UITBREIDING DIERENTUIN ANTWERPEN,
Antwerpen

De Zoo van Antwerpen ligt in het centrum van de stad,
vlak naast het imposante Centraal Station. Het is het
oudste dierenpark in ons land, opgericht op 21 juli 1843,
en een van de oudste ter wereld. Sedert de oprichting
staat het park onder toezicht van de KMDA (Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen). Op 1 januari
1983 werd het dierenpark geklasseerd als een monument.
De Zoo van Antwerpen bevindt zich midden in het
grootstedelijk weefsel van de stad Antwerpen en is met zijn
1,2 miljoen bezoekers per jaar een belangrijke toeristische
trekpleister. De tuin heeft een oppervlakte van circa 11 ha.
In het jaar 2007 werd er aangekondigd dat de Zoo een
deel van de aangrenzende straat zou aankopen, om zo
zijn oppervlakte met 10% uit te breiden. Hierdoor werd er
door Studio Farris, in samenwerking met ELD Partnership,
Fondu landscape Architects en Origin als erfgoed
expert een nieuw masterplan voor de gehele dierentuin
ontworpen, inclusief de restauratie van het historische
dierenasiel, de verbetering van de bezoekerstoestroom,
en de integratie van een nieuw restaurant.
Studio Farris Architects werd gevraagd om naast een
masterplan ook een restaurant te ontwerpen dat plaats
moeten kunnen bieden aan 1000 personen. Vanwege
haar positie binnen het masterplan van de dierentuin,
functioneert het nieuwe restaurant als een scharnier dat
deel uitmaakt van de drie verschillende routes, waaronder
de historische route die bezoekers leidt tot de Egyptische
Tempel. Onder het restaurant is een onderdoorgang, deze
is de toegangspoort tot de volière.

Grondplan restaurant
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De site ligt ingesloten in het stedelijke weefsel en
maakt slechts gering contact met haar onmiddellijke
omgeving. De harde grens tussen de stad en de
Zoo kon genuanceerd worden door het genereren
van een semipublieke ruimte binnen het private
domein.
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De begrenzing van de Zoo ten opzichte van
de stedelijke weefsels is gedefinieerd door de
historische hofmuur. Aan de binnenzijde van
de Zoo is de hofmuur weinig voelbaar. In het
nieuwe masterplan wordt de hofmuur vernieuwd,
en worden de nieuwe gebouwen aan de rand
gepositioneerd om het middengebied met zijn
belangrijke perspectieven te vrijwaren. De grens
tussen de Zoo en de stedelijke omgeving wordt
voornamelijk door volumes weergegeven die de
nieuwe muur vormen.
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Het nieuwe selfservice-restaurant van de Zoo
wordt ingeplant tussen de zone van
de mensapen en de volière en buffelbiotoop.
Studio Farris’ ontwerp van de Antwerpse Zoo is
sterk gericht op de relatie tussen bezoekers en
dieren.

De zuidkant van het restaurant grenst aan de
volière, die een savanne landschap met bisons en
vogels omvat, en een spectaculair uitzicht vanuit
het restaurant biedt. Mensapen en andere primaten
kunnen worden gezien langs de andere kant, waar
het restaurant is verbonden het apenverblijf.
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De buitenruimte van het nieuwe restaurant moest
overdekt worden zodat het door alle seizoenen
heen gebruikt zou kunnen worden. Het ontwerp
dat Studio Farris maakte, is eenvoudig en licht
dankzij de fijne, slanke zuilen en de grote ramen.
De vorm van de plattegrond en de hoogte van
het gebouw zijn alsdusdanig ontworpen zodat het
restaurant een perspectief biedt dat is afgestemd
op de omgeving, vanuit alle invalshoeken.
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Het terras is bedekt met een samenstelling van
luifels die worden ondersteund door dezelfde
slanke zuilen, waardoor de continuïteit tussen het
inwendige en het uitwendige gecreëerd wordt.
Deze elementen definiëren sterk het karakter van
de gevel, maar staan er alsnog los van, zodat
de ruimte binnen niet wordt aangetast. Door de
luifels op verschillende hoogtes te plaatsen, wordt
er transparantie gecreëerd. Hierdoor wordt het
uitzicht op het dierenpark nooit belemmerd.
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section A-A’

HET RESTAURANT ALS SCHARNIER TUSSEN DE
VERSCHILLENDE DIERENVERBLIJVEN

DE VERDIEPINGSHOGE RAMEN ZORGEN VOOR EEN GROTE
VISUELE CONNECTIE TUSSEN HET RESTAURANT EN DE ZOO
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