afgiftekantoor BRUGGE1, 2e afd. maandblad JANUARI 2004 ver.uitgev. M. Felix. Koningstraat 43A, 8400-Oostende

I 2003 I Vlerick Leuven Gent Management School te Gent / Reorganisatie van het 'Groot Seminarie' tot Vlerick
Management School / LAUREAAT - Wedstrijd op uitnodiging, in samenwerking met Architectenbureau Romain Berteloot

I Katholieke Technisch Hogeschool te Dendermonde / Reorganisatie en uitbreiding van KT@ Dendermonde /
LAUREAAT - Open Oproep Vlaams Bouwmeester I Appartementen te Koksijde / LAUREAAT - Architectuurprijs 2003 Gemeente Koksijde, categorie meergezinswoningen I Administratief Centrum te Assenede / Bouwen van administratief centrum, LAUREAAT - kandidatuurstelling I Beeldkwaliteitsplan Mechelen / Opmaken van een beeldkwaliteitsplan
voor de Mechelse binnenstad en stationsomgeving / LAUREAAT - Open oproep Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met
WES I Vredegerecht Waregem / Verbouwen van bestaand gebouw tot vredegerecht, LAUREAAT - openbare wedstrijd
I Furnibo te Veurne / Bouwen van bedrijfsgebouw (kantoren + loods). Vierjaarlijkse prijs voor Architectuur van de provincie
West- / Vlaanderen 2003, selectie voor tentoonstelling I Cutaan Laser Centrum te Aalter / Polikliniek voor dermathologische en esthetische laserchirurgie I St.-Elisabeth VVO vzw te Oostende / Herconditionering en uitbreiding van rusten verzorgingstehuis I Bloso te Gent / Sport-, verblijfs- en overnachtingsaccomodaties in Bloso-centrum 'De Blaarmeersen'
/ LAUREAAT - openbare wedstrijd I Unilin Decor HQ te Wielsbeke / Uitbreiding bestaande bedrijf met nieuwe kantoren,
tentoonstellingsruimtes, auditorium, sociale ruimtes en vergaderzalen / LAUREAAT - wedstrijd op uitnodiging, in samenwerking
met arch. Belaen - Van de Loock I

Inbreidingsproject Maandagmarkt te Izegem / LAUREAAT - openbare wedstrijd
voor westvlaamse intercommunale voor Huisvestingsbeleid I Masterplan 'Sunparks' te De Haan en
Oostduinkerke / Ruimtelijke doorlichting en uitwerking van een masterplan voor beide vakantiedorpen. Implementeren van
een langetermijnvisie op verblijfsrecreatie aan de kust I Ontwikkeling site 'Talpe' te Hooglede /
Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een terrein nabij de dorpskern I Stadsadministratie en
-bibliotheek te Veurne / Restauratie en herbesteming van het als monument beschermde voormalig Cellenbroederklooster
en uitbreiding tot stadsadministratie en de stedelijke openbare bibliotheek / LAUREAAT - Openbare wedstrijd, in samenwerking
met Architectenbureau Romain Berteloot

I 2002 I Ontwikkeling van de oude vismijn en omgeving tot jach-

thaven te Zeebrugge / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - administratie waterwegen en zeewezen / LAUREAAT
Openbare prijsvraag voor ontwerpen Haven van Zeebrugge Oude Vissershaven - Renovatie Graaf Jansdijk en omgeving, in

I Gemeenschapsinstelling 'De Zande' te Beernem /
Ruimtelijk masterplan voor de gemeenschapsinstelling / LAUREAAT - Open Oproep Vlaamse Bouwmeester I Rusthuis 'Ter
Linde' te Hooglede / Verbouwen en uitbreiden van rust- en verzorgingstehuis 'Ter Linde' I Pieters Visbedrijf nv te
Brugge / Uitbreiden en renoveren van bestaande kantoren voor visverwerkend bedrijf I Telindus te Oostende / Bouwen

samenwerking met Grontmij Verschave en Paul Deroose

van kantoorgebouw voor bedrijf in datacommunicatie en informaticaverwerking / LAUREAAT - wedstrijd op uitnodiging, in samenwerking met E&L Projects I

Ontwikkeling oude site 'Structo' te Brugge / Ruimtelijk masterplan voor de herbestemming van voormalige betonfabriek 'Structo' I Masterplan 'Nijverheidstraat - Blekerijstraat' te Brugge / Opmaken
masterplan voor gemengd woonproject nabij sportcentrum te Brugge, in samenwerking met architect Pol Salens I 2001 I
Transics te Ieper / Bouwen van kantoorgebouw voor bedrijf in software en boordcomputers voor vrachtwagens / LAUREAAT
- wedstrijd op uitnodiging I Stadsbibliotheek te Poperinge / Bouwen van een nieuw complex voor het onderbrengen van
de stadsbibliotheek,

/ het stadsarchief en een tentoonstellings- en projectieruimte / LAUREAAT - openbare wedstrijd

I Uitbreiding bestaande kleuterschool te Koksijde / Uitbreiden van bestaande school met 10 kleuterklassen en
gemeenschappelijke ruimtes I Administratief centrum te Ledegem / Bouwen van gemeentelijk administratief centrum
/ LAUREAAT - openbare wedstrijd I Biognost te Bissegem / Bouwen van bedrijf voor distributie en productie van diagnostica voor de klinische, voedings- en researchlaboratoria / GESELECTEERD Prijs van de provincie West-Vlaanderen

I Wever & Ducré nv te Roeselare / Uitbreiding van bestaand bedrijf, fabrikant lichtarmaturen, met kantoren en showroom I 2000 I Joris Ide te Zwevezele / Uitbreiding van bestaande bedrijf met directiekantoren en showroom I 1999 I Polyvalente zaal 'Europahal' te Tielt / Bouwen van polyvalente zaal, 2000 gebruikers,
± 3.620 m² I 1998 I Kleuterklassen en overdekte speelruimte te Roeselare / Bouwen van 8 kleuterklassen,
Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen

polyvalente overdekte speelruimte en didactisch lokaal / LAUREAAT - 'Euro-Belgian Architectural Award 1998' - Openbare

I 1995 I Parochiekerk Heilige Godelieve te Roeselare / Bouwen van een nieuwe kerk, inclusief ontwerp volledige inrichting en meubilering I 1994 I Buro Modern nv te Waregem / Toonzaal en burelen voor bedrijf in
kantoorbenodigdheden I Polyvalente zaal 'De Gulden Zonne' te Hooglede / Bouwen van nieuwe polyvalente zaal

gebouwen

met bijhorende cafetaria, conciërgerie, muziekrepetitieruimten, toneelzaaltjes en kleedruimten / Provinciale Prijs voor
Architectuur - Niet-stedelijke architectuur, eerste premie en bronzen ereplaket van de provincie West-Vlaanderen

REFERENTIES

BURO II

VRIJDAG 16 januari 2004 - om 20:30u
!!! Plaatswijziging:

in Vlerick Management School,
Reep 1, 9000 Gent.

BURO II
Buro II en Buro Interior vormen samen een dynamische groep, in korte tijd uitgegroeid tot een architectenbureau met momenteel een 85 - tal medewerkers.
Het handelsmerk is op een prijsbewuste en cliëntgerichte manier hedendaagse en tijdloze
architectuur te realiseren, met een bijzondere aandacht voor de leefkwaliteit van de
gebruikers.
Vooral in dit laatste heeft Buro I een belangrijke inbreng.
Vanuit de bekommernis voor een kwaliteitsverhogende aanpak en voor duurzaam en toekomstgericht bouwen, vormen 4 aandachtspunten de leidraad: sterke architectuurconcepten (droom), technische perfectie (uitvoering), prijsbewuste aanpak (cijfers) en
open samenwerking met opdrachtgevers, uitvoerders en collega's (team).
Goede architectuur kan alleen als deze vier krachten in evenwicht worden gebracht. De
architectuur van Buro II balanceert op een bescheiden manier tussen droom en efficiëntie.
www.buro2.be

Gelieve vooraf in te schrijven op Archipel secretariaat:
Fazantenlaan 30 / St-Andries Brugge
Openingsuren secretariaat: MA en WO van 9:00 tot 18:00u.
Tel: 050 / 322.420
Fax: 050 / 322.421
E-mail: info@archipelvzw.be
inkom leden gratis /
niet leden (ook partners van leden) 7€ / studenten 5€
De routebeschrijving en nabije parkings kan men terugvinden op www.vlerick.be/about/reep_visitors.htm

In het kader van een nieuwe reeks kleinschalige lezingen
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JOHAN LAGAE OVER “KOLONIALE ARCHITECTUUR IN CONGO”

Vlerick Leuven Gent Management School
Gent

Woning V.
Sint-Michiels-Brugge

RECENTE PROJECTEN:
Vlerick Leuven Gent Management School, Gent
Het Groot Seminarie, een neogotisch gebouw uit het begin van de twintigste eeuw straalde
tot voor kort door zijn gesloten karakter een kloosterlijke ontoegankelijkheid uit, waar enkel
de voorgevel zich naar de buitenwereld richtte. De omvorming van het pand tot nieuwe
campus voor de Vlerick Leuven Management School opent de site voor het publiek. Het
'campusplein' begeleidt je via een immense trap naar het onthaalniveau. De glazen gevel
zorgt voor de openheid naar het plein. Hier is de architecturale ingreep zichtbaar. Een
nieuw betonskelet is als draagstructuur tussen de bestaande gevels van het middenblok
gebracht. Dit creëert een polyvalentie binnen het bestaande volume; daardoor is in de
twaalf meter brede kolommenvrije ruimte voldoende bewegingsvrijheid om de nieuwe functies en technieken optimaal te integreren. Deze concentratie van de ingreep zorgt ervoor
dat de overige vleugels van het pand van ingrijpende verbouwingen gespaard bleven; daar
is de invulling basic en het accentueert het contrast met de bestaande sfeer. De binnentuin
achter de middenvleugel is een oase van rust, in schril contrast met het semi-publiek campusplein, waar de rationeel opgeleide studenten elke dag geconfronteerd worden met de
droomwereld van Panamarenko.
In samenwerking met architektenburo R. Berteloot.

Masterplan Nijverheidsstraat - Blekerijstraat, Assebroek-Brugge
Het terrein ligt op een wandelafstand van het stadscentrum van Brugge. Vanaf een bepaalde hoogte heeft men een prachtig zicht op de stadstorens. Dit uitzicht is een sterke troef op
het terrein en geeft de aanleiding tot de ontwikkeling van appartementstorens. Als compensatie voor de bouwhoogte werd een belangrijke open groene ruimte voorzien.
Voor de open ruimte werden de troeven van het terrein met zijn grachtenstructuur en knotwilgen aangewend. Het bestaande groen organiseert het project. De behouden grachten
zorgen voor een natuurlijke afvoer van het oppervlaktewater. Een gordel van woningen
maakt de overgang naar de omliggende bebouwing. Fiets- en gemotoriseerd verkeer worden gescheiden. Het concept voorziet vier zones bewoning met een eigen typologie: een
aansluitingszone met rijwoningen in het zuidwesten, wonen aan de groene centrale zone,
condominia (vier woningen in een volume), en acht appartementstorens palend aan de
Bloso site. Door een verschillende uitwerking krijgt elke woonvorm een individualiteit.
In samenwerking met architect Pol Salens.

Masterplan Nijverheidsstraat - Blekerijstraat,
Assebroek - Brugge

Woning V., Sint-Michiels-Brugge
De woning gaat een confrontatie aan met haar bosrijke omgeving. Om de woning zuid te
oriënteren is het achteraan het terrein ingeplant, evenwijdig met de straat. De oprit begeleidt je naar de inkom aan de achterzijde. Deze gevel is zeer gesloten, in contrast met de
open voorgevel. Zo is er een maximale openheid naar de omgeving zonder aan geborgenheid en privacy in te boeten. Grote glasvlakken met geïntegreerde vaste luifels bepalen het
architecturale beeld en concept; de bewoner voelt zich 'tussen de bomen'. Het terrein
wordt maximaal benut, doordat alle functies lineair gespreid worden. Doorgedreven eenvoud in plan en gevelopbouw zorgt voor herkenbare ruimtes met simpele looplijnen waarbinnen men zich makkelijk oriënteert.

Telindus nv, Oostende
Zakenkantoor voor bedrijf in datacommunicatie en informaticaverwerking, wedstrijd op uitnodiging - laureaat, in samenwerking met E&L Projects.
Het gebouw manifesteert zich als een wit volume. De autosnelweg is een bepalende
omgevingsfactor voor de inplanting en de architectuur van het gebouw. Het gebouw is een
signaal naar de autosnelweg toe en schermt de rustige groenzone aan de noordzijde af
van de drukke verkeersader. De geslotenheid aan de zijde van het snelle verkeer houdt het
lawaai en de zon tegen, en staat in schril contrast met de open zijde in het noorden langswaar men het gebouw uiteindelijk benadert. De grote openheid geeft meteen ook de
transparantie van het bedrijf gestalte. Een streng geconcipieerde voortuin bezorgt aldaar
de nodige omgevingskwaliteit. Bij het binnenkomen versterkt een vide met zenitaal licht de
opbouw van het gebouw. Enerzijds is er het hoger gesloten volume met diensten en afgesloten bureelfuncties; anderzijds voorziet een lager volume twee open werkplateaus. De
vide brengt centraal in het gebouw licht en luchtigheid, en bundelt de circulatie. De rationele industriële structuur zorgt voor een flexibele invulling; een open plan. De eenvoud van
de volumes wordt aangevuld door de detaillering van de glazen gevels.
Zo ontstaat een functioneel kantoorgebouw, flexibel naar de toekomst, gericht op zijn
omgeving.
In samenwerking met E&L Projects

Campus Technische School KTA, Dendermonde
Laureaat Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het wedstrijdprogramma omvatte
een onderzoek naar een ruimtelijk masterplan en de inplanting van een klassengebouw
van circa 3200 m² in een eerste en 1800 m² in een tweede fase.
Momenteel zijn de verschillende vestigingen van het KTA over de stad verspreid. In de toekomst worden zo veel mogelijk scholen gecentraliseerd op de campus aan de historische
vesten van de stad Dendermonde. Het masterplan omvat naast de nieuwe klaslokalen ook
de bestaande, te renoveren gebouwen, met bijkomende praktijkateliers en eventueel een
sporthal. De bestaande campus ontbreekt momenteel structuur en identiteit. Het voorgestelde masterplan legt de nadruk op compact bouwen op de juiste plaats, zodat de uitzonderlijke omgevingskwaliteiten zo goed mogelijk benut kunnen worden. Ook houdt het maximaal rekening met de correcte stedenbouwkundige analyse, de relicten van de historische
stadswal, het sobere architecturale concept en de aanzetten voor een procesmatige aanpak.
Campus Technische School KTA,
Dendermonde

Alle nieuwe gebouwen verkrijgen een autonomie en kunnen in fases gebouwd worden. De
afwisseling van gebouwen en open ruimtes draagt bij tot de creatie van een eenvoudige
structuur, die toelaat de verscheidenheid in programma en oppervlaktes op een overzichtelijke manier te organiseren. De nieuwbouw van de eerste fase, ontworpen rond een 'cour
carré', maakt het mogelijk om op een soepele manier aan de zeer diverse vereisten en
ruimtebehoeften te voldoen.
De nadruk wordt gelegd op duurzaam bouwen: rationele opbouw, flexibiliteit, energievriendelijkheid, eenvoudige en onderhoudsvriendelijke low-tech oplossingen en functionele en
kwaliteitsvolle buitenruimtes.

Strakke budgetbewaking
en strikte planning vormen belangrijke randvoorwaarden in de opdracht.
Samen met de opdrachtgevers en de gebruikers
wordt de architectuur
getoetst aan de gewenste
onderwijsconcepten en
pedagogische uitgangspunten en ontwikkelingen; samen wordt gewerkt aan een toekomstgerichte school. De realisatie van het project zal in verschillende fases en autonoom gebeuren. De start van de werken is voorzien
in het voorjaar van 2004.
Campus Technische School KTA,
Dendermonde

Furnibo, Veurne
Furnibo is een bedrijf voor algemene bouwwerken, industriebouw, milieu- en utiliteitsbouw,
met specialiteit betonbouw. Het bedrijfsterrein wordt afgebakend door een 2.80 meter hoge
betonwand, een in korte tijdspanne opgetrokken prefab loods en het kantoorgebouw. Het
basisconcept van het 13.00 x 13.00 x 16.50 meter vertikale kantoorvolume, waarvan de
binnen - en buitenwanden volledig ter plaatse in zichtbaar beton zijn gegoten, benut maximaal de mogelijkheden van zelfnivellerend en zelfverdichtend beton (Rheo Dynamic
Concrete). Ontwerpbeslissingen betreffende gevelopeningen, stabiliteit en detaillering van
het massieve volume zijn een rechtstreeks gevolg van de karakteristieke kenmerken van
dit materiaal. Door de betonnen gevelmassa van de bovenliggende verdieping als balk te
gebruiken kunnen gevels brede openingen bevatten. De randen van het gebouw zijn ter
hoogte van de vierkante ramen op de hoeken 'gedematerialiseerd' door de hoek van twee
gevelvlakken scherp te stellen. Op die manier kan beton ook een lichtheid uitstralen. Alle
gevelopeningen zijn logisch bepaald: een brede strookopening in de noordgevel waar de
werkposten gesitueerd zijn, geslotenheid naar de zuidzijde, behalve op de benedenverdieping waar de inkomzone gesitueerd is. Boven deze
teruggetrokken inkomgevel is binnen het volume
een 'vide in buitenlucht' gecreëerd, de beglaasde gevel
geeft een zicht op de binnenzijde van de betonnen buitenschil dat de kantooruimte afschermt van het zuiderlicht. Het kantoorgebouw bereikte in drie stortfases van
telkens 5.50 meter de totale hoogte van 16.50 meter.

Furnibo,
Veurne

Furnibo,
Veurne

Kennedy Hotel,
Kortrijk

Kennedy Hotel,
Kortrijk

Biognost bvba,
Bissegem.

Kennedy Hotel, Kortrijk
Het onthaal van Hotel Kennedy is zeer ruim en luchtig opgevat. Het zicht op de patio achterin zorgt voor een groen en rustig accent. De inkomhall fungeert niet enkel als onthaal voor
hotelgasten, maar ook als ontmoetingsruimte voor en na seminaries, waar kan worden nagekaart in een ongedwongen sfeer. Het onthaalgedeelte maakt de verbinding tussen het restaurant en de seminariezalen. De sobere en strakke lijnvoering van het ontvangstgedeelte
contrasteert sterk met het warme, gezellige restaurantgedeelte, maar vullen elkaar perfect
aan. Het uitbreiden van het bestaand hotel (verhoging van de capaciteit van 48 naar 64
kamers), gekoppeld aan het uitbreiden van het restaurant en de keuken, kreeg een alomvattende aanpak door de symbiose tussen Buro Interior en architectenbureau Buro II.
Het restaurant, dat onafhankelijk van het hotel kan functioneren, vormt door zijn beheerst
materiaal- en kleurgebruik een rustpunt voor de hotelbezoeker. De warme rode kleur achter
de balie wordt herhaald op de buffetwand in het restaurant. Er kan binnen een gezellig kader
gedineerd worden, weg van alle drukte eigen aan het hotelgebeuren.

Biognost bvba, Bissegem
Bouwen van een biotechnisch bedrijf met stockageruimte en kantoren op een kavel gelegen
in een KMO-zone. Architectuur kan een legitiem middel zijn voor het uitdragen van de corporate identity van een bedrijf. De werkomgeving wordt 'verhuiselijkt': een aangename ruimte om klanten te ontvangen, transparantie vanaf onthaal tot kantoren, een 'buiten'ruimte als
een terras bij een leefruimte. Deze relatie binnen-buiten wordt hier versterkt door het hout
van het parket binnen door te trekken in de houten beplanking op het buitenterras. Vanuit het
terras valt licht tot in de productie- en opslagruimte.
Een eenvoudig modulair skelet wordt omhuld door lichtgrijs gezuurde architectonische
betonpanelen. Heldere en eenvoudige uitgangspunten en leesbare ontwerpbeslissingen leiden tot de essentie. Er is geen plaats voor overvloed, het gebouw niet onnodig gecompliceerd.

Ontwikkeling oude site 'Structo', Brugge
Onderzoek naar de herbestemming van de voormalige betonfabriek Structo aan de Damse
Vaart in Brugge. In overleg met en samenwerking met de stad Brugge en de opdrachtgevers,
zijn de resultaten geresumeerd in een ruimtelijk masterplan. Dit omschrijft in onderlinge
samenhang de typologie van de woningen, de gewenste dichtheden, de vermenging van
bestemmingen, de ontsluiting en interne circulaties op de site, de dimensies en inplanting
van de gebouwen, de ondergrondse constructies... Deze verdere verfijning van het BPA laat
toe de volledige zone in functie van de markt, in verschillende fasen te ontwikkelen zonder
het globale concept uit het oog te verliezen.

Gelieve vooraf in te schrijven op Archipel secretariaat:
Fazantenlaan 30 / St-Andries Brugge
Openingsuren secretariaat: MA en WO van 9:00 tot 18:00u.
Tel: 050 / 322.420
Fax: 050 / 322.421
E-mail: info@archipelvzw.be
inkom leden gratis /
niet leden (ook partners van leden) 7€ / studenten 5€
!!! Plaatswijziging: in Vlerick Leuven Gent Managment School, Reep 1, 9000 Gent.
De routebeschrijving en nabije parkings kan men terugvinden op www.vlerick.be/about/reep_visitors.htm
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JOHAN LAGAE
OVER “KOLONIALE ARCHITECTUUR IN CONGO”

Archipel nodigt, in het kader van een nieuwe reeks kleinschalige lezingen in ‘t Leerhuys,
Johan Lagae uit voor een voordracht over “Koloniale architectuur in Congo”. Hieronder
lees je een korte biografie van de spreker en een introductie op zijn lezing.

BIOGRAFIE
Johan Lagae studeerde in 1991 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de Gentse
Universiteit. Na enkele buitenlandse studieverblijven en een stage bij architect Dirk De
Meester werkte hij een tijdlang als projectmedewerker van de vzw Architectuur als Buur te
Gent. Sinds 1994 is hij verbonden aan de vakgroep architectuur en stedenbouw van de
Universiteit Gent, waar hij voornamelijk onderzoek verricht in het domein van de 20ste
eeuwse architectuurgeschiedenis, onder meer rond architectuur in de kolonies en rond
wereldtentoonstellingen. Hij publiceerde in diverse, hoofdzakelijk internationale tijdschriften
(Feit & Fictie, Third Text, Docomomo Journal,…), schreef bijdragen in talloze boeken en
tentoonstellingscatalogi (o.m. het recent verschenen Repertorium van de architectuur in
België van 1830 tot heden), en stelde een overzichtscatalogus samen over de FransBelgische architect Claude Laurens, die in 2001 verscheen in de reeks Vlees en Beton.
Begin 2002 behaalde hij een doctoraat met een proefschrift getiteld "Kongo zoals het is".
Drie architectuurverhalen uit de Belgische kolonisatiegeschiedenis (1920-1960).
Momenteel werkt hij mee aan de voorbereiding van een grootschalige tentoonstelling over
het koloniale verleden van Congo, gepland voor 2005 in het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika (Tervuren).

" Koloniale architectuur in Congo.
Een vergeten bouwpatrimonium en een 'gedeeld' erfgoed "
Hoewel internationaal een toenemende belangstelling valt te bespeuren voor het patrimonium uit de koloniale periode, is het bouwkundig erfgoed van de voormalige Belgische
kolonie nog nauwelijks bekend. Nochtans betreft het een uitzonderlijk rijk erfgoed, dat zich
via tal van invalshoeken laat benaderen.
In deze lezing, die zal geïllustreerd worden met heel wat historisch én recent beeldmateriaal, wordt op thematische wijze gegrasduind doorheen de architectuurgeschiedenis van
het koloniale Congo. Daarbij zal duidelijk worden dat historisch onderzoek over dit bouwkundig erfgoed een andere kijk op de gecanoniseerde Belgische architectuurgeschiedenis
mogelijk maakt. Het zijn niet in de eerste plaats de 'grote figuren' uit het moederland die in
Congo het meest actief zijn geweest.
Daarenboven hadden ontwikkelingen en debatten over de architectuurdiscipline in het
moederland weliswaar vaak, maar niet altijd een weerslag in Congo.
Tegelijk biedt zo'n onderzoek kansen tot een alternatieve lectuur van de Belgische kolonisatiegeschiedenis. Aan de hand van concrete voorbeelden zal immers worden getoond dat
de structuur van het koloniale stedelijk weefsel of de planopbouw en vormgeving van individuele gebouwen, maar ook het gebruik van de door stadsplanners en architecten ontworpen ruimtes soms op frappante wijze duidelijk maken hoe het Belgische koloniale project in
de praktijk werd geïmplementeerd en of deze implementatie al dan niet 'geslaagd' was.
In deze lezing zal met andere woorden niet alleen de rol van architecten, maar ook die van
opdrachtgevers en diverse gebruikersgroepen aan bod komen.
Ook zal worden ingegaan op het ambiguë erfgoed-statuut van de koloniale architectuur. De
sterke visuele aanwezigheid van het koloniale patrimonium in Congo doet immers onmiddellijk de vraag rijzen in hoeverre deze gebouwen als 'erfgoed' vallen aan te merken, en
zoja, tot wie dat 'erfgoed' behoort en voor wie het zinvol kan zijn als 'geheugenplaats'.

ARCHIPEL KALENDER WERKJAAR
2003 - 2004
VOORDRACHTENCYCLUS NUEVA SIMPLICIDAD - NIEUWE EENVOUD.
MAANDAG 27 OKTOBER 2003

RCR-ARQUITECTOS (Spanje), ARANDA, PIGEM Y VILALTA.
VRIJDAG 21 NOVEMBER 2003 - om 20u30

JO CREPAIN
VRIJDAG 12 DECEMBER - om 20u-30

ALFREDO PAYA (Spanje)
VRIJDAG 16 JANUARI 2004 om 20u30
!!!plaatswijziging: In Vlerick Leuven Gent Management School, Reep 1, 9000 Gent

BURO II
VOORAF INSCHRIJVEN Tel.050/322 420 Fax.050/322 421

In het kader van een nieuwe reeks kleinschalige lezingen in ‘t Leerhuys
VRIJDAG 30 januari 2004 - om 20:30u

JOHAN LAGAE OVER “KOLONIALE ARCHITECTUUR IN CONGO”
ZONDAG 15 FEBRUARI 2004 om 11.00u
In cultureel centrum Scharpoort te Knokke-Heist

CARLOS FERRATER (Spanje)
MAANDAG 8 MAART 2004 om 20u30
In Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries Brugge

JAVIER GARCIA SOLERA (Spanje)
ZO 4 tot ZA 10 APRIL 2004/ ZO 11 tot ZA 17 APRIL 2004/ VANDAAG INSCHRIJVEN

NUEVA SIMPLICIDAD/ ARCHIPEL IN SPANJE
ARCHITECTUURREIS NAAR BILBAO- SANTANDER- SAN SEBASTIAN- PAMPLONA-VITORIA- MADRID.
Nog enkele plaatsen vrij/ info op secretariaat.
MEI 2004

TUINENTRIP NAAR ZEELAND

JUNI 2004

DAGTRIP NAAR VLAAMSE ARCHITECTUUR

SEPTEMBER 2004

ARCHIPEL IN OOSTENRIJK
ARCHITECTUURREIS NAAR SALZBURG, LINZ EN GRAZ.
ARCHIPEL VZW:

Adres: Fazantenlaan 30 te St-Andries Brugge
Openingsuren secretariaat: MA en WO van 9:00 tot 18:00u.
tel: 050/ 322.420
fax: 050/322.421
Rek.nummer:750-9072064-06
E-mail: info@archipelvzw.be
Lidmaatschap 2003-2004: 60€ / 30€ (stagiair of 2e lid gezin)
Voorzitter: Marc Felix
Tel.059/70.21.80.
Vice-voorzitter: Wim Supply
Tel.050/33.84.00.
Secretaris: Willem Van de Putte
Tel.050/32.24.20.
Penningmeester: Ignace Berten
Tel.050/38.88.47.
Ere vice-voorzitter: Jan Vandewalle
Tel.050/33.63.56.
Beheerders: Annemie Demeulemeester, Robert Roelants, Gery Vandenabeele, Michel
Van Langenhove.
MET STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID..

