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AARD VAN DE OPGAVE

De realisatie van een toegangsruimte met presentatiemogelijkheden en de 

inrichting van een ruimte in een ondergrondse parkeergarage voor het 

Keizersbastion. 

PROGRAMMA VAN EISEN

- Stijlvolle, serene en eigentijdse presentatie 

- Inbedding in parking

- Europese uitstraling

- Aandachtspunten: leesbaarheid, zichtbaarheid, kwaliteit, toeristische   

  attractie, duurzame investering
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WEDSTRIJD / OPDRACHT

In de zomer van 2010 werden wij uitgenodigd door de dienst archeologie van 

de stad Antwerpen voor een besloten wedstrijd. De stadsbouwmeester 

begeleidde het wedstrijdtraject.

De opdracht in wedstrijdfase bestond eruit om een visie te formuleren  voor 

de museale inrichting van een ruimte waarin archeologische artefacten 

ondergebracht waren.

Zeven jaar eerder werd een groot gedeelte van het Keizersbastion 

teruggevonden tijdens de heraanleg van de Leien, de belangrijkste verkeersas 

centraal door Antwerpen, en de bouw van een ondergrondse parkeergarage. 

Het Keizersbastion was een deel van de 16de eeuwse Spaanse stadsomwalling 

rond Antwerpen. Omwille van de grote erfgoedwaarde werd besloten om een 

gedeelte van het bastion op te graven en onder te brengen op verdieping -3 

van de nieuw te bouwen ondergrondse parkeergarage Nationale Bank'.

De dienst archeologie als opdrachtgever, het Keizersbastion als historisch deel 

van de geschiedenis van Antwerpen, een ondergrondse parkeergarage als 

locatie en het publieke karakter maken dit samen een heel bijzondere 

opdracht.

Er ontstond dan ook enthousiasme over deze opdracht binnen het bureau, in 

wedstrijdfase deelden we de competitie met twee architectenbureaus, een 

designer en een scenograaf. Het geloof in ons eigen kunnen om als 

interieurarchitect in staat te zijn elk interieur te kunnen ontwerpen en 

realiseren was bij ons sterk. Een interieuropdracht is voor ons universeel, 

namelijk het nadenken over circulatie, perspectief in de ruimte, 

functionaliteit, materialen, verlichting en presentatie in de ruimte.

De opdrachtomschrijving hield in om enerzijds een toegangsruimte met 

presentatiemogelijkheden te voorzien en anderzijds de inrichting van de 

ruimte waar het bastion zich bevond. De ambitie van de opdrachtgever 

bestond eruit om het bastion op een stijlvolle, serene en eigentijdse manier te 

presenteren als een onthaalpoort voor de Spaanse omwalling. 
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HISTORISCH / ARCHEOLOGISCH

Het Keizersbastion maakte deel uit van de 16de eeuwse Spaanse 

stadsomwalling rond Antwerpen. Het was een schakel in de vestingbouw 

omwille van de positie van de poorten, bastions en teruggetrokken flanken. 

Het is monumentaal en kent een hoge afwerking. Naast een militair icoon was 

het tevens een statement van de 16de eeuwse handelsmetropool. Het bevat 

unieke elementen met invloeden uit Noord-Italië en uit het midden van de 

16e eeuw. 

De Spaanse omwalling kadert in het Europese Interreg IVA-project Forten en 

linies in Grensbreed Perspectief'. Dit Europese project omvat de 

gemeenschappelijke ontsluiting en promotie van de Staats-Spaanse linies 

(forten, dijken,…Spaanse omwalling) in de provincies Antwerpen, 

Noord-Brabant, Oost- en West Vlaanderen en Zeeland. De doelstellingen 

hierin zijn het versterken van het toeristisch-recreatief potentieel, educatieve 

kennisuitwisseling en het fysieke herstel op terrein.

VISIE

In ons wedstrijdvoorstel stelden wij een aanpak voor waarbij de museale 

omkadering één sterk geheel moest vormen. Het eerder beperkte budget 

moest volgens ons strategisch worden ingezet.

Bij het bezoeken van de site viel onmiddellijk de brutaliteit van de standaard 

parkeergarage op. De afwerking was ruw en koel. De kracht van de 16de 

eeuwse stadswal kwam niet tot zijn recht in deze ruimte. 

Onze ambitie streefde ernaar om de ruwe ruimte onzichtbaar te maken en de 

stadswal uitdrukkelijk uit te lichten.
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LEGENDE

1. PARKING

2. CIRCULATIE

3. TOEGANGSRUIMTE

4. KIJKVENSTERS

5. SAS

6. BASTIONRUIMTE

BESTAANDE TOESTAND
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TENTOONSTELLINGSRUIMTE

Een eerste probleemstelling waarvoor we een oplossing wilden aanbieden was de directe 

confrontatie tussen de parkeergarage, en de bijhorende beleving daarvan, met de 

archeologische waarde van de stadswal en zijn artefacten. Het oorspronkelijk idee vanuit 

de opdrachtgever om een beperkte toegangsruimte van 48 m² te voorzien was voor ons 

onvoldoende om de breuk duidelijk te maken. Ons voorstel was om een ruimtelijke 

scheiding te creëren tussen deze twee totaal verschillende belevingszones. Hierdoor 

zouden er in de parkeergarage wel twee parkeerplaatsen opnieuw gepositioneerd moeten 

worden, want een parkeerplaats kan niet worden geëlimineerd omwille van de inkomsten 

dat een plaats genereert. 

Door deze ingreep kon de tentoonstellingsruimte uitgebreid worden tot in de 

parkeergarage. Hierdoor wordt de presentatie en museale ervaring niet beperkt tot een 

toegangsruimte, maar worden de verschillende aangeboden ruimtes tot één geheel 

verbonden. Door deze verbinding komt de ontsluiting van de archeologische ruimte tot 

stand en wordt deze een volwaardige zelfstandige ruimte in de parkeergarage. 

De materialisatie van de vloer en plafond was voor ons een belangrijk element om deze 

verbinding tot stand te brengen. Door te kiezen voor een warme beigetint, die refereert 

naar de kleuren van de stenen van de bastionwand, kon er een boeiend contrast gemaakt 

worden met de bestaande koele betonnen parkeergarage.

Om de ruimte af te scheiden van de parkeergarage hebben we het woord bastion in stalen 

letters als een fysieke buffer op de scheiding geplaatst zodat bezoekers in alle rust en 

veiligheid de tentoonstellingsruimte kunnen beleven. Tegelijkertijd werkt het als een 

herkenbare aanduiding voor de parkinggebruiker. 

In deze tentoonstellingsruimte is er op de vloer een grote stadsplattegrond aangebracht 

met daarop de Spaanse omwalling geprojecteerd in het huidige stadsplan van Antwerpen. 

Zo kunnen bezoekers de bastionwand beter plaatsen in zijn historisch geheel. Omwille van 

dezelfde reden is er ook een stolp ontworpen om een maquette te presenteren. Op de 

wanden zijn er informatieve panelen aangebracht die meer uitleg geven over het Interreg 

project en de bastionwand. 

Als belangrijkste element in deze ruimte hebben we vitrines voorzien waarin artefacten en 

andere archeologische vondsten zoals mamoetbeenderen uit de laatste ijstijd kunnen 

tentoongesteld worden. Door de vitrines in een donkere kleur uit te voeren gaat alle 

aandacht naar de goed uitgelichte archeologische objecten.
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LEGENDE

1. PARKING

2. CIRCULATIE

3. TOEGANGSRUIMTE

    A. WOORD BASTION

    B. MAQUETTE

    C. STADSPLATTEGROND

    D. PRESENTATIENISSEN

    E. POORT

4. VERDUISTERDE DOORGANGSRUIMTE

5. BASTIONRUIMTE

    A. BASTION

    B. KEIZERPOORT

    C. PLATFORM

    D. GRACHT

    E. EDUCATIEVE RUIMTE
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DOORGANGSRUIMTE

Door middel van een toegangsdeur komt men vanuit de presentatieruimte 

in de verduisterde doorgangsruimte. Deze ruimte is akoestisch en 

verduisterd ingericht. Het akoestisch absorberend effect van deze 'tunnel' 

dwingt een nederigheid af bij de bezoekers, die hun stem voelen 

afzwakken, om zo in een serene stemming te komen. 

Het donkere karakter vormt een poort tussen het Nu' en het Verleden'.

Door deze beleving wordt alle afleiding van de bezoeker weggenomen en 

kan hij al zijn aandacht richten op de stadswal.

BASTIONRUIMTE

In de bastionruimte kom je terecht op een houten platform dat gecreëerd is om het 

hoogteverschil tussen de doorgangsruimte en de bastionruimte op te vangen. Door dit 

platform los te houden van de bastionwand wordt er een denkbeeldinge gracht 

gecreëerd. Dit archeologische gevoel wordt kracht bijgestaan door de bestaande 

betonvloer te bedekken met een laag van leisteenschilfers. Het platform vormt de 

algemene circulatie. Zo kan men de gehele bastionwand van dichtbij ervaren. 

De ruimte aan de achterzijde van de stadswal vervult de functie van een educatieve 

ruimte. De ruimte en de aanwezige technieken vormen een neutrale achtergrond  voor 

de archeologische vondsten. De nieuwe verlichting is volledig afgestemd op de beleving. 

Zo wordt de bastionwand met spots van onderuit dramatisch uitgelicht. Enkele spots 

gemonteerd aan het plafond lichten accenten van de bastionwand uit.In fase twee van 

het project zal deze ruimte in een donkere kleur geschilderd worden zodat het bastion 

als een juweel zal worden gepresenteerd.

De bastionruimte wordt voor groepen en bij speciale gelegenheden zoals de Erfgoeddag 

of de Open Monumentendag opengesteld. De ruimte is ook open voor het grote publiek 

op alle even woensdagnamiddagen. Buiten deze openingstijden is het bastion te 

bezoeken onder begeleiding van een gids.
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