Bureau Bouwtechniek i.s.m. Zaha Hadid Architects

Photo Zaha Hadid by Mary McCartney

Concept vertalen in maakbaar project

Dankzij de ambities van het Havenbedrijf

De opdracht
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natuurlijke helling op in het ontwerp. Om
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het dode archief georganiseerd. Via een lift

de tuin niet te hoeven gebruiken als parking

de harmonie met de buren ook in de hoog-

kan je de vier niveaus bereiken.

werd beslist om het parkeren onder het

te te bewaren, werd een 45°-regel toege-

gebouw te organiseren. Door het nieuw-

past. Daardoor springt de verdieping aan de

Door de beperkte bouwruimte vergde het

bouwvolume dan ook nog eens lichtjes op

rechterzijde iets naar binnen. De toevoeging

wat denkwerk om alle puzzelstukken in

te tillen ten opzichte van het straatniveau,

van een derde bouwlaag was nodig om

elkaar te laten vallen. Ook op het vlak van

kwam er ruimte vrij zonder echt onder-

alle technische voorzieningen te herbergen.

architectuur werd er gezocht naar de beste

gronds te moeten gaan. Hierdoor krijgt de
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licht in de parking brandt.
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brengen. Die laat toe om het licht van de
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vat om de drukte van de weg langs de

gebouw te laten vallen. In eerste instantie

in wit architectonisch zichtbeton werken
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bedient die de grote vergaderzaal en de

dus enerzijds als zonnewering en vervullen

maximaal te laten genieten van de tuinzijde.
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anderzijds ook een dragende functie, net
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tussen de vergaderruimtes vooraan en de

verschijningsvorm van het kantoor.
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BURO II & ARCHI+I

Zwevend effect en lichtschacht zorgen voor
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in het interieurontwerp - de typische signa-

vanuit een dergelijke architectuur. Aan de

tuur van Zaha Hadid Architects - roepen al

gestaan en is de eis rond brandoverslag

zuidkant bijvoorbeeld, waar het auditorium

snel de sfeer van een cruiseschip op. Toch

met betrekking tot de gevel vervallen. Zo

zich bevindt, kijkt men vanaf een heel sterk

is het een werkplek, weliswaar een monu-

konden we het gevelraster van 1 naar 2

hellende beglazing 20 meter in de diepte.

mentale. Het beschermde Hansagebouw,

meter verdubbelen ten voordele van de

Het idee van een diamant vertaalt zich ook

de vroegere brandweerkazerne, van waar-
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letterlijk in een heel aanwezige beleving

uit het 'schip' verrijst, is voor dit project

lichttoetreding. Dit doelmatiger gebruik

van het daglicht. Behalve aan een diamant,

gerenoveerd. Het is een replica van het ge-

verlaagt eveneens de kostprijs. Het draagt

herinnert het Havenhuis eveneens aan de

bouw uit de 16e eeuw dat op de huidige

uiteindelijk bij tot een kleinere ecologische
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locatie van het MAS stond en eind 19e eeuw

voetafdruk, die deel uitmaakt van de groene

regeld de illusie opgeroepen je in een schip

in de vlammen is opgegaan. De grote con-

die gerespecteerd moest worden. In dit

identiteit die het Havenbedrijf wenst uit te

te bevinden. Daarvoor zorgen onder meer

trasten tussen twee sterke karakters - het

heid van de architect te combineren met

geval gaat het om een bouwvrije zone van

dragen.

de glazen ingeklemde borstweringen langs

ene historisch, het andere hedendaags - in

de wensen van de bouwheer en is het

acht meter. Een andere beperking en uit-

de lange wandelgalerijen die de kenmerken

zowel materiaalgebruik als volume, zorgen

resultaat meer dan de som van de delen,

daging lag in de vorm van het beschikbare

Uitzonderlijke zichten

van een scheepsdek bezitten, en vanaf waar

voor een prachtig spanningsveld. De cha-

zoals bijvoorbeeld het kantoorgebouw

perceel. Dat was wel vrij lang en diep,

In het ontwerp staat de beleving van de ge-

je een wijds zicht hebt over het water van

otische vorm van het concept van Zaha

voor Immoquatro in Mariakerke bij Gent.

maar beperkt in breedte. Bovendien moest

bruiker centraal. Daartoe behoren tal van

de omringende dokken. De ronde vormen

Hadid Architects ontvlucht uit de strengheid

BURO II & ARCHI+I was bij de bouwheer

er langs beide zijden ruimte vrij worden

aangeraden door een andere klant. Hij

gelaten ten opzichte van de buren. Gezien

kwam bij hen met de vraag naar een gloed-

het vrij omvangrijke programma, was er

nieuw en duurzaam kantoorgebouw waarbij

geen andere optie dan te werken met

de tevredenheid van het personeel belang-

verschillende verdiepingen. Een tweede
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de bouwkundige tekeningen, details en be-

planning de werken uit te voeren," preci-

tot een maakbaar gevelsysteem te komen,

stekken op voor de aanbesteding. Tijdens

seert Gert Biebauw. "Door de randvoor-

hebben we het patroon in samenspraak met

de uitvoeringsfase behoudt Bureau Bouw-

waarden en de beperkingen onder de loep

Zaha Hadid Architects gewijzigd naar een

techniek de leiding over het ontwerpteam

te nemen, zijn we samen met Zaha Hadid

combinatie van verschillende projecties en

en zit het de werfvergaderingen voor.

Architects tot een gerationaliseerd gevel-

zijn er aanpassingen aan het volume doorge-

ontwerp gekomen. Dat is een heel aange-

voerd. Die aanpassingen zijn minimaal, maar

De gevel -

name samenwerking geworden, waarbij wij

verbeteren in grote mate de bouwtechniek."

gebruik van materialen optimaliseren

wederzijds heel open met elkaar hebben

Het wedstrijdontwerp was gebaseerd op

Antwerpen is behalve een wereldhaven

gecommuniceerd." Concreet heeft Gert

het gebruik van driehoeken van 1 meter zij-

eveneens het wereldcentrum voor diamant.

Biebauw met zijn team onderzocht hoe

de. De maatvoering van 1 meter had onder

Het bijzondere gevelontwerp, dat de illu-

het gevelpatroon gerealiseerd kan worden

andere te maken met brandveiligheidseisen

sie van een reusachtige geslepen diamant
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om brandoverslag van een verdieping naar

schept, is een elegante invulling van de vraag
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een bovenliggende te vermijden. Deze rit-

om een prestigieus gebouw op te richten.

beperken, hebben zij een geprefabriceerd

mering leidde tot een gevel met zeer veel

De gevel bestaat uit driehoekige vlakken

systeem vooropgesteld dat het bijkomende
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die verschillende projectielijnen creëren die

voordeel van een kortere werfperiode op-
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door een heel onregelmatig volume lopen.

levert. Het ontwerp vereist wel extrusie op

een van de brandveiligheidsmaatregelen

In de ontwerpfase heeft Bureau Bouwtech-
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voor het gebouw bestond uit een volledige
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bijzondere zichten die alleen mogelijk zijn

van Binnenlandse Zaken een afwijking toe-
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sprinklerinstallatie, heeft het Ministerie
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Bureau Bouwechniek i.s.m. Zaha Hadid Architects

Elisabeth Center Antwerp met Simpson

een technisch uitvoerbaar en goed gereali-

De kleine dakvensters bovenop het Hansa-

Haugh & Partners Architects of ook nog de

seerd project, door onze specifieke kennis

gebouw lijken met hun gefacetteerde vorm

renovatie van het Koninklijk Museum voor

eraan toe te voegen." De andere gespeciali-

uit te vlinderen in het driehoekige spiegel-

Schone Kunsten van Antwerpen met KAAN

seerde bureaus die in de tijdelijke vereniging

glas van het frivole nieuwe bouwwerk.

architecten. "Wij noemen ons wel eens de

zijn opgenomen voor de architecturale ont-

kameleons van de architectuur. We gaan

wikkeling van het Havenhuis, zijn de studie-

ons telkens opnieuw inleven in uiteenlopen-

bureaus Ingenium voor speciale technieken

van het militair aandoende Duitse gebouw.
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Bureau Bouwtechniek geeft met zijn naam

de concepten, waarvoor wij bijvoorbeeld

en Mouton voor stabiliteit.

duidelijk aan waarvoor het staat: een

de detaillering gaan uitdenken," vertelt Gert

Een videoanimatie van het project staat op

technisch ontwerp- en adviesbureau voor

�ie���� o�er de profi�erin� ��n �et ��re���

https://vimeo.com/49828384.

architectuur, technische en duurzame reno-

"Wij baseren ons steeds op de schetsboe-

vaties en technisch advies. Op zijn portfolio

ken van zowel de buiten- als de binnenkant

prijken nog meerdere grote realisaties in

van het gebouw om de geest van het con-

Antwerpen, waaronder het MAS samen

cept te kunnen vatten. Ons bureau is gespe-
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met Neutelings Riedijk Architecten, het

cialiseerd in het vertalen van die intentie in
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