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IN EEN KLEIN STATIONNETJE

Een houten palissade wikkelt zich rond een
kleine speeltuin. In een zelfde beweging
schurkt een houten paviljoen zich tegen een
oud stationsgebouwtje aan. Jarenlang stond
het weg te rotten langs de spoorlijn Gent
Dampoort. Tot het Gentse stadsbedrijf AGSOB
het onder handen liet nemen en er een nieuwe
bestemming voor bedacht: een kinderdagver
blijf. Gent groeit. Zoals vele Vlaamse steden.
En dat betekent niet alleen meer huizen, maar
ook meer voorzieningen zoals scholen. En kin
derdagverblijven. Peutertuinen, met de na
druk op tuin. Omtuinen is een van de oudste
menselijke manieren om kudde en kroost bij
mekaar te houden en te behoeden voor de bui
tenwereld.

De houten palissade van het kinderdagverblijf
De Bijendans heft de paradox op tussen af
schermen en in de wereld staan. De halfopen,
strak geritmeerde omheining van houten bal
ken lijkt nu eens open dan gesloten, al naarge
lang van de invalshoek. Toch staat de tuin on
miskenbaar in de wereld. De baby’s en peuters
spelen en ontdekken hier niet achter de hoge
muren, maar in de stad zelf. Het leven wordt
voluit omarmd. Met architectuur het jonge
kwetsbare leven in het hart van een wijk plaat
sen en dat in volle postDutroux/De Gelder
tijdperk, het kan tellen als signaal. Naast een
berm waarop treinen denderen en een stads
snelweg die het stadsweefsel aan flarden rijt.
Door het kinderdagverblijf in het hart van
zo'n zwaar belaste volkswijk te plaatsen, het
met zorg te omkaderen en te huisvesten in een
genereuze architectuur, demonstreren niet al
leen de architecten, maar vooral de samenle
ving haar positieve levenskracht.
De jonge CHarchitecten kregen deze op
dracht toegewezen nadat ze een wedstrijd
hadden gewonnen georganiseerd door het
Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf. De kracht
van het ontwerp ligt in het feit dat het karak
ter van het oude station werd gerespecteerd.
Waardig en herkenbaar, de baksteen fris wit
geschilderd, staat het oude station in harmo
nie met de nieuwbouw.

Dit nieuwe paviljoenachtige gebouw omvat
twee leefkamers die aandoen als grote, huise
lijke woonkamers, een keuken en verzorgings
hoek met aanpalend enkele slaapkamers. De
ze houtbouw leunt aan tegen de achterkant
van het oude station. Eigenlijk slaat het pavil
joen zijn houten armen rond het bakstenen
gebouw, zodat aan de zijkant de nieuwe toe
gang niet alleen onder een luifel beschutting
vindt, maar ook uitgeeft op een nieuw buurt
plein.

Hemels licht

De nieuwbouw heeft veel weg van de prairie
huizen van de Amerikaanse architect Frank
Lloyd Wright. In de eerste plaats door de slap
pe helling van het dak maar ook door de grote
oversteken die voor beschutting zorgen op de
drempel tussen leefkamers en tuin. Maar wie
het parcours kent van Nathalie Cruysweegs,
een van de CHarchitecten die jarenlang werk
te bij Henk De Smet & Paul Vermeulen, zal in
de nieuwe typologie van dit kinderdagverblijf
ook hun de invloed én die van VenturiScott
Brown voelen. Deze architecten verrijkten het
modernisme in de jaren 196070 met het in
corporeren van populaire architectuurvor
men uit de Amerikaanse voorsteden. Nathalie
Cruysweegs en Thierry Halsberghe van CHar
chitecten bedachten in Gent een warme vari
ante, Scandinavisch aandoend door een speel
se compositie van wit, frisse kleuren en hout.
En hemels licht. Want de naad tussen oud en
nieuw gebouw articuleren ze met bovenlicht
waardoor de leefkamers in een weldadig dag
licht baden.
Jammer dat de leefkamers een systeempla
fond met tegels kregen. Akoestisch een goeie
zaak maar ze doen afbreuk aan de ruimtelijke
kwaliteit. Ook niet zo overtuigend is de inde
ling van het oude stationsgebouw. Weliswaar
buiten gaaf gerestaureerd gaat de inrichting
gebukt onder verbrokkeling door de vele klei
ne dienstruimtes. Zonde vooral van een trap
die de vroegere straatdeur flagrant blokkeert
en herleidt tot een decorstuk. Natuurlijk is de
essentie van deze opdracht een aangenaam en
functioneel kinderdagverblijf en niet het red
den van patrimonium. Toch laat architectuur
zich niet graag herleiden tot een of/ofverhaal.
Dit neemt niet weg dat de architectuur van het
kinderdagverblijf De Bijendans haar rol waar
maakt als sociale condensator en als gangma
ker voor een levenswaardige buurt.

Met architectuur het
jonge kwetsbare leven
in het hart van een
wijk plaatsen, het
kan tellen als signaal

Koen Van Synghel schrijft tweewekelijks over
hedendaagse architectuur.

De houten nieuwbouw respecteert het karakter van het oude stationsgebouw. © Christophe Van Couteren

9.  OASIS

Wie? Ierse band rond de broers
Liam en Noel Gallagher. Maakte
tussen 1994 en 2008 zeven al
bums. Bekendste hits: ‘Wonder
wall’ en ‘Don’t look back in an
ger’.
Goed idee? Op termijn mis
schien. Omdat Noel Gallagher
nog altijd goeie songs schrijft
maar geen geweldige podium
présence heeft, en omdat Liam
Gallagher die wel heeft, maar de
goeie songs mist. Kortom, de
broers hebben elkaar nodig en
zijn nog niet zo versleten dat er
niets goeds meer kan van komen.
Kansen: 80%
De Gallaghers zijn pas vier jaar
uit elkaar, dat is te kort om een
reünie nu al maximaal lucratief
te maken. Om dat te benadruk
ken spelen ze nu een spel van
wederzijds bashen. ‘Zolang we
niet vet staan en kaal worden,
blijft een reünie mogelijk’, aldus
Noel, die daarmee zijn initiële
standpunt aanmerkelijk ver
zacht. ‘Als The Stone Roses het
kunnen, dan wij ook’. Liam
speelt nu de booswicht: ‘Wat mij
betreft: fuck Oasis en fuck Noel
Gallagher. De idee om op een po
dium te staan met die idioot en
zijn dwaze maten! Ik breng een
nieuwe plaat uit met Beady Eye,
zeg.’
 

10. ABBA

Wie? Zweeds kwartet dat tussen
1973 en 1984 een stroom tophits
op de wereld losliet. Bekendste
songs: ‘Dancing Queen’ en ‘Gim
me Gimme Gimme’.
Goed idee? Helemaal niet. De
Abbaerfenis werd gebouwd op
de relaties tussen de leden, de
modes van die tijd en gaf daar
een tijdloze toets aan. Song
schrijvers Bjorn Ulvaeus en Ben
ny Anderson kunnen daar nooit
meer naar terug. Al zouden hun
melodieën een welgekomen kwa
liteitsinjectie kunnen zijn om de
populaire ‘Electronic Dance Mu
sic’ wat op te vrolijken.
Kansen: 10%
Er is al heel veel geld geboden
voor een reünie, maar met de ja
ren wordt die onwaarschijnlij
ker. Nu de musical Mamma Mia
de songcatalogus nog eens extra
getriggerd heeft en er een muse
um aankomt in Stockholm, is er
ook geen nood aan. Bjorn Ulvae
us bevestigde onlangs nog maar
eens dat het viertal nooit nog sa
men op een podium zal staan.
Om te zingen, verduidelijkte hij.
Om het museum te openen ech
ter ...?
  
Wellicht ziet u ook iets in een co
meback of reünie van: Velvet Un
derground, Stevie Wonder, Se
pultura, The Jam, Pulp, Violent
Femmes, Can, Beck, Cocteau
Twins, Etoile de Dakar, Pave
ment en The Radio’s.
 

ABBA: met de jaren onwaarschijnlijker. © rr

Oasis: in geen honderd jaar. Of misschien toch. © photo news
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