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gebouw op maat
Dat een architect een huis met een keuken, een badkamer en een open haard tot een
goed eind brengt, zou een evidentie moeten zijn. Maar wat als zijn klanten mensen
zijn in een van de moeilijkste fases van hun leven, of mensen die willen samenkomen
om hun god te eren? En wat als die klanten helemaal geen mensen zijn?
Door Nathalie Le blanc, foto’s Annelie Vandendael

Psychiatrisch centrum UZ Leuven
Stéphane Beel Architecten
‘We hebben altijd voor ogen gehouden dat mensen
hier komen om te genezen’, legt architect Stéphane
Beel uit. ‘A rchitectuur gaat over sfeerschepping, en
wij wilden een gebouw dat een ander gevoel geeft dan
een doorsnee ziekenhuis. Aan de buitenkant kozen
we voor een witte steen, wat een klassiek ziekenhuis
suggereert. Zo’n klinisch en professioneel gebouw
heeft iets geruststellends: hier kun je met een psychiatrisch probleem terecht. Eenmaal binnen verandert
die eerste indruk, en wordt het een plek om tot rust te
komen. Een van de vragen van de opdrachtgever was
het beperken van de prikkels. Wie hier komt, moet
met zichzelf bezig zijn, zonder afleiding. Daarom
hebben we aandacht besteed aan de akoestiek, een
ondergewaardeerd element in architectuur. Als die
slecht is, is dat ontzettend storend. De vloeren zijn
bekleed met tegels die rubberachtig en dempend zijn,
de binnenmuren zijn opgetrokken uit geperforeerde
baksteen en de kleuren zijn gedempt. De mensen
geven kleur aan het gebouw.’
‘Wayfinding is nog zoiets. Aanvoelen waar je naartoe
moet in een gebouw is ontzettend belangrijk voor de
sfeer. Op een moeilijk moment, als je onzeker bent
en zorgen aan je hoofd hebt, is het belangrijk dat je
bijna als vanzelf naar de juiste plek geleid wordt.
Architectuur kan rust en duidelijkheid brengen. Een
gebouw als dit moet patiënten het gevoel geven dat er
voor hen gezorgd wordt. Ze zitten hier niet op hotel,

het is eerder een groot huis.’
‘De omgeving is gevarieerd, je krijgt verschillende
standpunten en doorkijken. Het atrium heeft een
serredak dat open en dicht gaat, en er is het natuurlijke licht, de ervaring van de seizoenen en het
weer die allesbehalve een ziekenhuissfeer creëren.
Patiënten kunnen zich terugtrekken in hun kamer,
maar als ze buitenkomen, krijgen ze een overzicht
over het geheel. Er zijn ook onverwachte hoeken, je
kunt nog op verkenning gaan. Soms zit het ’m in de
details. Zo kozen we in het atrium voor bomen met
karakter, niet gewoon wat schaamgroen. De glazen wand tussen het atrium en de plek waar mensen
wachten voor ze bij een therapeut komen is van mat
glas, voor de privacy.’
Het psychiatrisch centrum won onlangs de Leuvense
Publieksprijs voor Architectuur. ‘Die werd uitgereikt
door schoolkinderen die het gebouw hebben bezocht.
Zij verwachtten een huis van tristesse, maar eenmaal
binnen reageerden ze helemaal anders. Leken zoals
die leerlingen hebben een andere manier van kijken
en stellen andere vragen. Vandaar dat ik trots ben
op die prijs: hij is een bevestiging van wat we wilden doen. Ook Gasthuisberg zelf is tevreden, want
we werken ondertussen ook aan het ontwerp van de
afdeling kinderpsychiatrie.’
www.stephanebeel.com
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Synagoge voor de Liberale Joodse Gemeenschap
SeArch Achitecture and Urban Planning

‘Joodse diensten
zijn anders dan
christelijke.
Rommeliger, misschien,
mensen lopen binnen
en buiten, er wordt
gepraat. Daar hebben
we rekening mee
gehouden’

Koolhaas, Liebeskind, Gehry: de
concurrentie was groot toen er een
wedstrijd werd uitgeschreven voor
een nieuwe synagoge in Amsterdam.
Maar de opdracht ging naar Search.
Er moest een nieuwe sy nagoge
komen, want de oude was verouderd
en bovendien te klein. ‘Een synagoge
is niet alleen een tempel, maar ook
een gemeenschapscentrum met klaslokalen, feestzalen en kantoren’, legt
architect Bjarne Mastenbroek uit.
‘Bij kerken en moskeeën komt vaak
pracht en praal kijken, of minaretten
en ornamenten. Het jodendom is zo
vaak een ondergrondse religie geweest,
dat ze altijd zeer discreet was. Synagogen werden dus
meestal gebouwd in een lokale stijl om niet op te vallen. De nieuwe synagoge kwam er in een modernistische wijk en kreeg dus een passende stijl, maar ze valt
wel degelijk op, omdat ze trots op een eiland aan het
water staat.’
‘We moesten met een aantal veiligheidsvoorschriften rekening houden, zoals betonnen muren en veiligheidsglas. Maar dat heeft ons niet belet om subtiel met symboliek te werken. Zo hebben we de gevel
bekleed met ronde keramische tegels, die een beetje
op een matse lijken. De tegels liggen bijna als een
tafelkleedje over het gebouw gedrapeerd, en op de
kopgevel lees je de tien geboden. Wat ook opvalt, zijn
de grote ramen aan beide kanten van het gebouw in
de vorm van een menora of zevenarmige kandelaar.
Daardoor geeft het gebouw van binnen uit licht als
het donker is en overdag creëren ze een natuurlijke
lichtinval in de gebedsruimte. Die loopt dwars door

het gebouw, van oost naar west, in de
richting van Jeruzalem. We wilden
met die gebedsruimte of sjoel terug
naar de klassieke opstelling, waarbij
de sjoelganger in het midden staat en
de gelovigen tegenover elkaar zitten.
Joodse diensten zijn anders dan christelijke. Rommeliger, misschien, mensen lopen binnen en buiten, er wordt
gepraat. Daar hebben we rekening
mee gehouden. Zo hebben we aan
weerszijden vier balkons gebouwd, die
mooi in de armen van de zevenarmige
kandelaars in de gevel passen. Zo zit je
nooit meer dan elf meter van de sjoelganger, zelfs als de tempel nokvol zit.
We hebben gordijnen voorzien om de lege balkons te
verbergen, maar die worden amper gebruikt, omdat
de balkons zelfs leeg de ruimte niet ongezellig maken.
We hebben wat moeite moeten doen om iedereen te
overtuigen van die traditionele opstelling, maar het is
gelukt. De rabbijn vormt nu echt weer het middelpunt.’
E en relig ieus gebouw is emotioneel, geef t
Mastenbroek toe. ‘Ook omdat je niet één, maar veel
opdrachtgevers hebt. Als je voor een koppel een huis
bouwt, ben je een beetje relatietherapeut, nu moesten
we vaak diplomatisch zijn. Maar ik vind het persoonlijk makkelijker om honderd mensen te overtuigen dan
twee.’
Bij de bouw van een nieuwe synagoge wordt altijd iets
van een ouder gebouw gerecycleerd, en dat was hier
niet anders. ‘De stenen rondom de hoofdingang komen
van de oude synagoge. We hebben ook de oude deuren
hergebruikt voor de hoofdingang van de sjoel, maar als
»
geschenk hebben we ze laten vergulden.’
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Olifantenverblijf Planckendael
8 office architects en landschapsarchitect Aldrik Heirman
Kan een olifant springen? Dat is het soort vraag dat
opborrelt als je een dierenverblijf in Planckendael
bouwt. ‘Niet dus’, lacht Rein Geens. ‘Maar ze klimmen wel, dus je moet de rotspartijen steil genoeg
maken. Olifanten kunnen niet tegen de vrieskou,
hebben een hekel aan tocht, kunnen bepaalde bouten los schroeven met hun slurf en werken samen
als ze iets willen bereiken, dus je moet de afsluitingen op de kracht van meer dan één dier berekenen.
Je moet alle basisprincipes in vraag stellen als je
voor een andere diersoort dan de mens ontwerpt.’
8 Office Architects won de opdracht na een wedstrijd. ‘Het ontwerpen was trial-and-error’, zegt
architect Hans Janssen. ‘De vragen bleven maar
komen. Hoe hoog kunnen olifanten reiken, hoe
groot is de kracht in de slurf, hoe dik moet de zandlaag op de vloer zijn om geen urine-insijpeling te
hebben? De ingenieur van de waterzuivering is zelfs
bokaaltjes uitwerpselen gaan verzamelen om te
berekenen hoe de zuivering er moest uitzien.’
Een olifantenverblijf is een technische machine,
maar past ook in de scenografie van een drukbezocht dierenpark. Voor dat laatste element
was landschapsontwerper Aldrik Heirman verantwoordelijk. ‘Het olifantenverblijf ligt in het
Aziatische deel van de dierentuin en de bewoners
zijn Indische olifanten, dus we haalden zowel voor
het gebouw als voor de omgeving onze inspiratie in
dat continent. Bij de olifantenstallen van Hampi,

bijvoorbeeld. Als landschapsarchitect werk je binnen een bestaande omgeving. Bomen, reliëf, een
riviertje. Daar moet je dan de andere puzzelstukjes
in inpassen. De bezoeker wil een interessante ervaring en dat geef je hem met bijvoorbeeld verschillende gezichtspunten, een dorp of een brugje. Zo
worden ze als in een film meegetrokken in het verhaal. En natuurlijk moeten ook de dieren zich goed
voelen. We wilden ze van de bezoekers scheiden
zonder duidelijke afsluiting. Rotsen, waterpartijen
en niveauverschillen lijken natuurlijker dan palen
en draden.’
‘Het spannendste moment was de eerste verkenning van de olifanten zelf ’, vindt Hans Janssen.
‘We gebruiken niet voor niets de term olifantengeheugen. Als de dieren een keer van iets schrikken,
blijven ze voor altijd uit de buurt, dus de introductie moest heel omzichtig gebeuren. Zo heeft het
even geduurd voor ze het bassin in durfden. Nu zijn
ze er helemaal thuis en je ziet goed waar ze regelmatig tegen aanschuren. Wij werken ondertussen al aan de nieuwe inkomzone van de zoo, en we
zullen ook de roofvogelvolière reconstrueren. Niet
voor roofvogels, maar voor papegaaien. Gelukkig
weten we nu welke vragen we moeten stellen.’
www.8office.eu , www.aldrikheirman.be
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