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Niet minder dan veertien
toonaangevende projecten
uit Gent in nieuw
‘Architectuurboek Vlaanderen’

Gentbrugge: wijkpark
De Porre, waar industriële
elementen bewaard bleven.
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Gent: de moderne faculteitsbibliotheek Architectuur in het
oude Instituut der Wetenschappen, tussen de Rozier en de
Plateaustraat. Een vernuftige meccanoconstructie.
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Ledeberg:
woningen BC.
IF
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Ledeberg:
hoekwoning in de
Vervaenestraat.

“Gent heeft wél knappe architectuur”
GENT

Gent timmert al jaren aan
de weg als het om toon
aangevende architectuur
gaat. Dat zegt Ilse Dege
rickx, projectleider van
Architectuurboek Vlaan
deren. Ze spreekt tegen
dat onze stad op dat ge
bied niet meetelt. “Gent
heeft twee belangrijke ar
chitectuuropleidingen en
ook het stadsontwikke
lingsbedrijf heeft aan
dacht voor kwaliteitsvol
bouwen.”
KAREL VAN KEYMEULEN

Lange tijd werd gezegd dat
Gent niet meetelt als het over
hedendaagse
architectuur
gaat. Er werd dan verwezen
naar andere steden en vooral
naar het buitenland, of naar
mislukkingen zoals het Urbis
gebouw op de Zuid.
“Maar dat kun je vandaag
nog moeilijk volhouden. In
het jongste Architectuurboek
Vlaanderen hebben we uit
400 projecten 118 projecten
geselecteerd en daarvan ko
men er 14 uit Gent”, vertelt
Ilse Degerickx. “Vergeet niet
dat Gent twee toonaangeven
de architectuuropleidingen
heeft: de richting ingenieur
architect aan de UGent en de
campus architectuur van
SintLucas, die nu bij de

KU Leuven hoort. Die oplei hedendaagse
architectuur
dingen boomen. Er komt veel voor city marketing niet. Op
talent uit.”
de jongste architectuurbiën
nale in Venetië voelden we
Kloek gebouw
dat goed: ons boek was uitver
kocht. Vanuit het buitenland
Degerickx wijst erop dat is er veel interesse. Architec
sinds het ontstaan van het tuur oefent een grote aantrek
stadsontwikkelingsbedrijf
kingskracht uit en is tegelijk
SoGent de publieke opdrach een exportproduct. Een toon
ten coherent en kwaliteitsvol aangevend bureau als De Vyl
verlopen. Ook de Stad werkt derVinckTailleu uit Gent
daaraan mee, zegt ze.
wordt vaak gevraagd voor le
“Onderschat het belang van zingen en opdrachten.”

Dit zijn de 14 nieuwe Gentse toppers
b Dienstencentrum Ledeberg.
Architecten De Vylder-Vinck-Taillieu.
b Rijwoning, Gentbrugge.
Architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche.
b Groepswoningen STUK, Gent.
Douma, Intense, Samenwerk en NU architectuuratelier.
b Herbestemming steenkapperijloods, Gentbrugge. GAFPA.
b Hoekwoningen Kleine Kerkstraat, Ledeberg. Haerynck Vanmeirhaeghe architecten en Carl Bourgeois i.s.m. Kris Coremans.
b Faculteitsbibliotheek Architectuur, Gent.
Office Kersten Geers David Van Severen.
b Collectief Kunstencentrum 019, Gent. Olivier Goethals.
b Woning A, Ledeberg.
Puls architecten i.s.m. Architectuuratelier Benoît Ottevaere.
b Woningen BC, Ledeberg. Idem als hierboven.
b Rijksarchief, Gent. Robbrecht en Daem architecten
i.s.m. Arch & Teco Architecture and Planning.
b Hoekwoning Vervaenestraat, Ledeberg.
Studiolo architectuur en Koen Matthys.
b Bezoekerscentrum Haven van Gent. Tetra architecten.
b Wijkpark De Porre, Gentbrugge.
Vandriessche Architecten i.s.m. Buro voor vrije ruimte.
b Cohousing dsDS, Gent. Wim Depuydt Architect.

Je ziet het niet vanop straat, scholen, jongeren en senioren
maar een opmerkelijke reali kunnen er terecht, terwijl de
satie is de moderne faculteits oude industriële onderdelen
bibliotheek Architectuur. Die bewaard zijn gebleven. Dat
kreeg een plaats in het impo heeft een grote meerwaarde
sante
universiteitsgebouw voor de buurt.”
tussen de Joseph
Plateaustraat en de ILSE DEGERICKX
Rozier, waarvan de VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT
gevels en daken nu
fraai zijn gerestau
reerd. Het kloeke
gebouw is verrezen
tussen 1882 en
1890 als Instituut
der Wetenschap
pen. Het Brusselse
Office
Kersten
Geers David Van
Severen ontwierp
er een nieuwe bi
bliotheek voor. Het plaatste Ze wijst ook op de hoekwo
een groene meccanoconstruc ningen die in Ledeberg zijn
tie in een voormalig laborato gebouwd. “Scherpe hoeken af
rium. Het is een vernuftige ronden was een terugkerende
oplossing die de hele collectie opdracht. En lucht, groen en
herbergt en een rustgevende rust toevoegen. Dat is opmer
sfeer oproept in het hart van kelijk goed gelukt.”
het 19deeeuwse gebouw.
Het Architectuurboek Vlaan
Naast blikvangers zoals de deren draagt overigens ook op
stadshal en het rijksarchief een andere manier een Gentse
(Bagattenstraat) zijn er ook stempel. De vormgevers, Va
veel kleinere projecten, tot in lentijn Goethals en Tomas
de negentiendeeeuwse gor Lootens, en fotografe Anja
del en de rand, aldus Ilse De Hellebaut komen uit Gent.
gerickx. “Het wijkpark De
Porre in Gentbrugge, waar INFO
een oude industriële site is ‘Architectuurboek Vlaanderen N°12.
omgevormd tot een aangena Architectuur op maat’, uitgave van het
me plek voor de buurt, is een Vlaams Architectuurinstituut. 290 blz.,
mooi voorbeeld. Spelers, 39,50 euro. Te koop via www.vai.be

“Het wijkpark De Porre, waar
een oude site is omgevormd
tot een aangename plek met
behoud van de industriële
onderdelen, heeft een grote
meerwaarde voor de buurt”

