
BEL€20 – INT€25

276

Architecture in Belgium

Building Sites Provinciehuis Antwerp, Book Tower Ghent, BNP Paribas Brussels + Interview Peter Märkli

0 2 7 6 0

Februari/Maart 2019

0 977137 550701



1

 05  Edito Lisa De Visscher
 06  Automated Pallet Storage, Erps-Kwerps Photo Jeroen Verrecht
Op-Ed 09  Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Véronique Patteeuw
Agenda 12  Marte.Marte Gitte Van den Bergh
 15  Agmen Roxane Le Grelle
 16  Vers.a Lara Molino
 18  Murmuur Gitte Van den Bergh 
 20  Ouest Lara Molino
 22  Cultuurhuizen Gitte Van den Bergh

Building Sites 26  xdga, Provinciehuis, Antwerp Pieter T’Jonck
 34  Robbrecht en Daem, Book Tower, Ghent William Mann
 42  Pierre Hebbelinck – Hart Berteloot, Scène nationale, Chalon-sur-Saône Cécile Vandernoot
 48  AgwA, School Karreveld, Molenbeek Mathias Bouet
 54  Baumschlager Eberle Architekten, bnp Paribas Fortis, Brussels Michael Bianchi
 60  Francesca Torzo, z33, Hasselt Pieter T’Jonck
 66  Bogdan & Van Broeck, Truss, Molenbeek Guillaume Vanneste
 72  Beguin-Massart, mad Musée, Liège Benoît Molherat
Interview 78  Peter Märkli Lisa De Visscher
Projects 84  Gafpa, g1211 Landhouse, Brakel Mathias Bouet
 88  Raamwerk, Wolterslaan, Ghent Gitte Van den Bergh

 93  Product news

Student 100  Prize Van Hove 2018 Apolline Vranken
 102  Euregional Prize for Architecture 2018 Apolline Vranken
#001 105  Marc Nagtzaam, Standaertsite, Ledeberg Hans Maes and Joep Gosen

276



A+ Architecture In Belgium!Tweemaandelijks tweetalig tijdschrift, ISSN 1375-5072, Jaargang 46 (2019) N1

Michael Bianchi 
is architect en vennoot bij 
L’escaut. Hij is docent aan de 
Université de Liège. Hij is 
eveneens opiniemaker voor het 
radioprogramma Les glaneurs 
van Fabrice Kada op Musiq3.

Mathias Bouet 
studeerde in 2016 als architect 
af aan de Faculté d’Architecture 
La Cambre/Horta van de ulb. 
Zijn eindwerk handelde over 
rotondes. Bouet werkt samen 
met het Brusselse bureau v+.

Joep Gosen 
is ingenieur-architect, schrijft 
voor a+, ArchiNed en fotografeert 
architectuur en landschap. In 
opdracht van Ar-Tur maakte hij 
in 2016 een beeldcolumn over 
architectuur in de Kempen.

Hans Maes 
is zelfstandig architect en 
blogger op Instagram. 

 In het verleden maakte hij 
tentoonstellingen voor 

 Stad en Architectuur en 
Architectuurwijzer, waaronder 
de ‘Nieuwe Nuchterheid’.

William Mann 
is medeoprichter van 
Witherford Watson Mann 
Architects (Londen) en auteur 
van verschillende essays 

 over architectuur en 
stedenbouw. Zijn essay 

 ‘A Latecomer Imagines the 
City’ werd recentelijke 
gepubliceerd in het sage 
Handbook of the 21st Century City.

Benoît Molherat 
is afgestudeerd aan de Ecole 
d’Architecture et de Paysage de 
Lille. Hij werkte als architect 
bij Rotor in Brussel. 

 Hij reflecteert en schrijft over 
de relatie tussen het fysieke 

 en het intellectuele in de archi-
 tectuur en de beeldende kunst.

Lara Molino 
studeerde in 2015 af als 
architect aan de Faculteit 
Architectuur van La Cambre 
Horta ulb. Tijdens haar studie 
richtte ze zich op de repre-

 sentatie van architectuur, 
 ook het onderwerp van haar 

eindwerk. Ze werkte bij 
verschillende architectenbu-
reaus en aan diverse 
architectuur tentoonstellingen.

Véronique Patteeuw  
is docent aan de Ecole Natio-

 nale Supérieure d’Architecture 
et du Paysage de Lille en 
visiting professor aan de KU 
Leuven. Ze zetelt in de redactie 
van oase, Journal for Architecture.

Pieter T’Jonck 
is architect en schrijft voor 
diverse kranten, tijdschriften 
en boeken in binnen- en buiten-
land over architectuur, 
beeldende kunst en podium-

 kunsten. Hij werkt voor Klara 
Radio en was hoofdredacteur 
van a+ in 2015–2016.

Cécile Vandernoot 
is architect, freelance 
journalist en docent-onderzoe-
ker aan de Faculté 
d’architecture ucl–loci in 
Brussel.

Guillaume Vanneste 
is bouwkundig ingenieur, 
docent en onderzoeker aan de 
faculteit Bouwkunde van de 
universiteit van Lou-
vain-la-Neuve (ucl). Als 
mede-oprichter en vennoot van 
vvv doet hij onderzoek naar 
stedenbouw in diffuse 
gebieden. 

Gitte Van den Bergh 
behaalde een master Neder-

 lands en Theater-, Film- 
 en Literatuurwetenschappen in 

2011. In 2015 studeerde ze met 
haar masterproef Architectuur en 
Film af als architect aan de Uni-
versiteit Antwerpen. Sinds 2016 
werkt ze bij re-st, en is 
redactielid van a+.

Apolline Vranken 
is architect afgestudeerd aan 
La Cambre–ulb en is 
verantwoordelijk voor het 
home for less-project 
(modulaire en tijdelijke 
huisvesting voor daklozen). 

 Als auteur van het boek 
Beguinages feminist architecture 
pleit ze voor een gelijke stad 
van mannen en vrouwen.
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Je maakt het maar zelden mee dat een aannemer vlak 
voor de winterstop een frietkraam laat aanrukken 
op de werf voor een babbel met alle medewerkers, 
arbeiders, de architect en de opdrachtgever. Even 
ongewoon is dat de architect elke onderaannemer 
en werkman bij naam kent. Maar zo gaat het er dus 
aan toe bij de bouw van de nieuwe vleugel van de 
kunsthal z33 in Hasselt. Architect Francesca Torzo is 
beste maatjes met haar werfleiders van de combina-
tie Houben-Belemco – ondanks een aanbesteding die 
erg moeizaam verliep en veeleisende detailleringen.

 
Pieter T’Jonck – Foto's Kristof Vranken

Zware procedure,
straf resultaat
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EN It is rare for a contractor to have a chip shop erect-
ed on the building site right before the winter break 
for a chat with the employees and workers, the archi-
tect and the client. It is just as rare for the architect to 
know every subcontractor and worker by name. But 
that is the way things went when building the new 
wing of the Z33 art hall in Hasselt. Architect Frances-
ca Torzo is best friends with the site managers of the 
temporary association Houben-Belemco – despite a 
laborious tender process and demanding detailing.



Nadat de Italiaanse Francesca Torzo in 2012 de internatio-
nale wedstrijd voor de verbouwing van z33 won, begon een 
ware lijdensweg. De eerste aanbesteding viel immers bijzon-
der slecht uit. De laagste bieder overtrof de raming van 6 
miljoen euro met maar liefst 1 miljoen. Andere aannemers 
zaten daar nog een stuk boven. Een rampscenario. Maar 
dat was zonder Torzo gerekend. Ze beet zich koppig vast in 
de cijfers. Na analyse van de offertes stelde ze vast dat de 
laagste bieder zulke belangrijke rekenfouten gemaakt had 
dat zijn bod ongeldig was. Maar ook bij de andere bieders 
ontdekte ze belangrijke anomalieën. Ze vermoedde daar-
door al snel dat de opdracht niet volledig begrepen was.
 In plaats van een nieuwe aanbesteding met een aangepast 
lastenboek uit te schrijven, koos Torzo met die wetenschap 
in het achterhoofd voor een ongebruikelijke, maar wettelijk 
correcte procedure. Ze zette met alle bieders tegelijk een on-
derhandeling op. Ze vroeg hen de hemd van het lijf om precies 
te begrijpen hoe hun prijsvorming tot stand kwam, en dokterde 
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waar nodig samen met hen alternatieven uit om de prijs te 
drukken. Zo kreeg ze ook een goed beeld van de ambitie, de 
vakbekwaamheid en de procesbereidheid van de aannemers.
De provincie Limburg, de opdrachtgever van de werken (z33 
is slechts gebruiker), kreeg het ervan op de heupen en orga-
niseerde uiteindelijk toch een nieuwe aanbesteding. Maar de 
kennis die opgebouwd was in de onderhandeling rendeerde, 
want de aannemer die toen al de beste, en meest gemotiveerde 
kandidaat bleek, bracht nu ook het meest voordelige bod uit. 
Dat stemde bovendien precies overeen met de raming. Elk 
nadeel heb zijn voordeel, ook hier dus. Torzo stelde noch-
tans scherpe eisen. Ze eiste twee werfleiders om een goede 
opvolging mogelijk te maken. Ze eiste ook dat van bepalende 
onderdelen van het gebouw, zoals de gevel, mock-ups gemaakt 
werden, als voorbeeld voor de werklui.

Huzarenstukjes
De onderhandelingsprocedure was het startpunt van een 
intense samenwerking op de werf. Dat was ook nodig, want 
de aanbesteding gebeurde met een gesloten budget. Meer 
werkzaamheden zijn geen optie, maar binnen het budget 
kan wel geschoven worden. Het leidt tot een voortdurende 
zoektocht naar optimale uitvoeringstechnieken. Torzo doet 
haar duit in het zakje door de aannemer veel teken- en 
rekenwerk uit handen te nemen, maar daar staan van zijn 
kant inventieve oplossingen tegenover.
 Een voorbeeld van die intensieve samenwerking is de gevel-
bekleding met donkerrood-paarse, ruitvormige tegels. Torzo 
stond erop dat de gevel een ‘echte’ muur zou zijn, zoals de muren  
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Section Aa

Architect 

Francesca Torzo  
architetto

Website 

francescatorzo.it
Official project name 

Z33 house for  
contemporary art

Location 

Hasselt, Belgium

Programme 

Contemporary art 
gallery

Procedure 

Competition, 1st prize
Client 

Z33 – Provincie Limburg
Lead contractor 

THV Houben Belemco 
Houben

Structural engineering 

Conzett Bronzini – ABT 
Belgium

Services engineering 

Luca Pietro Gattoni
Supplier 

Reynaers Aluminium 
(façade aluminium 
window and door profile 
systems), Knauf (façade 
bonding layer)

Completion 

Under construction
Total floor area 

4,664 m2

Budget 

€ 6,973,8 8 4.30  
(excl. VAT and fees)
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van de historische gebouwen in de buurt. Ze wilde daarom 
niet dat de tegels op isolatie geplakt werden. Dilatatievoegen 
wilde ze evenmin. Daar kwam heel wat onderzoek aan te pas. 
Jan Boelen van z33 herinnert zich hoe vertegenwoordigers van 
de tegelfabrikant uit Denemarken, van mortelproducent Saint 
Gobain Weber en van het wtcb op een zondagavond in een 
restaurant samenkwamen om de complexe technische details 
van de mortelsamenstelling en muurwapening door te spreken. 
Zo’n werk vergt ook uiterste precisie in de plaatsing, want er is 
nauwelijks speling op de tegels. De uitvoerders glunderen dan 
ook van trots als ze uitleggen hoe alles tot op de millimeter 
klopt, en dat bij een gevellengte van wel 50 meter. 

 Het is niet het enige huzarenstukje op deze werf. Recente-
lijk ontwikkelde Torzo samen met onderaannemer Vangrie-
ken een nieuw type branddeur, die getest en goedgekeurd 
raakte. Ook aan de bekisting van de plafonds in de expo-
zalen met hun golvende vormen kwam heel wat technisch 
vernuft te pas. De bekisting werd door een cnc-machine 
uitgesneden uit ps-platen die dienden als verloren bekisting. 
Het resultaat is behoorlijk spectaculair.
 Maar het mooiste is misschien wel dat het gebouw er 
ondanks, of misschien net dankzij, al dat vernuft, helemaal 
niet gezocht of opzichtig uitziet, maar zich op een vanzelf-
sprekende manier voegt naar het stratenweefsel in deze 
historische wijk van de stad. Maar dat is een ander verhaal. 
Wordt vervolgd.  

z33 will reopen to the public 
mid-September 2019. Follow the 

renovation via #z33builds and 
#z33be.
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