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De historische hoofdtoegang op de Wapper met zijn centrale
zichtas blijft behouden als enige inkom van het geheel.
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2.0 Strategische visie voor de Rubenssite
2.1 Tuinen en Palazzi

2.3 Tuinen en de Stad

De gerestaureerde Rubenstuin vormt het ruimtelijke en
conceptuele kader van het project waaromheen twee nieuwe
kleinere binnenplaatsen naar nieuwe gebouwen leiden.
Net als Rubens al deed met de aanbouw van de Italiaanse vleugel
als atelier, worden de nieuwe gebouwen beschouwd als twee
nieuwe palazzi met een binnenplaats rondom de oorspronkelijke

Zoals de eeuwenoude colleges van Oxford en Cambridge
organisch ontstonden rondom een hoofgebouw met binnenkoer
zal het nieuwe Rubenshuis bestaan uit een opeenvolging van
binnenplaatsen, tuinen en gebouwen die de bezoeker vanaf hun
raakvlak met het openbare domein tot diep in hun binnenste
opnemen. In de evolutie van deze colleges werden, door de eeuwen

Rubenstuin. Een nieuw bezoekerscentrum neemt de lege plek aan
de Hoplandzijde in. Het vernieuwde Rubenianum grenst aan de
oostkant van de tuin aan de Kolveniersstraat.

heen, gebouwen en binnenplaatsen toegevoegd en ontstond een
gelaagdheid van binnen- en buitenkamers die, door middel van
nauwkeurig gedefinieerde overgangen een distinct eigen karakter
vormen.

Het nieuwe bezoekerscentrum verwelkomt bezoekers die via de
Rubenstuin en door een nieuw portiek arriveren in een royale
ontvangsthal welke gelegen is onder een educatieve ruimte, een
dubbelhoge zaal voor het Rubens Experience Centre en een
nieuwe galerieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze

Het publieke karakter van het nieuwe Rubenshuis wordt
gedefinieerd in de gevel van de Vlaamse en Italiaanse vleugel, de
ingang aan de Wapper en de Rubenstuin. Daarmee wordt de door
Rubens opgezette primaire visuele en ruimtelijke as in volle glorie

drie nieuwe publieke interieurs zijn met elkaar verbonden via
een trap als belvedère die uitzicht terug naar het Rubenshuis en
de tuin mogelijk maakt en zo integraal onderdeel wordt van het

hersteld. Vanuit de Rubenstuin kan het museum publieke toegang
tot verdere ruimten en faciliteiten vervolgens met zorg (wisselend)
cureren. Aangevuld met de twee nieuwe binnenplaatsen en palazzi,

belevingsparcours.

zal de publieke ruimte zich uitstrekken tot diep in de wereld van
Rubens net zoals zijn kunst tot diep in de stad Antwerpen te vinden
is. Het nieuwe Rubenshuis biedt de burgers van Antwerpen een
stedelijke en academische plek voor leren, vermaak, uitwisseling
en contemplatie.

Aan de oostkant, achter het door Rubens ontworpen tuinpaviljoen
wordt het Kolveniershof gerenoveerd en vormt het de basis van
een nieuwe binnenplaats en onderzoekscentrum dat het depot,
de leeszaal, een klein restauratieatelier, een overslagdepot,
conferentiefaciliteiten en kantoren huisvest. Dit nieuwe gebouw
zal de tweede fase van het project vormen.
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2.4 Binnen- en Buitenkamers

2.2 Entree en Publieke Ruimte

Rubens’ Italiaanse vleugel neemt de vorm van een palazzo
aan. Een loggia als trap verbindt twee prachtige interieurs

De historische hoofdtoegang op de Wapper met zijn centrale
zichtas blijft behouden als enige inkom van het geheel. De tuin zal
daarmee voor het eerst als voor het publiek toegankelijke openbare

met uitzicht op een barokke tuin. Rubens’ portiek definieert
hof en tuin tot kamers op zich zelf. Het nieuwe bezoekers- en
onderzoekscentrum lenen van dit principe en voegen een suite van
grote publieke interieurs met uitzicht op de tuin toe. Elk met een

ruimte dienst doen en bezoekers, onderzoekers, personeel of de
toevallige voorbijganger verwelkomen die daar een plek van
schoonheid en rust zal aantreffen. In plaats van enkel een betaald
museum te zijn wordt de Rubenstuin, naast andere plekken, zoals
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eigen binnenplaats gedefnieerd door respectievelijk een begroeide
pergola en de bestaande tuinmuur uit 1615.

de Wapper, Graanmarkt of Vogelenmarkt, een onderdeel van het
openbare leven van de stad Antwerpen.

2

Plattegrond van King’s College in Cambridge. Het oorspronkelijke
College en de uitbreiding als tweede fase zijn zichtbaar evenals de
voormalige scholen en de binnenkoer van Clare Hall.

Rubens’ portiek definieert hof en Rubenstuin tot kamers op zich zelf.
Het nieuwe bezoekers- en onderzoekscentrum lenen van dit principe
en voegen twee nieuwe kleinere binnenplaatsen toe aan het ensemble.
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Wapper
Graanmarkt
Vogelenmarkt
Rubenstuin
Primair Programma
Secundair Programma

Inplantingsplan, 1:1000
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2.5 De Wapper
Het is voor de uitbreiding van het Rubenshuis symbolisch en
praktisch gezien van belang dat de uitbreiding vanuit de eigen
site gebeurt. De verwijdering van het tijdelijke onthaalpaviljoen
maakt van de Wapper weer een belangrijke open publieke ruimte
in de stad. Cafe’s en restaurants kunnen er hun terras opzetten en
bezoekers kunnen er in alle rust flaneren. Een groep bomen aan
de beide uiteinden vormt een visuele stop terwijl de ruimte voor
het Rubenshuis juist bewust leeggelaten is om te voorkomen dat
deze het zicht op het Rubenshuis hinderen. Hoewel de Wapper ooit
bebouwd is geweest, zijn zowel de stad als het Rubenshuis rijker
door de openheid die de Wapper nu verschaft. Het vrije zicht op
het Rubenshuis zorgt voor een natuurlijke voorkant en entree naar
het nieuwe Rubenshuis. De verbeterde zichtbaarheid van Ruben’s
originele as vormt een natuurlijk welkom en subtiele uitnodiging
naar de Rubenstuin.

De historische hoofdtoegang op de Wapper met zijn centrale
zichtas blijft behouden als enige inkom van het geheel.
De centrale as van straat, door het huis, de binnekoer, de portiek
en de tuin eindigt in Rubens’ tuinpaviljoen. Door simpelweg het
huidige onthaalpaviljoen te verwijderen en de Wapper tot open
plek te definieren herwint deze centrale as aan betekenis en spreekt
het Rubenshuis weer de taal van een stedelijk palazzo passend
bij zijn functie als een van Antwerpen’s belangrijkste culturele
instellingen. Door de tuin open te stellen aan het publiek wordt
de stad verrijkt met een unieke schat voor zijn openbare leven. En
vanuit die tuin groeit het Rubenshuis verder.

1.
2 - 4.

De verwijdering van het onthaalpaviljoen maakt van de
Wapper weer een belangrijke open ruimte in de stad.
De gerestaureerde Rubenstuin vormt het ruimtelijke en
conceptuele kader van het project waaromheen twee
nieuwe kleinere binnenplaatsen naar nieuwe gebouwen
leiden.

Axonometrie van de Rubenssite
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2.6 Bezoekers- en Belevingsparcours

Het gemoderniseerde onderzoekcentrum aan de Kolveniersstraat,

De gerestaureerde tuin vormt de centrale buitenkamer van het

kan, afhankelijk van noodzaak en fondsenwerving, op een later
tijdstip worden toegevoegd.

nieuwe bezoekers- en belevingsparcours. Alle verschillende
bezoekers passeren de tuin waardoor barrières verbroken worden

2.7 Flexibiliteit

en transparantie tussen specialistische wetenschappers, algemene
belangen en passerend publiek gestimuleerd wordt.
Het nieuwe publieke gebouw, dat voorziet in bezoekersonthaal,
een educatieruimte, het Rubens Experience Centre en een
tentoonstellingsruimte, kan binnen de bestaande site aan de
Hoplandzijde worden toegevoegd.

Alle onderdelen van het nieuwe Rubenshuis zijn tijdens
openingsuren toegankelijk via de tuin. Buiten openingsuren zijn
ze, voor speciale evenementen, ook rechtstreeks vanaf de straat
toegankelijk.
Masterplan, 1:500
De nieuwe publieke interieurs relateren qua schaal
aan de bestaande binnen- en buitenkamers.
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3.0 Eerste Fase: Hopland
3.1 De tuin voltooien
Rubens’ portiek definieert hof en tuin tot kamers op zich zelf. Het
nieuwe bezoekerscentrum leent van dit principe en voegt een suite
van binnen- en buitenkamers, gedefnieerd door een begroeide
pergola, toe.
Een nieuw bezoekerscentrum neemt de lege plek aan de
Hoplandzijde in en verwelkomt bezoekers die via de Rubenstuin
en door een nieuw portiek arriveren in een royale ontvangsthal
welke gelegen is onder een educatieve ruimte, een dubbelhoge zaal
voor het Rubens Experience Centre en een nieuwe galerieruimte
voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze drie nieuwe publieke
interieurs zijn met elkaar verbonden via een trap als belvedère die
uitzicht terug naar het Rubenshuis en de tuin mogelijk maakt en
zo integraal onderdeel wordt van het Rubens Experience Centre en
het belevingsparcours.

Het nieuw bezoekerscentrum: dé centrale hub waar al
het Rubens-gerelateerd erfgoed samenkomt.

De tuin en het tuinpaviljoen als figuur in: "Rubens met
Hélène Fourment en Nicholas Rubens", 1631, Olieverf
op doek, 97.8 x 130.8cm

Gevelaanzicht Bezoekerscentrum, 1:200
Een nieuw bezoekerscentrum neemt de pas sinds de jaren '30 onbebouwde plek aan het Hopland
in en de door Rubens opgezette primaire visuele en ruimtelijke as wordt in volle glorie hersteld.
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3.2 Portiek, Fontein, Tuinpaviljoen én Belvedère
De trap en een nieuw portiek complementeren Rubens' portiek,
tuinpaviljoen en de fontein. Ze meubileren de tuin. De trap
als belvedére signaliseert de aanwezigheid van de drie nieuwe
gestapelde publieke interieurs en verbindt ze. De trap als belvedère
maakt uitzicht terug naar het Rubenshuis en de tuin mogelijk en
wordt zo integraal onderdeel wordt van het Rubens Experience
Centre en het belevingsparcours.
Een (uit)zicht is een tweezijdige verantwoordelijkheid.

De trap als Belvedére.
Scala Contarini del Bovolo, Venetië

De tuin zal voor het eerst als voor het publiek toegankelijke openbare ruimte dienst doen en bezoekers, onderzoekers, personeel of de toevallige voorbijganger verwelkomen die daar een plek van schoonheid en rust zal aantreffen.
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3.4 Een (uit)zicht is een tweezijdige verantwoordelijkheid
3.3 Binnen- en buitenkamers
Het nieuwe bezoekerscentrum verwelkomt bezoekers die via de
Rubenstuin arriveren door een nieuw portiek. Deze versterkt de
figuur van de tuin zorgvuldig vormgegeven overgang vergroot de
leesbaarheid van de tuin. De nieuwe bebouwing betreft een herstel
naar de situatie van voor de jaren '30 van de vorige eeuw.

In Rubens’ Italiaanse vleugel verbindt een trap als loggia twee
prachtige interieurs met uitzicht op een barokke tuin. Het nieuwe
bezoekerscentrum leent van dit principe en voegt een trap als
belvedére toe. De belvedére is een integraal onderdeel van het
belevingsparcours en verbindt een suite van grote publieke
interieurs met uitzicht op de tuin.

De Rubenstuin blijft door zorgvuldig vormgegeven overgangen
aan Wapper en Hopland een intieme, ingesloten en stille tuin. De
toegang is niet betalend, wel onder voorwaarden. De tuin verbindt
alle verschillende programma's. Vanuit de tuin kan het museum
publieke toegang tot verdere faciliteiten met zorg (wisselend)
curreren.

Doorsnede Bezoekerscentrum, 1:200
In de Rubenstuin, aangevuld met de nieuwe voorkoer en publieke interieurs over meerdere
verdiepingen, zal de publieke ruimte zich uitstrekken tot diep in de wereld van Rubens.
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3.5 Rubens Experience Centre
Het onthaal vindt plaats in een open, transparante en royale
dubbelhoge ontvangsthal welke gelegen is tussen bestaande
tuinmuur (met nieuwe openingen) en de Rubenstuin. Transparantie
maakt van deze binnenkamer een buitenkamer. Shop en drie
eenvoudig vindbare balies meubileren de hal. Een transparante
ruimte voor educatie of groepsontvangst hangt als gallerij in de
ruimte. Een dubbelhoge zaal voor het Rubens Experience Centre
en een nieuwe galerieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen zijn
via de riante wenteltrap en grote lift toegankelijk.
De Rubens Experience begint in de tuin en de trap is hier een
integraal ondereel van.

Geinspireerd op de Banqueting Hall, waarvoor Rubens de
plafondschildering maakte, is het Rubens Experience Centre
een dubbelhoge ruimte met een omlopende galerij die vele
verschillende tentoonstellingen over twee niveau's kan
accomoderen.
Alle kamers zijn flexibel indeelbaar doordat trap en lift naar de
periferie zijn verschoven.

Kelder, 1:200

Begane Grond en Tussenverdieping

Eerste Verdieping

Tweede Verdieping
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K.1

Vestiaire

102m2

K.2

Lobby

18.2m2
5.3m2

K.3

Mindervalidentoilet

K.4-5
K.6

Sanitair
Opslagruimte

33.9m2
28.9m2

K.7-8

Personeel

22.3m2

0.1-2

Bezoekersonthaal , Balie,
Meetingpoint, Shop 235.5m2

0.3

Lobby

18.2m2

0.4

Educatieve ruimte

79.4m2

1.1
1.2

Belvedère
18.4m2
Rubens Experience 204m2

1.3

Lobby

2.1
2.2

Belvedère
18.4m2
Rubens Experience 116.7m2

2.3

Lobby

11.4m2
24.4m2

3.1

Belvedère

3.2
3.2

Balkon
Tentoonstelling

3.3

Lobby

11.4m2

28.4m2
161.3m2
11.4m2

Het Rubens Experience Centre op de eerste verdieping met doorzicht
naar Belvedére en Rubenstuin. Een royaal dubbelhoog publiek interieur.
De scenografie kan i.s.m. de opdrachtgever verder ontwikkeld worden.

Derde Verdieping

Dakaanzicht
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3.6 Kunstintegratie

3.7 Hopland Façade

Geinspireerd door het glas in lood in het Rubenshuis en passend
bij ons voorstel van een trap als belvedére stellen wij een lantaarn
in glas in lood als bekroning van de trappentoren voor.

Nieuw openingen in de bestaande tuinmuur zorgen voor
doorzichten naar de Rubenstuin. De bestaande deur in de tuinmuur
doet dienst als dienstingang of ingang buiten openingssuren.
Terugspringende verdiepingen zoeken aansluiting met de
nokhoogte van de eenheidsbebouwing.

Het werk van Richard Wright (1960, Londen) regaeert subtiel op
de architectuur van de ruimte en de primaire bron van licht. Nieuw
werk van Wright voor de Modern Institute in Glasgow maakt
gebruik van de vier aanwezige rechthoekige dakramen en bevat
handgemaakt geblazen glas in een complexe geometrie. Elk van de
vier rechthoekige dakramen heeft een stalen frame en bestaat uit
negen afzonderlijke panelen gevuld met handgemaakt glas in een
ingewikkelde lood-matrix. Het structuurglas interfereert met het
licht en speelt een spel met het perspectief door het gebruik van

Een gevel in gegoten keramiek vormt een subtiele achtergrond
voor de Rubenstuin en de stad. Reflectie en kleurgebruik zorgen
voor aansluiting en toenadering. Inerpreteer de lateien als
omgekeerde bogen of geabstraheerde rhytmische hangende takken.

licht, reflectie en het gezichtspunt van de waarnemer. Zinspelend
op de voorbijgaande aard van Wright's muurschilderingen - die
bijna altijd worden verwijderd wanneer tentoonstellingen tot
een einde gekomen, creëert Wright's nieuwe glazen werk een
verzameling van unieke tekeningen en patronen die verschuiven
over de muren en de vloer, door de natuurlijke beweging van licht
als de dag passeert.

Gevel van Santa Giusta, 13e eeuw, Bazzano, Abruzzo,
Italië

Een referentie uit het Rubenshuis zelf; Glas in lood.

Elegantie en regelmaat van de Italiaanse vleugel. Een
écht stedelijk palazzo.

Gevelaanzicht Hopland
Een nieuw bezoekerscentrum neemt de pas sinds de jaren '30 onbebouwde plek aan het Hopland in.
De tuinmuur blijft als restant van vroegere bebouwing behouden. Openingen bieden doorzicht door de bezoekershal naar de tuin

Handgemaakt glas in lood. Richard Wright, No Title,
250x270cm, 2014.
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4.0 Tweede Fase: Kolveniershof en Rubenianum
4.1 Een nieuwe binnenplaats voor publiek gebruik
Rubens’ portiek definieert hof en tuin tot kamers op zich zelf.
Het nieuwe Onderzoekscentrum leent van dit principe en voegt
een nieuwe koer, gedefnieerd door de bestaande tuinmuur uir
1615, toe. Aan de oostkant van de tuin, achter het door Rubens
ontworpen tuinpaviljoen wordt het Kolveniershof gerenoveerd
en vormt het met een cafe op de begane grond de basis van
een nieuwe binnenplaats en onderzoekscentrum dat het depot,
de leeszaal, een klein restauratieatelier, een overslagdepot,
conferentiefaciliteiten en kantoren huisvest. Dit nieuwe gebouw
zal de tweede fase van het project vormen.
Het gemoderniseerde onderzoekcentrum kan, afhankelijk van
noodzaak en fondsenwerving, op een later tijdstip worden
toegevoegd. Tot die tijd zouden enkele kleine ingrepen aan
het Rubenianum toereikend zijn. Een gehele renovatie van het
Rubenianum is in overleg met de opdrachtgever ook denkbaar.

Het vernieuwde Rubenianum aan de oostkant van de
tuin.

Gevelaanzicht Onderoekscentrum, 1:200
Aan de oostkant, achter het door Rubens ontworpen tuinpaviljoen, wordt het Kolveniershof gerenoveerd en
vormt het de basis van een nieuwe binnenplaats en onderzoekscentrum als beeindiging van de centrale zichtas.
Rubens' tuinpaviljoen als eindpunt van de centrale zichtas tegen de voorgestelde rustige achtergrond in
belgisch blauwsteen (links) en de onbevredigende situatie tegen het huidige Rubenianum. (rechts)
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Tweede verieping

Niewe binnenkoer met zicht naar Rubenstuin.
Een nieuw cafe bezet de begane grond van het Kolveniershof

Tussenverdieping 2

Eerste verdieping

Tussenverdieping 1

Begane grond

4.2 Hier worden de jaren bewaard
Centraal in het nieuwe Rubenianum bevindt zich de depot-toren.
Over vier verdiepingen worden boeken, kunst, documentatie en
archieven in een state of the art geklimatiseerde en lichtarme
omgeving veilig bewaard voor de volgende generaties. Eromheen
circuleren en verblijven onderzoekers, medewerkers en bezoekers.
Rubenianum en Kolveniershof zijn direct vanaf de Kolveniersstraat
toegankelijk. Een hekwerk schermt de nieuwe koer af van de straaa
en reguleert open-, geslotenheid en toegang.

Kolveniershof en Rubenianum worden verbonden door
een open kloostergang met een multifunctionele vergaderontvangst- of corprotateentertainment-ruimte.
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Kelder, 1:400
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1

2

3
Corso Como in Milaan (links) en een intieme doorgang
in een oude muur (rechts).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
Doorsnede Onderzoekscentrum, 1:200
Symmetrisch als achtegrond en eindpunt van de centrale as van straat,
door het huis, de binnenkoer, de portiek, de tuin en het tuinpaviljoen.

Beeldengalerij RH
Zaal R
Tijdelijke Tentoonstelling RH
Groot Atelier RH
Tijdelijke Tentoonstelling REC
Rubens Experience REC
Onthaal REC
Burchardzaal R
Cafe R

Ons voorstel samengevat als een
collectie gevarieerde uitzonderlijke
publieke interieurs.
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