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EDITO
EDITO

“B 6 magazine” staat voor een zesmaandelijks
impressie van onze actuele aanpak en status
van projecten. Hoewel veel ongoing ontwerpen
nog confidentieel zijn, geeft het een beeld van
BINST ARCHITECTS anno ‘22 en waar wij naast
onze lopende ontwerpen breed over Vlaanderen
en Brussel aan het bouwen zijn. “In beeld” brengt
uitzonderlijk drie projecten onder de aandacht
als gebouwd antwoord op een duinarchitectuur,
een stadsarchitectuur en een kaaiarchitectuur
met name “One Baelskaai” als een atypisch,
iconisch woongebouw op Oosteroever, een
funky pakhuisconcept in de Kloosterstraat en
tot slot een uitgepuurd Scheldekaaiproject als
scherpe hoeksteen aan het oude Antwerpen.
Met B BRAND zetten wij intens in op high end
spaces en architecturale objecten waarvan een
30-tal ontwerpen in onderzoek met Belgische en
Nederlandse fabrikanten. Tot slot brengt B SCENE
naast een selectie van meubels en maquettes
een ode aan het intrigerende grafische werk van
Koen De Decker en de topfotografie van Sybren
Vanoverberghe.
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— Luc Binst
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Organigram Missie '22-'23 — Luikstraat

De Belgische bouwwereld staat na de pandemie voor een volgende, grote uitdaging!
De inflatie, energiecrisis en materiaalcrisis stuwen ons allen naar een ongezien samenwerkingsniveau van verhoogde waakzaamheid op alle gebieden. Wat bij de start van het
nieuwe jaar nog onzichtbaar en ondenkbaar was, is plots onderdeel van onze economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze harde realiteit dwingt ons allen naar
het herevalueren van onze aanpak, van onze beslissingen en hoe wij hier als bureau naar
opdrachtgevers en betrokken instanties mee omgaan.
Zoals architecten zich graag profileren als “mediator” tussen alle partijen, is het woord
“connectie” een van de actuele sleutelbegrippen in het zoeken naar relevante oplossingen,
in het zoeken naar dat vernieuwde evenwicht waarbij wij elkaar maximaal ondersteunen.
Waar projecten potentieel gaan vertragen, wenselijk worden uitgesteld of bijschaving
noodzakelijk achten, is een brede en duidelijke dialoog onder alle bouwpartners prioritair!
Laat ons maximaal connecteren, samen herevalueren en een procesgerichte positiviteit
opbouwen die wij als kantoor graag uitdragen.
De bouwwereld zal zich in deze woelige “roaring twenties” vervroegd resetten, een
andere bouwefficiëntie en vertaling opzoeken waarbij de vele ambities van bij de start
kraakhelder afgelijnd moeten zijn. Zowel de “procesmatige ambitie”, de “architectuurambitie” als de “duurzaamheidambitie”, vormen samen de deskundige projectdriehoek, die
we heden toepassen in het 200% verduidelijken en ondersteunen van een programma
van eisen en projectmissie! Een missie die van bij de start een intense dialoog en gezond
debat vereist en waarbij tijdswinst en win-win onder partijen centraal moeten staan.
BINST ARCHITECTS is het voorjaar gestart met een duidelijke bureaumissie naar de
komende twee jaar. Parallel aan de voornoemde uitdagingen overschouwden wij ons adres
en eigen aanpak in een twaalftal ankerpunten die in detail ruggengraat en perspectief
geven aan het intern verder kneden van ons medium (zie p. 7 - beknopte versie). Wij
hechten immers veel belang aan reflectie, aan een open dialoog naar de groep waarbij
wij eenieder maximaal inzage schenken in de route en doelstellingen naar de toekomst.
Een route die naast een tiental centrale waarden in continue transitie is met eind ‘23 als
belangrijke mijlpaal en momentum in het vooruitzicht. Daartegen staat het kantoor naast
vijf jaar BINST ARCHITECTS voor 50 jaar historiek. Het is onze wens en dagelijkse missie
om onze hefboom tegen dan te maximaliseren!
Met een breed georiënteerd orderboek waaronder een aantal markante torenconcepten
en locaties op de ontwerptafel, een groter groeiend aandeel reconversies en werven, een
separaat R&D team in opstart, een post-corona refresh van onze werkvloer en de recente
introductie van een bijkomende atelierruimte, weet ons kantoor zich verder te ontwikkelen.
Daarin staat een gedreven en kwalitatief team centraal, ben ik hen uiterst dankbaar voor
het vertrouwen en steun aan ons adres waarbij ze samen waken over onze architectuur à
la carte, ons opleidingskader en kwaliteitsbewakingsstructuur.
Met de support van een eigen bouwmatrix aan gekoppelde projectinformatie is er
continue een intens vergelijk mogelijk tussen alle parameters van een project en wordt
er stapsgewijs gewerkt naar een verbeterde projectaanpak. Ook de keuze naar studiebureaus gebeurd op evaluaties en versterkende partnerships waar wij niet langer afhankelijk willen zijn van opgelegde keuzes, maar samen met de opdrachtgevers de beste
teamformat per project nastreven.
De Belgische bouwwereld beleeft een extra momentum van vele opportuniteiten en
noodzakelijke optimalisaties. Laat ons samen sensibiliseren, versterkt connecteren en onze
missie maximaal aan elkaar durven duiden!
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Architectuurobjecten — Luikstraat

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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SPOTLIGHT

Architectuur

SPOTLIGHT
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Locatiekaart +2 — Luikstraat 7

Spotlight staat voor de actuele mix van een reeks complementaire opdrachten
die zowel geografisch, programmatorisch als conceptueel onze verscheidenheid
in portfolio en oeuvre duiden. Naast een iconische schets en materiaalduiding,
verduidelijken een aantal conceptschema’s de architecturale visie, opbouw en
uitgangspunten van het ontwerpvoorstel. Met fragmenten uit onze (wedstrijd-)
ontwerpbundels illustreren wij graag onze grafische methodiek in presentatie en
de ambitie in werkwijze naar een herkenbare vocabulaire en versterkend DNA.
Naast de focus op een aantal grootschalige werven in West-Vlaanderen,
Antwerpen en Brussel, legt dit magazine met drie recent gebouwde topprojecten de aandacht op onze globale architectuurbegeestering naar materiaalkeuze,
de hoge graad van topdetaillering en de aandacht op een globale, zuivere
expressie van de ontwerpen. Dit drieluik staat in B6 symbool voor onze definitie
van een rigide stadsarchitectuur, een statige kaaiarchitectuur en een iconische
duinarchitectuur. Composities die vanuit hun context steeds een heldere vertaling vertegenwoordigen van leesbare principes en plaatselijke parameters. Geen
overacting maar een duidelijke, verstaanbare weergave van architectuuringrediënten die de context absorberen en abstraheren naar een beeldende expressie!
Een werkwijze die we consequent doorvoeren in alle lopende ontwerpopgaven en die ook meetbaar is in de vijf komende projecten die we naast het
aanwezige luik werven graag in de spotlight plaatsen;
Binst Architects had in het voorbije jaar het bijzondere genoegen om te
mogen participeren aan de procedure en exquise conceptwedstrijd van “De
Boerentoren”. In opdracht van KBC werden een aantal ontwikkelaars uitgenodigd
tot het plaatsen van een bod met bijhorend voorstel van programma en erfgoedbenadering. In afwachting van de internationale laureaat tonen we alvast ons
conceptvoorstel naar reconversie, kunstintegratie en vernieuwde kroonbeleving.
“Berkenlaan” te Diegem brengt twee hotelentiteiten met een eigen identiteit die
zowel het landschappelijk gelaagde, als het solitair monolietprincipe verankeren.
Zowel “Eikenhof” te Kapellen als “Italiëlei” te Antwerpen binnenstad, ondersteunen onze rigide ontwerpbenadering naar gevelmethodiek vanuit een statig
rasterprincipe, doch met de nodige gelaagdheid, dieptewerking en balustradeprincipes. De zandkleurige omkleding in geslepen of gezuurd beton ondersteunt
de dualiteit van een strakke architectuur versus een humane, lichte integratie in
de context.
Met een stijgende voetafdruk in eigen stad groeit ook ons aandeel naar
reconversieprojecten en het vernieuwd invullen van markante bouwplaatsen die
op zoek zijn naar tijdloze standing.
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

Boerentoren

xx — xx

‘BOERENTOREN’ - ANTWERPEN (Wedstrijd - 48.546 m²)
— Immobel nv i.o.v. KBC
Haalbaarheidsonderzoek herbestemming
Sommige torens worden niet gewoon gebouwd; ze groeien. Ze vergroeien met de stad en de mensen die er
wonen, werken en aanwaaien. En de schoonste torens worden niet ouder; ze rijpen. Ze weerstaan wind en
bewind, en ze staan niet stil. Ze staan ten dienste van de mensen met hun veranderende modes. De toren schikt
zich, minzaam en onvermoeibaar als altijd; als onze vertrouwde metgezel. Terwijl de dagen voorbij denderen,
blijft de toren een bijzondere mijlpaal, die ons onstuitbare verlangen naar eeuwigheid overstijgt. Onze dromen
vinden er een thuis, en een toekomst, elke keer opnieuw.
Standvastig en stormbestendig, zo werd deze KBC-toren een bank vooruit voor de stad en haar mensen. Ja,
er stroomt een unieke energie door haar gebinte: deze toren, uitgegroeid tot uithangbord, laat ook anderen
groeien. Dat is de onzichtbare schoonheid van deze Grande Dame die we nu willen delen met iedereen. De
toren als middelpunt én startpunt. Een nieuw speelveld, een bloeiende daktuin, een onontgonnen bron van
verwondering. Onze toren is terug, toont opnieuw de weg en etaleert waar de Stralende Stad voor staat:
Boerentoren, durft dromen.
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Historisch beeld Boerentoren, Antwerpen
— Immobel nv i.o.v. KBC

KBC - KROON
1976

‘WAARDIGE GESTALTE’
NAAR OORSPRONKELIJKE INTENTIES
2025
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Toekomstige evolutie bekroning Boerentoren, Antwerpen
— Immobel nv i.o.v. KBC

SPOTLIGHT
SPOTLIGHT

‘GEPLAFONEERDE’ KROON
1931

Zicht op binnengebied Boerentoren, Antwerpen
—Immobel nv i.o.v. KBC

Zicht vanop de Meir op Boerentoren, Antwerpen
— Immobel nv i.o.v. KBC
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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ONTPITTING BINNENZONE

HOOFDTOEGANGEN - ONTSLUITING BINNENGEBIED

TRANSPARANTE LEVENDIGE PLINT

NIEUWE BEKRONING

PUBLIEKE TOEGANKELIJKHEID
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WARMTEPOMP

SANITAIR WARM WATER

HT WARMTENET

NIEUW DAKLANDSCHAP MET BRASSERIE

HT WARMTENET

VERGISTING

WARMTEKRACHTKOPPELING VOOR
SANITAIR WARM WATER
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WARMTEPOMP VOOR
KLIMATISATIE

OPWEKKEN VAN EIGEN
GROEN GAS MET
VERGISTING

BRON VAN
ECOLOGISCHE BODEM
NUTRIËNTEN

LEVEREN VAN WARMTE
VOOR DE OMGEVING
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Ontwerpmatige uitgangspunten Boerentoren, Antwerpen
— Immobel nv i.o.v. KBC

CIRCULAIR GERECYCLEERD GRIJS WATER

SPOTLIGHT

EN GAS
GRO

Energetisch conceptschema Boerentoren, Antwerpen
— Immobel nv i.o.v. KBC

SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

WATERBASIN IN ERE HERSTELLEN
+ SUBTIELE TOEVOEGING KBC LOGO

STERK VISUEEL BAKEN EN ORIËNTATIEPUNT

360° FULL PANORAMA MET CENTRALE KERN

VERTICALE GELEDING

GETRAPTE ACCENTUERING HOEKEN

EVENWICHTIGE VERHOUDING
MASSIVITEIT VS OPENHEID

xx — xx

Concept kroon Boerentoren, Antwerpen
— Immobel nv i.o.v. KBC

SPOTLIGHT
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Zicht op kroon Boerentoren, Antwerpen
— Immobel nv i.o.v. KBC
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

Eikenhof

xx — xx

‘EIKENHOF’ – KAPELLEN (Ontwerpfase 5.711 m²) – Vlaamse Poort
Nieuwbouw 31 appartementen, 1 fitnessruimte en ondergrondse parking
De suburbane context van Kapellen vertoont een duidelijke ambitie en groei naar kwalitatieve architectuur, die de
dorpskern stapsgewijs transformeert naar een actueel en sterk ensemble. “Eikenhof” werd ontworpen als één groot
villapaviljoen met de landschappelijke uitstraling van een resortarchitectuur dicht bij de dorpskern. De horizontale
versterking en royale woonbeleving is integraal gericht op de connectie met de context, waarbij de natuur en
zachte, zandkleurige tinten centraal staan. Het villagevoel van de appartementen wordt versterkt door de filter van
houten privacy schermen, de beglaasde borstweringen en het donkerbruine, schorskleurige schrijnwerk. Wonen
in Eikenhof is wonen en sporten binnen de atmosfeer van een hoogwaardige residentie met aandacht voor een
contextuele architectuur die zich met klasse en authenticiteit op het landschap plaatst.
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xxEikenhof,
— xx Kapellen — Vlaamse Poort
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SPOTLIGHT

TERRASSEN

BOMENRAND

Doorlopende terrassen worden voorzien langs zowel de tuinzijde als
de straatzijde. De horizontaliteit versterkt het ‘parkvilla-gevoel’.
De terrassen worden telkens voorzien van structurele zonwering in
de vorm van houten lamellen.

Het perceel wordt momenteel volledig omringd door hoge bomen.
Om de Eikendreef te ontlasten, wordt de ingang tot de site
voorzien op het einde van de Silvesterdreef, waardoor 1 boom hier
geveld zou moeten worden. De bomenrij richting het parkje van CC
Lux zou ook uitgedund kunnen worden om zichten toe te laten.

PRIVACY

ERFDIENSTBAARHEID

De tuinen worden zodanig vormgegeven dat een groene
privacybuffer van heuvels en planten gevormd wordt tussen de
fitness en de gemeenschappelijke tuin van de bewoners. Ook ter
hoogte van de slaapkamers op de noordgevel wordt steeds een
groene buffer voorzien naar het toegangspad.

De buitenaanleg houdt rekening met een potentiële
erfdienstbaarheid voor zachte gebruikers (fietsers en voetgangers)
naar achterliggend perceel. De zuidelijke toegang tot de site wordt
enkel opengesteld voor brandweer- en verhuiswagens, om complexe
manoeuvres met grote voertuigen op de parking te vermijden.

GEARTICULEERDE INKOMZONES

KNIP

De inkomzones van de appartementen en de fitness worden
benadrukt door de onthalende beweging van de schuine wanden
die naar de toegangsdeuren leiden.

Het volume wordt visueel in 2 delen geknipt om het luchtiger te
maken. De knip aan de tuinzijde maakt het mogelijk dat natuurlijk
daglicht ook in de normaalgezien donkere hoekzone komt, waardoor
deze ruimtes ook ingericht kunnen worden als gebruiksruimtes.
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Zicht straatzijde Eikenhof, Kapellen — Vlaamse Poort

Concepten Eikenhof, Kapellen — Vlaamse Poort

SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

Berkenlaan

xx — xx

‘HOTELS BERKENLAAN’ - DIEGEM (Ontwerpfase - hotel 1: 13.263 m²/hotel 2: 9.492 m²) — Candor
Nieuwbouw 2 hotels met 208 en 160 kamers en ondergrondse parking
De twee hotels zijn als twee afzonderlijke entiteiten vormgegeven, maar met een duidelijke verwantschap.
Het westelijk gelegen volume, hotel 1, betreft het hogere van de twee hotels. Het is een markant drietandig volume
van 9 bouwlagen met een alzijdige geprononceerde rastergevel. De diepe dagkanten en het reliëf in de detaillering
accentueren de rigide rasterstructuur. De per verdieping wisselende posities van de ramen bewerkstelligen een
levendige uitstraling van de gevel. Hotel 1 bevat 208 hotelkamers op de verdiepingen, het gelijkvloers wordt volledig ingevuld met ondersteunende functies, waaronder een restaurant waar ook warme maaltijden zullen worden
geserveerd.
Het oostelijk gelegen volume, hotel 2, betreft een aparthotel met 160 kamers voor korte en middellange termijn.
Iedere hotelkamer bevat een kitchenette waardoor de hotelgasten zelf in hun maaltijden kunnen voorzien.
Aanvullende functies om een langer verblijf te faciliteren betreffen onder andere de fitnessruimte en een ‘guest
laundry’, waar hotelgasten zelf hun was kunnen doen.
In contrast tot de verticaliteit van hotel 1 kenmerkt de gevel van het 7 bouwlagen tellend hotel 2 zich door een horizontale belijning in donkere geaccentueerde boorden. Tussen de boorden wordt de gevel afwisselend ingevuld met
beglazing en betonnen gevelpanelen. Het reliëf in de gevelpanelen geeft de impressie van een sierlijk gedrapeerde
voile, die het gebouw in combinatie met de gekozen kleurcombinaties een warme uitstraling geven.
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Zicht
vanaf park Berkenlaan, Diegem — Candor
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SPOTLIGHT

Concepten Berkenlaan, Diegem — Candor

A-LOCATIE: GELEGEN AAN DE BRUSSELSE RING TUSSEN NAVO EN
BRUSSELS AIRPORT

SPOTLIGHT

TWEE KARAKTERISTIEKE VERSCHIJNINGSVORMEN

GEVELRASTER

HORIZONTALITEIT

Het terrein ligt direct a/d snelweg A201, die het centrum van Brussel
(6,0 km) via het hoofdkwartier v/d NAVO (1,2 km) met de Ring verbindt.
Brussels Airport ligt op minder dan 2,5 km, de luchthaventramhalte op
minder dan 100 m. Het station van Diegem op 500 m.

Te midden van de anonieme kantoor- en hotelprojecten die
de gebouwde omgeving kenmerken worden twee markante
hotels gerealiseerd. Het ene hotel heeft een karakteristieke
verticale stervorm, het andere hotel wordt gekenmerkt door een
uitgesproken horizontaliteit.

Een alzijdig geprononceerd gevelraster. De diepe dagkanten en het
reliëf in de detaillering accentueren de rigide rasterstructuur. De per
verdieping wisselende posities van de ramen bewerkstelligen een
levendige uitstraling van de gevel.

De horizontale belijning middels gevelboorden in architectonisch
beton accentueert het horizontale karakter van het volume. Het
reliëf in de tussenliggende gevelpanelen geeft de impressie van een
sierlijk gedrapeerde voile, die het gebouw in combinatie met de
gekozen kleurcombinaties een warme uitstraling geven.

LONG STAY ‘U-FLATS’ VERSUS SHORT STAY ‘TRINITI’

EENHEID

AUTO’S

VOETGANGERS & FIETSERS

De volumes huisvesten elk een ander hoteltype.
De balk betreft een aparthotel, waarbij de 160 kamers allen zijn
uitgerust met een kitchenette.
De drietand huisvest een short stay hotel met 208
tweepersoonskamers.

Verschillend, maar wel verwantschap in de architecturale uitwerking
van de hotels. Twee uitgesproken, afzonderlijke entiteiten die één
samenhangende ontwikkeling vormen.

Het perceel kent een niveauverschil van ca. 8 m. Hierdoor werden
twee afzonderlijk toegankelijke parkeerlagen op elkaar te gestapeld,
elk voorzien van een toegang op een ander niveau. Eén inrit is voorzien
op niveau -2, rechtstreeks aansluitend op de J.F. Kennedylaan, de
andere inrit is gelegen aan de hoger gelegen Berkenlaan.

Door de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden in de nabije
toekomst zal de site nog beter bereikbaar worden voor de zwakke
weggebruikers.

HOTELS IN HET GROEN

LEVENDIGE PLINT

BUS & TAXI

TOELEVERINGEN

De bestaande situatie werd gekenmerkt door een hoog percentage
verharding. De nieuwe situatie manifesteert zich als een
doorwaadbare collectieve parkzone. Verhardingen werden zo veel
mogelijk vermeden en zijn beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is
om de hotels op een goede wijze te kunnen laten functioneren.

De entrees, fitness en restaurants van beide hotels zijn gericht
op de tussenliggende groenzone, die daarmee wordt ‘opgeladen’,
wat de verblijfskwaliteit ten goede komt. Er wordt passanten en
bezoekers een aangename verblijfsomgeving aangeboden middels
een open, groene parkzone.

De wegenis op eigen terrein is met een rotonde zodanig ontworpen
dat deze geschikt is voor airport-shuttlebussen. Taxi’s kunnen
hiervan ook gebruik maken en de hotelgasten ‘voor de deur’
afzetten.

De toeleveringen van de hotels kunnen discreet uit het zicht
plaatsvinden.
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Berkenlaan, Diegem — Candor
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Berkenlaan, Diegem — Candor
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Berkenlaan, Diegem — Candor
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

Italiëlei

xx — xx

‘ITALIËLEI’ – ANTWERPEN (Ontwerpfase 3.398 m²) — Constructie en Promotie van Immobiliën
Stedelijk hoekaccent met 17 appartementen
Het project is gelegen aan de hoek van de Italiëlei en de Van Aerdtstraat te Antwerpen. Een solide raster deelt het
project aan de kant van de Italiëlei op in een 3-geleding en in de Van Aerdtstraat in een 5-geleding. Verder werd het
volume als base-body-head concept opgevat. Een levendige plint bestaande uit een doorzon appartement van 130
m² met binnentuin/koer situeert zich in de Van Aerdtstraat terwijl de levendigheid ter hoogte van de Italiëlei met
de Van Aerdtstraat bereikt wordt door de commerciële functie op de hoek. Tot de body behoren de 3 gestapelde
bouwlagen met telkens 3 appartementen. Ook hier werden de appartementen maximaal als doorzon ontworpen. De
kroonlijsthoogte van de body werd afgestemd op de kroonlijsthoogtes van het omringende bestaande weefsel. Een
zachte overgang tussen het bestaande en nieuwe weefsel wordt door groenvoorzieningen versterkt. Het torenvolume wordt met zijn 2- en 3-geleding als head ervaren waarbij de laatste, hogere bouwlaag een hoogteaccent vormt
als duidelijke beëindiging van de kroon.
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Italiëlei, Antwerpen — Constructie en Promotie van Immobiliën

xx — xx
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

GELEDING OP MAAT VAN DE ITALIËLEI

GERESERVEERDE INVULLING

De gevel wordt op maat van de nabijgelegen panden opgedeeld
waardoor eenzelfde geleding voelbaar wordt.

We willen het goed geproportioneerd raster laten spreken. de
invulling dient hierbij in tweede lijn mee te werken in de globale
expressie. Door een juiste articulatie en materialisatie kan de
invulling de juiste aanvulling van de totale expressie geven
(accenten, verfijning … ).

BENADRUKKEN VAN DE VERTICALITEIT

GROENBUFFER ALS HOEKACCENT

De verticaliteit van de toren wordt extra benadrukt door de tactisch
geplaatste balustrades.

Grote groenbakken worden voorzien op de 4e verdieping als zachte
overgang naar de bestaade omgeving. Ook de inkomluifel wordt
voorzien van een groenaccent.
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Italiëlei, Antwerpen — Constructie en Promotie van Immobiliën

Concepten Italiëlei, Antwerpen — Constructie en Promotie van Immobiliën

SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

IN BEELD

Herfstvreugde

xx — xx

‘HERFSTVREUGDE’ - GENK (Wedstrijd - 10.332 m²) — Stad Genk
Wedstrijdontwerp reconversie voormalig rustoord tot 70 appartementen in park
Herfstvreugde is een transformatie van een bestaand OCMW gebouw tot woningen. Het project is gelegen in
een ruim opgezette boskamer. Het bos blijft openbaar toegankelijk door middel van een fijnmazig (langzaam)
verkeersnetwerk van (bos)paden. Het landschapsontwerp is geïnspireerd en opgezet naar de duurzame regels
van de bestaande ecologie van bos en natuur. De bestaande geasfalteerde oprit wordt getransformeerd tot
een stijlvolle toegangsweg van halfverharding naar de hoofdentree met een kiss & ride zone aan de zuidzijde
van het gebouw. De bestaande bosrijke omgeving geeft een bijzondere aanleiding om de verschillende functies
alzijdig te oriënteren en Herfstvreugde logisch te ontwikkelen. Co-working, commerciële en collectieve ruimtes
in de nieuwe aanbouw geven de noordkant van het gelijkvloers een open en actieve uitstraling. De oost- zuiden westzijde van het gebouw wordt honderd procent toebedeeld aan wonen. Grote grondgebonden woningen
met houten terrassen en private tuinen zijn aantrekkelijk voor grote gezinnen. Hoger in het gebouw bevindt zich
een mix van studios, één-, twee- en drieslaapkamer woningen, elk met genereuze terrassen. De expliciete keuze
om de woningen volledig te richten op de zongeoriënteerde zijden biedt de kans om de circulatieruimte op elk
niveau royaal op te zetten en te ontwikkelen als een collectieve ontmoetingsruimte. De zelfdragende betonnen
balkons bieden de bewoners de mogelijkheid om optioneel bij aankoop een glazen vouwwand te laten plaatsen.
Hierdoor verwordt de balkonruimte seizoensgericht tot wintertuin.
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xx — xx locatie Herfstvreugde, Genk — Stad Genk
Luchtfoto
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Perspectief Herfstvreugde, Genk — Stad Genk
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT
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Ecologisch duurzaam: gebouw als een
bos-ecosysteem, Herfstvreugde, Genk
— Stad Genk

1

1

Al het regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en
hergebruikt op de plek

5
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Het bos filtert de zonnestraling en creëert een
comfortabele (bos)klimaat van boomkroon tot de bodem

In de winter komt er voldoende licht in door het
bomendek zodat nieuw leven kan ontstaan

7

6

Het bos geeft beschutting tegen wind om het vervolgens
om te zetten naar een natuurlijk, frisse ventilatie

4

3

2

Het bos is één grote zuiveringsmachine die zowel zijn
eigen gezondheid als die van zijn omgeving verbetert

4

Het bos voorziet in unieke omstandigheden voor een
verticaal ecosysteem

8

Het bos is een bron van voedsel en draagt bij aan een
gevoel van ontspanning en recreatie
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Het bos heeft een helende werking die mentale moeheid
vermindert — Rachel & Stephen Kaplan, 1998

Interieurbeleving Herfstvreugde, Genk — Stad Genk
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Perspectief Herfstvreugde, Genk — Stad Genk
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT

80
81

IN BEELD

KRONENBURG
ANTWERPEN
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Kronenburg, Antwerpen — Lacavi
IN BEELD
IN BEELD
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Kronenburg, Antwerpen — Lacavi

IN BEELD
IN BEELD
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Kronenburg, Antwerpen — Lacavi
IN BEELD
IN BEELD
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Kronenburg, Antwerpen — Lacavi
IN BEELD
IN BEELD
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SPOTLIGHT

In uitvoering

SPOTLIGHT

De uitvoeringsfase is voor de ontwerpers steeds de kers op de taart wanneer de
digitale concepten gematerialiseerd en werkelijkheid worden. Een fascinerend
schouwspel waarbij alle voorbereidende inspanningen vruchten afwerpen en
telkens het denkwerk en de arbeidsintensieve zoektocht naar de beste oplossingen waard blijkt.
Ondanks het toenemend belang van de driedimensionale ontwerpomgeving, BIM, virtual en augmented reality blijft het werkelijke bouwen in al zijn
aspecten een verbazingwekkend tafereel dat de virtuele denkwereld op tal van
vlakken overtreft.
Het streven naar een verwaarloosbare faalkost tijdens uitvoering blijft
meer dan ooit een cruciaal doel in tijden waar de materiaal- en loonkost onverwacht en exponentieel stijgt en risico’s geminimaliseerd dienen te worden.
Noodzakelijk hiervoor blijken de gecoördineerde BIM-modellen die door de
uitvoerende partijen hoe langer hoe meer vanzelfsprekend geacht worden en
volwaardig deel uitmaken van de offerte-, voorbereidings- en uitvoeringsfase.
Als architect volgen wij deze evolutie met grote interesse op de voet en zijn
wij ervan overtuigd dat gebouwen in de nabije toekomst voor de aanvang der
werken formeel “virtueel en digitaal opgeleverd” zullen worden.
Deze professionele methodiek garandeert een perfect voorspelbare uitvoeringsmethode, een vlottere aansluiting van de verschillende onderaannemers,
een fundamentele tijdswinst en gereduceerde werfkost. De noodzakelijk
verlengde studie- en voorbereidingstermijn die noodzakelijk zal zijn voor ontwerpers en uitvoerders wordt hierdoor zonder twijfel in de meeste gevallen ruimschoots gecompenseerd. De doorvoering van deze methodiek zal een belangrijke verschuiving teweegbrengen in fases, taken en verantwoordelijkheden van
opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders.
In het minimaliseren van uitvoeringstermijnen wordt door onze medewerkers
ook intensief studiewerk uitgevoerd naar optimalisering van de bouwkosten
door een maximale standaardisatie en prefabricatie. Het assembleren in van
volledige geveldelen in fabrieksomstandigheden verhoogt de controlemogelijkheid en minimaliseert de ongunstige invloed van onvoorspelbare weersomstandigheden. Voor hoogbouw zoals de Doktoren in Antwerpen wordt volop ingezet
op maximaal steigerloos bouwen dat een minimale impact heeft op de omgeving
en werfinstallatiekost aanzienlijk reduceert.
Deze methodiek heeft een fundamentele invloed op waterdichtingsprincipes en controlemogelijkheden die beide op innovatieve wijze dienen herdacht
te worden.
De foto’s die hier getoond worden, maken duiding van de grote verscheidenheid in de aard en schaal van de projecten die door ons vandaag nauwgezet
opgevolgd worden. Deze diversiteit vindt onder meer zijn oorsprong in de
ontwerpfase waar de urbane, suburbane of landelijke omgeving qua korrel en
ambitie, inspirerend of bepalend zijn. Zo is bouwen langs de Rupel in Boom
contextueel een andere opgave dan onze stedelijk geïntegreerde projecten
langs de Antwerpse Scheldeoever. Waar onze opdrachtgevers zoals Renson voor
hun nieuwe bedrijfsgebouw langs de E17 streven naar een landmark, zoeken
wij graag in nauwe samenspraak met hen naar het meest gepaste sculpturale
antwoord. De snelheid van de passant en zijn visuele ervaring hebben geleid tot
een imposant gevelconcept met een lengte van 380 meter waarop een divers
materialenpallet toegepast werd dat het DNA van het bedrijf vertegenwoordigt.
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Detail beeld werf
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Nieuwbouw 156 appartementen en parking
Doktoren, Antwerpen — Immpact-V, Kairos
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Nieuwbouw showroom en kantoren
Renson Outdoor - NOA, Kruisem — Immo Renson Prijkels
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Reconversie voormalige Comet site met 6 nieuwbouw blokken, totaal 128 wooneenheden,
commerciële ruimte, kantoren, horeca, diensten, 2 parkeergarages en collectieve fietsenstalling
Komet, Mechelen — Re-Vive Zorro Development
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Nieuwbouw 4 urban villa’s met 97 appartementen en ondergrondse parking
Brig, Boom — DCA, Belfius Immo
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Nieuwbouw 18 lage-energieateliers (KMO), 70 passieve sociale woningen en 293 passieve studentenwoningen en 119 parkeerplaatsen
Citycampus Gryson, Anderlecht — Citydev.Brussels
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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Nieuwbouw 68 appartementen, Aparthotel 70 kamers, commerciële ruimte en ondergrondse parking
Initium, Antwerpen — Candor
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
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IN BEELD

ANTIGOON
ANTWERPEN
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Antigoon, Antwerpen — VL-Holding & Bermaso
IN BEELD
IN BEELD
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Antigoon, Antwerpen — VL-Holding & Bermaso
IN BEELD
IN BEELD

110
111

Antigoon, Antwerpen — VL-Holding & Bermaso
IN BEELD
IN BEELD
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Antigoon, Antwerpen — VL-Holding & Bermaso
IN BEELD
IN BEELD
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Antigoon, Antwerpen — VL-Holding & Bermaso
IN BEELD
IN BEELD
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Antigoon, Antwerpen — VL-Holding & Bermaso
IN BEELD
IN BEELD
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B BRAND
Sublogo's spaces & objects — B BRAND

B BRAND

B BRAND is een ambitieuze sub-brand die zich naast ons brede portfolio van kleine tot grote multidisciplinaire projecten in detail richt
op ‘high end interieurdesign & innovatief productdesign’; opgesplitst
in twee duidelijke takken van artistieke schaal genaamd ‘spaces’ &
‘objects’.
De kruisbestuiving van de beide metiers maakt dat de conceptuele
aanpak naar ‘spaces & objects’ zich veruitwendigt in een ontwerptaal van een ander soort humane architectuur. Een ontwerptaal met
experiment naar materiaal, out of the box design en habitats met een
andere beleving …
Geleidt door een strategische manier van denken, ademt B BRAND
een ingenieuze visie en stijl uit die artistieke oplossingen oplevert die
wensen te inspireren en te behagen.
B BRAND benadert woon- en werkprogramma’s, dagelijkse behoeftes, producten en objecten op een verrassende, niet-conventionele
manier. Het antwoord hierop bevindt zich in een zone waar design
en kunst elkaar op een esthetische en functionele manier ontmoeten. Het individu wordt als het ware een toeschouwer van zijn eigen
omgeving.
Dit gebeurt door in te zetten op hoogwaardig technische, functionele en esthetische producten.
B BRAND biedt hiermee oplossingen op de duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd: inzetten op het ambacht, het product en de
eindgebruiker in al zijn facetten. Producten bestaande uit eerlijke
materialen die kunde en ambacht reflecteren.
B BRAND staat kortom voor een verfijnd hoogwaardig eindproduct versterkt door krachtige lijnen en een doordachte vormgeving
die de ziel van ambacht en eerlijke materialen weerspiegelt.
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B BRAND

+ CROSS LOUNGER

B BRAND

Confidence
& comfort
intercrossed in
a stool collection.

De CROSS lounger is een dagbed, bank en ligstoel gecombineerd in één uniek
meubelstuk.
Drie verwijderbare kussens rusten op een zeer opvallend frame dat bestaat
uit twee kruizen en twee structurele oppervlakken. De hoek van één kussen kan
veranderd en vergrendeld worden om de ergonomische eigenschappen van het
meubelstuk te veranderen.
De lounger kan worden bekleed met o.a. weerbestendige stof, waardoor
gebruik buitenshuis mogelijk wordt.

poten: massief hout
zitting: weerbestendig kussen, weerbestendige stof
2000 mm x 400 mm x 666 mm

xx — xx

PRODUCTDESIGN — CROSS LOUNGER

Materiaal
		
Afmetingen
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B BRAND

+ CROSS REK

B BRAND

Details make
the design.

CROSS Rek is in de eerste instantie een knipoog naar oude magazijnrekken. Door
de combinatie van vijf houten kruiskolommen met drie of vijf massieve houten
legplanken ontstaan interessante composities. De positie van de legplanken kan
door middel van een ingenieus montagesysteem zelf bepaald worden. Optionele
schuifpanelen - bestaande uit mat zwart plexiglas - creëren extra bergruimtes die
al dan niet een fysieke barrière vormen voor de uitgestalde objecten.
Deze uitgesproken vormentaal weerspiegelt een uniek product dat steeds
voldoet aan de noden van de eindgebruiker.

massief hout/ mat zwart plexiglas
3375 mm x 2250 mm x 500 mm

xx — xx

PRODUCTDESIGN — CROSS REK

Materiaal
Afmetingen
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B SCENE

B SCENE
B SCENE

— KUNSTINTEGRATIE
GEEN ARCHITECTUUR ZONDER KUNST!

B scene zette zich met een aantal spraakmakende
tentoonstellingen van voor het tijdperk van de pandemie sterk in de kijker met presentaties van onder
meer de kunstenaars Günther Förg, Luc Deleu, Michel
Verjux, Frank van der Salm en Patrick Vanden Eynde.
Er werden tentoonstellingen georganiseerd met
kunstenaars van belang die een grote affiniteit
vertoonden met architectuur en méér bepaald met
het abstract aanvoelen van ruimte.
Het leven herneemt stilaan haar kruissnelheid maar
laat na een langdurige stilstand van het actieve leven,
sporen na in het ritme van geest en handelen van de
mens. Of de tweejarige stilstand ons (samen)leven
zal beïnvloeden is nog maar de vraag, maar een zeker
bewustzijn van de grenzen van onze wereld zijn wel
blijven sluimeren bij een breed deel van de bevolking.
Energie, klimaat en stress maken dat ook het jachtig
maken van tentoonstellingen en projecten aan een
flinke herbronning toe is.
Onder het motto 'minder maar beter, scherper en
doordachter' is ook B scene in het actuele tijdsklimaat
aan 'een shift' toe; een her-ijking van het format, het
ritme en de finaliteit.
Tijdens de pandemie was B scene een tijdlang
omgevormd tot een drukke office en een show-room
voor de objecten van BINST ARCHITECTS en B BRAND.
B scene wordt in de huidige vorm met prachtige
panoramische L-ramen waarin het heldere licht zich
tot diep in de ruimte wentelt mét uitzicht op de
inmiddels gerenoveerde Scheldekaaien, dé plaats
waar de nadruk zal komen te liggen op het tonen van
innovatieve vormen van kunstproductie en dan kan
zowel schilderkunst zijn als kunst geproduceerd met
glas of keramiek.
De kunstproductie van vandaag is hybride;
overstijgt en verspringt materiële grenzen én mogelijkheden en dat wordt het concept mét hart van een
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langzame programmering die gestuwd wordt door een
urgentie van een mededeelzaam tonen, eerder dan
het aanhouden van een nerveus expo-schema.
In B scene staat parallel met de grote L-ramen een
groot L-meubel dat aan de binnenkant een zwarte
kleur draagt en kan functioneren als een bar waaraan
een geurig smeulende kop koffie kan worden genuttigd met zicht op de centrale witte muur waar een
kunstwerk komt te hangen of te staan.
De buitenkant van de houten constructie krijgt een
witte kleur en kan als een ontdubbelde, verkleinde
presentatie-module worden beschouwd waarop een
kunstenaar een minimale ingreep kan realiseren en/
of ook objecten kan presenteren. Deze tweedeling
vanuit een L-vormige lage constructie verleent heel wat
mogelijkheden en laat een kunstenaar ook fundamenteel nadenken én werken omtrent het tonen in relatie
tot de sterk geprononceerde binnen- en buiten-realiteit
van B scene-ruimte 'revisited'.
De rust van het samen-komen; het binnen en
buiten kijken; het alert attentie opleveren voor kunstwerken 'die erom doen' en dat alles bij het drinken van
een kopje dampende koffie, verleent de Antwerpse
museumbuurt een bijkomende pleisterplek (naast het
Muhka!) waar de tijd, tijd wordt voor rust en kwaliteit.
B scene wordt een alternatief waar de kunst
wordt gekoesterd; kunst met een hart voor plaats en
plaatsbepaling zoals architecten pogen en bij machte
zijn het leven op een manier te organiseren waarin het
leven en het samen-leven samenvalt met het principe
van het zich wel-bevinden.
Na Pasen 2022 gaat het vernieuwde concept B scene
van start.
Meer inlichtingen over achtergronden en programmering via de website bscene.be

B SCENE

B SCENE

+ Koen De Decker

Eén vernieuwend werk tegen een muur van
kunstruimte B scene

Anaplastic Interzone, 2021, elevated print 219x150cm, v-editie, Roger Vandaele
— Koen De Decker

“Anaplastic Interzone” – Koen De Decker
De titel van dit merkwaardige werk verwijst naar
constructie en deconstructie en de 'cut-up techniek'
die de kunstenaar toepast om dit beeld te creëren.
"Ana-plastic" betekent letterlijk 'achteruit-vorm';
een verlies van structurele verscheidenheid. Het
beeld ontstaat vanuit een wildgroei, door overlapping,
spiegeling en herhaling. Koen De Decker gaat op zoek
naar de leesbaarheid van een beeld en eindigt dikwijls
aan de rand van een ruis-beeld. Medische betekent
"anaplasie" een wildgroei van cellen …
"Interzone" refereert aan een urbane of architecturale tussenruimte alsook naar de 'cut-up techniek' uit
de literatuur. “Interzone” is ook het begrip als aanduiding voor een internationale vrijzone.
De kunstenaar gaf deze titel omdat hij tijdens de
realisatie van zijn werk een ruimte in beweging zag
verschijnen; een plek die zelf tijd werd … iets dat
verschijnt en/of verdwijnt.
Een kort gesprek met de kunstenaar.
Luk Lambrecht: Via spiegeling en herhaling componeer
je een machtig beeld tot een soort abstractie ervan;
vanwaar de fascinatie om alsnog in dit hoogtechnologisch uitgevoerde kunstwerk, de relatie te behouden
met de werkelijkheid.

Koen De Decker
°1975, woont en werkt in Ninove.
Experimenteel atelier St-Lukas, Brussel, 1997;
Rijksakademie, Amsterdam 1997-1999;
Kunst in de openbare ruimte:
“Rough Crossings,”Steytelinckpark Wilrijk, “Black Eyed
Beauty”, Jan Yperman ziekenhuis, Ieper, “Tuureluur” nieuw
Gent.
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Koen De Decker: In principe ben ik een formalist
die eerder kijkt naar abstractie, compositie,
schema, raster, licht/donker … maar omdat ik te
werk ga op een toevallige manier merk ik dat ik
uiteindelijk steeds weer ga denken in verbanden
en dat ik uitkom op een beeld met referenties,
niet alleen aan de werkelijkheid, maar ook aan het
imaginaire.
De compositie is erg klassiek; barok zelfs. Giovanni
Battista Piranesi (18° eeuw) is niet ver weg. Ik denk
ook aan de films Metropolis en Nosferatu, en aan
de kunst-strategieën zoals het deconstructivisme
en de collage-techniek.
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LL: Je ontrafelt het beeld tot essentiële pixels die
je vervolgens omzet in imaginaire architecturale
landschappen. Is dit een verlangen/utopie en/of
poëzie te bereiken via de strategie van deconstructie/
constructie.
KDD: Inderdaad, ik ben gefascineerd door deconstructie van beeld en ruimte, ook door het principe
van 'vormen-voeden-vormen' en in de tussenruimte
ontstaan nieuwe ruimtes. In mijn ruimtelijk werk zie
ik ook dikwijls een vorm die zichzelf laat ontstaan;
vormen generen soms zichzelf vanuit de materialen
en tijdens het proces van het maken.
Ik ben gefascineerd door tussenruimtes zoals een
spelonk, een gang, een zolderkamer, een plein enz..
die betekenis krijgen naarmate de omringende
ruimte er plaats voor maakt.
LL: Vertel wat meer over de manier waarop je dat
fraaie reliëf technisch realiseert; een reliëf waarin het
invallende heerlijk licht vrij spel krijgt.
KDD: Ik werkte voor dit werk op basis van één oorspronkelijke foto die ik oneindig laat groeien, door
bijvoorbeeld stukken uit het beeld te kopiëren en
te plakken … Ik verlies mij soms in de pixels door
in en uit te zoomen. Ze gelijken op plattegronden,
labyrinten.
Ik wil dat de toeschouwer van op een afstand
wordt aangezogen en tot op die pixel zijn/haar
blik kan richten. De druktechniek is nieuw, het zijn
in dit geval niet minder dan 19 lagen zwart over
elkaar geprint; technisch bezien erg complex om de
details scherp te houden. Het eindresultaat gelijkt
op een hoogdrukplaat; wellicht kom ik onbewust in
de buurt van opleiding grafische vormgeving.

B SCENE

B SCENE

Sybren Vanoverberghe: Door parallellen te trekken
tussen fotografie en archeologie ben ik binnen
mijn praktijk gaan kijken hoe ‘tijd’ op ‘plaats’
inspeelt. In het verleden ging ik vooral op zoek
naar plekken met een geschiedkundige lading. In
mijn recente reeksen botste ik wel vaker op de
zelfde materialen van de objecten of scènes die ik
fotografeerde.
Marmer, zand, leem, enz. kwamen op vele plaatsen
terug. Ik denk hierbij ook aan ruïnes in de
woestijn van Iran of de Griekse zuilen in Athene.
Bij de nieuwe reeks ‘Sandcastles and Rubbish’
fotografeerde ik vooral dichtbij huis, in de haven
van Gent en omliggend industriegebied. Voor mij is
het van belang om in het werk aan te tonen dat er
een gelijke thematiek wordt behandeld, weliswaar
met verschillende lagen aan materiaal. De recente
reeks is voor mij 'een schets' van de sites met
details, waarin de sporen het nalatenschap van de
mens vanuit het verleden erg zichtbaar houden.
LL: Het thema ligt in het verlengde van een soort
verlangen het belangenloze 'abjecte' dat voorgoed
verdwijnt, te fixeren via een foto-beeld.
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SV: In zekere zin is een beeld of een foto een
tijdsdocument die een moment vastlegt en van
waaruit ik ook vertrek. Het is net interessant
om op basis van waarheidsgetrouwe beelden
te kunnen 'beeld-spelen' als een auteur. Door
verschillende beelden samen te brengen ontstaan
associaties tussen die beelden onderling. Dit
gebeurt zowel via sequenties in boeken als in een
tentoonstelling. Ik vind het heel interessant om
te kijken wat beeldcombinaties met elkaar doen.
Wat gebeurt er wanneer bepaalde iconen uit
verschillende tijdsperken en geografische locaties
worden samengebracht?
Begrijp me goed; het autonome beeld staat op
de eerste plaats, maar ook de interactie van een
reeks beelden speelt een belangrijke rol binnen
mijn werk.
Hier zit ook de overweging van een cyclisch
tijdsverloop verweven waarbij bepaalde beelden
op verschillende plaatsen steeds opnieuw lijken
terug te komen.
Dingen verdwijnen en plaatsen verliezen met
tijd soms hun functie, maar lijken wat mij betreft
in andere 'gedaantes' terug te keren op totaal
andere plaatsen.

SNDCSTLSRBBSH44, 2021
135 x 108 cm, Archival Pigment Print, Aluminium Frame,
Museum Glas
Courtesy of Sybren Vanoverberghe and Keteleer Gallery

Luk Lambrecht: Jouw recente foto's verwijzen naar
een verdwenen industrieel verleden, waarin jij als
kunstenaar de schoonheid ervan evoceert via minutieus gekadreerde close-ups en "all over"-views van
accumulaties materiaal.

SNDCSTLSRBBSH41, 2021
135 x 108 cm, Archival Pigment Print, Aluminium Frame,
Museum Glas
Courtesy of Sybren Vanoverberghe and Keteleer Gallery

SNDCSTLSRBBSH43, 2021
135 x 108 cm, Archival Pigment Print, Aluminium Frame,
Museum Glas
Courtesy of Sybren Vanoverberghe and Keteleer Gallery

Sybren Vanoverberghe is een jonge kunstenaar/fotograaf die op korte tijd het medium fotografie op een
verfrissende manier wist in te zetten binnen haar brede
geschiedenis.
De fotografie die via opnames in de zichtbare
realiteit, de na-vrijheid geniet via framing en al dan niet
door het toepassen van foto-technische hulp-middelen
- het oorspronkelijke beeld kan manipuleren in nieuwe
beelden die bij de toeschouwer een totaal andere
lectuur (kan) veroorzaken.
Sybren Vanoverberghe analyseert het abjecte en
de slijtage in natuur en industrieel erfgoed en blaast
in deze beelden van verval nieuw leven zodat een
desoriënterende zachte bries waait langsheen onze
onvoorspelbare gedachten en overwegingen.
Hij is in staat vanuit een bijzonder gericht in beeld
brengen van 'onachtzame' en haast verdwenen urbane/
architecturale situaties, ongerijmde schoonheid te
produceren met zijn intrigerende foto-beelden die onze
blik behoeden voor een vervlakkend en routineus naar
de wereld te (blijven) kijken. Omheen het fotobeeld
experimenteert Sybren Vanoverberghe graag met het
statuut van het begrenzend en beschermend frame
(kader). Als geen ander weet hij zijn foto-beelden in
een “kleine architectuur” te positioneren die het kijken
bewust leidt en scherp stelt.
In zijn werk zijn én worden de lijst en het foto-beeld
complementair – en dat is teken aan de wand dat de
jonge kunstenaar ervan bewust is dat het kijken wordt
geactiveerd doorheen zowel zijn camera-lens als door
de manier waarop het fotobeeld wordt om-lijst.

SNDCSTLSRBBSH41, 2021
135 x 108 cm, Archival Pigment Print, Aluminium Frame,
Museum Glas
Courtesy of Sybren Vanoverberghe and Keteleer Gallery

+ Sybren Vanoverberghe

LL: Je bent extreem bezig met de materialiteit van
jouw foto-beelden, alsook met het frame dat het
beeld begrenst.
SV: Het beeld kan ik moeilijk los zien van het
frame. Elke reeks, elk beeld heeft een specifieke
manier van in-kadering en dit is iets waaraan ik
veel aandacht besteed.
Voor de recente reeks waren het gelaste aluminium
frames en gegraveerde plexiglas frames; voor
oudere reeksen werkte ik vaker met houten frames.
Voor een nieuwe reeks ben ik nu bezig om het
traditionele kader te laten loskomen van het
beeld. Ik werk aan nieuwe beelden waarmee ik
experimenteer met de structuur van het printoppervlak via het polijsten en opschuren van de
aluminium-platen. Verder laat aluminium mij toe
om ook ruimtelijker te werken door middel van
het walsen en buigen van die platen en ze op
een nieuwe wijze te presenteren. Wat te zien is
op de beelden moet kloppen met de manier van
presentatie, dan pas functioneert het geheel.
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Sybren Vanoverberghe (1996) behaalde in 2019 zijn
masterdiploma aan het KASK, Gent(BE).
Publicaties
2099 (2018), Conference of the Birds (2019), 1099 (2020)
& Sandcastles and Rubbish (2021).
Solotentoonstellingen
Riot, Gent(BE) (2018), Stieglitz19, Antwerpen(BE) (2018 & 2019),
Deweer Gallery, Otegem(BE) (2020) en Keteleer Gallery,
Antwerpen(BE) (2021); Unseen Photo Fair, Amsterdam(NL) (2019),
Antwerp Art, Antwerpen(BE) (2021) en The Flower and the Vessel
met Thomas Vandenberghe in De Brakke Grond, Amsterdam(NL)
(2020).
Groepstentoonstellingen
To Infinity and Beyond, Breda Photo, Breda(NL); ’33 days
off’, Fomu, Antwerp(BE), Staycation and XL, Barbé Urbain,
Ghent(BE) and showed Conference of the Birds at the Cultural
Centre, Yangzhou(CN).
Samenwerking met het Belgische modemerk Ann Demeulemeester
(2018) en de Belgische muziekband Whispering Sons (2020).
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Oostende One Baelskaai

OVERTREFFENDE TRAP
VAN CREATIVITEIT
Met ‘One Baelskaai’ bereikt het ontwikkelingsproject Oosteroever een hoogtepunt. De nieuwbouw met 74 appartementen, vier duplexen en
zes handelspanden is de perfecte toegangspoort tot deze trendy nieuwe stadswijk in de historische haven van Oostende. Het architecturaal
concept maakt op een bijzonder creatieve manier de vertaalslag naar de omgeving. Het resultaat is een gebouw dat een wowgevoel creëert
door zijn unieke en prestigieuze uitstraling.
Tekst Els Jonckheere
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One Baelskaai Oostende

VOOR MEER → BINSTARCHITECTS.BE

Beeld BINST ARCHITECTS

Binst Architects

Inmiddels is het bijna 20 jaar geleden dat het

chitectuur. Het gebouw is opgevat als een

hoofdkwartier van Renson het levenslicht

langgerekt paviljoen dat is opgetild boven het

zag langs de E17 in Waregem. Een opmer-

maaiveld en zo lijkt uit te stijgen boven de au-

kelijk gebouw, gekenmerkt door een sobere

tosnelweg. Wie er voorbijrijdt kan niet anders

horizontale architectuur, destijds ontworpen

dan met grote ogen opkijken. ‘Het gebouw

door wijlen Jo Crepain. Twee decennia la-

bevindt zich op een belangrijke zichtlocatie

ter heeft Renson daar een tweede vesting

aan de afrit Nazareth en is daardoor een oriën-

aan toegevoegd voor zijn outdoor-afdeling,

teringspunt geworden in het landschap’, ver-

15 km verderop langs diezelfde autosnel-

telt Luc Binst. ‘Voor een onderneming heeft

weg. Het ontwerp is niet toevallig van BINST

dat een enorme PR-waarde. Wat we hier laten

ARCHITECTS, dat in 2013 ook al het expe-

zien is hoe architectuur en de bedrijfswereld

rience center EXIT 5 uitwerkte voor de firma.

elkaar kunnen omarmen en versterken. Dit

CEO Luc Binst is de toenmalige partner van

gebouw representeert de ambitie en zin voor

Crepain, waardoor de samenwerking een

innovatie van Renson. Het krijgt zo een hef-

logisch vervolg is. Het resultaat is alleszins

boomfunctie om meer naambekendheid en

opnieuw een duizelingwekkend staaltje ar-

aanzien te geven aan het bedrijf.’

Het concept van ‘One Baelskaai’ wordt zonder twijfel gedragen door de vorm en
de afmetingen van de terrassen.
One Baelskaai is de perfecte toegangspoort tot de trendy nieuwe stadswijk in de
historische haven van Oostende.

Luxueus leven in harmonie met de omgeving werd vertaald naar een
beeldbepalend concept met een uitgesproken nautisch karakter.

Sinds 2014 wordt de vroegere Vuurtorenwijk in Oostende getransformeerd
tot een hypermodern stadsdeel dat zich typeert door gebouwen met een
indrukwekkende architectuur. Met ‘One Baelskaai’ overtroffen Versluys
Groep en BINST ARCHITECTS zichzelf. “Gezien de prominente locatie wilde
de projectontwikkelaar een gebouw waarin architecturale grenzen worden
verlegd”, vertelt Luc Binst, CEO van BINST ARCHITECTS. “Ons designteam
aarzelde niet om deze uitdaging aan te gaan en creëerde een ontwerp
dat breekt met het traditionele beeld van de woontorens aan onze kust.
Luxueus leven in harmonie met de omgeving werd vertaald naar een beeldbepalend concept met een uitgesproken nautisch karakter.”
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Imposant en verrassend

“Gezien de prominente
locatie wilde de projectontwikkelaar een gebouw
waarin architecturale
grenzen worden verlegd”

De gevelbekleding uit donkerbrons gekleurde geprofileerde aluminiumplaten roept
samen met de padoekbeplanking op de terrasvloeren het beeld van duinengras
en houten vlonders op.

De architectuur incorporeert op unieke wijze het karakter van de site, het havengebied en de kust. “De stijlvolle glooiingen van de terrasbanden verwijzen naar
de golven van de zee en de vorm van de duinen”, legt Luc Binst uit. “Ze belijnen
het gebouw op een subtiele manier, waardoor een elegant volume ontstaat.
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De golvende doorlopende glazen balustrades reflecteren dan weer het licht, de
lucht en het water. Op het gelijkvloers zijn de ingangen van de appartementen
leesbaar dankzij gebogen insprongen, die tegelijkertijd de privacy waarborgen
in de wooneenheden tegenover de meest opvallende inkompartijen van de
handelsruimtes. Ook de materialisatie verwijst naar het voorliggende duinenlandschap. Zo bestaat de gevelbekleding uit donkerbrons gekleurde geprofileerde aluminiumplaten die samen met de padoekbeplanking op de terrassen
het beeld van duinengras en houten vlonders oproepen. De plafonds van de
terrassen, die in zandkleurig pleisterwerk zijn uitgevoerd, en de drempelloos
ingebouwde aluminium schuiframen maken het plaatje compleet. Deze uitgekiende materiaalkeuze resulteert in combinatie met de strakke detaillering in
een bijzonder warme, maar klassevolle uitstraling die een ongedwongen sfeer
voor de bewoners genereert.”
achter de façade gebeurt. ‘Het gebouw is vol-

krijgt telkens een andere expressie, afhankelijk
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beleving voor 100% ligt op puur natuurlijke

Het gebouw staat in een uitgestrekte parktuin

een patio geïntegreerd die de groenbeleving

elementen.

die is opgetild tot op het niveau van de snel-

nog meer kracht bijzet.

weg. Daarop is het paviljoen geplaatst. Via een

Integratie parktuin

slingerende inrit doorheen het groen bereik je

Duurzaam en energiezuinig

Binnen is de natuurlijke sfeer gewoon door-

de parking met daarboven de showroom en

Ook op technisch vlak ademt het gebouw de

Renson is bekend als fabrikant van zonwering,

ledig geconcipieerd vanuit de outdoor expe-

van hoe de panelen gedraaid zijn en de in-

getrokken. ‘Architectuur, landschap en interieur

kantoren. Op de kop bevindt zich een grote

natuur. Achter de indrukwekkende façade gaat

ventilatie en terrasoverkappingen. Die eerste

rience-beleving’, vertelt Luc Binst. ‘Kantoren,

vloed van het licht en het weer’, verduidelijkt

vormen één verhaal’, legt projectarchitect

waterpartij om de natuurlijke sfeer te verster-

een uiterst energetisch project schuil, geïnspi-

twee blijft het in Waregem produceren. De fa-

productie en showroom zijn geïntegreerd

Luc Binst. ‘Dat idee speelt eigenlijk in alle op-

Edwin Remmerie uit. ‘Er is gekozen voor een

ken, met aangrenzend een reusachtige over-

reerd op de duurzaamste nieuwe technieken

bricage van terrasoverkappingen is inmiddels

in een paviljoengevel die accentueert wat er

zichten. We hebben gekozen voor een erg

sober, vrij neutraal materiaal- en kleurenpalet

dekte buitenruimte die naadloos overgaat in

voor verwarming en koeling. ‘Er is gekozen

verhuisd naar de nieuwe ‘Outdoor living’-site.

achterliggend wordt getoond, verkocht en ge-

tactiele en dynamische gevel die constant

dat toch voldoende warmte uitstraalt: hout,

het landschap. Binnen wordt die landschap-

voor een BEO-veld in combinatie met beton-

Daar is naast productiehallen en kantoren

produceerd. Je kan het complex zien als een

in beweging lijkt.’ Op de loggia-panelen sluit

groen en donkerbruin tapijt, gepolijst beton,

pelijke sfeer volledig doorgetrokken. Op het

kernactivering en vloerverwarming’, aldus Edwin

ook plaats gemaakt voor een gigantische

billboard van materialen die vorm en expres-

een golvende gevel aan die bestaat uit alter-

gefumeerd glas, hier en daar een messing ac-

gelijkvloers situeert zich de showroom, een

Remmerie. ‘Daarnaast wordt er gebruik gemaakt

showroom. Die kreeg de naam NOA en is

sie geven aan de architectuur. Het bestaat uit

nerende, koperkleurige tubes. Ook die krijgt

cent. Bovendien wordt ook de eigen expertise

auditorium, eventspace, keuken en sanitair.

van free cooling en liggen er PV-panelen ver-

opgevat als een heus belevingscentrum.

een ketting van fragmenten die interessante

op verschillende momenten van de dag een

van Renson in de verf gezet. Elementen zoals

Boven zijn de kantoren en overlegruimtes

spreid over het hele gebouw. Dat is ook het

Producten van Renson staan er naast die van

composities vormen en finaal uitmonden in

andere effect door de lichtinval. Daarnaast be-

het ventilatiesysteem en terrasoverkappingen

ondergebracht in een volledig beglaasd en

statement dat Renson wil maken: duurzaam

een dertigtal internationale high-end partners

de showroom op de kop van het gebouw aan

vindt zich een groengevel. Elke plant is zorg-

zijn stuk voor stuk ontworpen, geëngineerd

deels teruggetrokken duplexvolume. Zo be-

en energie-efficiënt produceren om gezond

met dezelfde voeling voor design en innova-

de kant van Kortrijk.’

vuldig uitgekozen in functie van de seizoenen,

en geproduceerd door de firma zelf. Op die

houden werknemers op elk moment zicht op

en comfortabel buitenleven mogelijk te maken.’

manier komen ook technologische innovatie

de parktuin, de tegenovergelegen velden en

Tekst: Bart De Maesschalck

en architectuur heel dicht tot elkaar.’

de showroom zelf. Bovendien is daar centraal

Foto's: Binst Architects

tie. Er worden verschillende scènes gecreëerd,

die alle facetten van het buitenleven samen-

zodat er op elk moment van het jaar wel iets

Vijf gevelvlakken

in bloei staat. Houten stammen, afkomstig

TECHNISCHE FICHE
Bouwheer
Architect
Hoofdaannemer(s)

Versluys Groep (Oostende)
BINST ARCHITECTS (Antwerpen)
Versluys Groep (Oostende)

brengen in een nooit geziene totaalervaring.

De 380 meter lange en acht meter hoge

van Douglas-dennen en speciaal verzaagd

Het is die gedachte die ook overvloeit in het

paviljoengevel is ogenschijnlijk opgedeeld

en bewerkt, vormen het vierde gevelvlak en

architecturale ontwerp. Alle functies zijn als

in vijf vlakken. Elk gevelveld heeft een eigen

gaan over in messingkleurige vouwpanelen.

een lineair geheel aan elkaar geschakeld tot

materialisatie gekregen. Het orgelpunt vormen

Zij vormen het sluitstuk aan de kant van

een indrukwekkend tuinpaviljoen van 380 m

de showroom en kantoren, die zich bevinden

Antwerpen en knipogen ostentatief naar de

lang. Daarbij valt niet enkel de lichte, horizon-

aan de kant van Kortrijk. Daar zijn aardkleurige,

kleur van de loggia-panelen aan het andere

tale architectuur op. In de gevel zijn zowel

mobiele loggia-panelen geplaatst die kunnen

uiterste van het gebouw. De totaalcompositie

eigen gevelelementen van Renson als natuur-

verschuiven, waardoor er een spel ontstaat

is de perfecte vertaling van het outdoor living-

t. 03 213 61 61

elementen verwerkt die verwijzen naar wat er

van reflectie en transparantie. ‘Het gevelveld

concept, waarbij de focus van de binnen-buiten

mail@binstarchitects.be ı www.binstarchitects.be
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BOUWPLAATS

BOUWPLAATS
LULSTRAAT
B -9810 NAZARETH

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV
KALKHOEVESTRAAT 45
B -8790 WAREGEM

INGENIEURSBUREAU NORBERT PROVOOST BVBA
ALFONS BRAECKMANLAAN 233
T +32 9 210 55 20
E INFO@NORBERTPROVOOST.BE

Niveau 0

Niveau +1

Tuinpaviljoen en billboard

Veel verwijzingen naar omgeving

Het concept van ‘One Baelskaai’ wordt zonder twijfel gedragen door de vorm
en de afmetingen van de terrassen. “Er werden uitkragingen tot wel 4 meter
gerealiseerd”, aldus projectarchitect Ward Lagrain. “Hierdoor kregen alle
wooneenheden erg royale terrassen. Dankzij de optimale oriëntatie kunnen
de bewoners bovendien genieten van een schitterend panoramisch zicht op
de dokken, de stad en de kustlijn. In totaal zijn er 78 woonunits voorzien,
die verspreid zijn over elf bovengrondse verdiepingen. De vier duplexen
nestelen zich op de meest prominente posities in het bouwvolume, waardoor
een boeiende compositie ontstond die sterk bijdraagt tot de unieke uitstraling
van dit project. Verder zijn er nog zes gelijkvloerse handelsruimtes en twee
ondergrondse parkeerlagen voorzien. Dit brengt de benutbare oppervlakte op
ongeveer 13.200 m², waarmee ‘One Baelskaai’ een van de grotere gebouwen
❚
van Oosteroever is.”

BINST ARCHITECTS
Luikstraat 7 ı 2000 Antwerpen
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Plan 14 — Renson Outdoor - NOA, Kruisem-Nazareth

Bouwen aan Vlaanderen — One Baelskaai, Oostende

Tuinpaviljoen XXL langs de snelweg
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[Balkone]

Neubau Wohnhochhaus im belgischen Oostende

Wellig wie Meer und Dünen
Im belgischen Seebad Oostende ist vor kurzem die Wohnanlage „One Baelskaai“ fertiggestellt worden. Mit seinen wellenartig vorkragenden Balkonen und den geschosshohen Verglasungen schafft der dynamisch geschwungene Neubau von Binst Architects einen optischen Blickfang im neuen Quartier „Oosteroever“. Und für die Bewohner weite Ausblicke.

Anforderung:

Hochwertiger Wohnkomplex an Hafenpromenade. Nachverdichtung mit bestmöglicher Einbindung in die Umgebung

Lösung:

↑ LOOP Design Awards
Bilder: Binst Architects

14 bba 5-6 2022

↑ BBA (bau beratung architektur)
↑ Bouwkroniek
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Geschwungene Glasfassade mit bis zu
4 m tiefen Glasbalkonen, akzentuiert
durch bronzefarbene Elemente

↑ Dimension
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Buro H+C - Valerie Clarysse

Op de parking zijn niet alleen elektrische laadpalen terug te vinden, maar ook
een station om waterstof te tanken.

INNOVATIES UITGETEST OP EN BUITEN DE

Cordeel Group is een onderneming met een indrukwekkende histo-

EIGEN SITE

riek. In 1934 opgestart als een eenvoudige schrijnwerkerij is het

Het energielandschap zit midden in een
gigantische transitie. In de stad van de

(nog steeds 100%) familiebedrijf uitgegroeid tot een solide Europese
speler met meer dan 1600 medewerkers die actief zijn op verschillende fronten van de bouwsector. “Het management gelooft sterk
in verticale integratie”, aldus Christof De Knop, managing director van

(nabije) toekomst spelen ‘smart grids’ een

Imtech Energy (onderdeel van de groep). “Door met Cordeel zelf zo-

hoofdrol. Hernieuwbare energie wordt er

veel mogelijk activiteiten uit het bouwproces aan te bieden, kunnen

door tal van bronnen opgewekt en flexibel
tussen verschillende gebruikers uitgewisseld;
eventuele productieoverschotten worden

len. Dat we ons aanbod op het vlak van energievoorziening van gebouwen, sites en wijken verder ontwikkelen, past perfect in deze
filosofie. Het opzetten van een volledig ecosysteem van dochter-

maximaal opgeslagen. Om de klanten

ondernemingen laat toe om de missie ‘building a passionate CO2-

optimaal in dit veranderingstraject te

free future’ eigenhandig te realiseren. De transitie van het ener-

begeleiden, onderzoekt Cordeel Group
vandaag meerdere innovatieve oplossingen
op de eigen site en zelfs daarbuiten.
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we de kwaliteit beter beheren, flexibeler optreden en sneller schake-

S TONE

gielandschap bezorgt ons enorme opportuniteiten. Door vanuit

Yzerpark

C-energy ‘energy as a service’ aan te bieden, ontzorgen we de klanten

Binst Architects

volledig wat betreft hun energienoden. We ambiëren als het ware

Gradina

een onestopshop te zijn voor de klant. Ze kunnen op ons rekenen

Buro H+C - Valerie Clarysse
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voor hun energieproductie, maar ook voor energiemonitoring,
energieopslag en energieoptimalisatie, en zelfs voor het verhandelen
van energie. Wij wensen echter nog een stapje verder te gaan: het

THIS WAS 2021

is onze ambitie om richting ‘comfort as a service’ te evolueren.”

↑ Jaarboek 2021 BNSA
↑ WTCB
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↑ Gazet van Antwerpen

↑ HLN

135

PR & INFO

STUDIEREIZEN

Architectuurtrip World Expo Dubai + werven

GOEDE DOELEN

Kom op tegen Kanker 2022

Architectuur — Dubai (VAE)

100 km voor het goede doel — 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 van de ziekte te bewerkstelligen steunen wij van harte.
Als sportief bureau deden wij in maart 2022 onze loopschoenen aan om 100 km
te lopen ten voordele van KOTK.
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B

van bedankt

Iedereen M.E.E. — Online

Met onze interne slogan “Iedereen M.E.E.” hebben we de voorbije COVID-19 maanden intern
hard gewerkt aan de meer methodische benadering van alle projecten. Zowel conceptueel,
bouwtechnisch als naar uitvoering worden alle dossiers vanuit een macroview benaderd
en wekelijks tegen elkaar afgewogen en bijgestuurd. Zo omzeilen we de leemtes tussen
geïsoleerde teams en meer klassieke bureaustructuren en functioneert BINST ARCHITECTS
vanuit een dialoog-aanpak als één uniform, inhoudelijk versterkend team.

09.08.21 ________ EPB & hernieuwbare energie
16.08.21 ________ Wet Breyne / Wet Peeters
23.08.21 ________ Toegankelijkheid
30.08.21 ________ Bouwen met hout
06.09.21 ________ Rioleringen
04.10.21 ________ Isoleren van kelderverdiepingen
11.10.21 ________ Grenzen der Studies
22.11.21 ________ Circulair bouwen
15.11.21 ________ Werfperikelen
29.11.21 ________ Balustrades
06.12.21 ________ Houten gevelbekledingen
13.12.21 ________ Werfrondgangen en verslagen
20.12.21 ________ S-peil en gasloos bouwen
17.01.21 ________ Brandreactie van materialen
24.01.22 ________ Verkavelingsvergunningen
31.01.22 ________ Detailbibliotheek
07.02.22 ________ Autoliften
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