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nieuw museum voor de collectie edelsmeedkunst, juwelen, zilver en diamant
oppervlakte 6790 m2, budget € 7.180.000, architectuurwedstrijd 2014 - ontwerp 2015 - opening 2018,
opdrachtgever: Provincie Antwerpen
i.s.m. 8office architects
Net achter het stadhuis van Antwerpen, worden de voormalige
musea voor Volkskunde en Etnografie samengevoegd tot
het nieuwe museum voor edelsmeedkunst, juwelen, zilver
en diamant. Via een masterplanstudie werd duidelijk dat het
bouwblok worstelt met een programmatische korrel die niet
langer samenvalt met het stedelijk decor, met een ondergrondse
parkeergarage onder het publiek domein en met een
problematische publieke ruimte aan haar binnenzijde. Omwille
van een bijzondere eigendomssituatie kon het masterplan een
lans breken voor samenwerking tussen verschillende partijen
- en bijgevolg een gezamenlijke strategie voorstellen: 1_de
binnenplaats als hart voor een gedeelde infrastructuur, 2_een
oproep tot
samenwerking, 3_het museum als motor voor vernieuwing....
Het project is al bij al bescheiden. Het tracht het bestaande
maximaal te vrijwaren, en in het bijzonder de nog resterende
historisch waardevolle elementen te benadrukken. Anderzijds
zal het project het hybride karakter van de bestaande
constructies niet verhullen, maar deze net eerder ontsluieren,
voor een grotere leesbaarheid van het bestaande (o.a. als
getuige van de monumentenzorgpraktijk van de tweede helft
van de vorige eeuw).
Binnen het subtiel evenwicht tussen een nieuwe vorm en de
bestaande buitenruimte(n) speelt de nieuwe publieke circulatie
een hoofdrol: vanop 1 gelijkvloers en gezamenlijk trapbordes,
vertrekken (langs 1 constructieve as) 2 identieke
trappen in beton. Maar hogerop worden dit 2 aparte trappen
met een eigen identiteit, welke erop gericht is vorm te geven
aan de aanpalende buitenruimten. De betonnen trap biedt
beschutting naast een indrukwekkend hoge vertikale
patio, en vrijwaart de maximale breedte van deze patio op
verschillende niveaus. Het afsluitend schrijnwerk kan volledig
worden geopend. De stalen trap begeleidt maximaal de nieuw
ingevoegde vorm, en filtert het zonlicht en het zicht op de
bestaande achtergevels.

WIT en 8office vormen het ontwerpteam dat gezamenlijk
opdrachthouder is en samen optreed als verantwoordelijk
architect. WIT coördineert het ontwerp, 8office de uitvoering.
Stabiliteit en Technieken: Arcade nv
Akoestiek: Daidalos-Peutz, Paul Mees

