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Form follows !ction
Sommige gebouwen staan er al zo lang dat niemand 
nog beseft hoe ze daar ooit kwamen. Slechts weinigen 
weten bijvoorbeeld hoe het Steen in Antwerpen ooit 
alleen kwam te staan tussen de havenhangars. Pas toen 
noAarchitecten de burcht tot een bezoekerscentrum voor 
de stad en een cruiseterminal verbouwde, leek het vele 
Antwerpenaars te dagen dat de stad niet ’t Stad zou zijn 
zonder die burcht. Een storm van protest stak op. Toch 
schreef noA slechts verder aan een lange geschiedenis 
van verbouwingen. Ondertussen is het protest al lang 
gaan liggen. Het gebouw is zelfs op weg een geliefd ren-
dez-vous te worden voor stadswandelingen. 

Pieter T’Jonck – Foto’s Kim Zwarts
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EN Some buildings have been around for so 
long that no one remembers how they got 
there. Few people know, for example, how 
the Steen in Antwerp once ended up alone 
among the port hangars. It is only when 
noAarchitecten converted the castle into 
a visitors’ centre for the city and a 
cruise terminal that it dawned on many 
Antwerp citizens that the city would not 
be ‘the City’ without it. A storm of pro-
test ensued. Yet noA was merely contin-
uing a long history of renovations. By 
now, the wave of protest has long since 
subsided. The building is even on its way 
to becoming a popular meeting point for 
city walks.
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De gevel van het 
nieuwe Steen  
valt uiteen in diverse 
fragmenten, die 
verwijzen naar 
verdwenen bouwdelen.  

 
Ze worden 
ge articuleerd door 
grillige insnijdingen 
die het beeld van een 
middeleeuwse burcht 
oproepen.

noA, Het Steen, Antwerpen 47A+294



De verbouwing van het Steen was in !"#$ voorwerp van een 
Open Oproep. Veel voorstellen worstelden toen met de vraag 
hoe het nieuwe programma in het historisch zeer gelaagde 
monument in te passen viel. Het Steen ontstond immers 
niet in één keer. Het oudste deel dateert uit de %ste eeuw, 
als versterking naast een poort in de stadsomwalling. Die 
vormt nog steeds de basis van de zuid- en westgevel van het 
Steen. Later trok men die muren hoger op in een lichtere 
natuursteen. In de #$de eeuw werd huis ‘De Mol’ bij de burcht 
betrokken. De stad groeide toen al zo sterk dat de stadsmuren 
afgebroken werden en de burcht veranderde in een gevange-
nis, en nog later een houtzagerij en een woonkazerne. 
 De #&de eeuw herwaardeerde deze stenen sta-in-de-weg 
echter, als getuige van een roemrijk verleden. Een restaura-
tie rond #%$" herstelde het geheel naar een fictief beeld van 
hoe de burcht er ooit had kunnen uitzien. Een Museum voor 
Oudheidkunde kreeg er onderdak. Die waardering kwam net 
op tijd, want in #%'' trok men de Scheldekaaien recht voor de 
havenactiviteit. De wijk rondom de burcht ging toen tegen de 
vlakte. Plots stond de burcht geïsoleerd in de havenzone, als 
een vreemde eend in de bijt tussen hangars. Die verbraken aan 
weerszijden van het Steen de band tussen de stad en de stroom 
die haar welstand bracht. Dat wrong. Daarom legde de stad 
wandelterrassen aan boven op de hangars aan de waterkant. 
Maar ook voor die terrassen stond het Steen in de weg. 
 Architect Ferdinand Truyman bedacht in #%%( een elegan-
te oplossing om Noorder- en Zuiderterras te verbinden en 
tegelijk het museum uit te breiden. Langs ‘De Mol’ voegde 
hij aan het Steen een vleugel in historiserende stijl toe. Vanaf 
de oude toegangspoort liet hij een hellingbaan met een wijde 
bocht omhooglopen, onder de nieuwe vleugel door, om dan 
aan te sluiten aan het Noorderterras. Het Zuiderterras, een 
paar honderd meter stroomopwaarts, kreeg net zo’n hel-
lingbaan. De ruimte tussen die twee hellingbanen kreeg de 
naam ‘Steenplein’. De nieuwe vleugel van het Steen kreeg een 
parmantige, pseudomiddeleeuwse toren, de ‘Boekentoren’. 
 Truyman bemiddelde zo op een typisch #&de-eeuwse ma-
nier tussen vooruitgang en traditie. In het project van monu-
mentenzorg wurmde zich immers een idee van stedenschoon 
die het toerisme van de !"ste eeuw aankondigde. Zijn die 
gerestaureerde burcht en het terras met zicht op de rivier 
immers geen perfecte toeristische infrastructuur? Helaas: 
de !"ste eeuw ontwikkelde zo’n afkeer van de architectuur 
van de #&de eeuw dat een deel van de vleugel van Truyman 
in de jaren #&)" plaats moest ruimen voor een fantasieloos 
pseudorenaissancegebouw, het Scheepvaartmuseum. Alleen 
de boekentoren en een stuk muur bleven behouden. De een-
heid in het complex was daarmee ver zoek. 
 Die configuratie confronteerde de ontwerpers van de 
Open Oproep met vele dilemma’s. Wat te bewaren van de 
vleugel van de jaren #&)"? Wat met die boekentoren, als deel 
van het ‘Monument’? Hoe integreer je de technologie van 
een terminal in oude muren? Bovendien bevindt het Steen 
zich pal in de nieuwe stormvloedkering van de Kaaien. Ook 
dat was een randvoorwaarde van belang.
 Drie teams – Bogdan & Van Broeck – aNNo, Kempe Thill 
– Meer en Maat-Werk - Van Belle & Medina – losten het 
probleem van de terminal op door die geheel of gedeeltelijk 
buiten het gebouw, in de, eveneens beschermde, hangars 

onder te brengen. Ook het team Callebaut – FVWW nam 
zijn toevlucht tot een weliswaar bescheiden uitbreiding. 
Even divers was de benadering van de vleugel uit de jaren 
#&)". Terwijl de teams van Bogdan & Van Broeck – aNNo, 
Kempe Thill – Meer, en Callebaut – FVWW de constructie, 
zij het met soms drastische ingrepen, behielden, sneden 
noA en Maat-Werk – Van Belle & Medina dat deel weg. In 
de plaats voorzagen ze allebei een nieuw volume in baksteen 
dat verder schreef aan het palimpsest dat het gebouw is. 
 Het voorstel van noA sprong daarbij in het oog, alleen 
al omdat het bijna geen uitspraken deed over de ruime om-
geving van het Steen, terwijl dat bijvoorbeeld bij Bogdan & 
Van Broeck – aNNo de echte inzet van het ontwerp leek. 
Dat was niet omdat ze daarover geen mening hadden, maar 
juist omdat ze de #&de-eeuwse aanleg van terrassen en burcht 
volmondig onderschrijven als een betekenisvolle historische 
laag. Ze bevestigden dat de burcht, sinds hij geïsoleerd kwam 
te staan, ook losgekomen was van zijn vanzelfsprekende, 
door traditie bepaalde, relatie tot de stad om uit te groeien 
tot symbool van ‘het verleden’ van de stad en zo ook deel van 
de ‘ervaring’ daarvan. 
 NoA behield dus alles uit die periode, maar sneed het 
volume uit de jaren #&)" tussen hellingbaan, wand van de 
boekentoren en gebouwen uit de #$de eeuw weg. In het ont-
stane gat plaatsten ze een nieuwe constructie van drie tot 
vier bouwlagen met vrijwel dezelfde footprint. Een slimme en 
pragmatische oplossing, want zo palmt het ontwerp op het 
niveau van de kade als vanzelf de zalen onder de hellingbaan 
in voor de terminal. Terwijl de nieuwe muren dicht blijven 
omwille van de waterkering, komt er langs die zalen en de 
trap naar de hogere etages toch daglicht binnen. Zonder 
ingewikkelde uitbreidingen schept het ontwerp zo ruimte 
voor een cruiseterminal op kadeniveau. Een luxueuze trap 
langs de funderingen van de verdwenen stadswallen voert 
vandaar direct naar het bezoekerscentrum ter hoogte van het 
Noorderterras, en dan verder naar de verbruiksruimte op de 
tweede etage en het belevingsparcours in de oudste gebouw-
delen. Alle programmadelen sluiten zo op vanzelfsprekende 
manier op elkaar, op de kade en het Noorderterras aan.
 Het ontwerp voldeed zo moeiteloos aan het programma, 
maar voegde er ook een eigen element aan toe: een toren 
met dakterras aan de kant van de stroom. Die biedt een 
verbluffend uitzicht over stad én stroom. De toren is er voor 
iedereen: hij is toegankelijk vanaf de kade en vanaf het Noor-
derterras, en geeft toegang tot het bezoekersonthaal en het 
terras van de verbruiksruimte op de tweede verdieping. Hij 
versterkt zo de historische rol die het Noorderterras kreeg 
aan het einde van de #&de eeuw. 
De goegemeente struikelde echter over het ‘banale’ uitzicht 
van de nieuwe vleugel. Die indruk ontstond vooral door 
foto’s van de hoek waar het gebouw aansluit bij de oude 
boekentoren. De deels overhoekse, strakke gevelopeningen 
aan die kant roepen inderdaad, ook al door de slanke raam-
profielen in rvs, een moderne, franjeloze, gevel op. Wie echter 
de moeite doet om rondom het gebouw te lopen, merkt hoe 
gevoelig het reageert op de plek en zijn geschiedenis. 
 De noordgevel bijvoorbeeld valt uiteen in drie delen: het 
gewraakte ‘saaie’ deel, een middendeel met raamopeningen 
die omkranst zijn door kloeke betonnen monelen en de to- *
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Het ontwerp van 
noA voegt een eigen 
element toe: een toren 
met dakterras 

aan de kant van de 
stroom. Die biedt een 
verbluffend uitzicht 
over stad en stroom.
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Architect 

noAarchitecten
Website 

noAarchitecten.net
Project name 

Het Steen
Location 

Antwerp
Programme 

All-inclusive design 
brief for the develop-
ment of ‘Het Steen’ into 
a tourist reception and 
visitor centre

Procedure 

Open call (Team Flemish 
Government Architect) 
(OO3101)

Client 

City of Antwerp –  
AG Vespa – Visit Antwerp

Restoration architect 

noAarchitecten
Structural engineering 

Util Structuurstudies
Service engineering 

HPengineers

Building physics 

Daidalos Peutz
Acoustics 

Daidalos
Sustainability 

Daidalos
Lead contractor 

Democo – Renotec
Completion 

November 2021
Total floor area 

3,700 m2

Budget 

! 9,000,000 (incl. VAT)  
(excl. fees)

Selected offices of Open Call 3101

–  noAarchitecten
–  aNNo – Bogdan & Van Broeck 
–  Atelier Kempe Thill – Team 

van Meer!
–  Callebaut Architecten –

FVWW Frederic Vandoninck 
Wouter Willems

- Maat-Werk –  
Van Belle & Medina

noA
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De bakstenen gevel is 
aan de voet donkerder 
gekleurd dan aan de 
top, net zoals de oude 
burchtmuren. 

Voor die vernuftige 
kleurcompositie deed 
noA een beroep op 
kunstenaar Pieter 
Vermeersch.
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noA, Het Steen, Antwerpen

ren op de noordwestelijke punt. Aan de kant van de stroom 
vertoont die toren een prominente erker. In de gevel die de 
overgang maakt met huis ‘De Mol’ keren de raamopeningen 
met betonnen monelen terug. 
 De gevel valt zo uiteen in diverse fragmenten, die ove-
rigens verwijzen naar verdwenen bouwdelen. Ze worden 
gearticuleerd door grillige insnijdingen die het beeld van een 
middeleeuwse burcht oproepen. Als je nader kijkt, merk je 
ook dat de bakstenen gevel aan de voet donkerder gekleurd 
is dan aan de top, net zoals de oude burchtmuren. Voor die 
vernuftige kleurcompositie deed noA een beroep op kunste-
naar Pieter Vermeersch. 

 Het resultaat is een gebouw met een ambigue verschijning: 
noch oud, noch nieuw. Het schrijft verder aan een lang ver-
haal met middelen van deze tijd, maar met vormprincipes die 
er iets ‘kasteelachtigs’ aan geven. Inspiratie voor die aanpak 
vond noA bij de lang versmade, maar briljante Engelse ar-
chitect Edwin Lutyens. Al vroeg in de !"ste eeuw verzon hij 
voor het splinternieuwe Castle Drogo een vormentaal die 
eigentijds was, maar zich typologisch laafde aan het beeld 
van oude burchten. Veel van die vormprincipes kregen een 
vertaling in het ontwerp van noA.

 NoA wijkt zo ver af van de restauratieprincipes van het 
Charter van Venetië. Dat bepaalt niet alleen dat ingrepen 
op monumenten omkeerbaar moeten zijn, het eist bij uit-
breidingen ook een duidelijk hedendaagse vorm- en materi-
aalkeuze. Dit ontwerp is daarin dubbelzinnig. Constructief 
is het hedendaags, maar het leunt wel op oude vormen en 
beelden. Door die dubbelzinnigheid sluit het ontwerp echter 
evenmin aan bij het #&de-eeuwse streven naar een ideaalty-
pisch beeld. NoA neemt met die houding afscheid van de 
traumatische ervaring van verlies, een verloren oorsprong of 
authenticiteit, die de erfgoedzorg van de #&de en !"ste eeuw 
doordesemde. Voor deze architecten is alles architectuur en 
alles geschiedenis. Een enscenering en een verhaal waarin 
schijn of zijn er niet meer toe doen, maar alleen de precisie 
van het gebaar telt. 
 Het huidige ontwerp is om die reden niet het enige moge-
lijke. Het vertoont ook geen dwingende verhouding tussen 
programma en ontwerp. Vorm volgt hier niet ‘functie’ maar 
‘verhaal’. Het ontwerp accommodeert de huidige functie 
wel perfect, maar staat daar wezenlijk wat onverschillig 
tegenover, vanuit het besef dat hier morgen iets heel anders 
kan gebeuren. Ooit was dit een burcht, een gevangenis, 
een houtzagerij, een woonkazerne, een museum. Nu is het 
een bezoekersonthaal en terminal. Wie weet dan wat mor-
gen brengt? Met kleine ingrepen kan het nieuwe gebouw 
inderdaad veel andere bestemmingen krijgen dankzij een 
eenvoudig betonskelet. 
 De nieuwe toren echter is een blijver. Het is een landmark, 
een uitkijkpunt dat op zichzelf staat. Dat hebben stadsgidsen 
ondertussen goed begrepen: het terras boven op de toren is 
een geliefd vertrekpunt voor stadswandelingen geworden. 

!
Sir Edwin Landseer 
Lutyens, Castle Drogo, 
Devon (UK), &'()

In samenwerking met

52 A+294
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David Sebastian + 
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Bozar (Brussels)
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Afgelopen jaren begonnen steeds meer 
mensen thuis te werken. Dit heeft een 
grote impact op de kantoorsector, die 
de laatste jaren sowieso al met leeg-
stand kampte. Veel kantoorgebouwen 
uit de jaren !&'#–!&(# hebben bovendien 
grootschalige renovaties voor de boeg 
en de monofunctionele kantoortoren 
is een anachronisme waarin niet meer 
wordt geïnvesteerd. A+ onderzoekt welke 
toekomst het kantoor vandaag heeft.

Reimagining 
the Office

A+%$(  Small Escapes 
  Juni – juli !"!! 

In dit nummer publiceert A+ kleinscha-
lige projecten met een speciale focus 
op de eigen (tweede) woning van de ar-
chitect. Want meer nog dan een vlucht 
uit de ratrace, is ontwerpen voor zich-
zelf vooral een zoektocht naar traag-
heid, lichtheid, vrijheid en bovenal 
experiment.
 

A+%$*  Architecture of Energy
  Augustus – september !"!! 

A+ onderzoekt hoe de energiezuinige 
stad er vandaag uitziet en welke im-
pact dit heeft op de architectuur, zowel 
technisch als esthetisch.
 

A+%$)  At Your Service
  Oktober – november !"!!

In dit nummer onderzoekt A+ de ty-
pologie van de dienstbare architectuur 
en publiceert projecten die deze sector 
opnieuw op de kaart zetten, zoals ge-
meentehuizen, brandweerkazernes, po-
litiekantoren of postgebouwen.

Beste architect,  
laat ons weten wat u bouwt!

De redactie van A+ krijgt graag een overzicht van de recentste, kwalitatieve projecten 
die in België gerealiseerd worden. Hebt u de afgelopen twee jaar een project afgerond? Laat het ons weten!  

Surf naar a-plus.be/nl/dien-een-project-in.

+
HUB, reconversie van een bestaand kantoorgebouw uit de jaren ’*&, 
Antwerpen, %&%&

©
 S

ti
jn

 B
ol

la
er

t

126 A+294

%$!


