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We gaan op zoek naar een duidelijk verhaal. Met duidelijke
lijnen van waar het wonen stopt en het werken begint.
Duidelijke grenzen die potentiele privacy-conflicten van bij de
start ontmijnen. Duidelijke ruimten die wederzijdse overlast
wegneemt.
In dit project willen we beide werelden tegelijk scheiden en
binden. Een ontwerp dat het samenleven koestert en groot
durft te zijn. Meer dan de som van 2 programma’s, 2 projecten.
Groot zoals de grote industriële complexen van gisteren. Groot
zoals de Cité Van Hemelrijck. Groot met genereuze gebaren
naar de publieke ruimte. Groot in de trots en ambitie, als een
veerkrachtige stedelijke infrastructuur voor de toekomst, en
evenwel op maat van de typisch heterogene Molenbeekse
bouwblokken.
werken
Voor het werkprogramma zoeken we vandaag vooral naar
een structuur van open plateaus die een flexibele invulling van
ateliers, logistieke programma’s en kantoren mogelijk maakt.
In de zekerheid dat het programma voortdurend zal veranderen
doorheen de jaren, doen we een eerste inschatting naar het
programma.. Het gebouw moet zich daarin gedienstig opstellen,
als een machine die deze veranderingen faciliteert, zonder in te
boeten op een inherente kwaliteit.
wonen
Met uitzondering van een aantal bergingen en technische
ruimten kan de kelder in haar geheel worden aangewend voor
het werkprogramma.
Het gelijkvloers daarentegen lijkt wel ten dienste te moeten
staan van het wonen. Het wonen in hogere dichtheid behoeft
voldoende ruimte voor gedeeld gebruik. Een plek met een
zekere overmaat, die genereus plaats geeft aan het toekomen,
het spelen van kinderen, de buurtbarbeque,… We verheffen dit
gelijkvloers bewust een meter boven het straatniveau. Deze
drempel expliciteert het statuut tussen de straat (publiek) en
het binnenplein (collectief privé) en laat eveneens toe om op
een beperkt aantal plekken woningen op het gelijkvloers te
voorzien. Net die ene meter kan volstaan om eventuele privacy
conflicten op te lossen.
Dit binnenplein houden we volledig vrij van structuur. Van
invullingen allerhande. We maken een prachtig Perzisch
kleurentapijt in keramische tegels voor de bewoners die
uitnodigt voor gebruik.
Het tapijt bedient en verbindt de toegangen tot het
woonprogramma dat we ontbinden in 3 volumes.
architectuur
Binnen de contouren van het projectgebied wordt structuur ook
architectuur. Grote overspanningen, zware dragende muren
en opengewerkte plateaus zijn vooral in de binnenruimten van
het bouwblok voelbaar. We werken ze wit uit, als een stedelijk
interieur dat het licht binnenbrengt tot diep in de massa.
Voor de rand van het bouwblok wensen we deze compositie
van structuren vooral te nuanceren door het expliciet toevoegen
van een straatgevel. Een toegevoegde laag die geleding,
textuur, kleur en materialiteit toevoegt in het bonte palet van
de panden in de straat. Ook in deze stapeling mag er wat liefde

en huiselijkheid zitten. Een straatgevel die even zorgzaam
omgaat met de materialisatie van het gelijkvloers, de
verdiepingen en het dakniveau als in die mooie Art Deco
woningen uit de omgeving. Met aandacht voor een detail
links of rechts. In tegenstelling tot de witte structuren van
de binnenkanten lijkt een palet van pistachegroene tegels,
blauwe steen, wit schrijnwerk en af en toe een rood stukje
staal een mooie invulling te kunnen zijn in het straatbeeld.

