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De term ‘Het Bestiaire Gebouw’ is 

spontaan tot stand gekomen omwille 

van een fascinatie voor buitensporige 

stedelijke massa. Het is een 

samentrekking van twee begrippen, 

die ondanks een veelbesproken 

traditie in het architectuurdiscours 

onvoldoende gedekt wordt. De 

begrippen groot (big) en hybride 

(hybrid) komen zowel in het klassieke 

als het recentere architectuurdebat 

uitvoerig aan bod, maar vrijwel 

nooit in bijzijn van elkaar. 

De dichotomie tussen groot en 

hybride houdt voor ons geen steek. 

Wij plaatsten beide naast elkaar, 

om ze vervolgens van de gepaste 

terminologie te voorzien. Het 

schema dat daaruit voortvloeit 

leidt ons tot het bestiaire gebouw, 

alsook de structuur van de thesis.  

Naast de woordenlijst bevat het 

theoretisch introductieluik ook de 

tekst over monumentaliteit. Die 

plaatst het hedendaags belang van 

grote gebouwen in zijn historische 

context. Dit sluit naadloos aan op 

het introductiestatement: meer 

dan ooit moeten we inzetten op 

schaalvergroting.

schil

Aan de hand van een beeldessay, 

tonen de grote gebouwen hun 

gedaante in Milaan en Oslo. 

De verschillende fotostandpunten 

tonen hun bevoorrechte positie in 

het stedelijk leven. Zulke gebouwen 

doen zich zelden in één oogopslag 

lezen. De ontwerpmethodiek die 

schuilgaat achter de grote gebouwen 

focust zich dan ook expliciet op 

de afzonderlijke dimensies van de 

vorm. Door ons toe te spitsen op 

het ontwerpprincipe per dimensie, 

trachten we te begrijpen hoe de 

ontwerper controle houdt over de 

ABSTRACT

architectuur. Dit leidt tot principes 

voor het volume, de hoogte, de lengte, 

de diepte.  Het gebouw verankert zich 

in de stad en de gebouwenveloppe 

vertoont een stedelijke ambitie die 

wordt gesynthetiseerd door het 

kenmerk.

 

inhoud

Hybride gebouwen hebben door 

een intensief publiek programma 

een aantrekkingskracht die uitgaat 

van complexiteit. Door haar functie 

dusdanig op te schalen krijgt elk 

programmaonderdeel de bevoorrechte 

positie van publieke katalysator. Het 

voordeel van de opschaling wordt 

uitgelegd met een voorbeeld uit het 

canon. Elk hybride gebouw kent door 

haar specifieke interne samenstelling 

een uniek karakter dat zich bijna 

scenisch uit. De film stills zijn een 

analogie voor die stedelijke momenten 

in het gebouw.

bestiair

In de analyse van Brussel komen 

schil en inhoud voor het eerst 

samen. Het stedelijk weefsel wordt 

geanalyseerd en leidt ons tot een reeks 

kantelpunten. We nemen het meest 

beloftevolle kantelpunt als toetssteen 

voor het bestiaire gebouw. Het 

ontwerpend onderzoek focust zich 

hier, net zoals de hoofdstukken schil 

en inhoud, op het maximaliseren van 

ieder deelaspect. De ontwerpfiche is 

de laatste stap in het onderzoek naar 

bestiaire gebouwen. Ze herneemt 

elke type tekening uit het voorgaand 

onderzoek, om de synthese van het 

ontwerpprocedé vast te leggen in 

één stedelijk artefact: het bestiaire 

gebouw, een tweekoppig vriendelijk 

monster voor Brussel.

Vorm/gedaante = schil,  

functie/karakter = inhoud,  

schil/inhoud = bestiair.
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The expression ‘Bestiary Building” 

spontaneously evolved through the 

fascination for exorbitant urban 

mass. Rad Architecture which despite 

its context, or rather in relation to its 

context, doesn’t compromise in terms 

of the largeness of its appearance, 

as well as the composition of its 

program elements. It’s the fusion of 

two words which, despite a widely-

discussed tradition of both in the 

discourse of architecture, hasn’t been 

fully investigated. As previously 

mentioned, the concept of big and 

hybrid are part of both canonical and 

more recent debates in architecture, 

but hardly ever in each other’s 

vicinity. The bestiary building, as an 

amalgamation of both, is an uncut 

piece of land in terms of research 

by design. This missed opportunity 

features as the research question:

EXTENDED ABSTRACT

What can we gain through the 

expansion of both program and 

architectonic form within a single 

entity?

Firstly, we dig deeper in the subject 

of big buildings, and more precisely, 

the way they emerge within 

the cityscape as part of a larger 

urban mass. A photo array on the 

patrimony of Milano and Oslo, two 

cities we extensively studied during 

our Erasmus semester, depicts the 

relation of mankind and the large 

building. This connection has been 

structuring the urban cityscape 

since the beginning of modern 

urbanism. As it consists of mostly 

architectonic elements, often it 

has been more impactful than the 

toolbox of urbanism itself. Through 

these pictures, human presence 

functions as a reference for scale 

interpretation, and it showcases 

the potential power a Big Building 

possesses in the proximity of its 

neighbours. Power which holds two 

sides of the spectrum, either it is 

repressing, or exalting. The tradition 

of Big Building focuses solely on its 

appearance, and therefore we focus 

on its underlying mechanism. The 

separation of the building into a 

set of dimensions – volume: height, 

length and depth – allows ourselves 

and the reader to precisely appoint 

the toolbox of which the big building 

consists. The focus of architecture 

is primarily on form (not formal), 

and making this happen is an 

architectonic language an sich. 

Secondly, we examine hybrid 

buildings and their complex 

functionality. In the limelight of 

hybridity, complexity is not seen 

as a disadvantage, but rather a 

reflection of our multiple needs. The 

ingenuity is the proof of the architect 

dealing with the intricacies of 

today’s demand. Combining several 

functions has been made clear in 

the analyses through the principle 

of upscaling. The enlargement 

of the program renders it almost 

inevitably public. The publicness 

appears to be an indispensable 

factor for the understanding of 

hybridity, as well as it is the most 

important factor for the success of a 

design. The imagination and spatial 

advantages directly connected to this 

approachableness, are inevitable for 

a better understanding of the hybrid 

building. This is explained in the 

thesis as a set of upscaled functions 

and their immediate connection to 

the public sphere. Their specificity 
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as a combination of functions makes 

each of them a unique moment one 

can encounter in day-to-day life, a 

character of its own.

Besides architectonic analyses and 

conclusions on both form and 

function, we felt the urge to describe 

them rhetorically, as figures and 

characters. Since the experience of 

such a building is much more than 

an empiric evaluation, sometimes 

words fulfil the tension between 

building and mankind more than 

the line-drawing. With a strong 

emphasis on scale, the set of 

statements is a rhetoric take on the 

thesis subject regarding each of its 

separate researches: motivation, city 

and context.

The dichotomy between big and 

hybrid doesn’t necessarily make 

sense nowadays. Recent debate 

highlight there’s a recurring split in 

the comtemplation of big buildings; 

Within their publications and 

research ‘Architecture without 

Content’, OFFICE KGDVS  position 

themselves in the wake of Venturi 

and Scott Browns’ ‘Complexity and 

Contradiction’. Their architecture 

focuses on the building envelope 

and neutralises the interior function 

as a bearer of meaning, nor is it a 

decisive element in the conception 

of these edifices. Conversely there’s 

the Dutch school flourishing in the 

90s: MVRDV, OMA and all their 

devotees make the architecture of 

big numbers. They react upon an 

urban condition through extremely 

reasoned programs. The façade 

functions merely as a container for 

which happens inside. The glossary in 

the first chapter of this thesis, is made 

as a reaction against this unnecessary 

dichotomy. Through juxtaposition of 

form and function, we acknowledge 

the advantages generated through 

their combination. Therefore, 

a fitting terminology has been 

developed for this underdeveloped 

part of discourse. This was vital 

to the development of the thesis’ 

main scheme: Form/Figure = peel,  

function/character = substance; 

peel/substance = bestiary.

Besides a glossary, this theoretical 

section also contains a text on new 

monumentality, which positions 

the contemporary importance of 

largeness into its historic context. It 

reaffirms the first thesis statement: 

now more than ever, we should focus 

on the advantages we can generate 

through the recurrence of large scale.

The bestiary building is not hurtful 

in any way, but lends its name to 

its origins as an amalgamation. It 

is a two-headed friendly monster, 

in which its two components, 

form and function, simultaneously 

lend themselves to the city. After 

an extensive study in the first two 

chapters, a joint application has 

Brussels as subject. Through a series 

of design exercises, based on the 

methodology devised in the first 

two chapters, the bestiary buildings’ 

parameters are challenged to reach 

their maximum capacity: more 

specifically, its dimensions and the 

program. A mapping exercise in 

Brussels highlights the urban fabric 

in which the bestiary building 

would flourish best. This leads to a 

bestiary design in Schaerbeek, an 

integrated neighbourhood right 

outside Brussels’ pentagon. As a 

tipping point it depicts a new way 

of contributing to the city, through 

the affirmation of its hyper complex 

nature.
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Dit beestelijk manifest heeft zijn bestaan te danken 
aan de afkeer ten opzichte van het verval der grote 
gebouwen. Tegenwoordig worden ze ingezet als 
tot massa geworden functionele overwegingen. 
Heden ten dage zijn toevoegingen aan ons groot 
patrimonium louter dienstmeiden geworden van 
het economisch rendement. Maar eigenlijk is de link 
tussen architectuur en de stad nooit zo aanwezig als 
in zulke bouwwerken. Dankzij hun kloeke verschijning 
staan zij als bemiddelaar op de rand van wat publiek 
is of privaat. Zonder schroom staan zij in de stad, om 
eenieder te omarmen. Door het expliciet uitspelen van 
grote schaal kan een gebouw een verbindend moment 
in de metropool worden. Zij zijn een geconsolideerde 
brok stedelijkheid en door hun bestaande omgeving 
te intensiveren, toont men de ambitie om de toekomst 
roos te kleuren. Pas door de focus van grote gebouwen 
toe te leggen op zowel schil als inhoud, wenden 
ze hun volledig potentieel aan. Het kwijt zich van 
bescheidenheid, is extravagant in zowel zijn karakter, 
de interne keuken, als in zijn beeld, het verschijnen 
in de stad. Het bestiaire gebouw dat hier ontwaakt, is 
een  vriendelijk tweekoppig monster. Hoogstnodig om 
vernieuwing in de stad in te luiden. Een ogenschijnlijk 
ongecoördineerde volksvermenging, een zware en 
duurzame plek waar polarisatie geen plaats kent.

inzetten op grote schaal

“Ik vind dat architecten moeten nadenken over de grote schaal. Ik vind het 

een soort perversie van onze maatschappij dat wij zoveel aandacht besteden 

aan het wonen op een zeer individualistische manier. De manier waarop we 

ons land gebruiken en misbruiken is een veel belangrijkere kwestie dan het 

oplossen van al die mini-woonwensjes.”

Xaveer de Geyter in de Canvasconnectie, februari 2015
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De hoofdthema’s - groot en hybride – positioneren zich prominent in het moderne 

architectuurdebat. Doorheen het masterproeftraject leidden deze twee woorden ons 

doorheen hun eigen geschiedenis. De betekenis die ze aanvankelijk genereerden werden 

door verloop van tijd uitgebreid, het debat verbreedde. Er bleek een vocabularium te 

bestaan om beide termen uit te diepen en te nuanceren. De collectie woorden die onder 

de termen worden geclassificeerd, zijn getuigen van hun eigen traditie en hebben ervoor 

gezorgd dat wij een beter begrip kregen van de respectievelijke reikwijdtes van elke 

discussie.

De  woordenlijst is tot stand gekomen door een zeker déficit in het architectuurvocabularium: 

groot en hybride zijn niet meer in staat om de volledige lading van het uitdijende debat te 

dekken, maar toch worden ze beschouwd als de te-gebruiken containertermen.  Dit dwong 

ons ertoe een eigen kader voor het debat op te stellen. Het kader vormt de structurele 

basis voor de these; Het grote gebouw: vorm (architectonisch), beeld (retorisch) en schil 

(het diepe exterieur). Het hybride gebouw: functie (architectonisch), karakter (retorisch) 

en inhoud (een uitdijende kern). 

De woordenlijst is een aanvulling op het gesprek over beide. Daarom beogen we hier enkel 

die woorden bij elkaar te brengen die voor ons belangrijk bleken in het denkprocedé dat 

leidde tot de kiem van een zelf uitgevonden term; het bestiaire gebouw. De termen die 

hieronder worden geplaatst, zijn een rechtstreeks gevolg van het verbeeldingsvermogen 

dat het bestiaire gebouw in ons – en onvermijdbaar in uzelf – zal opwekken.

WOORDENLIJST
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HET GROTE GEBOUW: VORM, GEDAANTE, SCHIL

Het grote gebouw onderscheidt zich in het landschap door de maximalisatie 
van een of twee van zijn dimensies ten opzichte van de doorsnee maat in diens 
onmiddellijke omgeving. Zodoende wordt het gekenmerkt door de maatvoering: 
het lange gebouw, het dikke gebouw, het hoge gebouw.

vorm
Vorm verwijst naar de architectonische analyse van het grote gebouw. Daarin schuilt een zekere 

abstractie van het particuliere object, ten goede van het precies benoemen welke strategieën 

aangewend worden om de vorm te beheersen.

gedaante
De gedaante is het fysiek verschijnen van het grote gebouw in de zintuiglijke waarneming. Het 

profileert zich expliciet als een silhouet in de stedelijke context: een visueel ankerpunt voor de 

bevolking, een personage in een stedelijk verhaal.

schil
De schil is een benoeming van het actueel debat over het groot gebouw. Het diepe exterieur staat 

voor het groot gebouw dat voornamelijk getypeerd wordt door zijn fysieke verschijning in de stad; de 

façade en de eerste ruimteorde die hierachter zichtbaar is.

Bigness
Beyond a certain scale, architecture acquires 
the properties of Bigness. The best reason to 
broach Bigness is the one given by climbers of 
Mount Everest: “Because it is there.” Bigness 
is ultimate architecture. It seems incredible 
that the size of a building alone embodies an 
ideological program, independent of the will of 
its architects.1 

Big Building
Beyond a certain critical mass, a building 
becomes a Big Building. Such a mass can no 
longer be controlled by a single architectural 
gesture, or even by any combination of 
architectural gestures.2

Wanneer Bigness zich begeeft in de 

architecturale ambitie, zoals bij ons het 

geval is – de sociale vorm van megalomane 

ambities – kan die alleen bereikt worden 

door het opgeven van de volledige controle. 

Bigness vraagt om concentratie, die in 

tegenstelling tot wat Koolhaas zegt, ook op 

de architectuur kan focussen. Bigness = 

urbanism vs. Architecture volgens Koolhaas. 

Bigness = urbanism = architecture volgens 

ons.

Universal Subjectivity
Alone this approach makes it possible to 
overcome a priori judgements of a historical, 
social, or technical nature and to use the 
singular structural order of every new project 
to attain the essential difference: namely, 
to transcend mere repetition of a certain 
atmosphere or form and radically reconstruct 
its every aspect. Such confrontation may 
indeed be a subjective, individualized affair 
yet it is simultaneously a universal one, in 
that such an undertaking fosters essential 
reflection on the rules of the discipline, above 
and beyond the concrete conditions of any 
individual building task.4 

Charged void
We are thinking of architecture’s capacity to 
charge the space around it with an energy 
which can join up with other energy, influence 
the nature of things that might come… a 
capacity we can feel and act upon, but cannot 
necessarily describe or record. 5 

Typical plan

Typical plan is deep. It has evolved beyond the 

naïve humanist assumption that contact with 

the exterior – so-called reality – is a necessary 

condition for human happiness, for survival. 

[…] In Europe, there are no typical plans. 3

The Difficult Whole
The difficult whole in an architecture of 

complexity and contradiction includes 

multiplicity and diversity of elements in 

relationships that are inconsistent or among 

the weaker kinds perceptually. 6

Concerning the positions of the parts, for 

instance, such an architecture encourages 

complex and contrapuntal rhythms over 

simple and single ones. 
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Publiek gestalt 
We think of the urban imaginary as the mental 
gestalt of the city. According to the founder of 
gestalt theory, Max Wertheimer, the gestalt is 
an organised unity where the part processes 
are determined by the nature of the whole. 
Conversely the whole must already be revealed 
in the part. 8 
Het publieke gestalt werd op zijn buurt 

door Florian Beigel en Philip Christou 

omschreven als een gebouw dat zich niet 

richt tot het eigen bouwwerk, maar naar zijn 

directe omgeving, de stad.

Mannerism 
Mannerism is the art of maintaining a 
precarious equilibrium between the pessimism 
of intelligence and the optimism of will, between 
the acknowledgment of the impossibility of an 
universal architectural canon and the will to 
confront such impossibility with a positive 
attitude. 12 
Hedendaags maniërisme ziet de complexe 

samenleving niet als een probleem, maar 

Accumulatie
Turning the problem of accumulation into a 
productive and meaningful motif: Making 
architecture is the accumulative activity par 
excellence. Buildings are reconstructions of 
existing architectures, urban environments 
and landscape agglomerations. Cities are 
shaped layer after layer, generation after 
generation, project after project. It is precisely 
this historical accretion that lends the city its 
value and meaning. 10 

Auto-monument
This category of monument presents a radical, 
morally traumatic break with the conventions 
of symbolism: its physical manifestation 
does not represent an abstract ideal, an 
institution of exceptional importance, a three-
dimensional, readable articulation of a social 
hierarchy, a memorial; it merely is itself and 
through sheer volume cannot avoid being a 
symbol = an empty  one. This monument of 
the 20th century is the Automonument. 11  

Maximaliseren

zo groot mogelijk maken, tot een maximum 

voeren. 9

Sociaal Monument
Het gebouw zet zijn constructie in om het 

publiek leven een plaats te geven. Het is 

een waardevol gebouw voor de stad dat de 

betekenis van het monument herdefinieert 

door zijn uitgesproken sociaal georiënteerde 

vorm.

Façade as veil
A membrane between formed space and 
amorphous expanse. It lends the invisible a 
perceivable face and becomes an emblem for 
absentee. The surface becomes a veil of fluid 
materiality. 13

Urban Artefact
Urban artifacts, which like the city itself are 
characterized by their own history and thus 
by their own form. In both cases architecture 
clearly represents only one aspect of a more 
complex reality, of a larger structure; but at 
the same time, as the ultimate verifiable fact 
of this reality, it constitutes the most concrete 
possible position from which to address the 
problem. In particular, one is struck by the 
multiplicity of functions that a building of 
this type can contain over time and how these 
functions are entirely independent of the form. 
At the same time, it is precisely the form that 
impresses us; we live it and experience it, and 
in turn it structures the city. 7 

een vorm van context zonder overdreven 

nadruk op dramatiek. Het is grotendeels 

gesteund op contrasterende invloeden: het 

rationeel denken en de irrationele huidige 

maatschappij. Het heilige doel is een 

permanente instabiliteit die moeite vraagt 

van de gebruiker om zich te verhouden tot 

de ruimte, in plaats van de status quo van een 

moment loze stad door te trekken.
1 Rem Koolhaas, 
‘S, M, L, XL’, 1995,  
p 495-496.

2 Rem Koolhaas, 
‘S, M, L, XL’, 1995,  
p 499-500.

4 Laurent Stalder en 
Sandra Bradvic, ‘Va-
lerio Olgiati: English 
Texts’, 2015, p 8.

5 Smithson, Alison 
Margaret, Peter Den-
ham Smithson, Sze 
Tsung Leong, en 
Chuihua Judy Chung, 
‘The Charged Void: Ar-
chitecture’, 2001, p 11.

8 Gerhard, Mack, ‘The 
building as Generator 
of the City; Both and, 
on the work of EM2n’, 
2009, p 30.

6 Robert Venturi en 
Vincent Joseph Scul-
ly, ‘Complexity and 
Contradiction In 
Architecture’, 1977,  
p 88.

12 Pier Vittorio Aure-
li, ‘Mannerism and 
the work of EM2N; 
Both and, the work of 
EM2n’, 2009, p 8.

10 Maarten Van Den 
Driessche en Dirk So-
mers, ‘Bovenbouw Ar-
chitectuur: Living the 
Exotic Everyday’, 2019, 
p 148.

13 Gerhard Mack en 
Katja Steiner, ‘Herzog 
and De Meuron 1978-
1988’, 1997, p 7.

3 Rem Koolhaas, ‘S, M, 
L, XL’, 1995, p 335-353.

7 Aldo Rossi, ‘The Ar-
chitecture of the City’, 
1982, p 29.

11 Rem Koolhaas, De-
lirious New York: a 
retroactive manifesto 
for Manhattan, 1978, 
p 100.

9 Dikke Van Dale, onli-
ne editie UGent, 2019.
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HET HYBRIDE GEBOUW: FUNCTIE, KARAKTER, INHOUD

Een hybride gebouw is een gebouw waarin een verscheiden programma een 
collectieve ruimte deelt, die ze anders privatief zou innemen. De verschillende 
programmaonderdelen zijn niet louter gestapeld, maar worden zowel in plan- als 
snede nevengeschikt.

functie
Functie verwijst naar de programma-analyse in het hybride gebouw. Deze worden systematisch 

gekenmerkt door hun geïnternaliseerde werking.

karakter
Karakter beschrijft hybride gebouwen als complexe persoonlijkheden. De vrijwel altijd unieke 

combinatie van (semi-)publieke programma’s zorgt ervoor dat het zich laat kenmerken als een 

bijzonder moment in de stad.  Zodoende overstijgt het de functionele connotatie van architectuur, tot 

een bundeling van verhalen.

inhoud
De inhoud staat voor een uitdijende kern; het kloppend hart van een gebouw vormt een bundeling 

van (semi-)publieke ruimtes van verschillende grootteorde, die zich af en toe tot aan de rand van het 

gebouw begeven.

Anti-typology  

What pressures specific to the twentieth century 

does the combination of program impose on 

architectural form? Concentration of many 

social activities within an architecturall form 

distend and warp a pure building type. Certain 

previously neglected forms of associations 

have been wrenched together in the modern 

city so as to generate buildings which might 

stand as an anti-typology. Building functions 

are mixed, disparate uses combined.1

Archipelago 

Archipelago literally means ‘sea par 

excellence’; it contains a group of islands, 

clearly distinguishable from one another, yet 

each having a strongly identifiable character 

and appearance; surrounded by a neutral sea 

that holds them and forms a composition that 

represents, in miniature, an idea of the entire 

world. 3 

Linkers

The linker-interiors are not a continuous 
whole but rather a complex whole produced 
from a continuous presence, from liberated 
interiors with positive relationships.4

Mixers

Mixers are complex buildings loaded with 
stimulating uses which, when inserted in a 
rundown fabric, mix up the entire organism 
and exert an influence which goes far beyond 
their physical scope and which manages 
to exponentially revitalize the whole built 
environment.5 

Storytellers

Storytellers are those buildings which speak 
from the eye and the mind of the architect. 
The richer, the more settled their references, 
the more playful and imaginative their 
connections with reality, culture or history, and 
the more unexpected facets to be discovered by 
spectators as they try to decipher the buildings’ 
codes. 6

Program

For the hybrid building, program assumed 

a variety of forms. However two basic 

categories of program are readily identifiable: 

the thematic program and the disparate 

program. Both are based on the combination 

and interaction of the parts. Thematic 

combinations cultivate the dependency 

between parts and encourage the interaction 

of elements. Disparate combinations allow 

pieces to exist in a mutual, if often uneasy 

alliance, emphasizing the fragmented, almost 

schizophenric aspect of society and of the 

period.7

Generators

The generators become complex buildings 
which, devoid of any contingency, evolve faster 
and are able to anticipate potential changes, to 
reconfigure themselves in order to adapt.2 
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Fabric Hybrid

Fabric hybrids are characterized by the 
affirmation of a form and its envelope 
and the subsequent relegation of program 
to an inconspicuous status in the overall 
appearance of the building. Out of reverence 
for their place in the city, the majority of 

Mixed Use / Multifunctional

Frequently used to describe the sprawling 
megastructures of the middle of this century. 
Each of these structures has an individual 
form supporting the underlying pattern of the 
city grid. They are all too familiar offsprings of 
breed sterility instead of vigour.8 
Deze gebouwencategorie wordt gekenmerkt 

door de verticale stapeling van gebouwfunc-

ties. Ze bestaan als het ware apart van elkaar. 

Het gemeenschappelijke zit louter in de cir-

culatie.

Hybrid Vigour / Heterotic Architecture

The tendency of cross-breeding to produce an 

animal or plant with a greater hardiness and 

capacity for growth than either of the parents. 

[…] Buildings, in a sense, have also been 

“crossed”, like plants and animals, to produce 

hybrid architecture. The permutations 

of strains are infinite, as reflected in the 

diverse and eccentric examples that virtually 

transform this catalogue into a Manual de 

zoologia fantastica! (the original title of 

Borges’ literary bestiary).9 

examples staunchly adhere to lot lines, local 

building cornice lines, and wall treatments. 

Understated changes in elevation, such as 

window proportions and material expression, 

may correspond to internal programmatic 

variations. In the instance of a fabric hybrid, 

these changes recede the greater perception of 

the whole of building mass. In general fabric 

hybrids, despite their sometimes colorless and 

unpretentious exteriors, can be containers 

for the most innovative arrangements of 

program.10

Kruising

persoon of zaak die bepaalde eigenschappen 
van twee andere personen of zaken in zich 
verenigt.11  

1 Steven Holl, ‘This is 
Hybrid, an analysis of 
mixed-use buildings, 
2011, p 7.

3 Pier Vittorio Aureli, ‘- 
Brussels – a manifesto: 
towards the Capital of 
Europe’, 2007, p 41.

4 A+T 48, ‘Complex 
Buildings. Generators, 
Linkers, Mixers & Sto-
rytellers’, 2018, p 51.

5 A+T 48, ‘Complex 
Buildings. Generators, 
Linkers, Mixers & Sto-
rytellers’, 2018, p 81.

6 A+T 48, ‘Complex 
Buildings. Generators, 
Linkers, Mixers & Sto-
rytellers’, 2018, p 97.

10 Steven Holl, ‘Pamph-
let Architecture 11’, 
1985, p 8.

11 Dikke Van Dale, on-
line editie UGent, 2019.

7 Steven Holl, ‘Pamph-
let Architecture 11’, 
1985, p 6.

8 Steven Holl, ‘Pamph-
let Architecture 11’, 
1985, p 6.

9 Steven Holl, ‘Pamph-
let Architecture 11’, 
1985, p 4.

2 A+T 48, ‘Complex 
Buildings. Generators, 
Linkers, Mixers & Sto-
rytellers’, 2018, p 9.
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HET BESTIAIRE GEBOUW: SCHIL EN INHOUD

Het bestiaire gebouw heeft een hybride inhoud, waarin de collectieve ruimte in 
verbinding staat met de stad, terwijl de drie dimensies van de schil evenwaardig 
een dominante rol opeisen in diens omgeving. Schil en inhoud gaan binnen het 
bestiaire gebouw een voortdurende wisselwerking aan om aan de hand van hun 
intrinsieke kwaliteiten bij te dragen aan de moderne stad en het comfort van de 
bewoners. De lijn die zich aftekent tussen beide is ambigue, wat inhoudt dat ze niet 
noodzakelijk een strikte scheiding wilt zijn, maar enkel een scheiding waar nodig: 
het diepe exterieur en de uitdijende kern.

Lobotomie 

In the deliberate discrepancy between container 
and contained New York’s makers discover an 
area of unprecedented freedom. They exploit 
and formalize it in the architectural equivalent 
of a lobotomy – the surgical severance of the 
connection between the frontal lobes and 
the rest of the brain to relieve some mental 
disorders by disconnecting thought processes 
from emotions. The architectural equivalent 
separates exterior and interior architecture.1  

Culturele duurzaamheid

Bij stedenbouw en architectuur kun je vijf lagen 
onderscheiden. Je hebt als eerste de footprint 
van wat er gaat komen, het stedenbouwkundig 
bezetten van het gebied met een gebouw of 
met gebouwen. Dat is een geste die zo goed als 
eeuwig is. Een tweede laag is de structuur van 
het gebouw, de gevels. Daarvan zeg ik, zeker 
als het om de overheid gaat: wij bouwen voor 
vierhonderd jaar. Als steden zich toeristisch 
aanprijzen, is dat altijd met gebouwen die 
vierhonderd jaar oud zijn en dus al honderden 
keren van functie veranderd zijn. Dat zijn de 
twee lagen die cultureel duurzaam zijn.2

Hybride stadsgebouw

Het hybride stadsgebouw is fascinerend 
en spreekt tot de verbeelding door haar 
schaal en meervoudigheid. De verschillende 
functies, hun publieke gezicht, de veelheid 
aan gebruikers en daarmee ook de veelheid 
aan verhalen en geschiedenissen: dit soort 
gebouwen zijn persoonlijkheden in de stad. De 
architectuur van deze gebouwen laat zich niet 
in één oogopslag begrijpen.4 

Kantelpunt

Het kantelpunt is de best mogelijke plek waar 

het bestiaire gebouw zich kan manifesteren. 

Het bevindt zich op de grens van anders 

soortige weefsels. Door de positionering van 

het kantelpunt is het bestiaire gebouw in staat 

om zijn voorbeeldfunctie op te nemen: een 

spitant antwoord op dezelfde vragen waar de 

stedenbouw al decennia mee worstelt: open 

ruimte en verdichten!

History as a Corridor

History presents itself as a curious instrument 
whose knowledge seems indispensable yet 
once acquired is not directly usable; a sort 
of corridor through which one must pass to 
arrive but which teaches us nothing about the 
art of walking. 3 

1 Koolhaas, Rem, Bru-
ce Mau, Hans Werle-
mann, en Jennifer Sig-
ler. ‘S, M, L, XL: Small, 
Medium, Large, Ex-
tra-Large’, 1998, p 922.

4 Job Floris, ‘Tekenboek 
stadsgebouwen: Func-
tiestapelingen, publieke 
binnenwerelden, in één 
blok’, 2014. 

3 Vittorio Greggotti, 
Territorio dell’Architet-
tura, 1972, p 154.

2 bOb van Reeth, ‘De 
Tijd: Architectuur is 
geen kunst’, 28/03/’15.
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Het grote gebouw onderscheidt zich 

van de omgeving door haar dimensies. 

De term speelt enkel in op haar 

morfologische gedaante binnenin de 

stedelijke context. De vorm is met 

andere woorden aanzienlijk groter 

dan de gemiddelde gebouwgrootte 

in zijn omgeving en wordt er zo 

onlosmakelijk met verbonden. 

“Wanneer de schaal van het gebouw 

zo significant is ten opzichte van zijn 

context is de inzet te groot om niet te 

benutten. Hierom is het belangrijk ons 

af te vragen in welk referentiekader 

het zich ontwikkelt? Wat moet zijn 

ambitie zijn? Wat zijn de principes die 

het definiëren?”1 

Aan de vraag hoe een groot gebouw 

betekenis kan genereren voor de stad 

gaat een hele traditie aan vooraf. Een 

van de meest significante gebouwen 

die een stad zijn vorm en betekenis 

DE BETEKENIS VAN HET GROTE

1 Kersten Geers en David 
Van Severen, ‘The big 
box’, 2011, p 3.

ontlenen zijn de monumentale 

gebouwen. Zij vormen de vroegere, 

maar ook huidige grootstedelijke 

artefacten. 

Groot en/of monumentaal?

monumentaal - [mo•nu•men•taal] 

1. lijkend op een monument; enorm of 

imposant.

2. uitzonderlijk groot, als in kwantiteit, 

kwaliteit, omvang of graad: een monu-

mentaal werk.

3. van historische of blijvende beteke-

nis: een monumentale overwinning. 2

Indien we dit als waar aannemen 

betekent dit dat elk monumentaal 

gebouw massief, groot in omvang en 

schaal moet zijn of een belangrijke 

historische of culturele betekenis moet 

bezitten. De eerste twee verklaringen 

lijken eerder vanzelfsprekend en 

zijn bovendien eerder een kenmerk 

inherent aan het groot gebouw. 2 Thesaurus, 2019
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Anderzijds is niet elk groot gebouw 

monumentaal en vice versa. De 

laatste uitspraak is complexer van 

aard. Men kan zich de vraag stellen: 

Wanneer is een gebouw betekenisvol 

voor een samenleving?

Monumentaliteit als herinnering

Een gebouw kan van belang zijn voor 

een samenleving op een manier dat 

het representatief is voor een bepaalde 

tijd of periode in de menselijke 

geschiedenis. De gebouwen bezitten 

een zekere vorm en werking dat 

geheel eigen is aan de traditie waarin 

het zich ontwikkeld heeft. In deze 

gedaantes zijn de overtuigingen van 

een samenleving herkenbaar. 

“When Brunelleschi was commissi-

oned by the Silk Guild of Florence to 

design the Ospedale degli Innocenti in 

the early 15th century he had no doubt 

as to the humanist ideas he wished his 

architecture to embody, nor the value 

of its civic gesture” 3 

Publieke gebouwen werden gezien 

als een manier van expressie. 

Ze veruitwendigen hetgeen zich 

binnenin afspeelt en benadrukken 

het belang ervan in hun gedaante. 

De historische voorbeelden tonen 

aan dat er geen vast kader vereist 

is waarbinnen de gebouwen zich 

kunnen ontwikkelen. Volgens 

Siegfried Giedion bezitten enkel 

de periodes waarin hoogstaand 

cultureel leven heerst de capaciteit 

om een beeld van hun huidige 

samenleving te projecteren. Zij zijn in 

staat hun gemeenschappelijke centra 

(agora, forum, middeleeuws plein, 

…) te vormen om deze doelstelling 

te vervullen.4 De monumentale 

gebouwen dragen de kerngedachten 

van de hoogstaande samenleving 

doorheen de geschiedenis in zich.

Verval van de herinnering

Aan deze vorm van architectuur, de 

zogenaamde architectuur parlante, 

kwam een einde. In ‘Ceci tuera cela’ 

stelde Victor Hugo dat architectuur 

als betekenisdrager ten dode is 

opgeschreven. In de veronderstelling 

dat architectuur ontstaan is als een 

vorm van herdenking en niet als 

medium tot het volbrengen van de 

basisbehoefte van de mens, is het 

monumentale gebouw ontdaan van 

haar betekenis. Ze is haar essentie 

kwijt. Het is niet meer dan een doos 

in de stad. De functie die ze huist kan 

ze niet meer tot in de stad brengen.

“Wanneer architectuur haar 

monumentaliteit ook maar enigszins 

berust op iets anders dan de primitieve 

act van het bouwen en ook medium 

wil zijn (en, nogmaals, wanneer 

doet ze dat niet?), legt ze haar lot in 

handen van de maatschappij die haar 

produceert. Besluit de maatschappij 

zich anders uit te drukken, dan loopt 

de architectuur op haar einde.” 5  

4 Siegfired Giedion, ‘Nine 
points on Monumentali-
ty’, 1943, p 48.

3 Adam Caruso, ‘Public 
Buildings’, 2019, p 1.

5 Maarten Delbeke, ‘Tot 
de dood hen scheidt: ar-
chitectuur en het boek 
van Hugo tot Koolhaas’, 
2008, p 4.
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6 H. Heynen, A. Loeckx,  
L. De Cauter, K. Van Her-
ck, ‘Dat is architectuur’, 
2004, p 41-47. 

Gedurende een lange periode 

werd gezocht naar een nieuwe 

benadering waarbij stedelijke 

architectuur opnieuw zijn relevantie 

terugvindt. Enige vinden soelaas in 

de intrede van de machine. Hierin 

zien ze een bevrijding van de 

architectuur. Eens ze echter onder 

impuls van profetische schepper de 

verworvenheden van de machine 

omhelst, zal ze haar vitaliteit 

hervinden, net als haar plaats in 

het centrum.6  Het monumentale 

gebouw vormt zo de representatie 

van een opkomend moderne cultuur. 

 

Introductie van tijdloze

Binnen deze ontwikkeling was Louis 

Kahn een andere mening toegedaan. 

In zijn tekst ‘Monumentality’ zoekt 

hij naar een tijdloos bouwen: het 

bouwen van een mijlpaal die verbin-

ding maakt met de geschiedenis. Dit 

tracht hij te verwezenlijken door-

middel van een structurele perfectie 

met het gebruik van de meest recente 

materialen en werkwijzen. Hij hoopt 

dat architectuur terugkeert naar zijn 

“basis principes” die in het verleden 

‘’de gemeenschappelijke karakteris-

tieken vormden van grootsheid”. Een 

gebouw dat de verbeelding van het 

volk prikkelt en zich terugtrekt uit de 

alledaagse notie van tijd en ruimte. 

Dit is volgens hem nog steeds rele-

vant in de huidige multiculturele sa-

menleving waarbinnen geen enkele 

gemeenschappelijke opinie heerst, 

behalve dan de onbetwistbare diver-

siteit. 

“Some argue that we are living in an 

unbalanced state of relativity which 

cannot be expressed with a single in-

tensity of purpose. It is for that rea-

son, I feel, that many of our confrères 

do not believe we are psychological-

ly constituted to convey a quality of 

monumentality to our buildings. But 

have we yet given full architectural 

expression to such social monuments 
as the school, the community or cul-

ture center?” 7 

Kahn zet in op de architect die de 

uithoeken van een samenleving 

opzoekt om deze te betrekken tot 

architectuur. Het tracht de veelheid 

aan impulsen van de maatschappij te 

comprimeren en in te zetten in het 

gebouw. Hij ziet hierin een man die 

voor is op zijn tijd en medeburgers. 

Hoewel Kahn zich hiermee destijds 

van de modernistische theorieën 

distantieert, blijven zijn opvattingen 

binnen de traditie waarbij 

monumentaliteit zijn bestaansreden 

uit een niet-architectonische milieu 

haalt. 

Monumentaliteit als schaal op zich

Deze tendens kent een omwenteling 

wanneer Rem Koolhaas zijn manifest 

over New York publiceert en er later 

een essay over Bigness verschijnt in 

zijn boek S, M, L, XL. 
7 Louis Kahn, ‘Monumen-
tality’, 1944, p 22.
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Belangrijk is dat deze theorie 

zich ontwikkelt nadat er zich een 

significante schaalsprong heeft 

voorgedaan in de architectuur, 

wat tot grote repercussies leidde in 

het architecturaal discours en de 

stedelijke ontwikkeling.8 In deze 

schaalvergroting stelt Koolhaas een 

link tussen de dimensie van een 

gebouw en zijn betekenis. Dit leidt 

tot vanzelfsprekende monumenten.

“Beyond a certain critical mass each 

structure becomes a monument, or at 

least raises that expectation through 

its size alone, even if the sum or the 

nature of the individual activities 

it accommodates do not deserve a 

monumental expression. This category 

of monument presents a radical, 

morally traumatic break with the 

conventions of symbolism. Its physical 

manifestation does not represent 

an abstract ideal, an institution of 

exceptional importance, a three-

dimensional, readable articulation 

of a social hierarchy, a memorial; 

it merely is itself and through sheer 

volume cannot avoid being a symbol 

– an empty one, available for meaning 

as a billboard is for advertisement. 

It is a solipsism, celebrating only 

the fact of its disproportionate 

existence, the shamelessness of its own 

process of creation. This monument 

of the twentieth century is the 

Automonument…” 9

Met de vorming van deze auto-

monumenten plaats Koolhaas, 

nadat ze eerder ten dode was 

opgeschreven, een nieuwe vorm 

van monumentaliteit voor. Deze 

moderne variant gaat gepaard met 

een ontkoppeling: de lobotomie. 

De gedaante van het gebouw 

komt los van wat er zich binnenin 

afspeelt, hiermee hoeft het niet 

langer haar betekeniswaarde te 

ontlenen aan hetgeen het herbergt. 

In Bigness meent Koolhaas dat 

het representerende of referentieel 

karakter dat de schil voorheen bezat 

vervalt. Met als gevolg dat zowel de 

schil als de inhoud onafhankelijk van 

elkaar ontwikkeld kunnen worden 

en autonoom functioneren, maar 

waarbij ze steeds toegewijd zijn 

aan het geheel. De ruimte waarin 

het bouwwerk zich bevindt, is voor 

Koolhaas een plek van leegte, daar 

waar architectuur zich terugtrekt. 

Het monumentaal gebouw wordt 

aanschouwd als een ding an sich dat 

zich afzet van haar stedelijke context:

“Bigness is no longer part of any 

urban tissue. It exists; at most, it 

coexists. Its subtext is fuck context.”10 

Stedelijke artefacten

Dezelfde ontkoppeling van schil en 

inhoud, weliswaar om een geheel 

andere reden, vinden we terug in de 

stadstheorieën van Aldo Rossi en 

zijn pupil Antonio Monestiroli. De 

9 Rem Koolhaas, ‘Delirious 
New York. A Retroactive 
Manifesto for Manhattan’, 
1978, p 100.

10 Rem Koolhaas & Bruce 
Mau, ‘S, M, L, XL’, 1995, 
p 502.
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schil bezit een zekere permanentie 

en huist vergankelijke functies. De 

dichotomie is hier echter veeleer 

ontwikkeld vanuit de idee van 

stedelijke artefacten. De gedaante 

wordt een ankerpunt binnenin het 

stedelijk weefsel. Waar Koolhaas bij 

monumentale gebouwen de context 

links laat, beschouwt Rossi en 

Monestiroli ze als hun bestaansreden.

“Er zijn gebouwen die de kiemcel 

van een stad vormen, in en met haar 

verder leven en door een verandering 

van hun oorspronkelijke functie of de 

volledige verdwijning ervan zozeer 

tot een karakteristiek bestandsdeel 

van een stadsdeel worden, dat wij 

ze meer vanuit een zuiver stedelijk 

dan architectonisch standpunt 

beschouwen.” 11 

Verder in ‘de herontdekking van 

monumentaliteit in de architectuur’ 

wordt vermeld dat Monestiroli 

de stedelijke relevantie van het 

monumentale gebouw verder 

ontwikkelt. Het gaat hem vooral 

om de leegte: de manier hoe de 

objecten ten opzichte van elkaar 

interageren en hoe hiertussen de 

architectonische ruimte wordt 

bepaald. Voor hem gaat het veeleer 

over een representatie van stedelijke 

collectiviteit, waarbij de stad een 

vorm is die onze cultuur van leven 

representeert.

“Wie vormgeeft aan de stad, de 

dagelijkse leefomgeving van de mens, 

dient zich bewust te zijn van zijn 

collectieve verantwoordelijkheid.” 12 

We leren van Koolhaas dat het 

opwekken van betekeniswaarde 

volledig architectonisch kan 

gebeuren. Het vrijwaren van de 

schil tot de inhoud maakt deze 

ontwikkeling mogelijk. Hoewel 

voor hem de context grotendeels 

verwaarloosbaar is, vinden we het 

belang ervan terug bij Rossi en 

Monestiroli. De stedelijke onderlaag 

is van belang om een collectieve 

gewaarwording te ontwikkelen, 

waardoor het bouwwerk getoetst 

wordt aan de samenleving waarin 

het zich bevindt. Die samenleving 

is echter heterogeen. Er heersen 

weinig tot geen collectieve waarden 

of overtuigingen. De stad vandaag 

vormt een conglomeraat van 

levensbeschouwingen. Volgens 

Kahn is het echter van belang om 

de verbeelding van deze groep 

mensen te prikkelen. De vraag 

rijst: “Hoe wordt dit verwezenlijkt 

in een wezenlijk individualistische 

maatschappij, met een gebrek aan 

gedeelde interesses?” 

“If a building is pure architecture, in 

that its architecture is derived from 

architecture, then it is entirely possible 

that a building can exist in only one 

12 François Claessens, ‘De 
herontdekking van de mo-
numentaliteit in de archi-
tectuur’, OASE 71, 2006, 
p 113.

11 Aldo Rossi, ‘De ar-
chitectuur van de stad’, 
2002, p 134
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13 Valerio Olgiati, 
‘Non-Referential Archi-
tecture’, 2018, p 31.

and no other way and still be generally 

significant, even in a world that does 

not want to know about significance 

any longer.” 13

Nieuwe Monumentaliteit

Samen met Markus Breitschmid 

formuleert Valerio Olgiati in 

‘Non-Referential Architecture’ een 

antwoord dat zich uitsluitend tot de 

architectuur richt. Ze constateren 

dat we vandaag de dag niet langer 

een ‘project of ‘programma’ delen, 

zoals we deden in de tijden van 

moderniteit en halvelings in de 

postmoderniteit. Olgiati ziet dit 

gebrek aan gedeelde sociale idealen 

niet als een verlies, maar veeleer 

als een opportuniteit. Zo stelt hij 

dat architectuur eindelijk bevrijd is 

van zijn semantische betekenissen. 

Het concipiëren van een gebouw 

dat een existentiële betekenis vormt 

voor een samenleving gebeurt enkel 

en alleen via de basis ervaring van 

architectuur. Hij stelt dat iedere 

persoon in zekere mate de ruimte 

gelijk ervaart. Een ervaring die eerder 

objectief is dan relatief. Objectief 

in de zin van een subjectieve 

algemeenheid. Voor Breitschmid en 

Olgiati leiden de verschillen in het 

fysiologische apparaat van elke mens 

tot enige mate van variatie, maar zijn 

deze echter niet doorslaggevend en 

bepalend voor de manier waarop we 

de ruimte ervaren. De ervaring van 

ruimte is wat ze benoemen als een 

‘basisgevoel’ en is gemeenschappelijk 

voor alle mensen. 

“… it is important to accept that the 

experience of space is something 

absolutely fundamental and basic to 

human beings.” 14  

Dit leidt tot de idee dat het groot 

gebouw zich volledig tot architectuur 

kan keren om een vorm van betekenis 

te spelen in de stad. De gedaante die 

zij aanneemt is een veruitwendiging 

van een duidelijk standpunt op basis 

van een geheel eigen overtuiging 

over de samenleving en de werking 

van haar stedelijke context. De 

weerklank tot de multiculturele 

stad en haar bewoners gebeurt 

enkel en alleen via de ruimtelijke 

ervaring die het gebouw ontvouwt.   

Dit heeft als gevolg dat de wijze 

waarop de gedaantes in de stad 

worden beschouwd en geconcipieerd 

drastisch verandert. Ze worden 

enkel en alleen morfologisch 

aanzien en zijn ontdaan van 

elke extra-architecturale link die 

haar ooit legitimeerde: nieuwe 

monumentaliteit.

14 Valerio Olgiati, 
‘Non-Referential Archi-
tecture’, 2018, p 63.
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1. Burak



Aan de hand van een beeldessay, tonen de grote gebouwen 

hun gedaante in Milaan en Oslo. De verschillende 

fotostandpunten tonen hun bevoorrechte positie in het 

stedelijk leven. De grootte komt compromisloos over, alsof 

ze er voor de eeuwigheid zijn, om het schouwspel van het 

stedelijk leven te faciliteren.

Zulke gebouwen doen zich zelden in één oogopslag lezen. De 

ontwerpmethodiek die schuilgaat achter de grote gebouwen 

focust zich dan ook expliciet op de afzonderlijke dimensies 

van de vorm. Door ons toe te spitsen op het ontwerpprincipe 

per dimensie, trachten we te begrijpen hoe de ontwerper 

controle houdt over de architectuur. Dit leidt tot principes 

voor het volume, de hoogte, de lengte, de diepte.  Het gebouw 

verankert zich in de stad en de gebouwenveloppe vertoont 

een stedelijke ambitie die wordt gesynthetiseerd door het 

kenmerk.
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Van oudsher vormen grote gebouwen - hetzij stedelijke 
agglomeraten, artefacten, reuzen, en objecten - 
ankerpunten in de stadskernen. Ze nestelden zich als 
katalysatoren in de nog niet volgebouwde steden in 
ontwikkeling. Ze behielden hun plek en vergrootten 
vervolgens het eigen belang door simpelweg hun forse 
zelve te blijven. Geconfronteerd met een alternerende 
tijdsgeest en culturen die zichzelf voortdurend 
heruitvinden, blijven ze beslag leggen op hun vindplaats.  
Het zijn certitudes in het stedelijk conglomeraat. De 
vormelijkheid heeft zich in het collectief geheugen 
geworsteld en doet niet alleen denken aan de lang 
vervlogen tijd van de eerstesteenlegging, maar aan elk 
tafereel dat zich daarna heeft afgespeeld. Het herbergt 
een archief aan persoonlijke herinneringen. Nog 
meer dan de eigenlijke structuur van de stad, dragen 
zulke gebouwen bij aan de collectieve ervaring ervan. 
Zulke artefacten blijken mede door hun reusachtige 
vormelijkheid erin te slagen om bij te dragen aan een 
gezonde leefomgeving. Aanvankelijk voelt de mens 
zich nietig ten opzichte van zulke fysieke overdaad, 
om na verloop van tijd alsnog te worden gecharmeerd. 
The unstoppable force meets an immovable object: het 
volk en het stedelijk landschap. Initiële huiver slaat 
om in uiteindelijke verzoening. In het allernieuwste 
testament zou David verbroederen met Goliath.

wringende beelden: gebouw vs de mens

“Perhaps, as I said at the beginning, this is the meaning of the architecture 

of the city; like the figure in the carpet, the figure is clear but everyone reads 

it in a different way. Or rather, the more clear it is, the more open it is to a 

complex evolution.”

Aldo Rossi, inleiding bij de eerste engelstalige druk van

 The Architecture of the City, 1978
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M1. Duomo M2. Ca Grande

hoogte:
lengte:
diepte:

108,00 m
158,60 m

92,00 m

D. Bramante, G. Amadeo, 
G. Romano

hoogte:
lengte:
diepte:

15,00 m
280,00 m
102,00 m

A. Filarete
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M3. Palazzo Marino M4. Pinacoteca di Brera

hoogte:
lengte:
diepte:

24,00 m
56,60 m
51,00 m

G. Alessi

hoogte:
lengte:
diepte:

19,00 m
135,00 m

90,00 m

F. M. Richini
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M5. Palazzo Reale M6. Teatro Scala

hoogte:
lengte:
diepte:

22,00 m
135,00 m

90,00 m

G. Piermarini

hoogte:
lengte:
diepte:

42,00 m
90,00 m
65,00 m

G. Piermarini



61schil60

M7. Palazzo Belgioioso O1. Domus Media

hoogte:
lengte:
diepte:

22,00 m
75,60 m
48,00 m

G. Piermarini

hoogte:
lengte:
diepte:

18,00 m
67,00 m
49,00 m

C. H. Grosch, H. Bødtker
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O2. Det Kongelige Slott M9. Cimiterio Monumentale

hoogte:
lengte:
diepte:

20,00 m
100,00 m

62,00 m

H. D. von Linstow

hoogte:
lengte:
diepte:

30,00 m
201,00 m

63,00 m

C. Maciachini
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O3. Stortinget M10. Galleria Vittorio Emanuele

hoogte:
lengte:
diepte:

24,00 m
58,0 m

87,00 m

E. V. Langlet

hoogte:
lengte:
diepte:

41,00 m
198,00 m
104,00 m

G. Mengoni
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O6. Nationaltheatret O7. Finansdepartementet

hoogte:
lengte:
diepte:

22,00 m
42,00 m
88,50 m

H. Bull

hoogte:
lengte:
diepte:

24,00 m
87,00 m
28,50 m

H. Bull
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O8. Kunstindustrimuseet M12. Castello Sforzesco

hoogte:
lengte:
diepte:

26,00 m
77,00 m
63,00 m

A. B. Greve, I. M. O. Hjorth

hoogte:
lengte:
diepte:

70,00 m
190,00 m
185,50 m

A. Filarete, L. Beltrami
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O9. Gamle Norges Bank M13. Ca Brutta

hoogte:
lengte:
diepte:

23,00 m
48,00 m
40,00 m

I. M. Olsen Hjort

hoogte:
lengte:
diepte:

28,00 m
83,50 m
70,00 m

G. Muzio
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O12. Posthallen O14. Den Norske Creditbank

hoogte:
lengte:
diepte:

21,00 m
73,00 m
61,50 m

R. E. Jacobsen

hoogte:
lengte:
diepte:

24,00 m
38,00 m
29,00 m

K. Biong, C. Michalsen, 
E. Smith, E. Michalsen
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M14. Palazzo del Borse M15. Palazzo della Societa

hoogte:
lengte:
diepte:

36,00 m 
97,00 m
80,00 m

P. Mezzanote

hoogte:
lengte:
diepte:

30,00 m
109,00 m

35,00 m

P. Portaluppi
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M16. Palazzo del Arte M17. Palazzo del Giustizia

hoogte:
lengte:
diepte:

41,00 m
130,00 m

49,00 m

G. Muzio

hoogte:
lengte:
diepte:

48,00 m
205,50 m
120,00 m

M. Piacentini
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O15. Folketeatret M18. Casa Rustici

hoogte:
lengte:
diepte:

41,00 m
101,50 m

44,00 m

G. Morgenstierne, A. Eide

hoogte:
lengte:
diepte:

30,00 m
30,50 m
42,00 m

G. Terragni
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M20. Centro Angelicum O16. Samfunnshuset

hoogte:
lengte:
diepte:

19,00 m
95,00 m
36,00 m

G. Muzio

hoogte:
lengte:
diepte:

27,00 m
51,00 m
38,00 m

O. Bang
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M21. Palazzo del Banco Roma O17. Radhus

hoogte:
lengte:
diepte:

40,00 m
66,00 m
76,00 m

G. Muzio

hoogte:
lengte:
diepte:

24,00 m
60,00 m
60,00 m

A. Arneberg, M. Poulsson
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M22. Palazzo Montecatini II M23. Edifi cio Moretti

hoogte:
lengte:
diepte:

42,00 m
66,00 m
60,00 m

G. Ponti

hoogte:
lengte:
diepte:

52,00 m
70,00 m
50,00 m

L. Moretti
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M24. Torre Velasca O18. Amerikanske Ambassaden

hoogte:
lengte:
diepte:

106,00 m
40,00 m
40,00 m

BBPR

hoogte:
lengte:
diepte:

15,00 m
280,00 m
102,00 m

E. Saarinen, J. Engh, H. Kjær
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M26. Grattacielo PirelliM25. Grattacielo Martini

hoogte:
lengte:
diepte:

69,00 m
45,00 m
22,00 m

M. Piacentini

hoogte:
lengte:
diepte:

127,00 m
75,50 m
20,50 m

G. Ponti
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O19. Folkets Hus O20. Storebrand-Idun

hoogte:
lengte:
diepte:

35,00 m
66,00 m
50,00 m

K. Knutsen

hoogte:
lengte:
diepte:

30,00 m
64,50 m
40,00 m

R. Lund, F. S. Platou
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O22. Helseradet O23. Norges Bank

hoogte:
lengte:
diepte:

23,00 m
58,00 m
58,00 m

I. Dahl, E. Viksjø

hoogte:
lengte:
diepte:

20,00 m
107,60 m

91,20 m

Lund+Slaatto
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O24. KMD O26. Den Norske Opera & Ballett

hoogte:
lengte:
diepte:

36,00 m
95,00 m
85,00 m

Torstein Ramberg AS

hoogte:
lengte:
diepte:

24,00 m
198,00 m

74,00 m

Snøhetta
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Ondanks een voortdurende wissel van de macht de 
voorbije 200 jaar, heeft geen enkele heerser zijn visuele 
stempel gedrukt op het stadscentrum, zoals in vele 
Europese steden wel het geval is. Het is opmerkelijk dat in 
een Italiaanse stad de meest opzienbarende trekpleister 
een laatgotische kerk1  is. Op stedenbouwkundig en 
architecturaal vlak heeft Milaan de gewoonte om een 
bewust provincialisme2  te cultiveren, dat concentrisch 
uitdijt rond het symbolisch centrum; die laatgotische 
Duomo. De zwaarte die door de gehele kern in stand 
wordt  gehouden is exemplarisch als consistent 
stedenbouwkundig model, maar genereert een stroef 
patrimonium met weinig of geen speling om de 
moderne noden tegemoet te komen. Het bouwt op een 
precieze en rationele architectuurtaal, op een schaal 
die aanvoelt alsof alles groot is. Die continue zwaarte 
legt de nadruk op een streng gelaat en doet de strikte 
scheiding tussen publiek en privaat doorschemeren in 
haar dagelijks voorkomen. Het creëert een stad van 
ruwe contrasten, waar de grote gebouwen met een 
norse smoel het stadsweefsel grijsbruin kleuren en 
enkel de grote modehuizen nog een palazzo kunnen 
betalen. De rest die verhuist best naar de randstad3  
om te durven vertoeven.

1 Aldo Rossi, Construzio-
ne Milanesi, 1967.

2 De prominente figuren: 
Muzio, Moretti, Ponti, 
Caccia Dominioni, …

3 Marco Romano, Io stile 
di Milano, 1970.

milano’s asociale kolossen

Muzio praat met Vitruvius, Filocamo 2.
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De stedelijke ontwikkeling van Oslo is nauw verbonden 
met de traditie der grote gebouwen en kent een 
fascinerend kantelpunt. Aanvankelijk werden grote 
publieke korrels gebruikt om de stadsontwikkeling op 
gang te trekken. Ze vestigden zich op assen, bruggen 
en pleinen. Hun realisatie was een integraal deel van 
een stad die met rasse schreden groeide vanaf de 19e 
eeuw.  Gebouwen maakten mee de stad. De wederkerige 
band tussen stad en gebouw, het functioneel versterken 
van elkaar, bleek geen houdbare relatie. Het wegvallen 
van de functionele liaison en het binnenhalen van het 
oliegeld sedert de jaren 80, heeft geresulteerd in een Oslo 
dat geen oog meer heeft voor een leefbare stadsstructuur. 
De laatste ontwikkelingen zijn in die zin asociaal, dat ze 
een kadelandschap op zichzelf trachten te maken. Het 
resultaat is een toenemende onhaalbaarheid van een 
leefbaar residentieel Oslo, in se een dorp dat nog maar 
net op het punt stond stad te worden, ten voordele van 
de machine Oslo, een commerciële en administratieve 
slokop. We durven zeggen dat in de overgangsfase van 
dorp naar een sociaal coherente stad, Oslo zichzelf 
vergiftigde. Het vergat stad te maken, een comfortabele 
plek voor zijn bewoners, en introduceerde de Fjord-City, 
een bonte verzameling reuzen die elk een nieuwe stad 
op zich tracht in te luiden. In extremum trekken grote 
gebouwen een stad aan flarden.

oslo’s ongepaste reuzen

3.
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GEBOUWEN
M1. Duomo 1386

M2. Ca Grande 1456

M3. Palazzo Marino 1563 

M4. Pinacoteca di Brera 1615

M5. Palazzo Reale 1773 

M6. Teatro Scala 1776

M7. Palazzo Belgioioso 1787 

M8. Galerie d’Italia 1790

O1. Juridiske Fakultet: Domus Media 1811

O2. Det Kongelige Slott 1849 

M9. Cimiterio Monumentale 1866 

O3. Stortinget 1866

M10. Galeria Vittorio Emanuele 1872 

O4. Ostbanehallen 1882 

M11. Stazione Centrale 1890 

O5. Grünerløkka Skole 1895

O6. Nationaltheatret 1899

O7. Finansdepartementet 1904

O8. Kunstindustrimuseet 1904

M12. Castello Sforzesco 1906

O9. Gamle Norges Bank 1906

O10. Sjømannsskolen 1917

O11. Havnelageret 1920

M13. Ca Brutta 1922

O12. Posthallen 1924

O13. Telegraph Building 1924  

O14. Den Norske Creditbank 1926 

LIJST
M14. Palazzo del Borse 1929

M15. Palazzo della Societa 1930 

M16. Palazzo del Arte 1933

M17. Palazzo del Giustizia 1935 

O15. Folketeatret 1935

M18. Casa Rustici 1936 

M19. Palazzo del Istituto 1937

M20. Centro Angelicum 1940 

O16. Samfunnshuset 1940

M21. Palazzo del Banco Roma 1941

O17. Radhus 1950

M22. Palazzo Montecatini II 1951

M23. Edificio Moretti 1955

M24. Torre Velasca 1956

O18. Amerikanske Ambassaden 1959

M25. Grattacielo Martini 1960

M26. Grattacielo Pirelli 1960 

O19. Folkets Hus 1960

O20. Storebrand-Idun 1963

O21. Elkem-Huset 1965

O22. Helseradet 1969

M27. Piccolo Teatro 1979

O23. Norges Bank 1987

O24. KMD 1996

O25. Gyldendal Headquarters 2007

O26. Den Norske Opera & Ballett 2008

O27. Astrup Fearnley Museet 2012
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“I like thinking big. I always have. To me it’s very simple, if you’re going to be thinking 
anyway, you might as well think big.” 1
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4.

5.

Grote volumetrie valt op twee manieren te analyseren. Enerzijds kent het een 

absoluut aspect: een groot gebouw onderscheidt zich van zijn omgeving doordat 

een of meerdere van haar dimensies opmerkelijk groter is. Dit wil zeggen dat 

ze zich als een uitzondering opwerpt in een stedelijk weefsel met een doorsnee 

bouwgrootte. Zulke gebouwen verveelvoudigen de meest voorkomende maat. 

Het ontwikkelt zich als een object an sich. Anderzijds is er het relatieve aspect: 

ondanks de grote afmetingen, kan het verfi jnd doch streng voor de dag komen. 

Het neemt een duidelijke vorm aan ten aanzien van de omgeving, het speelt 

in op randcondities en hun respectievelijke schaal, op open en gesloten. De 

volumetrie in grote gebouwen kent een bewuste opschaling van de klassieke 

architectuurelementen. Deuren worden portalen, de inkom wordt een hal, de 

dorpel evolueert tot een trap… Het gebouw verhoudt zich niet langer enkel 

tot zijn buren, maar positioneert zich uitgesproken in de stad; op een as, een 

perspectief, de stedelijke skyline.

M1. Duomo

M9. Cimiterio Monumentale

M11. Stazione Centrale

M12. Castello Sforzesco

M16. Palazzo del Arte

M17. Palazzo del Giustizia

M21. Palazzo del Banco di Roma

M23. Edifi cio Moretti

M25. Grattacielo Martini

O1. Domus Media

O2. Det Kongelige Slott

O3. Stortinget

O4. Ostbanehallen

O17. Radhus

O20. Storebrand-Iden

Gebouwenlijst:

1. Rem Koolhaas, Bruce Mau, Hans Werlemann en Jennifer Sigler, ‘Het ABC van S, M, L, XL’, 1998.
4. Uluru, Australië
5. Th e Big Duck, New York, 1970. Venturi, Scott Brown and Associates

VOLUME
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M25.

M1.

M17.

M25. 

Het hoofd van de Martini toren zet zich prompt op de 
as Galeria Vittorio Emanuele, Piazza Duomo en Piazza 
Alberto Diaz. Een gerichte extrusie zorgt voor een 
maximaal visueel rendement in een conglomeraat waar 
tot heden elk regime zijn stempel heeft  proberen te 
drukken op het stedelijk weefsel. Daartegenover landt de 
sokkel haast naadloos en anoniem in zijn omgeving.

Grattacielo Martini

M1. 

Als toonbeeld van de stad en tevens beginpunt van diens 
economische bloei, toont de Duomo zich sporadisch van 
veraf. Het oplopend volume ijkt de kerk als symbolisch 
zwaartepunt van de stad. De nadruk ligt daardoor op de 
monumentale voorgevel, terwijl de zijgevels toenadering 
zoeken tot de gebouwhoogte van de buren.

Duomo

M17. 

Door de abstractie van de klassieke gebouwelementen en 
het opblazen van diens dimensies tracht het justitiepaleis 
als een monoliet blok de aandacht op zich te vestigen. 
Het centraal plaatsen van de trap, het perspectivistisch 
verbreden van het volume en de symmetrie geven het 
gebouw een kolossaal gelaat. Een fascistisch statement 
pur sang.

Palazzo del Giustizia

Milaan 1:5.000
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O1.

O20.

O17.

O1. 

Om de leesbaarheid van de toegang tot het bouwwerk 
te behouden wordt deze verschaald en centraal aan het 
plein gepositioneerd. Het wordt een ruimte op zich die de 
volledige hoogte aanneemt van het gebouw. De porositeit 
van de hal vrijwaart de toegankelijkheid en desondanks 
zijn bevreemdende schaal, vergroot het contact tussen 
gebouw en stad.

Juridiske Fakultet Domus Media

O17. 

Het vormen van een baken wordt gerealiseerd door 
de schaal van de stad aan te nemen. De hoofdtoegang 
bevindt zich loodrecht op een stedelijke as en vormt de 
uitzondering op de drie overige zijdes van het gebouw. 
Een kader gevormd door twee torens op de hoeken van 
de voorgevel die over de volledige stad uitkijken, geeft  het 
geheel een imposante uitstraling.

Radhus

O20. 

Niettegenstaande dat het gebouw vanuit een 
maximalisatieprincipe is ontworpen, wordt er gezocht 
naar een verbindende factor met de publieke ruimte. 
Twee concave curves doorbreken het volume en 
introduceren aan elk zijde een plein. Deze vormen 
leesbare transitiezones tot het volume waaruit de verdere 
werking van het ontwerp vertrekt.

Storebrand-Idun

Oslo 1:5.000
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M25. Grattacielo Martini

M1. Duomo

M17. Palazzo Del Giustizia

O1. Juridiske Fakultet Domus Media

O20. Storebrand-Idun

O17. Radhus
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M16.

M12.

M21.

M16. 

Door de toegang uit te vergroten tot een holle externe hal 
wordt de ingang aan het symmetrisch volume verduidelijkt 
in de open omgeving van het Parco Sempione. Net buiten 
het historisch stadscentrum en dwars op een belangrijke 
verkeersader werkt het langgerekte portaal als seingever.

Palazzo del Arte

M12. 

Punctuele extrusies en verdikkingen van het volume 
markeren de hoeken en toegangen tot het gebouw. Het 
torenvolume op de as tussen de Duomo en het Castello 
vergroot de aanwezigheid in het gesloten perspectief van 
diezelfde as. Het hol volume en de nadruk op massa in de 
rand vergroot diens fysieke verschijning.

Castello Sforzesco

M21. 

Het onderscheid tussen het Janus-hoofd en een verhoogde 
sokkel maakt het voormalig fascistisch bankgebouw tot 
een visueel referentiepunt in zijn dense woonomgeving. 
De poreuze toegang markeert een duidelijke toenadering 
tot het gebouw. Het gebouw werkt in de lengte en wordt 
via het plein als dusdanig benaderd.

Palazzo del Banco di Roma

Milaan 1:10.000
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O2.

O3.

O4.

O4. 

Als eindpunt van het treinverkeer fungeert het volume als 
de inkom van de stad. Mede door zijn strategische positie 
bepaalt hij de hoofdas in de stad die de volledige werking 
ervan dirigeert. De inkom wordt in de stedenbouwkundige 
logica centraal in het volume opgesteld. Het gehele 
ontwerp wordt rond dit zwaartepunt geconstrueerd.

Ostbanehallen

O3. 

Het rechthoekig volume duidt zijn hoofdingang door 
een uitzondering langsheen een zijde te introduceren. 
Een schaalverkleining wordt verwezenlijkt door het 
wegnemen van massa langsheen de halve cirkel. Hierdoor 
wordt de hoofdingang subtiel benadrukt, waarbij de 
barrière tussen gebouw en stad vervaagt: de publieke 
ruimte loopt als het ware over in het gebouw.

Stortinget

O2. 

Het bouwwerk is onderdeel van een stedenbouwkundig 
plan. Het volume markeert het virtuele eindpunt van de 
hoofdas doorheen het stadcentrum. De as wordt verticaal 
doorgetrokken in het gebouw en wordt als symmetrie-
lijn een organiserend element in het ontwerp. De toegang, 
geaccentueerd door de veruitwendiging van een centraal 
volume, is eerder poreus waardoor de overgang van stad 
naar gebouw geleidelijk verloopt. 

Det Kongelige Slott

Oslo 1:10.000
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M16. Palazzo del Arte

M12. Castello Sforzesco

M21. Palazzo del Banco di Roma O4. Ostbanehallen

O2. Det Kongelige Slott

O3. Stortinget
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M23.

M11. M9.

M9. 

Aan de hand van twee lange armen wordt het 
ontvangstgebouw van de begraafplaats het sperpunt 
van het halfronde plein. Het positioneert zich op een 
van Milaans drukste verkeersassen. De armen aan het 
hoofdvolume richten zich expliciet naar het centrum en 
is een rechtstreeks gevolg van de concentrische structuur 
van de stad.

Cimiterio Monumentale

M23. 

Het volume wordt opgebroken in een ensemble, waardoor 
het moeilijk als een gebouw te lezen valt. De sokkel 
waarop twee slanke volumes zich aan weerszijden van het 
plot bevinden, zorgen voor een visuele onderbreking in 
het massieve profi el van de Corso Italia. De zwaarte wordt 
aan de hand van twee torenvolumes naar het binnenblok 
verlegd.

Edifi cio Moretti

M11. 

De poreuze hal van het station verhoudt zich tot de stad 
als een volwaardige overdekte hal. Deze sluit op haar 
beurt aan op het buitenplein, dat het station via een 
zichtas rechtstreeks met het centrum verbindt. Doordat 
de hal verdikt wordt, oogt het geheel monoliet.

Stazione Centrale

Milaan 1:15.000
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M11. Stazione Centrale

M23. Edifi cio Moretti

M9. Cimeterio Monumentale

Oslo evolueerde pas in de 20e eeuw van een dorp 
naar een middelgrote stad en deed dit dus met 
de instrumenten van een reeds gemoderniseerde 
stedenbouw. Het stedelijk weefsel is voornamelijk 
orthogonaal en verhoudt zich dan ook, in 
tegenstelling tot Milaan, niet tot een stedelijk 
zwaartepunt. De omvang van Oslo en haar 
patrimonium is dan ook te klein om te beschouwen 
op de schaal waar Milaan zich in begeeft .
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“I have always wondered why the layers of a building were called stories.” 1
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HOOGTE

M3. Palazzo Marino

M12. Castello Sforzesco

M13. Ca Brutta

M18. Casa Rustici

M24. Torre Velasca

M26. Grattacielo Pirelli

O7. Finansdepartement

O10. Sjømandsskole

O15. Folketeatret

O17. Radhus

O18. Amerikanske Ambassaden

O21. Elkem Huset

Gebouwenlijst:

Het groot gebouw heeft  een zekere hoogte die een bevreemdend eff ect heeft  op 

de voorbijganger. Er schuilt een verschil in de waarneming tussen dichtbij en 

veraf. Dit leidt ertoe dat het gebouw ofwel heel fors, ofwel heel bemiddelend 

kan overkomen. De fysieke teneur die hoogte creëert kan met behulp van 

architecturale middelen vergroot of genuanceerd worden. Abstractie en 

uniformiteit is herkenbaar voor de voorbijganger, maar desondanks moeilijker 

te accepteren omwille van zijn compromisloze verschijning. Daartegenover 

staat het sedimentatieprincipe, waar een toenemende gelaagdheid en 

detaillering de gemiddelde bouwhoogten benadert. Een hoop voorbeelden 

tussen beangstigende anonimiteit en gepamperde sedimentatie.

1. Rem Koolhaas, Bruce Mau, Hans Werlemann en Jennifer Sigler, ‘Het ABC van S, M, L, XL’, 1998.
6. Carl Andre installing a work, 1964
7. Amedeo Modigliani, Lunia Czechowska, 1918

6.

7.
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O18. Amerikanske Ambassaden M18. Casa Rustici

Een abstractie van de vloerplaten toont zich aan de hand van het 
materiaalgebruik in de gevel. Het gevelconcept is niet meer dan de stapeling 
van terugkerende structurele elementen. Zowel de interne als externe balkons 
werken als een uitloper van dit principe, om een rigide stapeling te garanderen

1:100 1:250

De hoogte volgt een logica vertrekkende vanuit een module gebaseerd op 
het raamontwerp. Het raam wordt een schaalelement en verliest door een 
onherroepelijke opeenvolging haar semantische betekenis. Hoofd en voet 
van het gebouw worden met subtiele ingrepen afgewerkt.
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De gevel ontwikkelt zich volgens een klassieke driedeling. Om de leesbaarheid 
van de sokkel vanuit de stad te verduidelijken worden de onderste twee 
verdiepen samengenomen en als een beschouwd. Naarmate de afstand tot de 
voorbijganger afneemt vertonen zich kleinschaligere ontwerpbeslissingen die 
op een subtiele manier beide verdiepen in het vlak segmenteren...

M3. Palazzo Marino

Het sedimentprincipe toont zich als een graduele overgang tussen een zware 
plint en een poreuze kroon. Door de extra diepte en het ornament in de voet 
wordt een relatie met de voorbijganger aangegaan. De decoratieve kolommen 
van de balustrade laten door hun curve ruimte voor lucht en zorgen voor een 
poreuze overgang tussen het gebouw en het hemelblauw.

O7. Finansdepartement

1:250 1:250
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Het zwaarteprincipe keert zich om, waarbij de sokkel zich lichter toont als 
de kroon. In de afzetting is het lichaam donkerder, waardoor de visuele 
fi xatie hoger komt te liggen. De intensieve detaillering van de bovenste lagen 
versterkt dit eff ect. De plint is hoog en licht, waardoor die de gestalte van een 
gebouw op zich aanneemt. 

Omwille van de nabijheid met de bezoeker distantieert de sokkel zich door 
een eigen ontwerplogica aan te nemen. Meer subtiele ontwerpbeslissingen 
verhogen de ruimtelijke ervaring rondom het gebouw. Het lichaam ontwikkelt 
zich verder aan de hand van eenzelfde principe. Er heerst een zekere abstractie 
van de onderdelen, waarbij elementen veel meer als een schaalelementen 
worden gebruikt.

M13. Ca Brutta O10. Sjømandsskole

1:250 1:250
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O15. Folketeatret

Binnen de verticale ontwikkeling wordt de idee van het dak als eindpunt van 
het bouwwerk uitgewerkt door het element te vereenzelvigen. Dit gebeurt 
door middel van een terugspringend volume. Dankzij dit onderscheid is 
het dak leesbaar als sluitstuk van het volume en wordt zo het geheel samen 
gehouden.

De hoogteontwikkeling gaat gepaard met een zekere anonimiteit en abstractie 
van het lichaam, waarbij zwaarte gegeven wordt aan begin en eind van de 
gevel. Door eenzelfde materiaal gebruik vormen sokkel en kroon samen een 
monoliet kader waarbinnen een veld met eenzelfde ontwerplogica heerst.

O21. Elkem Huset

1:350 1:250



H

139schil

De hoogte ontwikkelt zich aanvankelijk als een repetitieve stapeling van 
een raammodule, voorafgegaan door een lichtere voet. In de kroon wordt 
er gewicht toegevoegd, waardoor de kroonlijst opgeschaald wordt tot een 
volume op zich. Het versterkt het autonome karakter van de Torre Velasca ten 
opzichte van zijn directe omgeving. Het wordt het baken van de wederopbouw.

M26. Grattacielo Pirelli

De rigide stapeling van de aluminium raamkaders staat in schril contrast 
met de terugspringende kroonlijst bovenaan, die wel lijkt te gaan zweven. De 
hoogte wordt benadrukt door het verluchten van de kroonlijst. Het afwijken 
van de rigide stapeling zowel in de voet als het hoofd perst het lichaam samen 
tot een langgerekt geheel. 

M24. Torre Velasca

1:750 1:1000
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M12. Castello Sforzesco

Omwille van het grote hoogteverschil en de verschillende ruimtelijke 
ervaringen tussen de gebouwonderdelen vraagt elk entiteit zijn eigen 
specifi eke ontwerplogica. Elk gevelonderdeel wordt verschaald tot er een 
nieuwe evenwichtige verhouding tot stand komt met het geheel.

Het uniform materiaalgebruik loopt door in de stapeling van een homogene 
bakstenen sokkel rechtstreeks in een loggia die door zijn geringe hoogte 
herleid wordt tot een poreuze kroonlijst. De stapeling is dubbel gelaagd, een 
massieve voet met een lichte afwerking.

O17. Radhus

1:450 1:300
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“We often see it in buildings, where certain simple, distinguishable elements are repeated 
over and over again. The repetition, by itself, already begins to create a satisfying 
harmony. Somewhere the sense of order in a thing comes from the fact that elements are 
repeated over and over and over again. And often the calmest life arises when a thing, 
like a basket, is made entirely out of one kind of smaller element, repeating.” 1
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8.

9.

LENGTE

M2. Ca Grande

M5. Palazzo Reale

M10. Galeria Vittorio Emanuele

M13. Ca Brutta

M20. Centro Angelicum

M22. Palazzo Montecatini II

O7. Finansdepartement

O13. Telegraph Building

O17. Radhus

O18. Amerikanske Ambassaden

O21. Astrup Fearnley Museet

Gebouwenlijst:

De lengte in een groot gebouw kan niet herleid worden door de klassieke 

plot-logica. Het poogt een eigen lengte-logica ontwikkelen die voor meerdere 

zijdes van toepassing is. Veelal vertaalt zich dit in een module, waarbij de 

klassieke architectuurelementen onderdeel zijn van een abstractie die dient 

herhaald te worden. Daardoor wordt de semantische betekenis verkleind tot 

een compositorisch principe. Ze werken als schaalelementen voor het gebouw 

in éen of meerdere lange herhalingen. Anderzijds bestaan er niet modulaire 

voorbeelden die inzetten op variatie. Men spreekt van een geleidelijke 

verbrokkeling van de gevel.  Een rist aan oplossingen tussen georkestreerde 

chaos en uniforme repetitie.

1. Christopher Alexander, ‘Th e Nature of Order: the Phenomenon of Life’, 2001, p 166.
8. Carl Andre, joint
9. Christo during the construction of Wrapped Monument to Vittorio Emanuele II, 1970, photo: Ugo Mulas
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Een rigide repetitie van eenzelfde 
module zorgt voor een naadloze 
overgang tussen wat half-binnen 
is, en wat naar buiten reikt in het 
symmetrisch kruisplan. De cadans 
van de gevelritmering zorgt tevens 
voor een evenwaardige toegang 
voor elke winkel, waardoor elk plot 
van het groter geheel bijdraagt aan 
de totaalervaring.

M10. Galeria Vittorio Emanuele

De gehele lengte van het bouwwerk 
wordt als een uniform vlak ervaren 
door de repetitie van eenzelfde 
module. Het raamtype bepaald de 
dimensionering van de module en 
wordt als een schaalelement ingezet 
dat het volledig ontwerp dirigeert. 
De leesbaarheid van de inkom wordt 
duidelijk gemaakt door middel van 
het toevoegen van een luifel.

O18. Amerikanske Ambassaden

1:450

1:300
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De module wordt gedrapeerd rond 
het volume en heeft  slechts minimale 
afwijkingen waardoor een platte 
abstractie bereikt wordt. Eén lijst 
boven de sokkel en een opgedikte 
kroonlijst vergroten de vigoureuze 
repetitie. De platte en valse 
kolommen voorkomen het tot stand 
komen van een noemenswaardige 
cadans.

M5. Palazzo Reale

Als duiding van de hoofdtoegang 
tot het gebouw wordt er ingezet 
op een volumetrisch verschillende 
voorgevel. Als gevolg worden er 
twee verschillende ontwerplogica’s 
ontwikkeld specifi ek voor elk 
onderdeel. De eenheid over het 
volledige ontwerp wordt grotendeels 
bekomen door het gebruik van 
eenzelfde materialiteit.

O17. Radhus

1:450

1:450
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Een doorlopende kroonlijst, 
doorheen zowel module als 
uitzondering versterkt de 
herkenbaarheid in de drie 
danig verschillende modules. 
Ondanks verschillen in porositeit, 
kleurengebruik en detaillering 
zorgen de terugkerende kolommen 
en fi jne kroonlijsten voor een 
herkenbaar perspectief langsheen 
de volledige rand van het voormalig 
hospitaal.

M2. Ca Grande

Het bouwwerk kent een duidelijk 
contrast in de gevel na restauratie 
van een gebouwonderdeel. Waar 
het authentiek ontwerp bepaald is 
door eenzelfde repetitief volume, 
wordt in de renovatie afgewisseld 
met verschillende wederkerende 
dimensies. Ondanks de grote 
verscheidenheid wordt eenheid 
bekomen dankzij een doorlopende 
lijst langs de kroon en een 
overkoepelend sluitstuk.

O13. Telegraph Building

1:300

1:300
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Een over de volledige hoogte 
bepaalde module ordent de lengte-
ontwikkeling van de gevel. Binnen 
dit uniform geheel worden enkele 
accenten ingezet om de leesbaarheid 
van het gebouw te verhogen. Dit 
gebeurt centraal om de toegangen te 
verduidelijken en op beide uiteindes 
zodat er een kader rondom het veld 
gevormd wordt.

O7. Finansdepartement

Door het verdiepen van de ramen 
ontstaat een spel van schaduw 
op de homogene gevelmaterie. 
Zodus wordt de bandwerking van 
de doorlopende lijst uit de sokkel 
herhaalt. De baksteen die we 
rondom rond zien zorgt voor een 
omkadering van de verschillende 
modules. Het klooster vormt een 
band op zich.

M20. Centro Angelicum

1:250

1:300
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Door het afb uigen en doen 
doorlopen van de kroonlijsten 
boven elke bouwlaag, wordt een 
continu verloop gecreëerd langs 
de schil. Dit wordt versterkt door 
de gestapelde materialen in dikke 
kleurlagen, die voor herkenbaarheid 
zorgen in een eclectisch gevelspel. 
De afgeronde hoek doet hoofd- 
en zijgevel naadloos in elkaar 
overlopen, om de nadruk te leggen 
op een vlotte circulatie rondom.

M13. Ca Brutta

De horizontale sequentie van 
verschillende gevelmodules wordt 
gekenmerkt door een graduele 
overgang van een abstract grid tot 
een bijna residentiële gevelopzet. 
Het introduceren van telkens kleine, 
nieuwe verschillen doet het gebouw 
alsnog als een geheel overkomen. 
Het geheel is chaotisch, de overgang 
verfi jnd.

M22. Palazzo Montecatini II

1:350

1:350
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Het ontwerp kent een verregaande 
mate van verscheidenheid door 
het opdelen in deelvolumes. 
Desondanks de fysieke scheiding 
wordt het ontwerp ervaren als 
een geheel. Dit wordt bereikt 
door middel van een uniformiteit 
in het materiaalgebruik en de 
overkoepeling van de entiteiten door 
een overkragende dakconstructie.

O27. Astrup Fearnley Museet

1:500
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“What matters – in every sense of the word – is either side of (or sometimes within) the 
line […] Of course, architecture is ‘the magnificent play’ of forms under light’, but before 
it can ever become that, it must first be put together of material objects – many of them 
heavy and clumsy, all of them enclosed in surfaces which will not only absorb and reflect 
light, but will also offer themselves to the errant hand.” 1
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10.

DIEPTE

M3. Palazzo Reale

M6. Teatro Scala

M13. Ca Brutta

M18. Casa Rustici

O10. Sjømandsskole

O21. Elkem Huset 

O22. Helseradet

O25. Gyldendal Headquarters

Gebouwenlijst:

Het grote gebouw vertoont in plan en snede een specifi eke kwestie, die niet 

als probleem maar als opportuniteit moet worden gezien. De lichttoetreding 

is dusdanig bepalend dat een spanningsveld zich opdringt tussen wat licht 

en donker is. De diepte van het grote gebouw overschrijdt immers de 

ruimte waarin het licht kwalitatief binnenvalt. Dit impliceert dat een ander 

ruimtegebruik zich voordoet naarmate er afstand wordt genomen van de 

gebouwenveloppe. Het positioneren van die grijze lijn tussen licht en donker 

kan echter verdiept worden door het introduceren van vides en verhoogde 

ruimtes. Zodoende ontstaat er een voortdurende wisselwerking tussen de 

buitenwereld en een scène in de krochten van het grote gebouw. In grote mate 

bepaalt de lichttoetreding de maatvoering in het casco en de positionering van 

verschillende ruimteordes in het grote gebouw.

1. Richard Sennett, ‘Building and Dwelling: Ethics for the City’, 2018.
10. M.C. Escher, Pattern Fish
11. Matryoshka, Th e Tale about Turnip, vroege 20ste eeuw

11.
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O21. Elkem-Huset

Er wordt een maximale lichtinval nagestreefd door het volledig openstellen 
van de fi jn geconstrueerde gevels. Vanaf een zekere diepte profi leert er zich 
een secundaire entiteit. Deze fungeert als bemiddelaar tussen de werking van 
de interne gebouwonderdelen en de logica van de randfuncties.

In het idee van maximalisatie ontplooit zich vanuit de kern een nieuwe 
werking van het gebouw. De programmaonderdelen werken als een eenheid 
op zich en komen los te staan van de lichtgevoelige ruimtes. In tegenstelling 
tot het vooropstellen van een wisselwerking tussen de onderdelen wordt 
er een gehele loskoppeling gerealiseerd, waarbij geen enkele connectie 
noodzakelijk is.

O22. Helseradet

1:350 1:350
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Het verschijnen van de leegte werkt als een ontwerp op zich. Het aandeel ervan 
verhoudt zich tot die van de massa, die een maximum aan verlichte ruimte 
genereert via twee evenwaardige gevels. Door het rug-aan-rug plaatsen van 
de maximale te verlichte ruimte, wordt elke ruimte duidelijk georiënteerd.

M13. Ca Brutta

Het wegnemen van vloeroppervlak centraal in het planontwerp en de keuze 
om de programmaonderdelen als één te laten samenwerken laat toe het 
licht dieper in het gebouw te laten binnentreden. De gemeenschappelijke 
hal verlicht de omliggende entiteiten met verscheidene dakkapellen. Verder 
dient een vide die zich over de volledige hoogte van het bouwwerk uitzet voor 
de verlichting van de overige delen.

O25. Gyldendal Headquarters

1:450 1:500
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Door het openbreken van de fi ctieve kern wordt een nieuwe organisatie 
geconcipieerd waarbij de centrale binnenruimte opgelicht wordt. Als gevolg 
ontwikkelt er zich een tweevoudige werking van de interne ruimtes. Centraal 
ontvouwt de ruimte zich over de gehele hoogte van het bouwwerk.

O10. Sjømandsskole

Het verluchten - of totaal weglaten - van de kern zorgt voor een maximale 
lichttoetreding in de appartementen. Er wordt door de plaatsing van de 
circulatie toch een gepaste mate van privacy gewaarborgd. Ondanks het grote 
aandeel leegte zorgen de doorlopende sokkel en het dakverdiep voor eenheid 
in het geheel.

M18. Casa Rustici

1:300 1:300
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Zowel op de voorzijde als de achterzijde, trekt het theatergebouw aan de hand 
van de topografi e zo effi  ciënt mogelijk licht binnen. De voor- en achterkamer 
staan zo in schril contrast met de donkere binnenwereld van het theater, de 
kleine korrel begeeft  zich nabij de schil, de grote in de kern.

M6. Teatro Scala

1:600
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Het plan ontleedt zich in drie verschillende zones. Langsheen de gevel 
worden de ruimtes optimaal uitgezet voor een zo effi  ciënt mogelijk gebruik 
van lichtoppervlak. Door de kern te decentraliseren wordt secundaire lijn 
veel meer dan een bemiddelaar, maar ontwikkeld zich als een volwaardige 
ruimte op zich.

O21. Elkem-Huset

Binnen het plan is een duidelijk lijn waarneembaar die de maximale 
lichttoetreding markeert. De werking binnen deze zone gebeurt volgens een 
specifi eke logica: de onderverdelingen verlopen grotendeels radiaal, dwarse 
onderverdeling vormen de uitzondering. De kern daarentegen ontwikkelt 
een eigen logica volledig los van de randzones.

O22. Helseradet

1:350 1:400



D

173schil

Door de diepte van de omliggende onderdelen zo te bepalen dat ze in het 
geheel genoeg verlicht worden, is er een geen verdere ontkoppeling van de 
ruimtes noodzakelijk. Als gevolg hiervan is er een grote ontwerpvrijheid 
mogelijk. 

O10. Sjømandsskole

Het symmetrisch plan, met de leemte binnenin, stelt twee scherpe identiteiten 
ten opzichte van elkaar. Ondanks dat de gebouwmassa zich veelal op de rand 
van het plan begeeft , zorgt de aanwezigheid van de doorlopende balkons 
in de voorgevel en de blinde muur op de perceelgrens dat iedere zijde een 
specifi eke relatie legt tussen de kern en de buitenwereld.

M18. Casa Rustici

1:300 1:350
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De asymmetrische plaatsing van de amorfe kern zorgt voor een diverse 
planstructuur, waarin zowel grote als kleine ruimtes voldoende verlicht 
worden. De samenstelling kent duidelijk zijn oorsprong in talloze toevoegsels 
doorheen de jaren, waardoor een hiërarchische opbouw ontbreekt en het 
labyrintisch karakter de bovenhand neemt.

M6. Teatro Scala

De combinatie van een interne straat en een binnenhof creëren een 
specifi eke invulling van de site. Door het binnenhof te minimaliseren, is er 
de mogelijkheid om de passage te ervaren als een volwaardige straat, die licht 
en lucht schenkt aan beide gebouwmassa’s. Door de toegang tot die passage 
te accentueren met een boog, is er een suggestie van een homogeen project.

M13. Ca Brutta

1:500 1:350
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Dankzij de introductie van een centrale hal waarlangs licht via dakkoepels 
zijn intrede maakt wint het gehele ontwerp aan lichtgevoelige oppervlak. 
Mits een intern gerichte werking kan eenzelfde werking over de volledige 
lengte ontwikkeld worden.

O25. Gyldendal Headquarters

De opeenvolging van binnenhoven doorheen het palazzo zorgt ervoor dat 
ook in de kern primaire lichttoetreding mogelijk is. In combinatie met 
de gebouwschil zorgt dit voor een grote mate aan lichtgevoelige ruimte, 
waardoor een vrijere invulling van het plan mogelijk is. Daarenboven 
zorgen de verschillende grootteordes ervoor dat het complex ensemble toch 
hiërarchie vertoont.

M3. Palazzo Reale

1:500 1:1000



K

179schil

“In the advanced economies of today, more and more of our collective life is played out in 
private places, and when public buildings need to be made, what they should express has 
become contested, or not even discussed.” 1
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12.

13.

KENMERK

M1. Duomo

M9. Cimiterio Monumentale

M13. Ca Brutta

M17. Palazzo del Giustizia

M26. Grattacielo Pirelli

O2. Det Kongelige Slott

O10. Sjømandsskole

O16. Samfunnshuset

O17. Radhus

O26. Opera hus

Gebouwenlijst:

In Caruso’s tekst over publieke gebouwen concludeert hij dat die publieke 

gebouwen steeds een product zijn van hun tijdsgeest. Een deel van hun 

gebouwvorm of typologie komt prominent naar voren als een belangrijke 

karakteristiek rechtstreeks schatplichtig aan de tijdsgeest. Waar de ceremoniële 

binnenplaatsen de 18e eeuwse palazzi typeren, tonen de billboards op torens de 

vooruitgangsdrang van de jaren 60, tot de klok op het stadshuis die het collectief 

naoorlogs denken materialiseert. Desondanks een uitvoerig architecturaal 

apparaat om het verschijnen van grote gebouwen te controleren, blijkt dat 

zulke gebouwen in het collectief geheugen een eigen leven beginnen te leiden 

en juist aan de hand van specifi eke eigenschappen herinnerd worden. Dit leidt 

tot bijnamen en een specifi eke blik. Vandaag zijn we echter geconfronteerd met 

een tijdsgeest waarin polarisatie en complexiteit in de gemeenschap hoogtij 

vieren. Een publiek gebouw kan daardoor enkel nog getypeerd worden door 

zijn openbaarheid als laatste stuiptrekking van een eengemaakte samenleving. 

Het enige wat er nog overblijft  is het fysiek samenzijn en het aanschouwen van 

elkaar, in onze verschillen, en hopelijk ook wat ons verbindt. 

1. Adam Caruso, ‘Studio Statement ‘Studio Public Building’’, 2019.
12. Giacometti, Th e Palace at 4. A.M., 1932.
13. Claes Oldenburg, Proposed Colossal Monument for Park Avenue, 1965.
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O16. Samfunnshuset

M17. Palazzo del Giustizia M13. Ca Brutta

O10. Sjømandsskole14. 16.

15. 17.
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M9. Cimiterio Monumentale

O26. Opera hus O17. Radhus

M1. Duomo18. 20.

19. 21.
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M26. Grattacielo Pirelli O2. Det Kongelige Slott22. 23.
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24. Namazu



Hybride gebouwen hebben door een intensief publiek 

programma een aantrekkingskracht die uitgaat van 

complexiteit. Een programma dat steeds groter is dan hoe we 

het doorgaans ervaren, wordt hier geanalyseerd aan de hand 

van tekst en beeld. Door haar functie dusdanig op te schalen 

krijgt elk programmaonderdeel de bevoorrechte positie 

van publieke katalysator. Het voordeel van de opschaling 

wordt uitgelegd met een atypisch voorbeeld uit het canon. 

Elk hybride gebouw kent door haar specifieke interne 

samenstelling een uniek karakter dat zich bijna scenisch uit. 

De film stills zijn een analogie voor die stedelijke momenten.
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1 Archipelago City, Pier 
Vittorio Aureli , ‘Brussels, 
a Manifesto: Towards the 
Capital of Europe’, 2007, 
p 15.

Ondanks de onvermijdbare notie van complexiteit, 
geloven wij in de hybride als efficiënt stedelijk apparaat. 
Het delen van een gebouw betekent immers het delen 
van de bouwkost, de elektriciteitsfactuur, de tuinman 
en de ramenlapper. Toch lijkt dat financiële voordeel 
eigenlijk secundair te zijn. De hybride speelt in op het 
verwateren van de steeds individuelere publieke norm. 
Ze schraapt oppervlakte aan het privaat domein, bindt 
ze keurig in, om dan het gewin te exploiteren als de 
nodige open ruimte. Door het op, naast en in elkaar 
plaatsen van publieke functies genereert de hybride 
gedwongen collectiviteit. Ze intensiveert het sociaal 
contact en stelt een ultimatum aan verschillende 
programma’s: mix or get mixed. Het symboliseert 
daarmee de toenemende complexiteit van de 
hedendaagse stad, maar dan als een positieve ervaring: 
een samengaan van stedelijke groepen en profielen 
tot een gekristalliseerd moment van stedelijkheid tot 
in het stedelijk weefsel. De notie van publieke ruimte 
wordt daardoor verbreed tot vrije ruimte en verbindt 
de grootstedelijke artefacten intern, van kern tot kern. 
Een wandeling doorheen momenten. Deze complexe 
karakters - we dopen ze vriendelijke monsters van 
de gecondenseerde stedelijkheid - komen het best tot 
uiting in een gespreid patroon. Daar bekampen ze de 
archipelvorming1 van de grootsteden.    

de nood aan complexe karakters

“Als een kristal in de amorfe steenmassa verhief de Martini zich boven 

de stedelijke textuur en in die verheffing laadde het de hele stad op. De 

onaangeraakte stad tindelde. De Martini wrong zich zonder meer binnen in 

de eeuwenoude Europese traditie. De kathedraal van het nieuwe geloof. Een 

grootstedelijke ambitie werd waargemaakt.”

Bruno De Meulder uit Martini/martini. Gent: Yang, 1996, p 6.
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Sedert enkele eeuwen wordt de westerse 

samenleving gedomineerd door een 

kapitalistisch bewind. Een economisch 

systeem gebaseerd op investeringen, 

en niet onbelangrijk, winstbejag. 

Elke belangrijke maatschappelijke 

beslissing wordt overwogen aan de 

hand van deze ijkpunten. Snelheid en 

effi  ciëntie worden cruciale factoren 

in het verhogen van de kans op winst. 

De intrede van de machine brengt 

hierin een drastische verandering. Met 

haar ongeziene snelheid plaatste ze 

zich zo, mede dankzij een intensieve 

ontwikkeling van de infrastructuur, 

centraal in de samenleving. Dit leidde 

tot een ontkoppeling van woon- en 

werkplaats. Via de machine kan de 

burger in een mum van tijd zich naar zijn 

werk begeven. Het gevolg is de vorming 

van een versplinterde samenleving, 

waarbij het individu geïsoleerd raakt 

en verder vervreemd wordt van de 

EEN INHOUDELIJK MANIFEST

oorspronkelijke gemeenplaats: de stad. 

Infrastructuur heerst in het stedelijke 

landschap. De plekken van stilstand 

moeten plaats maken voor de iconen 

van het kapitalisme. In ‘Th e fall of the 

Public Man’ stelt Richard Sennet dat de 

publieke pleinen plaatsen van beweging 

zijn geworden.

“Today, we experience an ease of 

motion unknown to any prior urban 

civilization, and yet motion has 

become the most anxiety-laden of daily 

activities. Th e anxiety comes from the 

fact that we take unrestricted motion 

of the individual to be an absolute 

right […] the eff ect on public space, 

especially the space of the urban street, 

is that the space becomes meaningless 

or even maddening unless it can be 

subordinated to free movement.” 1

25. C.I.II.III.IV.A - Un-
built Brussels #3 — Pre-
sence / Absence

1 Richard Sennet, ‘Th e fall 
of the public man’, 1977, 
p 14.
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2 Adam Caruso, ‘Public 
Buildings’, 2019, p 1.

3 Vlaams Architectuur In-
stituut, ‘Onvoltooid Verle-
den’, 2017, p 9.

De afname en uitholling van de 

publieke plekken worden verder in 

de hand gewerkt door de intrede van 

de elektronica. Waar de machine een 

tijdsreductie introduceerde, brengt de 

intrede van de moderne technologie 

de samenleving tot een geheel nieuwe 

tijdsdimensie. In luttele seconden zijn 

we in staat functionele handelingen uit 

te voeren zonder ons fysiek te moeten 

verplaatsen. Alle doeleinden kunnen 

voortaan vanuit een en dezelfde ruimte 

worden georganiseerd. De mens 

bevindt zich sinds de intrede van de 

machine in isolement. Nu kan men met 

behulp van deze technologie opnieuw 

zijn sociale contacten onderhouden. 

De gemeenplaats wordt virtueel. De 

nood aan de fysieke sociale plekken 

lijkt hiermee overbodig te worden. 

Deze tendens heeft repercussies in 

de grote multifunctionele gebouwen 

van onze samenleving. Contacten 

zijn louter functioneel. Daar waar 

gemeenschappelijke plekken zich 

voordoen worden ze volledig 

gereduceerd tot beweging.

“The junk spaces of airports and 

shopping malls and the virtual spaces 

of our phones are not a replacement for 

our depleted public realm and are a sad 

and perilous reflection of our society’s 

health.” 2

De bovenmenselijke snelheid van 

technologie en de beperking van 

de fysieke samenleving tot puur 

functionele plekken leiden tot een 

precaire verstandhouding binnenin 

onze samenleving. De marge om tijd te 

nemen, om zo de ruimte rondom ons 

te ervaren, wordt met deze opgelegde 

levenswijze steeds kleiner. De mens lijkt 

niet meer te kunnen stil staan en wordt 

voorbij gehold door de snelheid van 

diens samenleving. 

In de recente tentoonstelling ‘Unbuilt 

Brussels #3 — Presence / Absence’ 

georganiseerd door C I.II.III.IV.A, wordt 

vastgesteld dat door deze levenswijze 

ontgoocheling en teleurstelling 

ontstaat. Met de exhibitie tonen ze een 

tendens in het recente architectuur 

discours dat een alternatief tracht voor 

te stellen op deze kritieke situatie. Men 

pleit voor de herontdekking van het 

stedelijk landschap: het terugkerend 

besef van de landschappen die we 

doorkruisen. Aandacht voor vertraging 

in stedenbouw en architectuur als 

antwoord op de maatschappelijke 

depressie. Het is voor hen niet enkel 

een provocatie of een eenvoudige 

reactie op snelheid, maar ook het zich 

opnieuw toe-eigenen van de stad en de 

architectuur. Het Vlaams Architectuur 

Instituut vermeldt in het vlugschrift 

‘Onvoltooid Verleden’ dat naarmate 

onze leefwereld door globalisering, 

digitalisering en toenemende mobiliteit, 

steeds groter en sneller wordt. Hierdoor 

groeit ook de behoeft aan verhalen 

die ons verbinden met een specifieke 

plek en tijd. Verhalen die bovendien 

openingen bieden naar de toekomst. 3



201inhoud200

Jama mosque, Fatehpur 
Sikri, India

“Civic centers will originate when 

cities are not regarded as mere 

agglomerations of jobs and traffi  c lights. 

Th ey will arise when men become 

aware of the isolation in which they live 

amidst a kicking crowd, and when the 

demand for a fuller life, which means 

community life, becomes irresistible.” 4  

Het hybride gebouw plaatst zich in 

de lijn van deze tendens. Het vormt 

een alternatief op de bestaande 

multifunctionele containers die het 

huidige systeem in de hand werken. 

Hier krijgt stilstand opnieuw zijn 

intrinsieke waarde. Het vormt een plek 

die het de burgers mogelijk maakt om 

de publieke ruimte weer toe te eigenen. 

Naar analogie met de grote gebouwen 

bezit het de kritische massa die het 

mogelijk maakt om een groot aantal 

functies op te nemen. Het hybride 

gebouw onderscheidt zich van de 

multifunctionele gebouwen door de 

introductie van gemeenschappelijke 

plekken. Ze vormen een overlap waar 

programma’s samenkomen die in eerste 

instantie weinig gemeenschappelijk 

hebbben. Het hybride ontvouwt zich 

tussen die diverse functies als een grijze 

zone van vrije beweging. Dit is nodig om 

stedelijkheid te genereren. De plekken 

vormen een synergie van culturen, 

agenda’s, mensen en verschillende 

overtuigingen. Hetgene vandaag 

gepolariseerd wordt. De complexiteit 

staat geheel haaks op de systematische 

segregatie dat het modernistische 

discours introduceerde.

“Th e ideal hybrid feeds on the meeting 

of the private and public spheres. Th e 

intimacy of the private life and the 

sociability of public life fi nd anchors of 

development in the hybrid building.” 5 

De hybride ruimte vormt een marge 

voor uitbreiding met een doelbewuste 

ambiguïteit. Het is een plek die niet 

kan bestaan zonder zijn omringende 

functies, maar nooit volledig kan 

worden toegeschreven tot één van 

hen. Hiermee kan de plek pas worden 

toegeëigend aan de diverse bezoekers 

die elk met hun eigen agenda het 

gebouw betreden. De ruimtes zijn meer 

dan enkel passage, ze ontwikkelen 

zich als plekken om in te zijn, om in te 

verblijven. Het vormen de knopen van 

het stelsel. De knopen van stilstand.

De hybride ruimte komt los van de 

functionele agenda’s en ontwikkelt 

een eigen tijdsnotie. Die loskoppeling 

maakt het mogelijk dat ze volledig 

toegankelijk blijft . Het zijn levende 

organismen binnen het gebouw die 

zowel het geplande als het ongeplande 

herbergen. Het is een kwaliteit dat 

we in verscheidene geschiedkundige 

voorbeelden terugvinden, onder 

andere in vele historische moskeeën. 

De functionele gedachtegang die 

zich beperkt tot het voltooien van 

een activiteit wordt verrijkt tot een 

4 Siegfried Giedion,’Th e 
need for a new monu-
mentality’, 1944, p 565.

5  A. Per, J. Mozas, J. Arpa, 
‘Th is is Hybrid’, 2011, 
p 43.
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moment van vertoeven. Het verblijf 

wordt verlengd na het voltooien van 

de primaire activiteit. Vele moskeeën 

bezitten een afgebakend plein dat zulk 

verblijf mogelijk maakt. Een plek van 

contemplatie; een plek van stilstand. 

Het hybride gebouw bezit de potentie 

om deze waarde te herintroduceren. De 

gedwongen, maar ongeplande rendez-

vous. 

“Op het moment waarop in de 

architectuur het traditionele morele 

uitgangspunt van de ‘eerlijke 

facade’ wordt losgelaten, ontdekt 

men een ongekende vrijheid in het 

ontwerpen. De vorm van het gebouw 

verzelfstandigt zich, wordt autonoom, 

en krijgt een zelfrefererend karakter. 

Deze strategie zorgt er ook voor dat de 

programma’s in het gebouw kunnen 

veranderen, zonder consequenties voor 

het exterieur.” 6  

De ambigue knooppunten vinden een 

permanente plek in de inhoud van het 

hybride gebouw. Een inhoud die zich 

ontwikkelt als een slimme ruïne. Het is 

de vorming van een lange termijnvisie 

binnen een snel evoluerende 

stedelijkheid. Een bedachtzaam casco 

maakt het mogelijk een gevarieerd 

aantal vergankelijke functies op te 

nemen. De stedelijke intensivering vindt 

zijn vorm in de hybride ruimtes. Hun 

ambiguïteit laat de tijdelijke invullingen 

van het casco toe. Bovendien vangen ze 

nieuwe impulsen op en brengen zo een 

nieuwe ruimtelijke ervaring voort. De 

plekken vormen de betekenisdragers 

van het gebouw. Daar waar de verhalen 

ons verbinden met een specifieke plek 

en tijd.

Het hybride gebouw vervangt de 

stad niet, maar vormt eerder een 

moment binnen de stedelijke ervaring. 

Het is daarom geen reflectie op het 

programmatorisch repertoire van de 

stad. Om de intensiteit te vrijwaren is het 

van belang een gevarieerd programma 

op te stellen dat aanspraak maakt op 

een zo groot mogelijke groep van 

onze samenleving. Het aandeel komt 

uitsluitend voort uit het basisschema 

van wonen en werken. Het vormt een 

representatie van de basisbehoefte 

van de mens. Waar Richard Sennett 

ooit de ‘cosmopolitan’ beschreef als 

een persoon die moeiteloos doorheen 

diversiteit dwaalt, denken we dat het 

tijd is dat hybride gebouwen deze 

opportuniteit naar elke bewoner in de 

stedelijke context brengen. De graad 

van participatie wordt echter volledig 

aan de persoon zelf overgelaten. 

Verschaling van private programma’s 

leidt tot collectivisering. Ze worden 

hiermee ontkoppeld van hun 

functionele aspecten. Daar waar ze 

oorspronkelijk onderdeel waren van 

een routine en hun eigenwaarde 

gedeeltelijk verloren, worden ze nu 

6 François Claessens, ‘De 
herontdekking van de 
monumentaliteit in de 
architectuur’, OASE 71, 
2006, p 107.
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TYPE PRIVE COLLECTIEF VERSCHAALD

STUDIO (1 persoon)
inkomzone 2,50 LOBBY
eethoek 6,00 RESTAURANT
zithoek 10,00
keuken 3,50 KEUKEN
slaaphoek 5,00
badkamer 3,50 BADHUIS
toilet 1,50
berging 2,00 2,00 BERGING

32,50 18,5 17,5

WONING (3 personen)
inkomzone 2,50 LOBBY
eethoek 9,00 RESTAURANT
zithoek 11,00
keuken 4,50 KEUKEN
ouderslaapkamer 11,00
kinderkamer 7,00
badkamer 4,50 BADHUIS
toilet 1,50
berging 3,50 BERGING

53,00 34 20,5

WONING (5 personen)
inkomzone 3,00 LOBBY
eethoek 13,00 RESTAURANT
zithoek 11,00
keuken 5,50 KEUKEN
ouderslaapkamer 11,00
kinderkamer 7,00
kinderkamer 12,00
badkamer 5,50 BADHUIS
toilet 1,50
berging 4,50 4,50 BERGING

74,00 47 31,5

vereenzelvigd en ontwikkelen ze een 

eigen bestaansreden. Ze bewerkstelligen 

een eigen logica en werking. De 

minimale afstand die de gebruiker 

moet afleggen om een activiteit aan 

ontwikkeld een te vatten creëert een 

zeker bewustzijn. Bovendien brengt 

een collectief gebruik van de faciliteiten 

een hogere efficiëntie met zich mee, wat 

vervolgens kan leiden tot een mogelijke 

oppervlaktereductie. Die overmaat kan 

zo ingezet worden om een meer diverse 

en rijkere ervaringen te verwezenlijken. 

Hiernaast brengt de lokale intensivering 

een reductie in bouwkost met zich 

mee. Gedeelde ruimte is gedeelde 

infrastructuur en zo ook een alternatief 

op de stedenbouwkundige dispersie. 

Wat een hoge druk op infrastructuur 

met zich meebrengt.

De opschaling van de collectieve 

ruimtes vertrekt uit een basisschema 

van het ‘ontwerpleidraad sociale 

woningbouw’ opgesteld door de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen. Hier wordt opgesomd wat 

de basisprogramma’s zijn van een 

minimale studio of appartement. 

De radicale collectivisering van het 

woonprogramma gaat gepaard met het 

ontwikkelen van een nieuw existentiële 

woonvorm. Hierbij wordt de woonunit 

tot een absoluut minimum gereduceerd 

en worden zoveel mogelijk momenten 

gecollectiviseerd; van het baden tot 

het koken. Het is een hypothetische 

oefening naar het vinden van nieuwe 

woon- en werkwijzen in de stad.
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Grand Budapest Hotel, 2014
Wes Anderson

La Grande Vadrouille, 1966
 Gerard Oury

lobby

badhuis

Het opblazen van de inkom laat ons toe 

na te denken wat het element in de stad 

betekent. Het vormt een grens tussen 

twee werelden. Het achterlaten van het 

publieke en het binnenlaten van het 

persoonlijke. De overgang van wetten 

en regels naar persoonlijke waarden 

en normen. De stoep is als het ware 

de plek bij uitstek van uitwisseling. 

Daar waar de buurman aanbelt, de 

postbode pakjes brengt, de vriend 

wacht. Het opschalen laat ons toe deze 

gebeurtenissen te intensiveren. Het 

wordt een plek waar entropie heerst en 

lukrake ontmoetingen plaatsvinden. 

De bel wordt een inkombalie. De stoep 

een inkomhal. De brievenbus een 

conciërge. Het binnenkomen wordt het 

begroeten van de huisbewaarder, het 

opwachten in de hal, het vragen naar de 

post, de boodschappen of de pakjes.

De badkamer en bij uitstek de douche 

is een van de meeste intieme plekken 

in het huis. Het is daar waar de mens 

zich blootgeeft , waar alle maskers 

wegvallen en volledige gewaarwording 

van zichzelf boven komt. Vaak maakt 

het echter deel uit van een routine. 

De badkamer wordt gereduceerd tot 

het wassen en klaarmaken. Ze staat 

louter in het teken van de handeling. 

Het bundelen van de handeling, 

zorgt ervoor dat het zijn eigenwaarde 

terugkrijgt. Het baden vormt veel meer 

een activiteit op zich. Een rijk aanbod 

aan regimes voor elke gelegenheid. Het 

wassen voor de hygiëne; het zwemmen 

voor de sport; het baden voor de 

ontmoeting; het dobberen voor de rust. 

De eetkamer is de plek van samenkomst. 

De levensnoodzakelijk behoeft e van het 

eten maakt het mogelijk de bezigheden 

van de familieleden, collega’s, vrienden 

of geliefden even op pauze te zetten 

en gezamenlijk de voeten onder tafel 

te schuiven. Deze reünie brengt de 

mensen terug in contact. Hier wordt 

gepraat, gedeeld en gediscussieerd. 

In de toenemende individualisering 

van onze samenleving staat deze 

sociale gebeurtenis ter discussie. Het 

samenbundelen van deze activiteit 

26.

27.

Th e Sopranos, 1999 - 2007 
David Chase

restaurant
28.
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tot een geheel gemeenschappelijke 

feit herintroduceert deze van 

oudsher gevestigde waarde. Nieuwe 

verstandhoudingen kunnen gelegd 

worden, hoewel de participatie tot deze 

publieke activiteit geheel vrijblijvend is. 

De keuken wordt vandaag de dag door 

vele als een last ervaren. Mensen die 

alleen wonen zijn minder snel geneigd 

om een deft ige maaltijd klaar te maken. 

Bovendien is het ecologisch en ook 

economisch minder voordeliger. 

Kleine porties zijn vaak duurder en 

bevatten in zijn geheel een grotere 

hoeveelheid aan verpakking. Bij het 

koken in groep ontwikkelt zich een 

volledig ander verhaal. Naast de sociale 

aangelegenheden, zijn er ook praktische 

voordelen aan verbonden. Om in de 

termen van onze huidige samenleving 

te praten: time and money. Er kan ook 

afgewisseld worden in kookdagen. Een 

gedeelde keuken geeft  de mogelijkheid 

te investeren in verscheidene faciliteiten, 

die individueel ondenkbaar zijn.

De tuin is het verlengde van het huis. 

Het is een groene artifi ciële wereld die 

wordt gekenmerkt door persoonlijke 

voorkeuren. Haar kleinschaligheid 

zorgt er echter voor dat de variatie aan 

vegetatie eerder beperkt is. Het vormen 

van een volwaardig park vindt hierin 

zijn meerwaarde. De exploitatie van 

een stuk grond kan des te intensiever 

gebruikt worden. Hierbij komen niet 

alleen de mensen, maar ook de bijen en 

insecten aan hun trekken. De vorming 

van een dienst met nodige kennis kan 

het park onderhouden. Zo kunnen 

mensen met beperkingen of van een 

zekere leeft ijd ook het genot hebben 

van de natuur. 

De hometrainer is een kwaal van onze 

individualistische maatschappij. Het 

geeft  mensen de mogelijkheid zich 

fysiek te kunnen onderhouden binnen 

een persoonlijk omgeving waarbij men 

een beeld nastreeft  dat geheel door de 

consumptiemaatschappij gestuurd is. 

Dit geconstrueerde beeld ondermijnt 

echter enkele basiswaarden die 

verbonden zijn aan het beoefenen van 

Masterchef USA, 2010 
Franc Roddam

keuken
29.

Coach Carter, 2005 
Th omas Carter

sporthal
31.

Th e Favourite, 2019 
Yorgos Lanthimos

park
30.
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grotere groep mensen in een bredere 

tijdspanne.

De parking bepaalt door de hoeveelheid 

auto’s een groot aandeel van het 

landschap. Naar deze plekken wordt 

vaak verwezen met de negatieve 

vinger. Neutraal gezien is het een 

plek van stockage. Daar waar je van 

vervoersmedium verandert. Hieruit 

volgt dat de parking vaak een van de 

eerste ruimtes zijn die je betreedt bij 

het bezoeken van een plek. Het vormt 

met andere woorden een inkom of een 

sas tot het gebouw. Dit kan uitgespeeld 

worden als een belangrijk ankerpunt 

in het gebouw, maar ook verder in 

de stedelijke context. Een plek waar 

wordt afgesproken, waar je op elkaar 

wacht om erna samen de fi ets te nemen 

naar school, de auto naar familie, de 

uber door de stad of de bus naar het 

buitenland. Het vormt als het ware een 

poort van en naar het stedelijk leven.

Fast and Furious Tokyo Drift , 2006
 Justin Lin

parking

sport. Het sporten is eerst en vooral een 

zeer informele manier van contacten 

leggen. Waar dat voor kinderen vaak 

een grondlegger is voor het vormen 

van nieuwe vriendschappen is dat 

voor volwassenen niet anders. Het 

sportcentrum en de kleedkamers 

scheppen een specifi ek kader en zijn 

de plek bij uitstek waar gepalaverd kan 

worden.

De vergaderzaal is een plek die een 

groep mensen herbergt met een 

gedeeld programma of doel. De 

plekken waarin deze doorgaan zijn 

meestal minder van belang zolang een 

minimum aan voorzieningen aanwezig 

is. De link met zijn functie, bepaalt 

eveneens zijn werking en zo ook een 

specifi ek tijdsbestek. Dit betekent 

dat deze plekken een groot deel van 

de tijd ongebruikt achtergelaten 

worden. Een voordeliger gebruik kan 

gerealiseerd worden door de ruimte te 

openbaren. Zo bezit het een volledig 

eigen polyvalent regime. Hiermee kan 

de functie gebruikt worden door een 

Blade Runner 2049, 2017 
Dennis Villeneuve

polyvalente zaal
32.

33.



213inhoud212

polyvalente zaal 41.sporthal 40.

park 39.parking 38.

keuken 37.restaurant 36.

badhuis 35.lobby 34.



BESTIAIR



42. Chimera



In de analyse van Brussel komen schil en inhoud voor het 

eerst samen. Het stedelijk weefsel wordt geanalyseerd op 

zowel grote als hybride gebouwen en leidt ons tot een reeks 

kantelpunten: dit zijn de plekken waar het bestiaire gebouw 

het best tot zijn recht zou komen.

We nemen een van die kantelpunten als denkoefening voor 

het ontwerp. Hoe kunnen we elke deelaspect van het grote 

en hybride gebouw ten volle benutten, om zo een bestiair 

gebouw te bekomen dat zich zo fors mogelijk in het stedelijk 

weefsel plant. De oefeningen zijn zo opgesteld dat ze telkens 

een range tussen twee uitersten verbeelden. Deze worden de 

ijkpunten van het assenstelsel.

De ontwerpfiche is het laatste punt van het onderzoek naar 

bestiaire gebouwen. Ze herneemt elke type tekening uit het 

onderzoek naar schil en inhoud, om de synthese van het 

ontwerpprocedé vast te leggen in één stedelijk artefact: het 

bestiaire gebouw, een tweekoppig vriendelijk monster voor 

Brussel.
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littekens: beeld zonder karakter

Ondanks dat Brussel een verklontering is van 
ontelbare  functies, geldt er een omgekeerd evenredig 
verband in het patrimonium: hoe groter, des te minder 
functies. Geen enkele Europese stad wordt dusdanig 
gedomineerd door mono-functionele stedelijke 
artefacten. Het resultaat hiervan zijn geïsoleerde 
eenheden, die worden gegroepeerd in functiewijken. 
Dit begon bij de aanleg van de Noord-Zuid as, met in 
zijn zog een brok kantoortorens en publieke instellingen 
om een brug over de zelfgecreëerde wonde te slaan. De 
Brusselaar werd getraumatiseerd het huis uit gezet en 
het kleinschalig patchwork van Brussel doorbroken 
door een reeks ontoegankelijke en anonieme symbolen 
van het kapitalisme. Ondanks dat de generische glas, 
staal en pvc architectuur geen noemenswaardige 
relatie aangaat met zijn omgeving, valt er wel iets 
te zeggen over de kracht die er schuilt in dergelijk 
schaamteloos je m’enfoutisme. Even baldadig en fors 
zouden we de architecturale vorm moeten inzetten 
om de hand te reiken naar het Brussels leefmilieu, 
om naast densiteitsproblemen ook sociaal-culturele 
discrepanties aan te kaarten. De confrontatie tussen 
mens en de schrikwekkende massa van de moderne 
stad kan immers als een esthetische  ervaring1 

fascinatie in de hand werken. Het gebruik en het gelaat 
van de stad worden dichter bij elkaar gebracht doordat 
functie en vorm een notie hebben van elkaar, in plaats 
van de ene die primeert over de andere. 

1 de esthetische ervaring 
van de grootstedelijke 
chaos wordt pas pervers 
door ethische overwegin-
gen. Georg Simmel, ‘The 
Metropolis and Mental 
Life’, 1903.

Kristiaan Borret in ‘Should I Stay, or should I go?’, A+ 270, februari/maart 
2018, p. 60-63 

“Ondanks dat de kaalslag die in het verleden plaatsvond grotendeels als een 

litteken op het stedelijk geheugen wordt gezien,  schuilt er niet altijd iets 

subliems in een destructieve kracht? Men kan toch niet ontkennen dat van 

dezelfde achteloze brutaliteiten ook aantrekkingsracht uitgaat? Zit er geen 

schoonheid in de onbeheersbare vitaliteit van de grote stad? Wellicht schuilt 

daarin zelfs het sublieme van deze postfordistische metropool. De ware 

grootstedelijke allure van Brussel zit in het gebrek aan zachtzinnigheid.”
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GEBOUWEN LIJST
B1. St-Michiels en St-Goedelekathedraal 1400 

B1. Stadhuis van Brussel, Jacob van Tienen 1402

B1. Sint Niklaaskerk, Pieter Van Roedingen 1486

B1. Egmontpaleis 1547

B1. Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk, Barre 1776

B1. Paleis der Natie 1783

B1. Rekenhof 1781

B1. Wetstraat 16 1815

B1. Pachecogodshuis 1824

B1. Koninklijk Paleis van Brussel 1826

B1. Koninklijke Sint Hubertus galerijen 1846

B1. Kazerne Klein Kasteeltje 1848

B1. Koninklijke Muntschouwburg 1856

B2. Oud Justitiepaleis 1883

B1. Voormalig Ministerie van Spoorwegen, Post, Telegrafie en Zeevaart 1886

B2. Beurs van Brussel 1868-73

B2. Palais du Midi 1880

B2. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 1880

B2. Koninklijk Atheneum Jules Bordet 1883

B2. Allianz Brussel (Scala) 1900

B2. Vlaams Parlementsgebouw 1905

B3. Departement Cultuur, Jeugd en Media 1912

B3. Paleis voor Schone Kunsten 1922

B3. Dansaert centrum 1924

B3. Geneeskundeschool 1924

B3. Troonplein 1 1930

B3. Handelskaai 1932

B3. Bestuur der Postcheques 1948

B3. Centraal Station 1952 

B3. Bâtiment Chambon de la CGER 1953

B3. Nationale Bank van Belgie 1954

B3. Kantoren Nationale Bank Brussel 1954

B3. Drukkerij van de Nationale Bank 1954

B3. Kantoorgebouw 1958

B3. Ecole Primaire Baron Louis Steens 1960

B4. Brouckeretoren 1960 

B3. Delhaize Anspach 1960

B3. Bank Lambert 1963

B3. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 1964

B3. Nieuwstraat 27 1965

B3. Zuidertoren, Marcel Lambrichs 1967

B3. Blatontoren 1968 

B3. Koninklijke Bibliotheek van Belgie 1969 

B3. Algemeen Rijksarchief 1971

B4. Pachecogebouw 1971

B4. City 2 Shopping Centre 1978

B4. Modern Museum 1984

B4. Markiesgebouw 1985

B4. Galeria Inno 1970

B4. BNP Paribas Fortis le Marais 1971

B4. Muntcentrum 1971

B4. AB Rothschild 1980

B4. Financietoren 1982

B4. UMC Ziekenhuis Brussel 1991

B4. Hotel Novotel Brussels City Centre 1999

B4. Tour Rogier 2006



Brussel 1:15.000
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HISTORISCH RESTANTEN VAN HET 
KONINKRIJK BELGIË ( … - 1866)

historische artefacten

Na de afb raak van de stadsomwalling 

in 1819  werden er geleidelijk aan 

nieuwe straten aangelegd, alsook 

parken en overheidsinstanties. Het 

huidige Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest telt op dat moment om 

en bij de 200.000 inwoners. Er is 

nog voldoende ruimte binnen de 

Brusselse vijfh oek ten tijde van de 

Onafh ankelijkheidsverklaring van 

België. Het Koninklijk Paleis (1826 

– Van der Straeten en Tielemam), 

Het Pachecogodshuis (1824 - 

Partoes), de kazerne Klein Kasteeltje 

(1848 - Meyers) en de Koninklijke 

Muntschouwburg (1856 - Poelaert) 

zijn allen ooggetuige van een natie die 

nog volop de fysieke ruimte heeft  om 

zich te ontwikkelen. Als onderdeel 

van ons collectief geheugen vormen ze 

de stedenbouwkundige ankerpunten 

waarrond Brussel zich zal vormen.

Brussel 1:15.000

B1.
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HET BESMÉ-PLAN (1866 – 1901)

het Besmé-plan

stedelijke artefacten

Leopold II en zijn architect Victor 

Besmé waren beïnvloed door 

Hausmann. Net als in Parijs is het 

plan buitengewoon ambitieus. Het 

voorziet een reeks nieuwe lanen met 

perspectieven op enkele prominente 

gebouwen, de omsluiting van de 

vijfh oek en de overwelving van de 

Zenne. De Brusselse Beurs, Het Palais 

du Midi, het Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten en het Oud 

Justitiepaleis werden allen gebouwd 

nog voor de eeuwwisseling. De 

precieze balans tussen krotopruiming 

en vernieuwing zorgde voor algemene 

tevredenheid onder de bewoners. Karel 

Buls (1881 -1899), de burgemeester 

– estheticus  beïnvloed door Camillo 

Sitte, pleitte voor het architecturaal 

patrimonium van de organisch 

gegroeide stad en zorgde voor het 

juiste tegengewicht ten opzichte van 

de megalomane Leopold II.

Brussel 1:15.000

B2.
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HET LITTEKEN NOORD-ZUID

het litteken noord-zuid

stedelijke artefacten

Het aanleggen van de Noord-Zuid 

as betekende een kantelpunt in 

de geschiedenis van de Brusselse 

stedenbouw. Veelal beschouwd als 

de meest destructieve ingreep in de 

recente geschiedenis van de stad , 

moest een groot deel van het historisch 

centrum plaats maken voor de ader die 

door de tunnel werd geslagen. Onder 

meer het Centraal Station, het Paleis 

voor Schone Kunsten, de Nationale 

Bank van België en de Kunstberg 

profi teerden van de vrijgekomen 

ruimte. Evenwel staan de gebouwen op 

en rond de Berlaimont –en Keizerslaan 

in het collectief geheugen gebrand als 

exploten van de vernielingszucht die 

destijds woedde. De nieuwe massa 

vormt een onsamenhangend eclectisch 

panorama die de sociale discrepantie 

tussen hoog- en laag Brussel verdiepen.

Brussel 1:15.000

B3.
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DE MODERNISERING

modernisering

stedelijke artefacten

In de roaring 60’s bleek het toch niet 

al goud wat blinkt. De levenskwaliteit 

daalt ten gevolge van een intensivering  

van de internationale ambities. De 

vernieling die gepaard ging met de 

herinstitutionalisering uit de jaren 

’50 ging onverbiddelijk door. Met 

een rist aan grootschalige projecten 

ziet Brussel alweer een deel van het 

patrimonium tegen de vlakte gesmeten 

worden, waarvan de vervanging van 

het Volkshuis door de Zaveltoren 

(1968) het meest schrijnende 

voorbeeld is. De afk eer ten opzichte 

van ambitieuze architectuur en 

stadsvernieuwingsprojecten neemt toe. 

De Brusselaars willen niet langer op een 

werf leven, maar worden desondanks 

geconfronteerd met een steeds verdere 

terugdringing van het authentieke 

Brussel.

Brussel 1:15.000

B4.



235bestiair

MODERNISERING OP DE RAND

De economische opportuniteiten die de 

projecten uit de tertiaire sector bieden 

zorgen voor een rijkdom die niet 

genegeerd kan worden: in het WTC-

complex schittert de luchtspiegeling 

van de Amerikaanse stad en diens 

ongebreideld materialisme. Tegen 

1975 nam de dienstensector twee 

miljoen vierkante meter in en stonden 

er een vijft iental kantoorcomplexen 

in de binnenstad en op diens rand. 

De systematische agressie van de 

stadsvernieuwing legde keer op keer de 

nadruk op verkeersinfrastructuur en 

herleidde de architecturale uitwerking 

tot een monofunctioneel eindpunt 

van de verkeersstroom. De Noordwijk 

werd Ruimte Noord, een zakelijk 

niemandsland, terwijl de voormalige 

Leopoldswijk zichzelf monddood 

liet maken door de opkomst van de 

Europese Unie.

modernisering op de rand

stedelijke artefacten

Brussel 1:15.000

B4.
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DICHTHEDEN

Brussel blijkt een nijpend tekort 

te hebben aan open ruimte om de 

algemene groei op te vangen.  Die 

behoeft e zal dus op een andere manier 

moeten worden opgevangen. Een 

verschuiving naar een meer hybride 

patrimonium zou soelaas kunnen 

bieden. Ondanks de leegstand 

in Brusselse kantoorcomplexen, 

wordt het leeuwendeel van het volk 

nog steeds gehuisvest in propvolle 

eensgezinswoningen in de stadsrand. 

Niettegenstaande heeft  Brussel zijn 

volledig verdichtingspotentieel nog 

lang niet bereikt .  Het prangend 

ruimtevraagstuk profi leert zich het 

meest in de al dense volkswijken. 

Daar blijkt het grootschalig weefsel 

monofunctioneel te zijn.

18.000 inw.  <  x

12.000 inw.  <  x  <  18.000 inw.

6.000 inw.  <  x  <  12.000 inw.

x  <  6.000 inw.

Brussels hoofdstedelijk gewest

Brussel 1:70.000
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INKOMEN

€ 2.700  <  x  <  € 14.000

€ 17.000  <  x  <  € 24.000

€ 24.000  <  x

Brussels hoofdstedelijk gewest

monofunctionele gebouwen

Brussel is de derde rijkste 

stad van Europa; toch ligt het 

werkloosheidscijfer torenhoog. 

(20,7%) Dit valt te verklaren doordat 

90% van de rijkdom in Brussel uit 

de dienstensector afk omstig is. De 

rijkdom wordt echter hoofdzakelijk 

geproduceerd door pendelaars. Het 

blijven inzetten op grootschalig 

bouwen voor de tertiaire sector is het 

spreekwoordelijke dweilen met de 

kraan open. Het probleem bevestigen 

in de vermeende oplossing. Om de 

werkloosheid aan te pakken moeten 

er alternatieve werkvormen voorzien 

worden. Deze vragen echter een zekere 

ademruimte en grootschaligheid. 

De aanwezigheid van enkele 

monofunctionele grote korrels in 

deze roodgearceerde buurten zouden 

mogelijke aanknopingspunten zijn.

Brussel 1:70.000
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KANTELPUNTEN

We bekomen ons doelgebied door de 

hoogste densiteitscategorie over het 

segment met de laagste inkomens te 

plaatsen. Wanneer we dan kijken naar 

het groot patrimonium blijken een 

tiental van de grootste monofunc-

tionele gebouwen in Brussel zich te 

bevinden in de brede rand van de 

vijfh oek, zowel erbinnen als erbuiten. 

Deze plekken noemen we kantelpun-

ten. Ze zijn door hun specifi eke po-

sitionering in de bekomen buurten 

geschikt om het bestiaire gebouw te 

verankeren: de buurt heeft  nood aan 

een frisse wind. Het stedelijk mo-

ment geïntroduceerd door een besti-

air gebouw kan als voorbeeld dienen 

voor spitante stadsvernieuwing; vrije 

ruimte, alternatieve werkgelegenheid, 

buurtinfrastructuur en nieuwe acco-

modaties om het densiteitsprobleem 

op te vangen. De kantelpunten zijn 

mogelijke bestiaire gebouwen; buurt-

paleizen die inzetten op de verstede-

lijking van de Brusselse rand.

Brussel 1:20.000

kantelpunten

€ 2.700  <  x  <  € 14.000
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De architectuur van het bestiaire plaatst 

zich in een traditie van verbeelding. De 

term refereert naar de middeleeuwse 

bestiaria: geïllustreerde encyclopedieën 

van fabeldieren, die werden opgesteld 

uit de volksverbeelding. Veeleer bestaat 

het uit een vereniging van bestaande, 

herkenbare figuren. 

“Een monster is niets anders dan 

de combinatie van elementen van 

werkelijke bestaande wezens, en de 

combinatiemogelijkheden aan het 

oneindige grenzen.” 1

Daar waar karakter en gedaante 

samenkomt ontstaat het bestiair 

gebouw. Het is de heterosis uit de twee 

entiteiten. Hoewel beide delen nog 

herkenbaar zijn, vormt de kruising 

een geheel nieuwe samenstelling. Haar 

gedaante is een artefact. Ze behoort 

tot het stedelijke repertoire. Een 

GEDAANTE EN KARAKTER IN DE STAD

2 Smiljan Radic, Exhi-
bition: ‘Bestiary’, 2016, 
TOTO Gallery

1 Jorge Luis Borges, ‘Het 
boek van de denkbeeldige 
wezens’, 1954, p 10.

vormelijke actor die de werking van 

de stad reguleert. Haar inhoud maakt 

verbinding. Een collectief complex 

dat de burgers samenbrengt. Een 

katalysator voor de bewoners van de 

stad. Zowel ruimtelijk als ideologisch 

wordt ze opgevat als een entiteit. Het 

bouwwerk ontwikkelt zich evenredig 

in haar drie dimensies. Ze vormt 

de bemiddeling tussen stedenbouw 

en architectuur: een tweekoppig 

vriendelijk monster.

“It seems every good illustration is the 

image of a momentary conviction. 

Whatever the technique used the effect 

on the surrounding area is civilising. To 

illustrate is to civilise, it is to construct 

the imaginary from a fully unattainable 

state. A good illustration is always the 

diffuse multiplication of the memory of 

an object.” 2
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Het is geenszins ons doel zich 

te profileren als idealisten of 

wereldverbeteraars die de stad en zijn 

hypercomplexiteit willen oplossen. 

Noch willen we een dogmatisch 

receptuur opstellen voor een typologie 

in de stedelijke architectuur. Het is 

veeleer onze bedoeling een voorbeeld 

te genereren waarin de bestiaire 

architectuur een punt van referentie 

wordt. Een moment waar de overtuiging 

om stedelijkheid te genereren zich 

betekenisvol manifesteert in de stad. 

Een bron van verbeelding en inspiratie. 
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toetssteen voor het tweekoppig monster

De keuze om de site van het voormalig RTT-gebouw 
te nemen als toetssteen voor het tweekoppig monster 
heeft verschillende redenen. We pleiten om de symbiose 
tussen schil en inhoud op een zo divers mogelijke 
plek tot stand te doen komen. De Brusselse Vijfhoek 
bereikt een maximale congestie, wat de openbare 
ruimte schaars en onbetaalbaar maakt. De stereotiepe 
aspiraties van de comformistische stedenbouw 1  – 
planten op het pleintje, de weide wandelboulevard en 
het frivool fonteintje – zijn hier niet aan de orde. Het 
ruimtevraagstuk is zo intens dat de nodige verdichting 
en vermenging in deze Schaarbeekse volksbuurt, 
meerdere adressen nodig heeft. Het publiek domein 
is niet langer gelimiteerd tot de kavel, maar krijgt 
de kans om intern in het gebouw zijn plaats af te 
dwingen via een verticale brok publiek programma die 
aansluit op het straatniveau. De verticale verkaveling 
vormt een spitant antwoord op het ruimtevraagstuk 
in de rand. Het nestelt zich in de Paleizenstraat 42 
als eindpunt van een monumentale as. Het bestiair 
gebouw legitimeert met de gekozen kavel zijn grootte. 
Het vergt daardoor een maximale effort van de schil en 
de architectuur. Het bestiair gebouw wordt een hybride 
tempel op de as van antieke artefacten: Het Koninklijk 
Paleis, de Congreskolom, de Finance Tower , de Sint-
Mariakerk. Als topografisch kantelpunt tussen hoog en 
laag Brussel, is het in staat om een bres te slaan tussen 
al decennialange gesegregeerde weefsels. 

1 Borret, Kristiaan. ‘Brus-
sel X: Onfatsoenlijke Fas-
cinaties’, in Xaveer De 
Geyter, Architecten : 12 
Projecten, 2001, p 79–81. 

43.
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Door het maximaliseren van het volume net buiten de vijfhoek, als een object 

dat zich plaatst in de grootschalige traditie van het Brusselse patrimonium, 

maar dan in de volksbuurt, als de massieve verbeelding van een steeds 

complexere groep mensen. Dit en hier is waar het moet gebeuren, niet alleen 

in de zakenbastions, hier, waar de gemiddelde brusselaar zich bevindt, is er 

nood aan kritische massa, om te voldoen aan private en collectieve behoeftes. 

Vlakbij de koning, vlakbij de scholen, vlakbij het station, de slager, de hoeren. 

Door twee strategisch zware kanten te maken, wordt er zowel nadruk gelegd 

op de straat, als op het park. Er zijn twee evenwaardige koppen. De straatzijde 

reageert voornamelijk op een snelle vervoerscadans, de parkzijde op een 

loodrechte toenadering, waarbij het park wordt bevestigd als volwaardig 

binnenhof voor het bouwblok. De extrusie meet zich met de Sint-Maria kerk, 

zonder een toren te worden.

VOLUME



253bestiair

V
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identiteit

maximalisatie

totaliteit

viii.

i.
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vi.ii.
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iv.
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V

Het bestiair gebouw wordt onderworpen aan een van zijn hoofdkenmerken: 
maximalisatie. Het is een zoektocht naar de maat waarin we dit principe 
zover mogelijk op de spits kunnen drijven, zonder volledig de link met de 
stad te verliezen.

Hier, een ontdubbeling van de voorgevel door het binnenblok als een 
volwaardige toegang te aanschouwen. Een tweevoudige werking, die de 
eenzijdigheid van de straat tracht te verrijken. Een bepaling van stedelijke 
ervaring via de vorm. Het illustreert de ontwikkeling van een gepaste 
identiteit voor de plek. Uitzonderlijk maar niet bevreemdend.

viii. i.
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V

De uitgestrektheid van het park vindt zijn tegenpool in de toren. Hiermee 
wordt het binnengebied veruitwendigd en gecommuniceerd naar de 
buitenwereld. Het deelvolume vormt als het ware een obelisk die de toegang 
tot het park markeert.

De lengte van de gevel bepaalt voor een groot deel het karakter van de 
straat waarin het zich bevindt, zijn hoogte is een evenwichtsverhaal met zijn 
omgeving: het deelvolume, zijn buur, de kerk. 

iv. ii.
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V

De verhouding van beide volumes tot elkaar enerzijds en tot het perceel 
anderzijds is gedeeltelijk een vraag over invloed. De overlap bewerkstelligt 
de rijkdom in ervaring. Het botsen, samenkomen en interageren van beide 
werelden vindt plaats in het raakvlak.

Beide volumes vallen samen in een derde. Een bemiddelaar tussen perceel 
en omgeving. Een simpele extrusie van het plot, die het totaal aan oppervlak 
doet toenemen. De vorming van een geheel begint langzamerhand tot stand 
te komen. 

iii. v.
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V

Het lezen van een eenheid geeft  kracht aan het statement dat zich manifesteert 
in de stad: de vorming van een monoliet waarbij de deelvolumes hun 
identiteit niet verliezen. 

De uitkomst is synergie. Het samenbrengen van de deelvolumes vormen 
een geheel dat meer dan alleen de authentieke ideeën communiceren. Zijn 
veelzijdigheid is een verhaal dat een zo groot mogelijk reikwijdte bezit.

vi. vii.
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Door een geabstraheerde stapeling van de buurttypologieën wordt de 

maximale hoogte van het volume benaderd, zonder dat het bestiair gebouw 

zich als een expressieloze burcht gedraagt. De verticaliteit dient ervoor te 

zorgen dat voldoende kritische massa mogelijk is in de latere snede. Er wordt 

rekening gehouden met de hoogte van de buurttypologieën in de sokkel en 

het midden, terwijl de kop een stedelijke schaal ambieert. Van de plint, tot het 

huis, naar het appartementsgebouw, tot de kantoortoren en de wolkenkrabber.

HOOGTE
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H
In de tekening komt de 
module uitgepuurd over, als 
een minimalistische toren die 
weigert zijn geheimen prijs 
te geven. De variatie van het 
raamelement in de sokkel 
doet vermoeden dat het een 
deur is. Voor de rest zijn 
er geen noemenswaardige 
aanleidingen om een relatie 
met zijn context aan te gaan. 
Het lijkt een kolom.

i. wolkenkrabber

De stapeling wordt gekenmerkt 
door lagen met ieder een eigen 
raamtypologie, een eigen kroon 
en verhouding. Iedere laag 
lijkt een totaal verschillende 
ontwerpintentie uit te stralen. 
De kracht van de stapeling 
verwatert in een overdaad aan 
keuzes.

i. kroon
ii. wolkenkrabber
iii. kantoor
iv. appartement
v. huis 
vi. plint

i.

ii.

i.

iii.

iv.

v.

vi.

1:3001:300
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H
De introductie van de sokkel 
ten opzichte van een duidelijk 
lijf doet het gebouw eindelijk 
landen. We beogen een eerste 
aanzet tot verwelkoming, 
in tegenstelling tot het 
ondoordringbare bouwwerk. 
De strakke stapeling door 
toevoeging van een lijst onder 
de ramen werkt vervreemdend 
ten opzichte van de sokkel.

Noch de raamtypologie noch 
de maatvoering vertoont 
noemenswaardige gelijkenis-
sen in de verschillende lagen. 
Het gebrek aan overzicht lijkt 
te primeren. Doordat we de 
laagovergangen te hard accen-
tueren met een verspringing 
lijkt de stapeling willekeurig.

i. wolkenkrabber
ii. plint

i. kroon
ii. wolkenkrabber
iii. kantoor
iv. appartement
v. huis 
vi. plint

i.

ii.

i.

iii.

iv.

v.

vi.ii.

1:3001:300
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H
Het toevoegen van een kroon 
aan de module doet een 
notie van hiërarchie blijken. 
De stapeling krijgt hierdoor 
logica, waarin de diversiteit 
aanleidingen geeft  om er meer 
in te zien dan een anoniem 
gebouw in de rij. De verhouding 
tussen de verschillende delen 
neigt echter nog te sterk naar 
het torentype. 

Wanneer de drie lagen – sokkel, 
midden en kroon – overladen 
worden door diversiteit 
beginnen ze een herkenbaar 
gelaat te ontwikkelen.  We 
doen het midden variëren door 
de aanwezigheid van balkons, 
waardoor de interne werking 
de mogelijkheid krijgt te 
verrijken. De kroon wordt als 
dusdanig geprofi leerd en krijgt 
een stedelijk karakter. 

i. wolkenkrabber
ii. kantoor
iii. plint

i. wolkenkrabber
ii. kantoor
iii. plint

ii. ii.

i.

iii.iii.

i.

1:3001:300
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H
Het midden wordt opgebroken 
door een laag verdiepingen 
met dubbele en een laag 
driedubbele ramen. De 
eerste heeft  een residentiële 
connotatie, terwijl de 
driedubbele ons doet denken 
aan een kantoorgebouw. Het 
lijkt nog te weinig op elkaar 
afgestemd, maar het vormt 
zonder twijfel een interessant 
contrast.

De geleidelijke overgang 
tussen de sokkel en kroon doet 
ons denken aan raamtypes 
die wel vaker voorkomen op 
zulke hoogtes in de buurt. 
We doelen op de zogenaamde 
sedimentatie van de buurt in 
de raamverdeling. We lijken 
ramen te zien uit kantoren, 
winkels en woningen, maar 
dan in een directe stapeling.

i. wolkenkrabber
ii. kantoor
iii. appartement
iv. huis
v. plint

ii. ii.

i.

v.v.

i.

iii. iii.

iv. iv.

i. wolkenkrabber
ii. kantoor
iii. appartement
iv. huis
v. plint

1:3001:300
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Het verzamelen van kritieke massa in het publiek programma, betekent 

onrechtstreeks een ontlasting van het woonprogramma. We denken in drastische 

collectiviteit, die het gemeenschapsleven probeert te bevorderen. De woning 

of bij uitbreiding het dagelijks leven is te herleiden tot het bestaansminimum 

door ze te ontdoen van secundaire functies. Deze secundaire functies zijn de 

‘te-delen’ momenten in het dagelijkse leven. Door ze samen te plaatsen, krijgt 

hun schaal een grootstedelijke allure. De keuken wordt een restaurantvloer, de 

douche een badhuis, de hometrainer een sportcentrum, het terras een verhard 

plein, de inkom een lobby, de tuin een park, het bureau een congrescentrum. 

Door een rechtstreekse verbinding staat dit alles ten dienste van de buurt in 

Schaarbeek, die te kampen heeft  met een gebrek aan vrije ruimte en publieke 

infrastructuur.

LENGTE



uniformiteit

specifi citeit
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een grootstedelijke enfi lade

een te beglaasde voet

Eenzelfde raamverhouding 
creëert een continue sokkel. Deze 
wordt op zijn beurt benadrukt 
door de ontdubbeling van het glas 
door een zware balk langsheen de 
eerste verdieping. Door de vlakte 
lijkt de gevel wel niet echt in te 
zetten op een vlotte cadans of 
circulatie rond zijn de perimeter. 
Doordat we twee pietluttige 
luifeltjes tekenden, duiden we de 
inkom tot wat wel een doorsnee 
kantoorgebouw lijkt.

Het terugspringen van de 
sokkel heeft  als gevolg dat diens 
abstracte raamverdeling minder 
droog overkomt. Er wordt een 
kier gecreëerd die uitnodigt 
om rondom rond te lopen. De 
beslissing om de kolommen 
symmetrisch naast de ingangen 
te plaatsen, levert echter een 
onevenwichtig gevelbeeld. Er 
lijkt iets onheilspellends boven 
ons te hangen.

1:1000

1:300

1:1000

1:300
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een uitgeholde buik

een transparante riem

De afwisseling tussen raam en 
de opening als uitzondering 
geeft  de nodige afwisseling, 
maar alleen als de inpandige 
leegte voldoende groot is. De 
hellende serre als tussenlaag die 
rondom het volledige gebouw 
terugkeert werkt om een vlotte 
terugspringing te introduceren, 
maar we ervaren ze ook als 
een aanzienlijke scheidingslijn 
tussen de boven- en onderkant 
van het gebouw.

De uitsparing in het volume 
levert een interessante 
buitenruimte die dankzij de 
kolommen alsnog een verbinding 
tussen de gebouwdelen weet 
te bewerkstelligen. Anderzijds 
weet het samenraapsel van 
raamvariaties ons niet te bekoren 
als overzichtelijk geheel. Het 
is eerder de terugkerende 
materiaalvoeg die de cadans in 
het geheel zichtbaar maakt.

1:1000

1:300

1:1000

1:300
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een zwevende kroon

een dikke kop

De variatie van slechts twee 
raamtypes in de kroon verzorgt 
een kloeke perceptie ervan. De 
terugkeer van de materiaalvoeg 
na elke raammodule werkt 
verhelderend voor de cadans aan 
ranke ramen. De terugspringing 
met doorlopende borstwering 
zorgt voor een gepaste 
uitzondering, zonder al te veel 
franjes.

De terugspringing onderaan de 
kroon doet het hoofd ervaren 
als een afzonderlijk volume. 
De ranke kolommen die de 
terugspringing moeten mogelijk 
maken, lijken teveel een 
verlengde van de materiaalvoeg 
en werken zo het gescheiden 
gevoel van kroon en midden in 
de hand.

1:1000

1:300

1:1000

1:300
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Een gevarieerd casco impliceert verschillende ruimte-ordes, lichtgevoeligheid 

en daarbij horende programmaonderdelen. De maatvoering leent zich tot het 

casco zodat een grote mate van verscheidenheid kan plaatsvinden. Er bevinden 

zich grote en kleine korrels, lichte en bewust donkere plekken.  Het bepaalt de 

aansluiting en de penetratie met en door de omgeving, eerst en vooral zijn 

naaste buren. De snede dient te verbeelden hoe verschillende problematieken 

kunnen worden opgenomen; het verhogen van de woondensiteit, een 

verbinding slagen tussen hoog- en laag Brussel, het opnemen van grootschalige 

openbare ruimte in een vol gesjokte buurt, terwijl het licht mooi hoort binnen 

te vallen en het gebouw zich als een coherente massa toont.

DIEPTE
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D

ontdubbeling samenstel

iii.

ii.

i.
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D

De diepte van de units zijn 
gebaseerd op de maximale 
lichttoetreding, daardoor 
tekenen ze een duidelijke 
scheidingslijn af tussen wat er 
intern kan gebeuren, (semi-)
donkere programma’s, ten 
opzichte wat er zich in de schil 
kan begeven, lichtgevoelige 
entiteiten. De duplex-structuur 
van het dak en de poreuze sokkel 
perst de snede in een duidelijk 
profi el: plint, midden en kroon.

i. 1:300
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D

Het poreus karakter van de 
dakverdieping zorgt voor een 
lichttoetreding tot in halfweg 
de kern. De scheiding tussen 
schil en inhoud is bovenaan 
minder expliciet. Daartegenover 
omhullen de kleine ruimtes 
onderaan de kern, alsof die 
getemperd of gescheiden dient 
te worden ten opzichte van 
de buitenwereld. Het verder 
uithollen van de sokkel volgt 
simpelweg de lichttoetreding 
en staat ons toe een gevarieerde 
voet te voorzien.

ii. 1:300
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D

Het verhogen van de sokkel 
zorgt voor de verlichting van 
de volledige ruimte, maar 
introduceert tegelijk een grote 
afstand tot de fi jnmazigere 
ruimtes in het midden. Het 
veelvuldig herhalen van een 
dubbelhoge verdieping in 
datzelfde midden zorgt niet 
voor de beoogde complexiteit 
in de snede. Daartegenover 
lijkt de triplex-structuur in 
het dak te autonoom om een 
geloofwaardige extensie te zijn 
van de rest van het gebouw.

iii. 1:300
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Het verzamelen van kritieke massa in het publiek programma, betekent 

onrechtstreeks een ontlasting van het woonprogramma. We denken in drastische 

collectiviteit, die het gemeenschapsleven probeert te bevorderen. De woning 

of bij uitbreiding het dagelijks leven is te herleiden tot het bestaansminimum 

door ze te ontdoen van secundaire functies. Deze secundaire functies zijn de 

‘te-delen’ momenten in het dagelijkse leven. Door ze samen te plaatsen, krijgt 

hun schaal een grootstedelijke allure. De keuken wordt een restaurantvloer, de 

douche een badhuis, de hometrainer een sportcentrum, het terras een verhard 

plein, de inkom een lobby, de tuin een park, het bureau een congrescentrum. 

Door een rechtstreekse verbinding staat dit alles ten dienste van de buurt in 

Schaarbeek, die te kampen heeft  met een gebrek aan vrije ruimte en publieke 

infrastructuur.

PROGRAMMA



totempaal marge



De functies worden simpelweg boven elkaar geplaatst, waarbij de gebouwhoogte het eindpunt vormt van de stapeling. Elk programmaonderdeel wordt op een specifieke hoogte geïmplementeerd. 
Ze werkt als een entiteit op zich binnen het complex geheel. Een totempaal, die volledig het interne karakter bepaalt van het gebouw. De wandeling verloopt rondom de stapeling. Langsheen 

lobby

restaurant

berging

polyvalente zaal

sporthal

plein

1:500

P



de spiraalvormige tocht wordt er gezocht naar een wisselwerking tussen privatief en collectief. De plek van samenkomst bevindt zich in de overlap. De wandeling als secundaire 
ruimte tussen kern en schil komt los van zijn functioneel karakter. Het ontvouwt zich tot een volwaardige belevingsruimte die iedereen zich kan toe-eigenen.

plein

parking

badhuis

keuken

park

1:500

P



De tegenpool is de horizontale schikking. Het slim schakelen van verschillende functies aan elkaar, binnen een zone die door de schil is afgebakend. Soms eens erin. Zo kan de hoeveelheid 
oppervlak worden teruggeschroefd en is het innemen van de volledige hoogte niet meer noodzakelijk. De wandeling is divers. De secundaire ruimte komt los van zijn positie in het plan 

lobby

lobby

plein

sporthal

restaurant

parking

keuken

1:500

P



en medieert tussen de verschillende programmaonderdelen, zonder dat een verdiep telkens de overgang tussen de functies beklemtoont. De grens tussen is vaker ambigue. Het geeft  de 
mogelijkheid aan de functies uit te breiden en in elkaar over te lopen. Het resultaat is een complex brouwsel van diverse entiteiten, waarbij het onderscheid tussen publiek en privé vervaagt.

keuken badhuis

parking

polyvalente zaal

park

1:500

P
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De structuur werkt als bemiddelaar. Elk onderdeel gaande van volume tot 

programma is ontwerpend onderzocht op basis van een eigen referentiekader. 

Hieruit zijn telkens specifieke ontwerpbeslissingen voortgevloeid. Hoewel 

enkele variaties mogelijk zijn, bezitten ze een eigen structurele logica. De vraag 

rijst hoe deze onderdelen samenkomen. De intenties krijgen gezamenlijk 

vorm zonder de entiteiten hun kracht te doen verliezen. Het is de bepaling 

van een intelligent casco.

STRUCTUUR
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volume

hoogte

lengte

programma

diepte

Het dragend maken van volumetrische hoofdlijnen.

Het bepalen van maasbreedte en –diepte.

Het defi niëren van de tweede lijn.

Het positioneren van de entiteiten.

De off set volgens lichttoetreding.



313bestiair

S

Het planontwerp vormt een 
hybride structuur doordat ver-
schillende structurele logica’s 
samenkomen. De publieke pro-
grammaonderdelen kristalli-
seren en vormen verschillende 
nuclei met hun eigen construc-
tieve logica binnen een veld. 
De werk- en wooneenheden 
worden langs de gevel geplaatst. 
De dwarse draagrichting daar 
tracht het licht zo diep mogelijk 
te doen infi ltreren. De hybride 
ruimte is een bemiddeling tus-
sen beide eenheden. Het plan 
bezit eerder een alzijdig karak-
ter.

1:300
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S

Het planontwerp vormt een 
hybride structuur doordat ver-
schillende structurele logica’s 
samenkomen. De publieke pro-
grammaonderdelen kristalli-
seren en vormen verschillende 
nuclei met hun eigen construc-
tieve logica binnen een veld. 
De werk- en wooneenheden 
worden langs de gevel geplaatst. 
De dwarse draagrichting daar 
tracht het licht zo diep mogelijk 
te doen infi ltreren. De hybride 
ruimte is een bemiddeling tus-
sen beide eenheden. Het plan 
bezit eerder een alzijdig karak-
ter.

1:300
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S

Het planontwerp vormt een 
hybride structuur doordat ver-
schillende structurele logica’s 
samenkomen. De publieke pro-
grammaonderdelen kristalli-
seren en vormen verschillende 
nuclei met hun eigen construc-
tieve logica binnen een veld. 
De werk- en wooneenheden 
worden langs de gevel geplaatst. 
De dwarse draagrichting daar 
tracht het licht zo diep mogelijk 
te doen infi ltreren. De hybride 
ruimte is een bemiddeling tus-
sen beide eenheden. Het plan 
bezit eerder een alzijdig karak-
ter.

1:300
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FICHE

De ontwerpfiche herneemt elke oefening en vervoegt ze tot een geheel. Zo 

worden de tests voor volume, hoogte, lengte, diepte en programma dusdanig 

op elkaar afgestemd dat ze niet enkel zichzelf versterken, maar dat hun 

symbiose een verbeeldingsrijk geheel vormt; het bestiaire gebouw.

Na de situering van het gebouw in zijn stedelijke context, volgt de eigenlijke 

representatie ervan. De oefeningen op schil baseerden zich doorheen het 

onderzoek op (fragmenten van) de drie primaire architectuurtekeningen. 

De opeenvolging van plan, snede en geveltekening waren de fundamentele 

principes voor architectuur te genereren én te representeren. Begin 19e eeuw 

theoretiseerde Durand1 deze principes die eerder2 werden beschreven in 

Palladio’s werk. 

Durand’s attempt to systematize architecture had a notable precedent in the 
work carried out by Palladio in the Quattro Libri. Both Durand and Palladio 
attempted to arrive at some generic principles of architecture that transcended 
individual works, and both attempted to express those principles by graphic 
means. The graphic, in this case, is much more than a mere illustration of a 
procedure that could be described by other means; it is the expression of an 
architectural concept by means that are exclusively architectural. 

Naar analogie met de Renaissance traditie trachten we in de ontwerpfiche het 

gebouw te synthetiseren aan de hand van de drie tekeningen plus één. Het 

bestiaire gebouw vraagt omwille van zijn complexe inhoud een hedendaagse 

toevoeging. Ook het uitgevouwen publieke programma toont zich aan de 

hand van het louter architectonische. 

Samen vormen zij het bestiaire gebouw: gedaante en karakter in de stad.

2 Leandro Madrazo, ‘Du-
rand and the Science of 
Architecture’, 1994, p 21.

1 J.N.L Durnad, ‘Précis 
Des Leçons D’architectu-
re’, Parijs, 1817.



Brussel 1:15.000

Het bestiaire gebouw op de representatieve as.



Brussel 1:5.000

Het tweezijdig volume slaat een bres tussen hoog en laag.
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Brussel g'hèt main hèt gestolen

mee a strotjes op en neer

Brussel g'hèt main hèt gestolen

zingen wij in 't Marollen korteer.

De Rue Neuv', de Place de Brouckère,

da's Brussel, 'petit Paris'

Brussel g'hèt main hèt gestolen

van de Nord tot de Midi.

Get mut as ge taid hèt eens meegoen

een wandeling doen deui de stad

Ge zaadt er soemwellen van stoem stoen

nie weten dat Brussel dat hàd

De grute mèt pakt oep awen oesem

Menneke Pis pakt oen a hèt

En woeveui zing ik na dees chansonnette

oemda'k ik gère "kieke-frèt".

Jef Burm - g'het main hèt gestoule 1959Kenmerk: een poreuze gedaante als uitnodigende geste.
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Daar waar karakter en gedaante samenkomen ontstaat het bestiair gebouw. 

Het is de heterosis uit de twee entiteiten. Haar gedaante is een artefact 

dat behoort tot het stedelijke repertoire. Haar karakter is een katalysator 

voor het collectieve in de stad. Zowel ruimtelijk als ideologisch wordt ze 

opgevat als een grote entiteit. Haar schaal vormt de bemiddeling tussen 

stedenbouw en architectuur: een tweekoppig vriendelijk monster.
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