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bibliotheek
De aanwezigheid van de bibliotheek in de
publiek hall is dominant. De open structuur
van de achterliggende bibliotheekruimte laat
zich over twee bouwlagen en over de gehele
diepte in één blik aflezen. De kernen van circulatie in geheel vrijstaande buitenwanden
bieden gemakkelijke herkenning, een ritueel
van localisatie dat zich per bouwlaag herhaalt.
De stedelijke hoek St Denijsplaats weerspiegelt openheid, licht en toch intimiteit, omarmd
door stedelijke ruimte.
Elke verdieping is hoog uitgebouwd omwille
van het licht en de ruimte; elke lezer kan zich
in de grenszone een raam “met zicht” toeëigenen.
De strategische hoekligging met de publiek
hall als buffer zorgt in elke afdeling voor een
goed reguleerbaar akoestisch comfort. De
nagestreefde ruimtelijke autonomie mag ook
wat stilte en intimiteit in zich dragen.

programma
De nieuwe architecturale volumes bevatten
de bibliotheek, de administratieve entiteit en
de voorzieningen voor mandatarissen. Deze
grote programma onderdelen zijn onder-gebracht in afleesbare bouwvolumes met eigen
identiteit. De programma onderdelen bibliotheek en administratie beschikken binnen
hun volume over verschillende bouwlagen en
derhalve over een eigen verticale circulatie en
interne ontsluiting.

portfolio | bibliotheek en administratie veurne

keuze en fasering
De verantwoording voor de opsplitsing tussen de nieuwbouw en het te restaureren
Cellenbroedersklooster ligt in de stedelijke
opbouw van de hoek en de overtuiging dat
het geklasseerde bouwdeel, tenzij zware en
ingrijpende verbouwingen, bouwfysisch niet
de garantie kan bieden tot optimale werking
binnen de diensten stadsadministratie en
bibliotheek.
Het bestaande gebouw zal als losstaand
schrijn beter tot zijn recht komen en kan, na
zachte restauratie, beperkte administratieve
en representatieve functies blijven vervullen
in het sociaal netwerk van de stad. De lokale vereniging kan er een vergadering bijeen
roepen; een tijdelijke tentoonstelling of een
informatieve opstelling kan zeker.
Het nieuwbouwproject kan in zijn ondergrondse aanzet moeilijk opgesplitst worden.
Bovengronds kunnen de bouwdelen administratie en bibliotheek autonoom werken en
zijn beide delen naar uitvoering mogelijks
gefaseerd, wat zou kunnen resulteren in twee
fases nieuwbouw en parrallel of aansluitend,
één fase restauratie.
Een discrete auto ontsluiting tussen de StDenijsplaats en de Benoitlaan via een weg
langs de noordgevel van het zwembad kan
overwogen worden. Deze weg zou tevens
dienstig zijn als een tweede ontsluiting van
de diepe percelen aan de Duinkerkestraat
aansluitend op de voetpadzone tussen het
plein en de straat.
architectuur.be

administratie
Het meest publieke deel van de administratieve entiteit, de lokettenbalie, is in de
publiek hall gesitueerd, visueel herkenbaar
en afsluitbaar bij meer autonoom gebruik van
de raadzaal of bibliotheek. Cafetaria en bibliotheek hebben toegang tot de patio.
De autonomie van de programma onderdelen
administratie | bibliotheek | mandatarissen,
sluit het wisselgebruik van de grote raadzaal
niet uit gezien de horizontale verbinding op
niveau 1. De ontvangst hall en de grote raadzaal zijn ook zonder de bibliotheek autonoom
bruikbaar, met of zonder de gelijkvloerse
cafetaria.
Door de groepering der administrative diensten kunnen per niveau verschillende opties
naar eigen nut aangewend worden. De eigenheid van het moderne kantoormeubel biedt
voldoende middelen om zich in te kapselen in
een nog meer geopende architecturale ruimte.
Er is een leesbaar structureel interieur.
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stedelijke herkenning
De herwaardering van het stedelijk bouwblok wordt op de site versterkt door de
sturende elementen die het hoekgebouw
in zich draagt. Het intuïtief ontmoetingspunt
ontstaat door het breed voetpad, de brede
bibliotheekluifel, de gegroepeerde situering
van de inkompartijen, de discrete mediawand
voor het Cellenbroedersklooster en de gerichte stedelijke opening die het hoekgebouw
binnendringt tot in de patio van het binnengebied. De compacte stedelijke verankering
van de bouwdelen rond een goed leesbare
‘void’ werkt sterk communicatief.
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voids en solids
De gesloten bouwblokken vormen de kenmerkende straatruimte en het plein. De ‘solids’
zijn in het patroon Veurne sterk uitgesproken
en de ‘voids’ sterk afgelijnd.
Deze kenmerken worden op de site versterkt.
Het hoekgebouw herstelt de stedelijkheid van
het architecturaal bouwblok.
Door de sterke hoek wordt de St-Denijsplaats
beter afgelijnd en verkrijgt het Cellebroedersklooster zijn autonomie. Van uit de Peter Benoitlaan is de breedte van de St-Denijs-plaats
nu duidelijker voelbaar.
Naast herkenbare authenticiteit van gebouwde delen is er de zorg voor identiteit van de niet
bebouwde publieke ruimte. In het verlengde
van de St-Denijsplaats zal de voetpadzone
zich kunnen ontwikkelen tot een brede, goed
doorwaadbare zone met duidelijk autonome
footprint voor het zwembad en het voormalig
Cellenbroeders-klooster.

architectuur.be

