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Langer thuis wonen
met een huislift

MIES VAN DER ROHE AWARD 2022:

The Cosmopolitan, BOGDAN & VAN BROECK
BOGDAN & VAN BROECK kwam in 2014 als eerste uit de wedstrijd
met als opzet een verwaarloosd Brussels kantoorgebouw uit de jaren
60 om te vormen tot een woontoren met ook ruimte voor commerciële
activiteiten, conform de noden van deze stedelijke omgeving nabij de
Brusselse Kanaalzone en het Noordstation. De herbestemming van
het kantoorgebouw resulteerde in 130 wooneenheden plus nog eens 26
woningen dankzij een nieuw toegevoegd bouwvolume dat de overgang
maakt tussen de hoogbouw en de aangrenzende huizenrij. De grijze gevel
van het kantoorgebouw werd ontmanteld tot op de betonstructuur. Na
versteviging ging het gebouw nog drie extra verdiepingen de hoogte in,
wat het ranke silhouet benadrukt. De oost- en westgevels werden door
middel van een slanke staalconstructie voorzien van balkons. De geperforeerde witte en mobiele zonwering bepaalt tot slot mee het wisselende
en opvallende gevelbeeld. ›

Genomineerde Belgische
projecten in de kijker
Een totaal van 448 projecten uit 279 steden en 41 landen werd genomineerd voor de 2022 European
Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe award. Daaronder ook 21 projecten
in België die meedingen naar de tweejaarlijkse gegeerde prijs. Omdat in coronatijden alles net iets
anders verloopt dan gewoonlijk, gebeurt ook de selectie van de genomineerden in twee fasen. In september wordt de lijst verder aangevuld met later opgeleverde projecten. Op de bekendmaking van de
winnaars is het wachten tot april 2022. Alvast enkele Belgische genomineerde projecten in de kijker.
Tekst: Eva Goossens

Melopee multifunctioneel schoolgebouw,
Xaveer De Geyter Architects (XDGA)
XDGA werd maar liefst met twee projecten genomineerd: naast het
Provinciehuis in Antwerpen ook met dit multifunctionele schoolgebouw
Melopee, als onderdeel van de revitalisatie van een oud havengebied in
Gent. De uitdaging: het efficiënt gebruiken van de beperkte oppervlakte,
met een multifunctioneel gebouw dat ruimte biedt aan een kleuter- en
basisschool, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een
wijksporthal. Daarenboven was er nood aan speelplaatsen en buitenvoorzieningen. De oplossing werd gevonden in het stapelen van functies.
Het multifunctioneel gebouw telt vijf verdiepingen, goed voor een hoogte
van 18 meter. Niet alleen het stapelen van de specifieke binnenfuncties
– met de daarbij horende aandachtspunten op vlak van akoestiek – maar
ook de zichtbare en esthetische staalstructuur brachten heel wat bouwkundige uitdagingen met zich mee. Aansluitend op het gebouw werd er
een eveneens ‘gestapelde buitenruimte’ gecreëerd, een soort van pergola
met een staalskelet dat werd overspannen met een metalen gaas. De
groene begroeiing van de wanden, waaruit enkele grote ‘ramen’ werden
gesneden, moet – eens volgroeid – voor een intieme sfeer zorgen.

Fiche van het project

Plaats:
Architectuur:
Label:
Oppervlakte:
Jaar:
Fotografie:

Brussel
BOGDAN & VAN BROECK
toren – gemengd gebruik
2.515 m² – nuttige vloeroppervlakte: 15.075 m²
2019 (start 2014)
BOGDAN & VAN BROECK

Fiche van het project

Plaats:
Architectuur:
Label:
Oppervlakte:
Jaar:
Fotografie:

(Beeld: Koen Van Damme)

Gent
XDGA
stadsproject/schoolgebouw
2.625 m²- nuttige vloeroppervlakte: 7.680 m²
2020 (start 2017)
Maxime Delvaux

Wijndomein Valke Vleug van Vinetiq, Vincent Van Duysen Architects
Wijnbouw wint aan belang in Vlaanderen, zo ook in Liezele waar een
voormalige aspergekwekerij plaats mocht ruimen voor een wijngaard
met 17.000 wijnstokken. Met respect voor de Vlaamse traditie en typische
landbouwbedrijven in de streek verankerde Vincent Van Duysen Architects de nieuwe wijnmakerij in het bestaande landschap. Het horizontale
volume van de grote schuur, typerend voor de traditionele boerderij, werd
gecombineerd met een markant torengebouw, een polyvalent gebouw
met onder meer ook een woonfunctie. Dit geeft, samen met de schuur en
vier betonnen volumes, vorm aan het binnenerf, het hart van de wijnmakerij waar tijdens de oogst de druiven verzameld worden. Kenmerkend
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is het gebruik van zwart getint en duurzaam Europees larikshout, als
knipoog naar de zwart geteerde Vlaamse schuren. Eigentijdse architectuur, geënt op de omgeving en met oog voor wat ooit was.

Fiche van het project

Plaats:
Architectuur:
Label:
Oppervlakte:
Fotografie:

Liezele (Puurs)
Vincent Van Duysen Architects
wijnmakerij
80.000 m² - nuttige vloeroppervlakte: 1.500 m²
Koen Van Damme

The Cosmopolitan, een nieuwe landmark in de Brusselse
Skyline. (Beeld: © BOGDAN & VAN BROECK)
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Overige projecten in België, genomineerd
voor de Mies van der Rohe Award 2022:

(Beeld: ©Alain Janssens)

• Gare Maritime in Brussel (Tour & Taxis), Neutelings Riedijk
Architects
• Renovatie en uitbreiding van het Trinhall Museum in Luik, Atelier
d’architecture BEGUIN-MASSART
• Standaert-site in Gent, ae-architecten, carton123 architecten,
murmuur architecten
• iMAL, Centre des Arts, des Sciences, des Technologies, de
l'Innovation et de l'Inclusion, Central Office for Architecture and
Urbanism en NP2F
• Warotgebouw in Herent, B-ILD Architects
• Mexico, sociale woningen en park in Brussel, Vers.A
• Bibliotheek Het Predikheren in Mechelen, Korteknie Stuhlmacher
Architecten, Callebaut architecten, Bureau Bouwtechniek
• Basisschool De Linde in Zarren, FELT architecture & design
• Leietheater in Deinze, V+, TRANS architectuur
• Provinciehuis in Antwerpen, Xaveer De Geyter Architects
• VKW Community Center in Westrozebeke, URA Yves Malysse &
Kiki Verbeeck
• Cime Conductive, school voor jongeren met een handicap in
Brussel, Atelier A229
• Ursulinen, schoolgebouw in Mechelen, Label architecture
• K-Tower, woontoren in Kortrijk, Philippe Samyn & Partners
• Brabo 2 tractiestations in Antwerpen, Van Belle & Medina
• Sint Lucas School of Arts in Antwerpen, Atelier Kempe Thill
• Frans Masereel Centrum in Kasterlee, LIST, Hideyuki Nakayama
Architecture
• Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in Hasselt,
Francesca Torzo

Province Headquarters General view (Beeld: Matthias Van Rossen)

(Beeld: ©Stijn Bollaert)
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