
16.03.20_______[...]
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