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Pieter Paul Rubens, Walk in the Garden, 1631.
PRELUDIO
Pieter Paul Rubens verbleef tijdens zijn jongvolwassen leven maar liefst
acht jaar in Italië, van 1600 tot 1608. Het intense contact dat hij er had met
de grote Italiaanse meesters heeft zijn dolcissima professione, zoals hij de
schilderkunst zelf noemde, erg verrijkt. Maar Rubens vond in Italië ook inspiratie voor enkele krachtige architecturale creaties die hij in en rondom zijn
Vlaamse woning bij zijn terugkeer naar Antwerpen liet uitvoeren. Hij voltooide het Vlaamse Renaissancistische pand dat hij aankocht aan de Wapper met
een halfrond pantheon, een grote atelier-vleugel en een stoische tuin, dit alles
in Italisaniserende stijl. Een nog krachtigere geste die Rubens vanuit Italië importeerde was de ontwikkeling van een perspectief dat vanaf de inkompoort,
over de koer, doorheen een rijkelijk gedecoreerde portiek, zicht geeft op de
tuin en aldaar eindigt in een tuinpaviljoen in Renaissancistische vormentaal.
Het geheel van Rubens ruimtelijkheid werd en is nog steeds een uniek ensemble met een sterke eigen ideniteit. Hij verblufte gasten en bezoekers met
deze ervaring.

LEESWIJZER

Rubens’ concept landde in een wat een typische stadsuitbreiding aan de
dense middeleeuwse stad was: een wijk gekenmerkt door grote tuinen,
koeren, hoven en bleekweides. Naast Rubens’ perceel hielden de Kolveniers
huis, in een gildegebouw in wat toen een langgerekte oefentuin moet zijn
geweest. Zijn pand stond in een smalle steeg die was ontstaan door het overbouwen van de bredere Herentalse Vaart.

1. CONCEPT EN VISIE

Op vandaag zijn de krachtige krijtlijnen van Rubens’ ruimtelijkheid nog
steeds aanwezig, maar ze liggen ingebed in de ietwat banale realiteit van een
hedendaags, dens binnenstedelijk bouwblok. De bucoliek en geneorisiteit
die de tuin ooit moeten hebben gekenmerkt, lijden toch wel onder de aanwezigheid van zoveel ongeordende (achter)bouwsels. Ook de ooit imposante
voorgevel van het Palazetto verdwijnt vandaag enigzins in de pot pouri die de
Wapper rijk is: een amalgaan aan beplantingen, paviljoenen, terassen, winkeletalages, verlichtingselemen, vlaggenmasten en ander stadsmeubilair.

PRELUDIO

adequate infrastructuur, en je krijgt een cocktail van qausi onverzoenbare
noden en verlangens.
Deze noden en wensen voor de toekomst hebben allen hun recht en moeten
één voor één van antwoord worden gediend. Een doorgedreven analyse leidt
ons tot het definiëren van meerdere losstaande ruimtelijke interventies, maar
dit is slechts één sleutel tot een duurzame verankering van de hele site. Haar
toekomst heeft een groter verhaal nodig, waarin alle interventies kunnen
worden in ingeschreven. Een grotere nieuwe visie die de identeit van de site
in haar 21ste eeuwse context - maar met een 21ste eeuwse economie aan middelen - moet gaan versterken.
En net in de krachtige principes van Rubens’ ruimtelijke concept, van de
historische realiteit van de site waarin hij ze liet landen, schuilt voor ons een
antwoord op de vraag naar een integrale aanpak. Net in de historische onderlegger vinden wij voeding om de identiteit van de site die ondergesneeuwd
dreigt te geraken in de hedendaagse overrompeling van mensen, gebruiken
en bouwsels, te bestendigen voor de toekomst en een nieuwe rust te brengen
in het geheel.
Voor wij duiken in een gedetailleerde uiteenzetting over hoe wij in meerdere
fases en met diverse verzelfstandigde ingrepen een antwoord bieden op
het complexe amalgaan van noden en wensen, definiëren wij enkele grote
daden of ‘aktes’. Zij getuigen van een grote mate van autonomie, maar treden
tegelijk in dialoog met hun context. Het zijn architecturale principes of daden
met een zekere eigenzinnigheid die zich toch dienstbaar opstellen ten aanzien van een historisch zwaar beladen context. Zonder pastiche, en tegelijk
hypermodern, willen zij Rubens’ ruimtelijke concept versterken.
Een eerste akte stoelt op het motief van de tuinen, een tweede op dat van de
portiek en een derde op dat van het kabinet of de kast - ter bewaring van de
waardevolle werken en kennis.

AKTE I - HORTI CONCLUSI, HORTI URBANI
Deze bewegingen of motieven vormen het referentiekader voor de nieuwe
AKTE II - PORTICI
ingrepen die we voorstellen . Ze verknopen de Rubenssite - het museum en
de bibliotheek - rondom de tuinen tot een één geheel dat zich temidden de
AKTE III - GABINET TO
21ste eeuwse context weet sterk te houden; door simpelweg zijn eigen context
te gaan bepalen, zijn eigen krachtige realiteit te scheppen.
AKTE IV - ARTE

De Rubenssite heeft vandaag echter ook een nog rijkere zijde: het is een waar
kennisconglomeraat en belevgingsruimte. De site huisvest twee belangrijke
instellingen in één: Enerzijds de museale ervaring waarbij het oeuvre van
Rubens in een unieke context wordt getoond en zijn leefomstandigheden
worden geëvoceerd. Anderzijds herbergt de site ook de internationaal gewaardeerde referentiebibliotheek over de kunstproductie van Rubens en zijn
tijdgenoten. Plaats deze zeer diverse gebruiken, bovenop een (soms enorme)
toenname van hun intensiteit, en dit alles binnen een historisch en niet meer
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Andrea Palladio, rilievo del proscenio del Teatro Olimpico, G.B. Albanese, 1605

Het Teatro Olympico is 15 jaar geopend voor de aankomst van Rubens in Italie. Deze afbeelding
van het proscenio is gemaakt door Giovani Battista Albanese rond 1605.

PRELUDIO

Pieter Paul Rubens verbleef tijdens zijn jongvolwassen leven maar liefst acht jaar in
Italië, van 1600 tot 1608. Het intense contact dat hij er had met de grote Italiaanse
meesters heeft zijn dolcissima professione, zoals hij de schilderkunst zelf noemde, erg
verrijkt. Maar Rubens vond in Italië ook inspiratie voor enkele krachtige architecturale
creaties die hij in en rondom zijn Vlaamse woning bij zijn terugkeer naar Antwerpen
liet uitvoeren. Hij breidde het pand in oud-Vlaamse zand- en baksteenarchitectuur
dat hij aankocht aan de Wapper uit met Renaissancistische ingrepen: een halfrond
pantheon, een schildersatelier, een indrukwekkende portiek en een stoïsche tuin
met tuinpaviljoen, dit alles in Italianiserende stijl. Een nog krachtigere geste die
Rubens vanuit Italië importeerde was de ontwikkeling van een perspectief dat
vanaf de inkompoort, over de koer, doorheen de rijkelijk gedecoreerde portiek,
zicht geeft op het tuinpaviljoen aan de andere zijde van de site. Het geheel van
Rubens’ruimtelijkheid werd en is nog steeds een uniek ensemble met een sterke eigen
identiteit waarmee hij gasten en bezoekers verblufte. De Rubenssite werd een ode
aan Rubens’ idealen uit de Grieks-romeinse oudheid en de kunst van de Italiaanse
Renaissance.
Rubens’ concept landde in een typische stadsuitbreiding aan de dense middeleeuwse
stad: een wijk gekenmerkt door grote tuinen, koeren, hoven en bleekweides. Naast
Rubens’ perceel hielden de Kolveniers huis, in een gildegebouw in wat toen een
langgerekte oefentuin moet zijn geweest. Rubens’ pand stond in een smalle steeg die
was ontstaan door het overbouwen van de bredere Herentalse Vaart.
Op vandaag zijn de krachtige krijtlijnen van Rubens’ ruimtelijkheid nog steeds
aanwezig, maar ze liggen ingebed in de ietwat banale realiteit van een hedendaags,
dens binnenstedelijk bouwblok. De bucoliek en generositeit die de tuin ooit
moeten hebben gekenmerkt, lijden toch wel onder de aanwezigheid van zoveel
ongeordende (achter)bouwsels. Ook de ooit imposante voorgevel van het Palazetto
verdwijnt vandaag enigszins in de pot pouri die de Wapper rijk is: een amalgaan
aan beplantingen, paviljoenen, terrassen, winkeletalages, verlichtingselementen,
vlaggenmasten en ander stadsmeubilair.
De Rubenssite wint door zijn hedendaagse invulling echter alleen maar aan belang:
de site is in de eenentwingstige eeuw verworden tot een waar kennisconglomeraat
en een rijke toeristische beleving op wereldschaal. De site huisvest twee belangrijke
instellingen in één: Enerzijds de museale ervaring waarbij het oeuvre van Rubens in
een unieke context wordt getoond en zijn leefomstandigheden worden geëvoceerd.
Anderzijds herbergt de site ook de internationaal gewaardeerde referentiebibliotheek
over de kunstproductie van Rubens en zijn tijdgenoten. Plaats deze twee diverse
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gebruiken bovenop een (soms enorme) toename van hun intensiteit, en dit alles
binnen een historische en niet meer adequate infrastructuur, en je krijgt een cocktail
van quasi onverzoenbare noden en verlangens.
Deze noden en wensen voor de toekomst hebben alle hun recht en moeten één
voor één van antwoord worden gediend. Een doorgedreven analyse leidt ons tot het
definiëren van meerdere losstaande ruimtelijke interventies, maar dit is slechts één
sleutel tot een duurzame oplossing. De toekomst van de site heeft recht op een groter
verhaal waarin alle interventies kunnen worden in ingeschreven. Een grotere nieuwe
visie die de identiteit van de site in haar 21ste eeuwse context - maar met een 21ste
eeuwse economie aan middelen – zal versterken.
En net in de krachtige principes van Rubens’ historische ruimtelijke concept of van de
voorstedelijke omgeving waarin hij ze liet landen, vinden wij voeding om de identiteit
van de site die dreigt ondergesneeuwd te geraken in de hedendaagse overrompling
van mensen, gebruik en bouwsels te bestendigen voor de toekomst. Net in de
geschiedenis van het bouwen schuilt voor ons een antwoord op de vraag naar een
integrale aanpak die een nieuwe rust kan brengen in het geheel.
DE AKTES
Voor we in een gedetailleerde uiteenzetting duiken over hoe wij in meerdere fases
en met diverse verzelfstandigde ingrepen een antwoord bieden op het complexe
amalgaan van noden en wensen, definiëren wij enkele grote daden of ‘aktes’. Zij
getuigen van een grote mate van autonomie, maar treden tegelijk in dialoog. Het
zijn architecturale principes of daden met een zekere eigenzinnigheid die zich toch
dienstbaar opstellen ten aanzien van een historisch zwaar beladen context. Zonder
pastiche, en tegelijk hypermodern, willen zij Rubens’ ruimtelijke concept versterken.
Een eerste akte stoelt op het motief van de voorstedelijke tuinen en hoven; een tweede
akte verwijst naar het historische typologie van de portiek of galleria en een derde
akte refereert aan het thema van het kabinet, de kast ter bewaring van waardevolle
objecten en kennis.
Deze bewegingen of motieven vormen het referentiekader voor de nieuwe ingrepen
die we voorstellen. Ze verknopen de Rubenssite - het museum en de bibliotheek rondom de tuinen tot één geheel dat zich temidden de 21ste eeuwse context weet
sterk te houden; door simpelweg zijn eigen context te gaan bepalen, zijn eigen
krachtige realiteit te scheppen.

c.

b.

a.

d.

Het herimplementeren van het thema van tuinen, hoven en koeren zoals zij veelvuldig voorkwamen in de zestiende eeuwse stadsuitbreidingen, kan de
huidige identiteit van de site versterken en is trouw aan Rubens’ ruimtelijke visie van een Italisaniserend ensemble in aansluiting bij een Stoische tuin.
a. Rubens koer - b. Rubens tuin - c. Kolveniers hof - d. Stadstuin van de Wapper

J. Hoefnagel, 1598.

AKTE I

“Antverpiae Civitatis Belgicae Toto Orbe”,
Hieronymus, 1557.

“Gallis Anvers, Vernacule Antwerpen”,
Joan Blaeu, 1649.

HORTI CONCLUSI, HORTI URBANI

Een eerste krachtige premisse, akte of daad, ligt voor ons in de historische realiteit
van de toenmalige “stadsrand” waarin Rubens’ architecturale ensemble landde.
Hij organiseerde zijn ensemble rondom de eigen tuin die hij ontwierp naar Stoïsch
model. Hij baseerde zich hiervoor op Lipsius’ leer; zijn tuin was een praaltuin bedoeld
voor een intieme vorm van recreatie, voor zichzelf, de familie en zijn gasten. Rakend
aan Rubens’ tuin lag echter ook het hof waar de Kolveniersgilde praktiseerde. Wat
verderop bevond zich het Schuttershof. Maar zowat alle bouwblokken rondom
de Herentalse vaart werden gekenmerkt door wijde hoven, koeren, moestuinen.
Historisch kaartmateriaal maakt gewag van dit permeabele stadsweefsel rondom
Rubens’ woning.
Het herimplementeren van het historische thema van de tuin is voor ons één
antwoord op de vraag naar de verknoping van de site tot één sterke nieuwe identiteit.
Het inbrengen van de tuin als motief zal rust en coherentie brengen in het geheel.
Onze nieuwe gebouwde ingrepen relateren beiden aan een tuin.
De originele vierkante figuur van Rubens’ tuin wordt in ere hersteld door het sluiten
van het bouwblok aan de zijde van Hopland. Hier zal een eerste nieuwe gebouwde
ingreep zijn plaats vinden: het nieuwe bezoekersonthaal en het latere Rubenianum.
Op Kolveniershof evoceert een nieuwe tuin op volle grond, met hoogstammige
bomen, de aanwezigheid van het oefenterrein van weleer. Deze linaire tuin wordt
geflankeerd door een tweede gebouwde ingreep die een nieuwe state of the art
expositieruimte moet huisvesten.
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Op de Wapper wordt een bomengrid aangebracht dat het rommelige aanschijn
van de Wapper overstijgt zonder haar functie als stedelijke as en verblijfsplein te
hypothekeren. Wapper wordt een moderne stadskouter met een in hoofdzaak nietminerale ondergrond. Het bestaande paviljoen krijgt een nieuw leven als parkpaviljoen
dat door derden wordt gebruikt. Het bomengrid treedt terug van de gevels en
evoceert hierdoor de smalte van de historische stegen die aan weerszijden van de
Wapper bestonden, en waarin Rubens’ woning historisch gezien stond. De statigheid
van de oud-Vlaamse en de Italianiserende gevels van het Rubenshuis wordt hierdoor
terug opgeroepen.
Het antwoord op alle complexe noden en vragen van de verschillende gebruikers
van de Rubenssite wordt rondom het complex van binnentuinen gedrapeerd. De
binnentuinen worden gecontroleerd toegankelijk en de spil van de hele site. De
bezoeker van de site, komt hij voor het Rubenshuis dan wel voor het Rubenianum,
kan zich op en rond de site bewegen met de tuin als een collectieve gedeelde ervaring.
Belangrijk daarbij is dat zijn eerste contact met Rubens’ complete ruimtelijke
ensemble meteen door de monumentale zichtas wordt gestructureerd. De bezoeker
bewandelt die as en heeft daarbij de vrije keuze om op eigen tempo het geheel van
Rubens’ ensemble te aanschouwen. Hij kan zich van bij aanvang goed oriënteren en
de dispositie van historische en nieuwe gebouwen in zich opnemen. Hij/zij wordt
onmiddellijk opgenomen in de sfeer die Rubens wilde creëren en die wij met de
nieuwe ingrepen wensen te versterken.

Zicht langsheen Rubens’ monumentale zichtas, doorheen de portico, richting het tuinpaviljoen
met daarachter het nieuwe Galleriagebouw op Kolveniershof en rechts een glimp van het Galleriagebouw op Hopland.

AKTE II

PORTICI, GALLERIE, BALCONE

Vanuit de idee van de eerste premisse worden de antwoorden op alle vragen en noden
in één integraal antwoord rondom de binnentuin gestructureerd. De verschillende
gebruiken die vandaag op de dense site huizen, zullen in de toekomst verder groeien
en de druk op het bestaande patrimonium nog vergroten. Een deel van het integrale
antwoord ligt dan ook verscholen in het inbrengen van nieuwe bouwwerken rond
het complex van binnentuinen. Zij moeten een antwoord bieden op de niet adequate
huisvesting van sommige programma-onderdelen in de historische bebouwing.

3.

2.

Wij zien rondom de tuinen een driehoeksrelatie ontstaan, tussen het historische
Rubenshuis enerzijds en twee nieuwe gebouwen anderzijds. Met hun “achtergevels”’
maken zij als het ware twee nieuwe representatieve voorgevels naar het geheel van
binnentuinen. Zij herhalen het historische motief van de loggia of galleria dat Rubens
toepaste op in zijn portiek en in de gevel van de Italiaanse vleugel met zeven traveeën.
De twee nieuwe tuingevels worden als hedendaagse galleria- of portiek-gebouwen
vormgegeven. Zij maken van hun gevel meerdere balkons van waaruit je de tuinen
kan aanschouwen. Deze galleria-gevels verwijzen naar de rijke bouwtraditie van de
Italiaanse Pallazzo’s waarbij achtergevels werden opgeladen met loggia’s en balkons
die een zicht op het landschap kaderen.

1.

Wij geloven dat de driehoeksrelatie tussen het bestaande Rubenshuis en de twee
nieuwe Galleria-gebouwen een voldoende sterke identiteit creëert die overleeft tussen
alle banale bouwsels van dit binnenbouwblok.
Een driehoeksverhouding rondom het geheel van tuinen, tussen de portico van Rubens (1.) en de
twee nieuwe Galleriagebouwen met hun balkons (2.&3.)
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De Rubenianum bibliotheek structureert het gebouw. Verdiepingshoge kabinetten bevatten boeken, bookshop, vestaire enz.

AKTE III

GABINETTO

Een derde akte ligt in het tonen van wat een van de meest cruciale functies van de
hele site is: het bewaren van erfgoed en kennis voor de toekomst. Het tonen van
waardevolle elementen kan en zal in de toekomst enkel kunnen wanneer zij goed
worden bewaard. Het Rubenshuis en het Rubenianum zijn de plek bij uitstek waar de
geschiedenis en kennis over Rubens in onze digitale tijden tastbaar blijft.
Het historische thema van het kabinet wordt hier geïntroduceerd. Het kabinet, als een
plek waar kennis dens gestapeld en bewaard wordt. Maar het is tevens een plek waar
kennis wordt gekoesterd en met de nodige zorg en investering wordt gehuisvest.
Ook op de Rubenssite zien wij een huisvesting van de kennis als veel meer dan
een adequate en praktische berging voor de toekomst. Kennis mag dan wel
tastbaar verzameld worden in ‘blinde’ gebouwdelen die het daglicht schuwen en
klimaatsgewijs op peil worden gehouden. Kennis mag echter ook worden getoond als
één van de kernen van de missie. Onze galleria-gebouwen krijgen beiden duidelijke
opake onderdelen waar kennis wordt bewaard.
Op Hopland maken we twee opake wangen: zij huisvesten een kabinet voor de
collectie dat zich transformeert tot een gebouwhoge binnengevel als een kastenwand.
Zo houden zij figuurlijk de twee wachtgevels van de naburige gebouwen op hun plaats
en creëren vrije ruimte voor de galleria tussenin. Het perceel op Hopland is overigens

-6-

historisch gezien ook de plek waar Rubens in 1639 enkele huisjes aankocht om er zijn
bibliotheek in onder te brengen.
Op Kolveniershof richt een opaak volume zich ten hemel, zoals een plattesteen of
stèle. Dit opake deel huisvest een box of kabinet alwaar de passe-partoutstukken
bewaard, en ander oeuvre kan worden bekeken en gerestaureerd. Zij worden als het
ware letterlijk op handen gedragen door de onderliggende tentoonstellingsruimtes.

Het belevingscentrum, de tuin en de balkons als plekken voor integratie van kunstwerken

Pieter Paul Rubens, De overweldiging van Tunis door Keizer Karel V in 1535 - Angel Vergara, De hoogmoed - Pieter Paul Rubens, Venus, Cupido, Bacchus en Ceres - John Baldessari

AKTE IV

ARTE

Een vierde akte die de verschillende interventies aan elkaar moet rijgen zijn de
kunstinterventies. Naar Renaissancistische traditie stellen wij verschillende
kunstinterventies voor die de essentie van het architecturaal ensemble in de verf
zetten. Kunstingrepen die de vorige aktes onderlijnen. Tegelijk geloven wij niet in
één “juiste” kunstinterventie, laat staan in een curatoriële rol voor de architect. Ons
voorstel bestaat erin om in dialoog met een curator als mediator te komen tot een set
aan hedendaagse relevante kunstingrepen. Zij zijn zowel verzelfstandigd als krijgen
betekenis in het geheel. Zo treden wij in Rubens voetsporen om de hele site op te
laden tot een rijk geheel aan kunstzinnige belevingen.
Op vandaag verbeelden wij ons de sonore interventie door Bjorn Schmetlzer op
verschillende plekken in de tuinen van het Rubenssite. Deze artiest ontwikkelde reeds
een muzikaal repertoire in aansluiting bij de publicatie “Divine Interiors. Experience
churches in the age of Rubens”. Bjorn Schmeltzer heeft zijn interesse voor het project
reeds bevestigd.
Ook het picturale werk van Santiago Angel Vergara inspireert ons tot het formuleren
van een ingreep in de plantenperken van de Rubenstuin. Vergara onderzoekt in
zijn filmisch en picturaal werk de kracht van beeld, wat ons in de context van het
Rubenssite een uitgelezen interesse lijkt.
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De onderzijde van de horizontale balkons of loggia’s kunnen worden bezet met
een grafisch werk van John Baldassari. Deze veelzijdige Amerikaanse kunstenaar
combineert schilderkunst met fotografie, collage en tekst. Met een gemakkelijk te
reproduceren gevelbekleding waarop een werk van hem kan worden geprint, worden
de onderzijde van de balkons bezet. Dit refereert tevens naar de plafond fresco’s uit de
Renaissance, een techniek die Rubens overigens ook zelf beproefde in Antwerpen.
Het belevingscentrum beschouwen wij als een groot digitaal kunstwerk.
3 muurvullende projecties omringen de bezoekers. Geluid (cfr. B Schmelzer,
Graindela voix) en beeld vormen één totaal belevenis.

Rubenshuis front office
Rubenshuis back office / service
Rubenianum front office
Rubenianum back office / service
Rubenianum back office / service

Atlas van de bestaande programmaonderdelen. Dit toont hoe de front- en backoffice onderdelen van zowel Rubenshuis als Rubenianum enorm verweven zijn en een grote druk ondervinden.

EEN COMPLEX PROGRAMMA VOOR EEN VEELZIJDIGE SITE
De hele Rubenssite en haar gebruik vandaag doorgronden is één ding.
Haar noden voor de toekomst vatten is een ander. De visie die wij ontwikkelen,
de duidelijke aktes die wij definieren, laten ons toe de antwoorden in integrale
architecturale ingrepen te gieten.
De site heeft twee onderscheiden gebruikers, beiden ressorteren onder de Stad
Antwerpen:
• het Rubenshuis dat een brede museale werking heeft: het tonen en het bewaren van
oeuvre, het evoceren van Rubens’ woon- en werkcondities en het in ere houden van
Rubens’ architecturale creatie in en rondom zijn Antwerpse woning.
• het Rubenianum dat fungeert als een internationaal gewaardeerde
referentiebibliotheek voor de schilderkunst van Rubens’ periode.
Uit de atlas van de huidige gebruiken blijkt dat beide gebruikers, zeker voor wat betreft
hun back office, intens zijn verweven met elkaar, wat ons een rijkdom lijkt.
Wel is vast te stellen dat zowel back office als front office functies van beide
instellingen niet meer adequaat kunnen worden gehuisvest in het historisch
aanwezige patrimonium. De kwaliteit van de huisvesting laat te wensen over. In het
Rubenshuis zijn kelders, zolders en hoeken als het ware volgestouwd met back office
functies, niet altijd op een even praktische manier. De front office museale functies

-8-

kunnen ook worden geüpdatet naar een state of the art niveau. In het Rubenianum
vormt het grootste probleem de dispersie van de collectie doorheen het gebouw in
niet geklimatiseerde, noch beveiligde omstandigheden.
Bovendien geven de prognoses weer dat de druk op zowel front als back office alleen
maar zal toenemen: het Rubenshuis verwacht een groter bezoekersaantal, het
Rubenianum dient rekening te houden met een aangroei van de collectie tot 2035. Het
is duidelijk dat deze verwachtingen binnen het bestaand patrimonium al helemaal
niet meer kunnen worden ingelost.
Beide gebruikers zelf definieerden een set ambities die van deze grote vaststellingen
uitgaan, maar die veel verfijndere noden en wensen laten blijken (*). Zij worden
hieronder samengevat en kunnen alle gelinkt worden aan een verbetering en/of
schaalvergroting van onderdelen van de werking
(*) Bron: Programma van eisen, bijlage bij bestek.
Worden als prioritair aangeduid:
1.
Vergroten en verbeteren van Bezoekersonthaal Rubenshuis: Er worden in de
toekomst vijf keer meer bezoekers verwacht dan het museum in ‘90 haalde.
2.
Verbeteren onthaalfaciliteiten Rubenianum

Rubenshuis front office
Rubenshuis back office / service
Rubenianum front office
Rubenianum back office / service
Evenementen front office
Evenementen back office/ service

3.
4.

Verbeteren Congresfaciliteiten: akoestische en andere verbeteringen aan het
Kolveniershof
Verbeteren Logistieke Backoffice Rubenshuis: personeel, laad-&los, afval,...

Worden als secundair aangeduid:
5.
Vergroten en verbeteren van de bibliotheekfunctie Rubenianum: huisvesten
van de collectie mits aangroei 2035 en verbeteren van de bewaarcondities
6.
Verbeteren van de back office museale functies Rubenshuis:
restauratieatelier en depot
7.
Verbeteren faciliteiten voor administratief personeel Rubenshuis en
Rubenianum: adequate huisvesting
8.
Verbeteren faciliteiten corporate entertainment
9.
Verbeteren logistieke functies Rubenshuis: bergingen allerhande
10.
Verbeteren front office museale functies Rubenshuis: extra hedendaagse
expositieruime
11.
Verbeteren technieken Rubenshuis
In wat volgt hanteren wij de grote aktes als kader om een slimme fasering van
ingrepen te definiëren die deze ambities trachten in te lossen. De fasering legt een
grote pragmatiek aan de dag:
- Ze vertrekt uiteraard van het concreet reeds geagendeerde bezoekersonthaal en
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belevingscentrum , hiervoor is budget en politieke wil aanwezig
- Ze houdt rekening met een logica van opeenvolging van bouwcampagnes.
- Verder gaat ze uit van het feit dat de masterplanvisie landt op een site die in
werking is en blijft. Zo zijn er concrete tijdelijke evenementen gepland (tijdelijke
tentoonstellingen), en staan er concrete investeringen op stapel (restauratie van de
tuin, de portiek,...) waarmee in het definiëren van ingrepen en hun fasering wordt
rekening gehouden.
Gebeurlijk worden investeringen met een eerste prioriteit hierdoor van een tijdelijke
oplossing voorzien of worden investeringen met een secundaire prioriteit alsnog
opgevist en in een eerste fase uitgevoerd. Ook ons eigen onderzoek en meerdere
bezoeken aan de site brachten ons bijkomende prioriteiten aan het licht.

Huidige toestand
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Fase I - het bouwen van de nieuw onthaal en belevingscentrum

Zicht vanuit de Rubenstuin op het samenspel tussen de tuingevels van nieuwe en historische gebouwen rondom.

Fase II - de realisatie van de bovenbouw van het Galleria-gebouw, interventies in de historische ruimtes van het Rubenshuis
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Fase III - Museumuitbreiding op Kolveniershof, park op de Wapper

Bezoekers Rubens Huis

Bezoekers Rubens Huis

Bezoekers Rubenianum

Bezoekers Rubenianum
Medewerkers
Evenementen
Logistiek
Toegang fietsen
Fietsenstalling
Hoofdtoegang
Toegang medewerkers

Verschillende circulaties op huidige toestand leiden tot een beperkte beleving van de tuin.

Verschillende circulaties op nieuwe toestand genereren een grotere inzetbaarheid van de tuin.

NIEUWE CIRCULATIEPATRONEN VERKNOPEN DE SITE RONDOM DE TUINEN

Het antwoord op alle complexe noden en vragen van de verschillende gebruikers
van de Rubenssite wordt rondom het complex van binnentuinen gedrapeerd. De
binnentuinen worden gecontroleerd toegankelijk en de spil van de hele site.

bezoekersstromen te mijden.

De recreatieve bezoeker van de site kan zich op en rond de site bewegen met de tuin
als een collectieve gedeelde ervaring. Belangrijk daarbij is dat zijn eerste contact met
Rubens’ complete ruimtelijke ensemble meteen door de monumentale zichtas wordt
gestructureerd. De bezoeker bewandelt die as en heeft daarbij de vrije keuze om op
eigen tempo het geheel van Rubens’ ensemble te aanschouwen. Hij kan zich van bij
aanvang goed oriënteren en de dispositie van historische en nieuwe gebouwen in
zich opnemen. Hij/zij wordt onmiddellijk opgenomen in de sfeer die Rubens wilde
creëren en die wij met de nieuwe ingrepen wensen te versterken.

Waar of wanneer een evenement (corporate entertainment, workshops) zich ook
voordoet, de hoofdtoegang voor deze bezoekers blijft de poort van het Rubenshuis op
Wapper. Ook het eerste contact van deze gasten gebeurt via de monumentale zichtas
die Rubens ontwierp en die wij vandaag versterken. Deze gasten kunnen hun parcours
verderzetten naar het Groot atelier of het Kolveniershof, al waar het evenement zich
voordoet. De bestaande tuinmuur tussen de Rubenstuin en het Kolveniershof wordt
van een extra, maar bescheidden en zorgvuldig gemaakte opening voorzien. Deze
nieuwe doorgang zorgt voor een optimale doorstroming en verbinding tussen beide
tuinen. Zij verhoudt zich in spiegelbeeld met de bestaande opening ten opzichte van
het tuinpaviljoen van Rubens en versterkt zo de monumentale aswerking.

Nadat de gast zich heeft laten onderdompelen in de wereld van Rubens, kan hij vanuit
het nieuwe onthaal zijn eigen bezoek à la carte samenstellen. Hij kan opteren om het
belevingscentrum in te duiken of een bezoek aan het museum te laten voorafgaan
door een korte snack in de verbruiksruimte. De tuin vormt de verbinding tussen al
deze functies zonder zijn intieme of besloten uitstraling te verliezen.

Aan de smalle dienststraat die de Kolveniershofstraat vandaag is, wordt een
achteringang voorzien met een grote poort: deze doet dienst als laad- en loszone voor
allerhande leveringen en afval (vanuit kelder), maar garandeert ook een beveiligde
inrit voor kunsttransport naar het nieuwe expogebouw. Via deze toegang kan het
personeel dat zich per fiets of motor verplaatst een beveiligde stalling bereiken

Het administratieve en logistieke personeel, of de gespecialiseerde bezoeker van
het Rubenianum, kan het Galleriagebouw ook benaderen vanaf Hopland. Een
aparte toegang geeft hen de mogelijkheid om desgewenst de grote recreatieve
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Zicht vanuit het bezoekersonthaal, het belevingscentrum, de verbruiksruimte naar de tuin.

FASE I

EEN 21STE EEUWS ONTHAAL EN BELEVINGSCENTRUM OP HOPLAND

Het concrete reeds geagendeerde en gebudgetteerde bezoekersonthaal met
belevingscentrum vormt de eerste stap naar de modernisering van de Rubenssite.
Vanuit onze premisse om de identiteit van de Rubenssite rondom haar binnentuinen
te versterken, is het situeren van het nieuwe bezoekersonthaal op de vrije site op
Hopland de logische keuze. Deze keuze heeft bovendien vergunningstechnisch en wat
beroering van de publieke opinie betreft de minste impact. Dit speelt in de kaart van
de bouwheer die met rasse schreden met dit nieuwe onthaal vooruit wenst te gaan.
We realiseren het bezoekerscentrum en belevingscentrum in de onderbouw van het
Galleria-gebouw dat wij op deze site verbeelden.

door een korte snack in de verbruiksruimte.

De beleving van de recreatieve bezoeker start nog steeds bij de toegang van het
Rubenshuis op Wapper, maar het eerste contact met Rubens’ complete ruimtelijk
ensemble wordt meteen langsheen de monumentale zichtas gestructureerd. De
bezoeker doorwandelt de hele as, doorheen de poort, langsheen koer en portiek
naar de tuin, en dit alles op eigen tempo. Zo kan de gast zich van bij aanvang goed
oriënteren. Hij/zij wordt onmiddellijk opgenomen in de sfeer die Rubens wilde
creëren en die wij met de nieuwe ingrepen wensen te versterken, maar heeft daarbij
de vrije keuze om op eigen ritme in het geheel aan de slag te gaan.

Lichte, heldere trappen dalen van dit onthaal af naar een belevingscentrum in de
buik van het gebouw. Dit centrum wordt vormgegeven als een black box: de open
vrije vloer wordt van de nodige technische infrastructuur voorzien om gebeurlijke
wijzigingen aan de scenografie te faciliteren. Belevingscentra stoelen vandaag in grote
mate op multimediale ervaringen die geen daglicht behoeven. Toch voorzien wij in
een notie aan daglicht via de galleria aan de tuinzijde en de grote binnentrap die naar
de black box afdaalt.

Nadat de gast zich heeft laten onderdompelen in de wereld van Rubens, kan hij vanuit
het nieuwe onthaal zijn eigen bezoek à la carte samenstellen. Hij kan opteren om het
belevingscentrum in te duiken of een bezoek aan het museum te laten voorafgaan
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De onderbouw die wij op Hopland realiseren bestaat uit een simpele en snel te
realiseren structuur, die de principes van het Galleria gebouw volgt. Tegen beide
wachtgevels van de buren worden blinde wangen of kokers aangebracht. Vervolgens
dragen lange slanke vloerplaten van de ene wang naar de andere. Hierdoor ontstaan
ruime vrije vloeren die een 21ste eeuwse onthaalbeleving mogelijk maken: grote
groepen zijn hier gemakkelijk thuis en tijdelijk of vast onthaalmeubilair structureert de
ruimte zonder toegeving aan de nodige flexibiliteit.

Langs diezelfde trappenpartij kan de bezoeker ook de verbruiksruimte op de
eerste verdieping bereiken. Dit café heeft een mooi terras met zicht op het hele
binnengebied.

11.

A

A
11.

10.

A

A
Rubens Experience Center

9.

Niveau -2

Niveau -1

CAFE Rubenshuis

BEZOEKERSONTHAAL

Gevel aan Hopland
EXPERIENCE CENTRE

Aanzicht straatzijde

TECHNISCHE RUIMTE

Legende
1. infobalie-ticketbalie-audioguide - 2. vestiaire - 3. toegang medewerkers - 4.meeting point - 5. shop 6. verbruiksruimte - 7. terras - 8. sanitair - 9. berging-opslag (expo - shop) - 10. sanitair/bagage/douche
personeel - 11. technieken

0

Snede AA

5

Het geheel van publieke ruimtes op -1, 0 en 1 wordt gekarakteriseerd door haar twee
flankerende binnengevels; de verdiepingshoge kasten of kabinetten. Zij huisvesten op
deze niveaus de bookshop, vestiaire en showcase-clima-boxen waar het oeuvre van
het Rubenshuis of collectie van het Rubenianum kan worden getoond aan het grote
publiek.
De kelderverdieping van Hopland huisvest een grote technische ruimte die reeds
anticipeert op de volledige afwerking van het Galleria-gebouw. Ook enkele logistieke
back office functies kunnen naar deze kelder verhuizen en zo de druk op de back office
in het Rubenshuis doen afnemen: ruimtes voor onthaal- en kuispersoneel, refter (met
daglichtnotie!), berging voor shop en onthaal.
• Deze eerste fase is een concrete bouwfase waarvoor budget en visie/engagement
op politiek niveau beschikbaar is. Binnen de overige ambities en noden kunnen wij
voor ons enkele prioritaire ambities definiëren die mee op de rails kunnen worden
gezet samen met deze eerste fase.
- De ruimtes die door de verplaatsen van logistieke functies naar Hopland in de kelder
en op de zolder van de Vlaamse vleugel vrijkomen, kunnen worden ingezet voor een
efficiënter onderbrengen van back office museale functies die nu op de moeilijk
bereikbare zolder van de Italiaanse vleugel zijn ondergebracht: opslag van expo-
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materiaal, verfpotten, verlichtingsarmaturen e.d.
- De urgente nood aan een kwalitatief publiek sanitair kan ingevuld worden binnen
het bestaande Kolveniershuisje. Vanuit de ruimere visie waarbij het bezoek rond de
tuinen wordt gestructureerd is dit een logische plek, maar ook bij coporate events in
het Groot Atelier ligt deze faciliteit vlakbij. Het regenwater van alle daken zal in de
nabijheid verzameld worden..
- De opslag van de passe-partoutstukken in het Rubenshuis laat vandaag te wensen
over. Hoewel de gebruiker dit als een secundaire ambitie oplijst, brengt de urgentie
hiervan ons op het idee om binnen het beschikbare budget een tijdelijke oplossing
te bieden door gebruik te maken van de reeds geklimatiseerde ruimtes binnen
de Italiaanse vleugel. Waarom niet beperkt investeren in een bergingssysteem op
de mezzanine van het grote atelier, zodat de berging als een onderdeel van het
tentoonstellingsparcours kan worden aangedaan? Het bergingssysteem kan later
geherlocaliseerd worden naar het nieuwe depot op Kolveniershof.
- Het paviljoen op de Wapper kan, eens deze fase is gerealiseerd en het onthaal is
verhuisd, verhuurd worden als tuinpaviljoen aan derden: koffiebar, pop-up shop, ...

3.

8.

4.
5.

A

A
7.

6.

1.

2.

Niveau +0

2.

Niveau +1

Ruimtelijke situering van de interventies binnen een eerste investeringsfase.

W• Ook wat technische installaties betreft wordt in deze fase geanticipeerd op
de vervolg-bouwcapagne van fase 2 en op de werking van de Rubenssite als één
gebruikssite.
- In fase I voeren we onder de kelderplaat 16 gesloten boringen uit in een dubbele
U-lus die samen een geothermisch veld vormen dat voor de volledige vernieuwde
Rubenssite zal dienen. Volgens Vlarem 55.1 kunnen we tot 150 m diep boren. Via
deze boringen kan warmte en koude aan de grond – een hernieuwbare, duurzame
energiebron – worden onttrokken.
- In fase I sluiten wij op dit beo-veld een warmtepomp aan van 80 kW. Deze levert de
warmte voor fase I en neemt ook meteen de koude/ontvochtiging voor zijn rekening
voor de Italiaanse vleugel van het Rubenshuis. Zij vervangt dus definitief de oudere
en energieverslindende koelmachine die vandaag in de tuin is opgesteld (+/- 60
kW). Bovendien zorgt deze installatie ervoor dat gebeurlijk energie/warmte letterlijk
tussen het bestaande Rubenshuis en het nieuwbouwproject fase I wordt uitgewisseld,
wat de duurzaamheid en zelfbedruipendheid van het geheel nog verhoogt. De
afstandsleiding tussen beide gebouwen wordt reeds gedimensioneerd op 100 kW
volgens de uitbreidingsvraag die in fase II zal worden voldaan.
- De verwarming en koeling van het het nieuwe onthaal en belevingscentrum in fase I
wordt gerealiseerd van een klimaatvloer en –plafond. Verwarming gebeurt op lage en
dus energiezuinige temperatuur, koeling op zo hoog mogelijke dito temperatuur.
- Hygiëneventilatie gebeurt d.m.v. verdringing aan lage snelheid die het ruimtelijke
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concept volgt: er wordt langs één wang achter de kasten ingeblazen en aan de andere
zijde over een grote oppervlakte terug afgezogen. De flexibiliteit en snelheid van het
ventileren via dit systeem laat toe dat ruimtes zoals het onthaal en belevingscentrum,
die een zeer wisselende bezetting kennen, toch steeds comfortabel gehouden worden.
Additionele koeling is tevens mogelijk door een koelbatterij op de luchtgroep die met
koelwater van de geothermie wordt gevoed.
- Een evidentie is tevens het uitwerken van een professionele verlichtingsinstallatie
die zowel op kleurtechnisch vlak (cri waarde, kleurtemperatuur, filters,…) als op
energetisch vlak uitblinkt.
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1. onthaal rubenianum - 2. leeszaal - 3. depot - 4. showcase - 5. verwerkingsruimte/viewing facility 6. verwerkingsruimte bibliotheek - 7. koffie hoek - 8. sanitair - 9. visiting researchers - 10. scan & repro
ruimte - 11. staf Rubenianum - 12. directie Rubenianum - 13. stille werkruimtes - 14. staf Rubenshuis
15. directie Rubenshuis - 16. vergaderruimte - 17. refter
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FASE II EEN 21STE EEUWSE BIBLIOTHEEK & BACK OFFICE OP HOPLAND
Een evidente volgende stap is de realisatie van de bovenbouw van het Galleriagebouw. Deze moet de internationaal gewaardeerde bibliotheek Rubenianum en
de back office administratieve functies van het Rubenshuis een nieuw 21ste eeuws
onderkomen geven. Eenmaal het Galleria-gebouw in een eerste fase vergund werd en
de onderbouw en de funderingen zijn gerealiseerd, is de realisatie van de bovenbouw
slechts nog een kwestie van het vrijmaken van de beperktere budgetten. Bovendien
hoeft de uitvoering van de bovenbouw helemaal geen beletsel te zijn voor de werking
van het bezoekersonthaal en belevingscentrum. De werftoegang kan volledig vanaf de
zijde Hopland worden gerealiseerd.
De structuur van de bovenbouw zet verder in op de principes van de onderliggende
verdiepingen: grote overspanningen van wang naar wang. De vrije vloeren bieden
optimale flexibiliteit en ruimtelijkheid voor de kantoorfuncties en voor de publieke
leeszaal. Deze laatste wordt op een dubbelhoog niveau gehuisvest: een mezzanine
over een beperkte bouwdiepte geeft de leeszaal een grote belevingshoogte en zorgt
voor de nodige gebruikscapaciteit.
Elke niveau heeft een balkongevel naar het complex van de binnentuinen. Niet alleen
stroomt hierdoor het diffuse noorderlicht rijkelijk binnen, ook het contact met
de hele Rubenssite en met de binnentuinen is op alle niveaus zeer intens. De vrije
vloeren worden zoveel mogelijk gespaard van technische kanalen en elementen.
Hygiëneventilatie verloopt via de zijwanden van de ‘wangen’ (verdringingsventilatie)
en de klimaatvloeren en plafonds zoals in fase I.
De internationaal gereputeerde collectie van het Rubenianum wordt niet
weggeborgen in een donkere hoek of kamer. Zij krijgt de volledige wang van het
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gebouw voor zich. Via de verdiepingshoge boekenkasten, het kabinet, wordt de
collectie tastbaar en leesbaar gemaakt voor alle gebruikers van het gebouw. De
collectie “structureert” als het ware de ruimtes. Binnen elke wang wordt de overige
collectie in een praktische compactus-systeem geborgen en geklimatiseerd volgens de
up to date klimaatklasse AA (Ashrae). De technieken die hiervoor moeten zorgen zijn
functioneel verticaal geordend binnen de wang. De toegankelijkheid van de collectie
gebeurt met toegangscontrole vanaf de leeszaal (geautoriseerd personeel) of via de
kantoorvloeren. Een kleine personenlift bedient alle verdiepingen van de collectie, wat
van de verticale stapeling een zeer efficiënte collectieberging maakt met zeer beperkte
verplaatsingsbewegingen.
Technisch gezien vormt deze fase een verderzetting van de principes uit fase I.
- Om het volledige Galleriagebouw van warmte en vrije koeling te voorzien volstaat
het een additionele warmtepomp van 80 kW aan te sluiten op het reeds geplaatste
beo-veld, en een dry-cooler op het dak die louter uit ventilatoren bestaat en dus weinig
geluidsoverlast produceert.
- Op het dak Galleriagebouw worden fotovoltaïsche installatie bijgeplaatst die de
primaire energie voor de warmtepompen op een duurzame wijze levert.
- Ook voor kantoor- en werkplekken is het ontwerp van de verlichtingsinstallatie met
het oog op gebruikskwaliteit en energievriendelijkheid een aandachtspunt.
• Investeringsfase II zal zich situeren nadat het barokjaar (2019) en nadat de nu reeds
geplande tijdelijke tentoonstellingen zijn afgelopen. Dit wordt het ideale moment om
enkele bouwfysische interventies in de historische ruimtes van het Rubenshuis mee
op de kar te trekken.
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Ruimtelijke situering van de interventies binnen een tweede investeringsfase.

Een eerste reeks bestaat uit de klimaatverbetering van de museale ruimtes. Een
zorgvuldige afweging van investeringen is genoodzaakt, maar hierbij wordt niet uit het
oog verloren dat de collectie van het Rubenshuis uit een grote verscheidenheid aan
objecten bestaat, zowel naar waarde als naar kwestbaarheid en bijgevolg een strengere
dan wel minder strenge klimaatconditie behoeft. Ook naar daglichttoetreding toe
is er sprake van gradaties van kwetsbaarheid. Eigenlijk is een vervolgtraject aan de
orde waarbij we de conservatoren ondersteunen bij een zorgvuldige classificatie
van de collectie, om zo te komen tot een duidelijkere programma van eisen naar de
oppervlaktes van de verschillende aan te bieden klimaatcondities. Toch formuleren wij
hieronder reeds enkele visies die gestoeld zijn vanuit een logica van beperking van de
exploitatiekost en de klimaatneutrale ambitie.
- Een zorgvuldige afweging brengt ons erbij om niet te investeren in een serieuze
verbetering van de klimaatconditie in de Vlaamse vleugel. Wij schatten in dat deze zich
vandaag in een klimaatklasse C volgens Ashrae situeert.
-> Vooreerst zou een verbetering van deze klasse een centrale klimatisatie vergen,
een investeringskost op zich, die in een overigens slecht geïsoleerde gebouwschil een
grote exploitatiekost met zich meebrengt en niet bijdraagt tot de klimaatneutraliteit
van de site (zie hoofdstuk duurzaamheid).
-> Bovendien is de investering enkel zinvol wanneer in luchtdichte voorzetramen
wordt geïnvesteerd hetgeen niet verzoenbaar is met het beschermde monumentale
karakter van het gebouw. Vandaag zijn luchtopen voorzetramen aanwezig waardoor
condens optreedt op het houten kader hetgeen leidt tot degradatie.
-> Vervolgens is een algehele klimatisatie enkel zinvol wanneer ook de lichtcondities
dynamisch kunnen worden geregeld. Geen schilderkunst zonder licht, maar licht
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heeft een negatieve impact op de staat van het kunstwerk en moet beperkt blijven in
hoeveelheid (verlichtingsniveau en duurtijd). Een pvb-folie op een voorzetraam doet
momenteel zijn werk, maar biedt geen garantie op een constant verlichtingsniveau
van 150 à 200 lux. Een dynamische lichtwering is echter een grote investering en
bovendien moeilijk verzoenbaar met de beschermd statuut van het Rubenshuis.
- Veel zinvoller lijkt ons om de investeringen in het bouwfysisch binnenklimaat
in de Italiaanse vleugel en in het Pantheon te concentreren. Deze ruimtes waren
in Rubens’ ruimtelijk concept ook de plekken waar werken thuis waren, waar zij
werden geproduceerd, bewaard en bovenal getoond aan de bezoeker. De Italiaanse
vleugel is vandaag reeds adequaat geklimatiseerd (vermoedelijk klasse B Ashrae).
Hier dient enkel nog geïnvesteerd te worden in adequate voorzetramen met
luchtdichte aansluiting , een geventileerde spouw op buitentemperatuur en een
dynamische lichtwering (permanent 200 lux). Gezien in fase III wordt voorgesteld
een klimaatklasse AA te realiseren op Schuttershof, zullen wij geen additioneel
koelvermogen inzetten voorde Italiaanse vleugel. In dit licht stellen wij voor het
Pantheon en de Italiaanse vleugel in zijn geheel als permanente museale ruimte voor
het oeuvre te organiseren.
- De Vlaamse vleugel wordt weleens omschreven als een “pittoreske
restauratieopvatting uit zijn tijd”, maar dient als dusdanig gerespecteerd te worden.
Deze vleugel lijkt ons in dit opzicht uitermate geschikt om Rubens in al zijn diversiteit
te tonen, Rubens als diplomaat, humanist, verzamelaar, reiziger, voornaam persoon.
Waarom niet de reeds op til zijnde expositie omtrent de reconstructie van het
Rubenshuis zelf hierin onderbrengen? Waar kan de reconstructie beter in beeld
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KOELCEL

- Aansluitend bij deze piste stellen wij voor om de routing doorheen de historische
museumgebouwen vanaf deze fase te wijzigen. De bezoeker, die reeds helemaal werd
ondergedompeld in de krachtige identiteit van Rubens’ architecturale compositie
keert met ticket terug vanuit de tuin naar de koer. Daar betreedt hij, zoals elke gast in
Rubens’ tijd moet hebben gedaan, in eerste instantie de genereuze toonruimtes van
het groot atelier, om vervolgens via de buitenloggia naar de werkruimtes te gaan, en
pas daarna naar de intimiteit van Rubens’ Vlaamse woonvertrekken af te zakken. Aan
het einde van de route stellen wij voor een kleine shop met catalogi in de Vlaamse
vertrekken te organiseren. Ervaring met andere museale settings leert ons dat de
verkoop hiervan aan het einde van de routing de beste resultaten behaalt.
C
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- Door de herdenking van de routing kan het “sas” tussen het Rubenshuis en de
C
‘Rubens inn’ terug als de back office ruimte worden gezien waarvoor zij bedoeld
was. Historisch was zij de aan- en aflaadruimte van grote werken die via de ruime
poort het Groot atelier bereikten. Zij bevatte ook een trappartij naar de kelder. Dit
sas kan worden ontdaan van het niet functionele stalen schrijnwerk dat vandaag de
gebruikshoogte belemmert, zodat grote kisten met werken terug vanaf de Wapper
kunnen worden binnengebracht. Dit sas is de ideale opstelplaats voor deze kisten
tijdens montage. Hier kan zonder probleem allerlei materieel bewaard blijven voor het
gebruik van het groot atelier voor corporate entertainment. Met de Erfgoeddiensten
kan bekeken worden of een schaarlift vanuit dit sas toegang kan verschaffen tot het
niveau van de mezzanine en de eerste verdieping en dit voor zowel logistiek transport
als voor mindervalide bezoekers.

B

worden gebracht dan temidden de gerecupereerde schouwen, het leren behang en
de zeventiende eeuwse huisraad? Deze visie moet ook toelaten om het daglicht in de
Vlaamse woning meer dynamisch in beeld te brengen en het contact met de tuin en
de koer partieel te herstellen. We verwijzen naar de historische “blaffeturen” die in het
huis aanwezig zijn geweest. De betreffende houten raamwerken waarover perkament,
papier of mogelijks textiel was gespannen, maar alleszins ten allen tijde een zeker
mate van translucentie behielden.

B

C

B

0

C

Snede BB

Ruimtelijke situering van de interventies binnen een derde investeringsfase.

FASE III EEN 21STE EEUWSE MUSEUMUITBREIDING OP KOLVENIERSHOF
Een derde stap bestaat erin het huidige ‘70 gebouw op het Kolveniershof af te breken
en te vervangen door een tweede nieuw Galleria-gebouw dat het perspectief van
Rubens’ zichtas moet afwerken.
Als derde focuspunt in de driehoeksrelatie omheen de tuinen wordt dit Galleriagebouw de nieuwe thuis van een state of the art tentoonstellingsruimte en 21ste
eeuwse back office museale faciliteiten. In een nieuwbouw kan een dynamische
daglichtsturing een permanente belichting van 200 lux garanderen. Via een
hedendaagse isolatiegraad, luchtdichtheid en adequate klimatisatie kan een
klimaatklasse AA volgens Ashrae behaald wordt om de werken in optimale
temperatuur- en vochtigheidscondities te tonen, verhandelen en bewaren. Dit gebouw
wordt ook van ruim verticaal transport voorzien zodat grote werken getoond kunnen
worden. Dit alles wordt georganiseerd op korte afstand van een veilige laad- en
loszone.
Het Galleria-gebouw staat als een verticaal paviljoen in wat een echte nieuwe tuin
wordt, een herdenking van het voormalige Kolveniershof. De bestaande kelders
worden verwijderd zodat we met hoogstammige bomen kunnen werken. De
tentoonstellingsruimtes bewaren het contact met de tuin, en leiden naar het opake
volume bovenin, waar zij rond de heilige graal van de nieuwe bewaarruimte worden
geleid.
• In aansluiting bij deze investeringsfase worden enkele ingrepen voorgesteld aan het
historische gebouw op Kolveniershof.
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- Door het verwijderen van de bestaande kelder kan de voorgevel van het
Kolveniershof opnieuw met zijn colonnade tot op het vlakke maaiveld staan.
- Op het gelijkvloerse verdieping wordt een nieuw café aangelegd dat via de bestaande
collonade zicht krijgt op de nieuwe Kolveniershoftuin. De eerste verdieping krijgt
een professionele cateringzone naast een polyvalente zaal. De dakverdieping wordt
uitgerust met een grote noord gerichte lichtvanger en biedt onderdak aan workshops
en kinderateliers.
- Een nieuwe vluchttrap en een verticaal transport vervolledigen de toegankelijkheid
en brandpreventie van het gebouw. Voorzetramen moeten de akoestiek en het
binnenklimaat van de ruimtes verbeteren.
- Er wordt een nieuwe installatie gebouwd voor zowel het Galleriagebouw en de
Kolveniershof. We wenden dezelfde principes aan betreft opwekking als in fase 01/02.
- De klimatisatie van de ruimtes zal voornamelijk een luchtbehandelingsinstallatie
worden die een Ashrae klimaatklasse AA verzekeren. De afgifte in andere ruimtes zal
gebeuren door middel van stralingswarmte en koude.
- Het gebouw Kolveniershof zullen we veel als mogelijk ontmantelen van technische
uitrustingen die we kunnen onderbrengen in de technische ruimtes van het nieuwe
gebouw.
- Door de strenge eisen die we opleggen aan de ruimtes in de galleria en het
simultane gebruik van het gebouw Kolveniershof voorspellen we ook hier een enorme
uitwisseling van energie tussen de gebouwen. Deze energetische uitwisseling is
een zeer grote opportuniteit die we niet onbenut willen laten. Het dak van de het
Galleriagebouw kan in een vervolgambitie voorzien worden van een fotovoltaïsche
installatie

We streven naar een versoberende materiaal behandeling in het vlaamse huis en een verbetering
van de licht toetreding in het italiaanse huis.

Giulio Romano, progetto per la porta del Te
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