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zichtbare ontsluiting, onzichtbare architectuur

“Unfortunately, truth now no longer seduces through the image, but as image,” 

stellen Ole Bouman en Roemer van Toorn vast in de introductie van The invisible 

in Architecture. Het boek is ontstaan als reactie op een cultuur waarin producten 

steeds meer enkel representaties zijn, waarin ons levensritme is bepaald 

door een bombardement aan beelden en waarin zien het enige geloven is. Zij 

beweren dat we een universum hebben verloren dat ons deed hunkeren naar een 

achterliggende realiteit. Met diezelfde visie maakt de uitbreiding van het museum 

Hof Van Busleyden met twee ondergrondse tentoonstellingszalen van 750 en 100 

m2 plaats voor een complementair denken waarin de connectie is gemaakt tussen 

zichtbare ontsluiting en onzichtbare architectuur.

Als noordelijk eindpunt van de vroegere Mechelse museumas, situeert het 

geklasseerde Hof Van Busleyden zich in een buurt met een concentratie aan 

belangrijke gebouwen die deel uitmaken van het culturele erfgoed. Het voor 

Vlaanderen zeldzame renaissancepaleis van bak- en zandsteen met neo-gotische 

elementen wikkelt zich rond drie buitenruimtes, oorspronkelijk volledig 

afgesloten van en voor het publieke leven.

De krachtlijnen van de eerste fase van de ingreep zijn bovenal stedebouwkundig 

getint. De voordien vergrendelde zuidelijke tuin wordt nu aan de Mechelaar 

aangereikt. Als volwaardig onderdeel van de site maakt de inkomzone niet alleen 

expliciet de link met de in U-vorm geschakelde bovengrondse volumes, maar door 

de vormtaal tevens impliciet met de nieuwe ondergrondse ruimtes. Dit universum 

doet Bouman en van Toorn opnieuw hunkeren naar een achterliggende realiteit.

Onzichtbaar nestelen de museumzalen zich negen meter onder deze buitenruimte 



en het beiaardmuseum. Dit technisch staaltje van ondergronds bouwen voorziet in 

een kleine en grote tentoonstellingszaal waarvoor een certificaat museumklaase 

A conditionering A is uitgereikt –uniek in België. Zo kan de impressionante, ‘grote 

tentoonstellingszaal’ met 30 meter vrije overspanning en een hoogte van 6,5 meter 

internationale topstukken ontvangen. Om dit enorme volume te verankeren in de 

bouwput en om onder meer de buitenmenselijke betonnen liggers vlot te kunnen 

plaatsen, zijn zowel de recentelijk heraangelegde tuin als de oostelijke vleugel 

van het complex –het beiaardmuseum– integraal verwijderd en met minimale 

functionele aanpassingen opnieuw opgebouwd.

De in staal gereconstrueerde oostelijke vleugel huist de circulatie naar de verdiepte 

expositiezalen. Voormalig Vlaams Bouwmeester (1998-2005) bOb Van Reeth, die 

bovendien een aanzienlijke affiniteit bezit met Mechelen, adviseerde tijdens de 

ontwerpfase stellig dat “de trap een dergelijke grandeur moet uitstralen dat een 

vader deze circulatie waardig acht om langs deze weg zijn dochter te overhandigen 

bij het huwelijksritueel.” Na de voltooiing van het complex heeft deze architect, 

geducht om zijn ongezouten mening, de ingreep gecomplimenteerd. Bij verdere 

afdaling groeien de prominente lift en trappen echter in bescheidenheid, zodat de 

aandacht kan overgaan op de beleving van het ondergrondse huzarenstuk. De hele 

ontsluiting met trapgebeuren speelt in op Mechelen als ambachtelijke meubelstad. 

Geschiedkundige referenties zoals oorspronkelijk schrijnwerk ontmoeten een 

hedendaags materialenspel van deels strak beklede, deels glazen liftschacht, wit 

pleisterwerk, onderliggend staalskelet en royaal met eik beklede oppervlakken en 

raamkaders.

Als verderzetting van het conceptuele uitgangspunt om Hof van Busleyden 

onzichtbaar te sublimeren als museumobject, is het vluchtpaviljoen met een 



tweede trappenhuis en lift onbewogen en strategisch gepositioneerd in de 

zuidwestelijke hoek van de tuin. De hedendaagse vormentaal zuigt de passant 

naar de binnentuin, maar is niet dominant genoeg aanwezig om de circulatie naar 

de gaanderij met hoofdinkom af te buigen.

De gaanderij van de loodrecht op het beiaardmuseum gesitueerde hoofdgebouw 

vormt als inkomgebied een subtiele koppeling tussen twee binnentuinen. 

Voorlopig is in een eerste fase in het hoofdgebouw de toegangszone vanaf de 

gaanderij tot de verticale routing naar de nieuwe expositieruimtes ingericht 

met verwijderbare, tijdelijke meubelobjecten. De tweede projectfase behelst 

de renovatie van de hoofdgebouwen tot museum met bar, boekenwinkel en 

terrassen en een circulatieblok in nieuwe kalkzandsteen ter vervanging van het 

19de eeuwse conciergegebouw. Door de opeenvolging van (toeristische) routes, 

binnenplaatsen en tuinen wordt het museum opgepikt door het stadsweefsel en 

intensifieert het de plaatselijke stedelijke cultuur.
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