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Bureau van Robrecht en Daem in Gent. © Filip Dujardin

VOORPROEFJE. In
deze indrukwekkende
Gentse gebouwen kan
je op Dag Van de
Architectuur
uitzonderlijk
binnenkijken

Op de Dag van de Architectuur, 17 oktober,
zullen over heel Vlaanderen unieke gebouwen
voor een dag worden opengezet. Ook in Gent zal
je een blik kunnen werpen op meer dan tien
plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor
het grote publiek. Om je warm te maken voor de
grote dag, geven we alvast een voorproe�e.
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MEEST GELEZEN

Het Festival van de Architectuur gaat dit jaar
door van donderdag 14 tot zondag 17 oktober in
Oostende. De dagen zullen gevuld zijn met
wandelingen, workshops, voorstellingen en
babbels. Op zondag wordt het festival afgesloten
met de Dag van de Architectuur. Dan zal je
kunnen binnenkijken in architecturale parels
verspreid over heel Vlaanderen. Ook in Gent
zullen heel wat unieke plekken, waarvan je
normaal enkel de buitenkant ziet, voor één dag
worden opengezet. We halen er alvast enkele uit
om je warm te maken.

Carwash omgevormd tot gezinswoning. © Stijn bollaert

Carwash
Net voorbij Sint-Amandsberg, in Destelbergen,
werd een carwash omgevormd tot een
gezinswoning met gastenverblijven. Als je enkel
de gevel ziet, zou je nooit kunnen vermoeden
wat voor een parel erachter verscholen ligt. Een
nietsvermoedende passant zou er gewoon
voorbij wandelen, maar de woning is wel degelijk
de moeite om te bezoeken. De grote vensters,
patio, dubbele trappenhal en sobere afwerking
zullen je versteld doen staan.
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MEEST GEDEELD

HLN SHOP

Melopee. © Maxime Delvaux

Melopee
Wie ooit al langs de Nieuwe Dokken heeft
gewandeld of gefietst, heeft ongetwijfeld al de
Melopee gespot. Die school zit in één van de
bijzonderste gebouwen van Gent. Kom je er rond
de middag, dan is de kans groot dat je er
kinderen ziet spelen op de gelaagde speelplaats.
Basketballen op een hoogte van veertien meter
met zicht op het water - niet elk kind kan ervan
meespreken. Op dit moment ziet de buitenruimte
er nog uit als een grote kooi, maar de
klimplanten zullen daar in de toekomst
verandering in brengen. Toch is een bezoek aan
het kubusvormige gebouw nu al de moeite.

Bureau van Robrecht en Daem in Gent. © Filip Dujardin

Bureau van Robbrecht en Daem
Vlak aan het Groenevalleipark is het bureau van
Robbrecht en Daem gevestigd. Niet zomaar een
kantoor, maar een voormalige houtopslagplaats

Merve (26) laat het leven bij tragisch
treinongeluk op weg naar haar werk bij
Delhaize in Dok-Noord: “Zij was echt mijn…
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“Gebroken oogkassen en tatoeages
doorgestreept”: tot 30 maanden cel voor Hells
Angels na uit de hand gelopen liefdesaffaire
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Nieuw restaurant met ‘geplette burgers’ in
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Rechter niet mals voor wegpiraat (23): “In de
volksmond noemen we een chauffeur zoals u
een regelrechte zot”
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Onesie The Masked Singer - Gele Robot
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Van €99.9 voor €59.9
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BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

die werd omgevormd tot bureau. Het dak van de
loods werd deels ontmanteld en de vroegere
werkvloer werd omgebouwd tot een buitenruimte
met een arboretum, zwemvijver en open ruimte
voor tentoonstellingen. De bureau’s zelf werden
onder de spanten genesteld, met in het hart een
met boeken afgebakende ruimte.

Wijkpark De Porre. © Olmo Peeters

Wijkpark De Porre
De Porre was vroeger een spinnerij en weverij,
nu vind je er een woonwijk met een park, een
sportterrein, een speelvijver, een buurtcentrum
en een basisschool. Al zijn delen van de
vroegere fabriek nog steeds zichtbaar.
Vandriessche Architecten bewaarden de
gietijzeren zuilen en vakwerkliggers waarop de
fabriek steunde. De betonnen koeltoren staat
ook nog overeind en de stoftoren en
stoomturbine kregen een glazen stolp. Aan de
muren werden getuigenissen gehangen van
Gentenaars die nog in de fabriek gewerkt

Voor €22.99
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Van €219 voor €49.9
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hebben. Zo werd ook de menselijke
geschiedenis behouden.

Huis19. © Dennis De Smet

Huis19
De laatste in deze lijst, maar zeker niet de
laatste plek die je op 17 oktober zal kunnen
bezoeken, is Huis19. Toen NERO architectuur
en stedenbouw de opdracht kregen om een
vervallen hoeve om te vormen tot twee lofts,
besloten ze om een nieuwe woning te bouwen
binnen de vervallen schil. Op die manier kan je
vanuit de woonkamer naar de oude, door
planten overwoekerde, oude muur kijken. Een
ware parel. Het zal moeilijk worden om te
beslissen waar je op 17 oktober langsgaat.

Elke week publiceren we meer dan 100 HLN+
artikels en video's. Open jouw toegang tot onze
beste journalistiek en archief.

JE LEEST HLN+ VOOR MAAR € 1,25 PER WEEK

Con�igureer nu de nieuwe EQB, de 100% elektrische
familie-SUV van Mercedes-EQ.
Mercedes-Benz
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