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Omstreeks  schilderde Canaletto de ‘Rialtobrug in Venetië
naar een ontwerp van Andrea Palladio’. Met dit picturale capriccio bracht de kunstenaar een ideëel Venetiaans landschap in beeld,
dat samengesteld was uit gebouwen en ontwerpen van de meer dan
anderhalve eeuw eerder gestorven architect Palladio. Zo maakte
Canaletto niet alleen Palladio’s nooit gerealiseerde ontwerp voor
de Rialtobrug levensecht, maar creëerde hij ook een denkbeeldig
Venetiaans stadslandschap in Palladiaanse geest. Zijn Capriccio
is dus veel meer dan een pittoresk genrestuk. In wezen werkt het
schilderij als een visueel essay waarin de stedenbouwkundige aspecten van Palladio’s architectuur virtueel in de verf worden gezet.
Daarbij spreken in dit schilderij de ontwerpen en gebouwen van
Palladio opvallenderwijs eenzelfde taal, met een gemeenschappelijke
woordenschat en grammatica van architectonische vormen en
onderdelen.

Somewhere around , Canaletto painted the ‘Ponte di Rialto in
Venice after the design by Andrea Palladio’. The artist’s painterly
capriccio portrayed an idealized Venetian landscape, composed of
buildings and designs by the architect Palladio who had died
over  years earlier. Canaletto not only convincingly brought
Palladio’s unrealized design to life but also created an imaginary
Venetian urban scene in the Palladian spirit. His Capriccio is
in this respect far more than a picturesque genre piece. The painting is in effect a visual essay in which the urban design aspects
of Palladio’s architecture are committed to canvas as a virtual city.
The designs and buildings of Palladio moreover speak a consistent
language in this painting, with a shared vocabulary and grammar
of architectural forms and elements.
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A   of architectural activity, the oeuvre
of Coussée & Goris is ripe for an overview — not a monograph (of the kind dedicated to historically important
architects, especially dead ones) but an ‘architect’s book’ in
analogy to an artist’s book; a book with the character of a
capriccio1. Just as Canaletto painted a virtual Venice in the
first half of the eighteenth century, based on the designs of
the architect Palladio2, this book attempts to construct an
overview of the built and paper architecture Ralf Coussée
and Klaas Goris which on the one hand adequately conveys their distinctive approach to building founded in an
intriguing self-referent play of patterns, themes and construction methods, and which on the other hand reveals
the ‘thinking behind the doing’ of their architecture.
In this respect a capriccio, a piece of music without a
fixed structure, is perhaps too arbitrary a form, too unpredictable, and another musical concept, the fugue, is more
apt, since certain themes and certain answers are recapitulated in counter-movements throughout the oeuvre of
Coussée & Goris, for example scaled up or down.

N   architecturale activiteit leent het oeuvre
van Coussée & Goris Architecten zich voor een overzicht.
Geen monografie — zoals historische en belangwekkende
architecten er een krijgen, vooral wanneer ze dood zijn —
maar een ‘architectenboek’, naar analogie van het kunstenaarsboek. Een boek dat zich als een capriccio1 presenteert.
Want zoals Canaletto bij het begin van de achttiende eeuw
een virtueel Venetië schilderde op basis van de ontwerpen
van architect Palladio,2 zo construeert dit boek een kijk op
de gebouwde en de papieren architectuur van Ralf Coussée
en Klaas Goris, waarin enerzijds een eigenzinnig bouwen tot
uiting komt dat op een intrigerend zelfverwijzend spel van
patronen, thema’s en constructiemethoden steunt, en waarin
zich anderzijds ‘het denken in het doen’ van architectuur
openbaart. In dit verband klinkt capriccio, ‘muziekstuk zonder vast schema’, misschien te grillig, te onvoorspelbaar, en
is het eveneens aan de muziek ontleende begrip fuga toepasselijker omdat in heel het oeuvre van Coussée & Goris
thema’s en antwoorden weerklinken in een tegenbeweging
zoals bijvoorbeeld verkleining en vergroting.

1. Cappricio: ‘an artificial and bizarre composition which opposes the rules
and beautiful models of nature and art, but which pleases through a
certain lively particularity and a free and bold execution’
2. Canaletto, Capriccio with the Ponte di Rialto in Venice after the design by Andrea
Palladio, oil on canvas, ca /]

1. Capriccio: ‘een kunstmatige en bizarre compositie waarin de regels en
prachtige modellen van natuur en kunst tegenover elkaar worden gesteld,
maar die bekoort door een zekere levendigheid en een vrije en krachtige
uitvoering’
2. Canaletto, Capriccio met de Ponte di Rialto in Venetië naar een ontwerp van
Andrea Palladio, olieverf op doek, ca. /
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For Coussée & Goris, architecture is no abstract matter. They traverse the
various domains of architecture, art, landscape and construction mainly on the
basis of real, commissioned projects. It is noteworthy in this connection that
they have applied certain design principles almost from the outset, principles
that reverberate as continuing echos in their designs and buildings. The thematic and constructional cross-references make their architecture legible not merely
as a succession of individual buildings but as an imaginary landscape, a capriccio from which there emerges the principles of an architecture located in postpostmodern territory. Although the designs and buildings concerned exist chiefly
within the geographical ambit of Flanders and Brussels, the work of Coussée &
Goris surpasses the Flemish variant of so-called critical regionalism. It represents a more universal architecture which seeks its autonomy in the visual
strength of the architectonic form. Coussée & Goris have moreover combined
forces for the first time in  with RCR Arquitectes from Barcelona, in connection with the design of a crematorium in Holsbeek. RCR’s reputation, based
on their impressive portfolio of public buildings of a highly individualistic style,
has not forced Coussée & Goris to surrender any of their own personal character. On the contrary, their rational design approach sublimates more strongly
than ever an architecture loaded with symbolism.
In the light of the contemporary architectural scene, in which the dazzling
luminosity of ‘star’ architecture tends to overshadow a craftsmanlike approach,
the oeuvre of Coussée & Goris is intriguing in the way it has developed in
project after project during the last two decades of the twentieth century. This
consistency is remarkable not only as to the technical development of structural
details, but above all in the typology. With fascinating flexibility, house, barn,
conservatory, workshop, factory, market and landscape become reflections of
one another, and intermingle to form new yet perfectly recognizable spaces and
buildings. It is this typological recycling and transformation that makes their
modus operandi so exemplary for a contemporary design methodology. All
things considered, their work exposes in almost pedagogical fashion certain
paradoxes of the social condition within which contemporary architecture must
operate. Yet Coussée & Goris are without equal in the way they reconcile such
contradictions as innovation versus convention, nature versus culture, economy
versus poetry, monumentality versus sensitivity to scale, modernity versus
historicity etc…

Architectuur is voor Coussée & Goris geen abstract begrip. Op basis van voornamelijk concrete ontwerpopdrachten doorkruisen zij met hun werk de verschillende domeinen van architectuur, beeldende kunst, landschap, constructie.
Opmerkelijk hierbij is dat zij bijna van meet af aan een aantal ontwerpprincipes
hebben toegepast, die als voortdurende echo’s in hun ontwerpen en gebouwen
resoneren. Deze onderlinge thematische en constructieve verwijzingen maken dat
hun architectuur zich niet louter als een reeks afzonderlijke gebouwen laat lezen
maar wel als een denkbeeldig landschap, een capriccio waarin de principes zichtbaar worden van een architectuur die in het post-‘postmodernistische’ landschap
haar plaats heeft. Al betreft het in hoofdzaak ontwerpen en gebouwen binnen de
geografische conditie van Vlaanderen en Brussel, toch overstijgt het werk van
Coussée & Goris de Vlaamse variant van het zogenoemde kritische regionalisme.
Het staat een meer universele architectuur voor, die haar autonomie vindt in de
beeldende kracht van de architectonische vorm. Coussée & Goris bundelen in
 bovendien voor het eerst hun krachten met RCR Arquitectes uit Barcelona,
rond het ontwerp voor een crematorium in Holsbeek. Dat RCR bekend is om
een indrukwekkend oeuvre van publieke gebouwen met een hoogst persoonlijke
stijl, betekent niet dat het werk van Coussée & Goris in deze samenwerking iets
van zijn persoonlijke karakter moet opgeven. Integendeel, sterker dan ooit sublimeert hun rationele ontwerpbenadering een met symboliek beladen architectuur.
In het licht van de hedendaagse architectuurscène waar het verblindende effect
van de sterarchitectuur de ambachtelijke ontwerppraktijken in de schaduw stelt,
intrigeert het oeuvre van Coussée & Goris door de wijze waarop het zich in de
twee laatste decennia van de twintigste eeuw, project na project, op een uiterst
consistente manier ontwikkelde. Die consistentie is opmerkelijk, niet alleen inzake de technische ontwikkeling van bouwkundige details, maar vooral wat betreft
de typologie. Met een fascinerende soepelheid worden huis, schuur, serre, werkplaats, fabriek, markt en landschap spiegelingen van elkaar en verglijden ze in
elkaar tot nieuwe maar toch goed herkenbare ruimten en gebouwen. Die typologische recuperatie en transformatie maakt hun manier van werken exemplarisch
voor de eigentijdse ontwerpmethodiek. Welbeschouwd legt hun werk op een haast
pedagogische manier een aantal paradoxen bloot van de maatschappelijke conditie waarin de hedendaagse architectuur tot stand moet komen. Maar als geen
ander verzoenen zij contradicties als innovatie versus behoud, natuur versus cultuur, economie versus poëzie, monumentaliteit versus schaalgevoeligheid, moderniteit versus historiciteit…

D’autres que moi auraient parlé de ‘racines’… Ce n’est pas mon vocabulaire.
Je n’aime pas le mot ‘racines’, et l’image encore moins. Les racines s’enfouissent dans le sol, se contorsionnent dans la boue, s’épanouissent dans les ténèbres ; elles retiennent l’arbre captif dès sa naissance, et le nourissent au prix
d’un chantage : ‘Tu te libères, tu meurs !’

A CAPRICCIO

“Iemand anders zou de term ‘wortels’ gebruikt hebben… Maar dat is geen woord
voor mij. Ik houd niet van de term ‘wortels’, en nog minder van het beeld.
Wortels graven zich in de aarde in, kronkelen door de modder, vertakken zich in
het duister; ze houden de boom gevangen vanaf zijn geboorte en chanteren hem





EEN CAPRICCIO

Bomen hebben geen keuze, want ze kunnen niet leven zonder wortels;
mensen wel. (…) Voor ons telt alleen de weg. (…) De weg houdt een belofte
in, hij draagt ons, stuwt ons voort en laat ons ten slotte alleen. Dan sterven we
zoals we geboren zijn, langs een weg die we niet hebben uitgekozen.
In tegenstelling tot bomen ontspruiten wegen niet aan de grond, daar waar toevallig een zaadje is terechtgekomen. Net als wij hebben ze een oorsprong. Een
denkbeeldige oorsprong, want een weg heeft nooit werkelijk een beginpunt.
Voor de eerste bocht, daarginds, was er al een bocht, en nog een. Een onaanwijsbare oorsprong, want bij elk kruispunt hebben zich andere wegen bij de
eerste gevoegd, die van een ander vertrekpunt kwamen. Als je al die wegen zou
bereizen, zou je honderdmaal rond de aarde gaan.”
From Amin Maalouf, Origines 3

terwijl ze hem voeden: ‘als je je van ons bevrijdt, wordt het je dood!’
Bomen hebben geen keuze, want ze kunnen niet leven zonder wortels; mensen
wel. (…) Voor ons telt alleen de weg. (…) De weg houdt een belofte in, hij draagt
ons, stuwt ons voort en laat ons ten slotte alleen. Dan sterven we zoals we geboren zijn, langs een weg die we niet hebben uitgekozen.
In tegenstelling tot bomen ontspruiten wegen niet aan de grond, daar waar toevallig een zaadje is terechtgekomen. Net als wij hebben ze een oorsprong. Een
denkbeeldige oorsprong, want een weg heeft nooit werkelijk een beginpunt. Voor
de eerste bocht, daarginds, was er al een bocht, en nog een. Een onaanwijsbare
oorsprong, want bij elk kruispunt hebben zich andere wegen bij de eerste
gevoegd, die van een ander vertrekpunt kwamen. Als je al die wegen zou bereizen, zou je honderdmaal rond de aarde gaan.
Uit Amin Maalouf, Oorsprong 3

Architecture embodies many stories: as many as there are writers — and ‘readers’. Moreover, architecture resists the constraints of words. Although some critics are satisfied to offer a prosaic description, interpretation and evaluation of
architecture, the language of criticism has limitations. Compared to poetry, for
example, architectural critique lacks polyphony, self-contradiction and ambivalence, qualities that nevertheless contribute to the complex identity of both
architecture and literature. The oeuvre of Coussée & Goris is perfused with
polyphony. Both ‘the poetry of economy’4 and ‘the economy of poetry’5 determine their architecture. Calculating, probing, repeating, adjusting, rhythm, efficiency, directness, counterpoint… all these form part of the integrated design
method by which they sublimate an initially pragmatic building task into an
affair of passion. Without a fixation on ‘economic’ building, they are nonetheless highly concerned with image quality, often allowing new images, never seen
before, to bubble to the surface and interfere with after-images and ancient prefigurations of building types and typologies. As architects, moreover, they place
much emphasis on anticipating the use people will make of their work. They
create, like consummate stage designers, spaces that generate activities and
experiences. In accordance with Aldo Rossi’s idea of architecture as a scene
waiting to be performed, Coussée & Goris develop buildings and public spaces
that appeal not only to movement, play and growth, but also introspection
and composure.
Without resorting to the structuralism of Aldo van Eyck, in which the architecture playfully but implacably commands the user’s actions, Coussée & Goris
opt for structures that set out indicators and markers, points of orientation,

Architectuur heeft vele verhalen. Net zoveel als er schrijvers — en ‘lezers’ — zijn.
Bovendien laat architectuur zich niet zomaar in woorden vatten. Zijn sommige
critici best tevreden met een prozaïsche beschrijving, interpretatie en evaluatie
van architectuur, dan heeft de taal van de kritiek toch haar beperkingen. In vergelijking met poëzie bijvoorbeeld mist architectuurkritiek polyfonie, tegenstrijdigheid en ambivalentie, eigenschappen nochtans die de complexe identiteit bepalen
van zowel architectuur als literatuur. Het oeuvre van Coussée & Goris is doordrongen van meerstemmigheid. Zowel de ‘poëzie van de economie’ 4 als ‘de economie van de poëzie’ 5 determineert hun architectuur. Rekenen, uitpuren, herhalen, bijstellen, ritmeren, efficiëntie, directheid, contrapunt… het maakt allemaal
deel uit van hun integrale ontwerpmethode waardoor ze een initieel zakelijke
bouwopgave sublimeren tot een passionele gebeurtenis. Zij zijn niet gefixeerd op
‘economisch’ bouwen maar bekommeren zich evenzeer om de beeldwaarde,
waarbij zij vaak nieuwe, nooit geziene beelden laten opborrelen en interfereren
met nabeelden en oeroude prefiguraties van bouwtypes en typologieën. Bovendien
anticiperen zij als architecten zeer sterk op het menselijke gebruik en lijken zij als
volleerde scenografen ruimten te scheppen die activiteit en ervaringen genereren.
Overeenkomstig het idee van Aldo Rossi dat architectuur een scène is die wacht
om bespeeld te worden, ontwikkelen Coussée & Goris gebouwen en publieke
ruimten die appelleren aan beweging, spel, groei, maar ook aan introspectie en
verstilling.
Zonder te vervallen in het structuralistische verhaal van Aldo van Eyck waar de
architectuur speels maar doortastend het doen en laten determineert, kiezen

3. Amin Maalouf, Oorsprong, een familiekroniek; oorspronkelijke titel Origines, uit het Frans vertaald
door Eveline Van Hemert

3. Amin Maalouf, Oorsprong, een familiekroniek; oorspronkelijke titel Origines, uit het Frans vertaald
door Eveline Van Hemert

4. see below, p. …
5. see below, p. …
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4. Zie verder, p. …
5. Zie verder, p. …
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which help organize the internal and external functioning of a building or
public domain. Their concern is to develop buildings as social condensers, as
places and generators of intense social contact. It is precisely for this reason
that they are so successful at making the material infrastructure, one of the
invariable ingredients of architecture, legible and a source of positive experience. This empathy, this anticipation of human habits and curiosity, helps them
create authentic interiors, fabricate structures and organize open spaces at the
scale of the human being, the street, the village, the town and the metropolis.
To expose the soul of architecture, and especially the architecture of Coussée
& Goris, thus requires a wider range of registers than merely those of rational
description, interpretation and evaluation. That is why we chose to open this
text with a passage from by Maalouf, the Lebanese author whose chronicle
Origins reconstructs both his personal and his family history, a story and a world
analogous to the architecture of Coussée & Goris in which the author fathoms
both the origins of people and the origins of things. Further analogies will put
in an appearance in the course of this book, among them the Hothouse (Serre
Chaude) poems of Maurice Maeterlinck and The Onion by the Polish poetess
Wislawa Szymborska. The visual arts also find their way into the realm of this
book about architecture, among other things in the form of the afterimage of
burnt books and libraries in the work of the contemporary British sculptor
Rachel Whiteread. They are not merely image references, but analogous worlds
which evoke the complexity of the architecture and the culture within which
the buildings and ‘landscapes’ of Coussée & Goris arise. The ‘landscapes’ of
Coussée & Goris merit a separate chapter. Likewise, the Hothouses and BellGlasses of Maruice Maeterlinck have their place in this architectural narrative,
with regard to the apparently prolific and seemingly trivial use of atriums and
other glazed structures. Glass skins are deployed as petrified, glass tents – the
glazing as a protective cover, like the simple glass dome that serves to protect
the Rose from the inclemency of the weather in Antoine de Saint-Exupéry’s
Little Prince.
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Coussée & Goris voor structuren die veeleer hulplijnen en bakens uitzetten, oriëntatiepunten als het ware, die het interne en externe gebeuren van een gebouw of
publiek domein helpen organiseren. Belangrijk voor hen is gebouwen te ontwikkelen als sociale condensator, als plek en generator van intens sociaal contact. Precies
daardoor slagen zij erin om de materiële infrastructuur die architectuur toch ook
is, te helpen lezen en als positief te ervaren. Deze empathie, dit anticiperen op
menselijke gewoonten en nieuwsgierigheid helpt hen om authentieke interieurs te
scheppen, constructies in elkaar te steken en open ruimten te organiseren op
schaal van de mens, de straat, het dorp, de stad en de grootstad.
Om de ziel bloot te leggen van de architectuur, met name die van Coussée &
Goris, zijn dus meer registers nodig dan louter rationeel beschrijven, interpreteren en evalueren. Wij kozen daarom als openingstekst een fragment van Amin
Maalouf, de Libanese schrijver die met de kroniek Oorsprong zowel zijn persoonlijke als zijn familiegeschiedenis reconstrueerde, een verhaal en een wereld die
analoog zijn aan de architectuur van Coussée & Goris waarin wordt gepeild naar
de oorsprong van mensen én naar de oorsprong der dingen. Verder in het boek
zullen nog meer analogieën opduiken, zoals de gedichten Broeikas (Serres chaudes)
van Maurice Maeterlinck en Een ui van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska.
Ook de beeldende kunst dringt de wereld van dit boek over architectuur binnen,
onder andere de nabeelden van verbrande boeken en bibliotheken van de hedendaagse Britse kunstenares Rachel Whiteread. Het zijn niet louter referentiebeelden maar analoge werelden die de complexiteit van de architectuur en de cultuur
waarin de gebouwen en landschappen van Coussée & Goris ontstaan, evoceren.
Deze zogenoemde landschappen van Coussée & Goris verdienen een apart hoofdstuk. Evenzo eisen de Broeikassen en de Glazen Stolpen van Maurice Maeterlinck
hun plaats op in dit architectuurverhaal in de gedaante van een op het eerste
gezicht veelvuldig en schijnbaar triviaal gebruik van serre- en glasconstructies.
Serres worden ingezet als ‘versteende, glazen tenten’ — de serre als beschermende stolp, zoals de eenvoudige glazen klok die bij Antoine de Saint-Exupéry de
Roos van Le Petit Prince tegen weer en wind moet beschermen.
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B   we begin? Everything starts with the
question of where Coussée & Goris’s architecture begins.
Where does the origin of their contemporary architecture
lie? Is it embedded in a tradition, or does it seek its way in
a vacuum? Even when firmly rooted in the ground, its history is not simply traceable through a system of roots. As
Christopher Alexander argued back in the s, architecture is not a tree.6 So there are no roots, no ultimate
cause. Architecture too has an unidentifiable origin. For
what lies behind every history other than an earlier history? Or, to paraphrase Amin Maalouf, is not the unidentifiable origin of architecture scattered along the many junctions where various paths, each travelling from a different
starting point, have crossed some now indeterminate first
path? Maalouf tries to account for his own identity as an
author, and writes his biography using the roundabout
approach of a family chronicle. The question of the origin
of the still youthful oeuvre of Coussée & Goris similarly
entails many dimensions. There is for example the question of their biographical background, the impact of family
traditions (in this case the building and the metalworking
antecedents of Coussée and Goris respectively) and the

M   beginnen? Alles start met de vraag waar de
architectuur van Coussée & Goris begint. Waar ligt de oorsprong van hun hedendaagse architectuur? Wortelt ze in een
traditie of zoekt ze haar weg in het niets? Zelfs al staat deze
architectuur stevig in de grond, haar geschiedenis is niet
zomaar te traceren via een stelsel van wortels. Christopher
Alexander verklaarde al in de jaren : Architecture is not a
tree.6 Geen wortels dus, geen ultiem begin. Ook architectuur
heeft een onaanwijsbare oorsprong. Want ligt voorbij elke
geschiedenis niet nog een oudere geschiedenis? Of, om
Amin Maalouf te parafraseren, ligt de onaanwijsbare oorsprong van architectuur niet in de vele kruispunten waar
andere wegen zich bij de eerste hebben gevoegd, die op zich
ook al vanuit een ander vertrekpunt kwamen? Maalouf probeert zijn eigen identiteit als auteur te doorgronden en
schrijft zijn biografie via de omweg van de familiekroniek.
De vraag naar de oorsprong van het jonge oeuvre van
Coussée & Goris omvat eveneens verschillende dimensies: zo
is er de vraag naar de biografische achtergrond, de impact
van familietradities, in casu de respectieve aannemers- en
metaalbewerkersfamilie van Coussée & Goris, en hun beider
opleiding en werkervaring. Bovenal komt het eropaan te

6. C. Alexander, ‘A City is Not a Tree’, Architectural Forum, , (), ‒
and (), ‒, .]

6. C. Alexander, A City is Not a Tree, Architectural Forum, , (), ‒ en
(), ‒, 

A FUGA





EEN FUGA

training and career experience of the two partners. Above all it is a matter of
probing the origins of their work itself. This quest cannot but raise the more
general question of the real starting point and the originality of architecture,
both in its contemporary and its historical dimensions.
It is not our intention to pass a final judgement on the early oeuvre of
Coussée & Goris. Time alone will prove whether, consciously or unconsciously,
fundamentally or marginally, they have made a significant contribution to contemporary architecture. Still, traversing twenty years of work is already enough
to rouse great wonderment: wonderment at the outstandingly consistent development of themes within a varied palette of buildings and briefs; wonderment
at the reevaluation of construction as a discipline; and above all wonderment at
the poetry that insistently emerges from the economy of that construction.
The quiet mutation from old to new, that smooth transition from historicity
to modernity, makes itself intensely felt, and explains why these architects do
not engage in an obsessive search for an absolute, radical modernist novelty.
The originality of their oeuvre is far removed from doctrines, manifestos and
concepts that alienate the design process from the traditions of ‘making’ and
building architecture. The work of Coussée & Goris does not come about
through creatio ex nihilo. The idea of creating something from nothing harks back
to the absolute divine creativity that is the tenet of Judaeo-Christian culture. It
is not surprising that this unalloyed originality of the Divine Creator has exerted a powerful appeal on artists and architects throughout Western history, and
has challenged them to make authentic and original work themselves. In the
Modernism of the early twentieth century, this personal, artistic authenticity
became the standard and the excuse for a tabula rasa, which did not enjoy
unmixed success.
The approach taken by Coussée & Goris is much closer to that of the architect as a demiurge who, unlike the Creator from Nothing, is a worldmaker who
introduces order into the chaos.7 The gnostics refined the role of the demiurge
into that of an intermediary between divinity and the lower spheres. It would
perhaps be going too far to glorify Coussée & Goris with the epithet of ‘architect-demiurges’. It is nonetheless intriguing that the reflections on creation by
Plato and the medieval gnostics yielded ideas that are apt to the architecture
of Coussée & Goris as a product of intermediation: intermediation between a
higher, artistic, humanistic ambition and the triviality of the task of building
an industrial building or an office, or of renovating a windowless facade.
Architecture is here considered as a form of mediation between absolute
notions and the real landscape in which these notions must be planted.

peilen naar de oorsprong van hun werk. Deze queeste zal hoe dan ook de algemene vraag oproepen naar het werkelijke beginpunt en de oorspronkelijkheid van
de architectuur, zowel in haar hedendaagse als haar historische dimensie.
Het is niet de bedoeling een definitief oordeel over het jonge ‘oeuvre’ van
Coussée & Goris te vellen. De tijd zal uitwijzen of er bewust of onbewust, fundamenteel of in de marge, een bijdrage is geleverd aan de hedendaagse architectuur. Toch wekt de wandeling door twintig jaar werkzaamheid vandaag al
grote verwondering. Verwondering over de uitzonderlijk consistente ontwikkeling van thema’s binnen een gevarieerd palet van gebouwen en programma’s.
Verwondering over de herwaardering van het bouwen als discipline en vooral
over de poëzie die steevast naar voren dringt in de economie van dat bouwen.
Die stille mutatie van oud naar nieuw, dat in elkaar overgaan van historiciteit
en moderniteit laat zich sterk voelen, en verklaart waarom deze architecten niet
obsessioneel naar een absoluut radicale modernistische vernieuwing zoeken. De
oorspronkelijkheid van het oeuvre staat veraf van doctrines, manifesten en concepten die het ontwerpproces vervreemden van de tradities van het ‘maken’ en
het bouwen van architectuur. Het werk van Coussée & Goris verschijnt dan
ook niet als een creatio ex nihilo. Het idee van de ‘schepping uit het niets’ gaat
terug op de absolute ‘goddelijke’ schepping die in de joods-christelijke cultuur
centraal staat. Dat deze absolute oorspronkelijkheid van de goddelijke schepper
kunstenaars en architecten door de Westerse geschiedenis heen sterk heeft aangesproken en hen heeft uitgedaagd om zelf ook authentiek en origineel werk te
maken, hoeft niet te verwonderen. In het modernisme bij het begin van de
twintigste eeuw werd die persoonlijke, artistieke authenticiteit norm en excuus
voor een niet altijd even geslaagde tabula rasa.
Coussée & Goris staan met hun aanpak veel dichter bij het concept van de
architect als demiurg die, in tegenstelling tot de ‘schepper uit het niets’, veeleer
een wereldbouwer is die chaos tot orde brengt.7 De gnostici nuanceerden de rol
van de demiurg tot bemiddelaar tussen de godheid en de lagere sferen. Het is
wellicht overdreven om Coussée & Goris te bekleden met een epitheton als
‘architect-demiurg’. Niettemin is het intrigerend dat Plato en de middeleeuwse
gnostici, in hun beschouwingen over het scheppen, denkbeelden aangereikt hebben die passen bij de architectuur van Coussée & Goris als product van bemiddeling. De bemiddeling tussen een hogere, artistieke, humanistische ambitie en
de trivialiteit van een bouwopgave zoals een werkhuis, een industriebouw, een
kantoor of de renovatie van een blinde gevel. Architectuur als bemiddeling tussen enerzijds absolute denkbeelden en anderzijds het landschap waarin ze zich
concreet inpast.

7. Or, as Plato puts it, moulds Chaos into Cosmos.

7. Of die, zoals Plato beweert, chaos tot kosmos vormt
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“The way human beings see themselves in relation to nature is fundamental to
all cultures; thus the first fact of architecture is the natural world, the second is
the relationship of human structures to the topography of the world, and the
third is the relationship of all structures to each other, comprising the human
community as a whole.”
From Vincent Scully, Architecture

“Hoe mensen zichzelf in relatie tot de natuur zien, is wezenlijk voor alle culturen;
het eerste architectuurgegeven is dan ook de wereld van de natuur, het tweede is
de relatie tussen de menselijke structuren en de topografie van de wereld, en het
derde is de verhouding van alle structuren tot elkaar, waardoor de mensengemeenschap in haar geheel omvat wordt.”
Uit Vincent Scully, Architecture

History, building techniques, economy, art, architectural logic and discipline …
the sources of inspiration in the work of Coussée & Goris are innumerable.
Above all, however, an exceptional concern for landscape has become apparent
in the last twenty years, as exemplified by the ‘rediscovery’ of landscape (in particular virgin landscapes), considering a building as a landscape or treating a
landscape as a building. It should be noted that the landscape does not simply
emerge from nowhere. It is a mooring for architecture and vice versa, and it
makes no difference here whether the landscape concerned is one of existing
buildings or a ‘natural’ landscape. After all, does a region like Flanders still
have natural landscapes with natural flora and fauna? Landscapes have a
dynamic of their own, and the plain fact of their existence places them out of
range of the narrow discussion on renewal or conservation. Just as we tend to
regard a rural or natural landscape as authentic, beautiful and harmonious, so
urban landscapes including even those in the urban periphery possess a certain
uncontrived charm. Landscapes evolve and in most cases — thanks to our own
amnesia — we experience even a constructed landscape as natural.
The thought-provoking title of the book Architecture: The Natural and the
Manmade 8 from which the above quotation is taken immediately announces
the core of Vincent Scully’s concern. Architecture is not a purely autonomous
affair, but a discipline that has a bearing on nature, humanity and society. Even
more impressive than the fundamental critique of Modernism that Scully formulates, in particular his analysis of the modernists’ failure to harmonize architecture with the historic fabric of the city, is the way he uses psychological and
archetypal analysis to transcend dry, formalistic architectural theory. Scully
makes it immediately clear, by postulating that nature is the first fact of architecture, how crucial the landscape is to any treatment of architecture. In the
Japanese culture, nature still plays an animistic role in the Japanese conception
of architecture. The mountains mean as much to the inhabitants of Tokyo as
the Arc de Triomphe does to those of Paris. What is more, those mountains

Geschiedenis, bouwtechniek, economie, beeldende kunst, architectonische logica
en discipline… de inspiratiebronnen zijn legio in het werk van Coussée & Goris.
Bovenal tekende zich in de voorbije twintig jaar een uitzonderlijke omgang met
het landschap af, zoals de ‘heruitvinding’ van het (oer)landschap, het beschouwen
van een gebouw als een landschap, of het aanpakken van het landschap als een
gebouw. Opmerkelijk hierbij is dat het landschap niet zomaar uit het niets tevoorschijn komt. Het landschap is een ankerplaats voor de architectuur en omgekeerd,
en het maakt absoluut geen verschil of het om een landschap van oude gebouwen of een ‘natuurlijk’ landschap gaat. Overigens, in hoeverre bestaan in Vlaanderen natuurlijke landschappen met hun fauna en flora? Landschappen hebben
een eigen dynamiek en staan door hun vanzelfsprekendheid buiten de enge discussie omtrent vernieuwing en behoud. Zoals een landelijk of natuurlijk landschap
vaak als evident, mooi en harmonisch wordt bekeken, zo ook hebben stadslandschappen en zelfs de perifere gebieden een zekere vanzelfsprekende charme. Landschappen muteren en in de meeste gevallen wordt, door amnesie, een geconstrueerd landschap als natuurlijk ervaren.
De veelzeggende titel van het boek Architecture: The Natural and the Manmade 8
waaruit het bovenstaande citaat komt, geeft meteen aan waar het de Amerikaanse
architectuurtheoreticus Vincent Scully om te doen is. Architectuur is niet zomaar
een autonoom verhaal, maar een discipline die relaties aangaat met de natuur,
de mens, de samenleving. Belangrijker nog dan de fundamentele kritiek die Scully
formuleert op het modernisme, en in het bijzonder zijn analyse van het falen van
de modernisten om de architectuur in overeenstemming te brengen met het historische weefsel van de stad, is de manier waarop hij de droge, formalistische
architectuurtheorie doorbreekt via de psychologische en archetypische analysen.
Wanneer Scully poneert dat het eerste architectonische feit de natuur is, dan
wordt meteen duidelijk hoe cruciaal het landschap is in elk verhaal over architectuur. In de Japanse cultuur speelt de natuur nog een animistische rol in de conceptie van bouwkunst. In Tokio betekenen de bergen bij wijze van spreken zoveel

8. V. Scully, ‘Architecture: The Natural and the
Manmade’, in S. Wrede and W. H. Adams
(eds.), Denatured Visions: Landscape and Culture in
the Twentieth Century, The Mueum of Modern

8. V. Scully, ‘Architecture: The Natural and the
Manmade’, in S. Wrede en W. H. Adams (red.),
Denatured Visions: Landscape and Culture in the
Twentieth Century, The Mueum of Modern Art,

Art, New York, . Cf. V. Scully,
Architecture: The Natural and the Manmade,
New York, St. Martin’s Press, .
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New York, . Cf. V. Scully, Architecture: The
Natural and the Manmade, New York, St. Martin’s
Press, .

are myth-laden places where people conduct annual rituals such as burning
down trees in a symbolic figure in order to focus the city on the ‘sacred’ mountains. That mythical significance of the landscape and especially the harmonious
outlook on nature that has flourished in the West since the Romantic era, turns
looking at landscapes, the experiencing of landscape, into a timeless, ageless,
practically universal pleasure. Hard, soft, bucolic or estranging, landscapes manifest themselves and absorb the spectator or passerby, with all his admiration,
fear, approval or rejection, into themselves. The landscape has nothing to hide
and communicates without reserve. Lacking language, the landscape is accepted
and understood on that basis. Even as an artificial creation, as ‘new nature’
fabricated by human hand, such as the polders with their dykes, canals and
rhythmic lines of trees, the landscape elicits trust without losing any of its
capacity to impress, beguile or stupefy.
To understand the scenographic force of the landscape as an underlying element in the architecture of Coussée & Goris, it helps to place a succession of
projects alongside one another. The master plan for the Youth and Nature Park
‘De Hoge Rielen’, the transformation of the industrial Transformer Complex in
Zwevegem (near Kortrijk) into a multifunctional urban landscape, the Fractal
factory building, the conversion of a former Brussels furniture megastore into
an architecture school, the construction of the Bonte family residence, and even
the alterations to an open plan office on behalf of a Brussels bank, are in every
case projects that incorporate aspects of the landscape with its concomitant
unaffectedness.
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als de Arc de Triomphe in Parijs. Meer nog, het zijn mythische plekken waar
jaarlijks rituelen worden uitgevoerd zoals het platbranden van bomen volgens een
symbolische figuur om de stad op de ‘heilige’ bergen te oriënteren. Die mythische
betekenis van het landschap en zeker ook de harmonische visie op de natuur die
sinds de romantiek in het Westen leeft, maken het kijken naar landschappen, het
beleven van een landschap tot een tijd- en leeftijdloos, schier universeel genot.
Hard, zacht, bucolisch, vervreemdend, landschappen openbaren zich en nemen
de kijker of de passant in zich op, met zijn verwondering of zijn angst, zijn goedkeuring of afwijzing. Het landschap geeft zich meteen en communiceert vanzelf.
Zonder taal ís het landschap en wordt het als zodanig aanvaard en begrepen.
Zelfs als artificiële schepping, als ‘nieuwe natuur’ die door mensenhanden is
gemaakt, zoals de polders met dijken, kanalen en geritmeerde bomenrijen, wekt
het landschap vertrouwen zonder daarom minder te imponeren, te bekoren of te
bedwelmen.
Om de werking en de scenografische kracht van het landschap als dragend element in de architectuur van Cousséé Coussée & Goris te begrijpen is het goed
om een reeks projecten naast elkaar te leggen. Het masterplan voor het Jeugd- en
Natuurdomein De Hoge Rielen, de reconversie van het industriële Transformatorencomplex in Zwevegem bij Kortrijk tot multifunctioneel stadslandschap, de
fabrieksloods Fractal, de verbouwing van de voormalige grootmeubelzaak tot
architectuurschool in Brussel, de bouw van de gezinswoning Bonte, maar ook de
verbouwing van een landschapskantoor voor een bank in Brussel, het zijn stuk
voor stuk projecten waarin de verschillende aspecten van het landschap, met de
daaruit voortvloeiende vanzelfsprekendheid, gestalte krijgen.
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Acht projecten, elk met een of meer spiegelprojecten,
zonder onderscheid tussen gerealiseerde ontwerpen en
prijsvraagontwerpen, schragen het verhaal over twintig
jaar werk van Coussée & Goris. Deze acht zijn elk vergezeld van een of meer qua programma of constructie
analoge of complementaire projecten. Als echo’s verwijzen
deze ontwerpen en gebouwen naar de overige projecten
waardoor het hele oeuvre en de impliciete architectuuropvattingen van Coussée & Goris in beeld komen. Een
montage in de geest van de ‘Rialtobrug’ van Canaletto.
Een capriccio.

Eight projects, each with one or more mirror projects,
without distinction between realized designs and competition designs, back up the story of twenty years of work
by Coussée & Goris. Each of these eight projects is
accompanied by one or more complementary projects
which are similar in their functional brief or their construction. These designs and buildings refer like echoes
to the other projects, so portraying the whole oeuvre and
architectural outlook of Coussée & Goris. It is a
montage in the spirit of Canaletto’s ‘Rialto Bridge’:
a capriccio.



Fractal
Roeselare

(1993-1998)

Soubry
Moen



(2002-2002)

INPLANTING

Een van de opmerkelijke karakteristieken van Coussée & Goris is dat zij in hun architectuur de pure kracht van het ‘moderne’ bouwen opnieuw gestalte weten te geven.
Puur in de zin van ongecompliceerd, industrieel, zakelijk. Maar tevens puur als de
directe zeggingskracht van poëzie. Hun werk is ‘modern’, omdat het op een eerlijke
manier aansluiting zoekt bij de hedendaagse bouwtechnieken, ze bestudeert en ze
zelfs tot nieuwe toepassingen dwingt. Dat alles met het oog op ruimten die tal van
gebruiksmogelijkheden genereren.
In dat opzicht staan zij in de modernistische traditie. Niet het modernisme dat
wordt verweten geen onderscheid te maken tussen de vormgeving van een kerk en
van een autogarage, maar het modernisme dat de weg bereidde van een kwaliteitsvolle architectuur die goedkoper, sneller én socialer geproduceerd kon worden. De
moderne architectuur mag dan in de jaren , mede onder invloed van het postmodernisme, een stijl zijn geworden met verlies van haar maatschappelijke ambities en
authenticiteit, toch hebben Coussée & Goris nooit gratuit geput uit de vormentaal
van het modernisme. Zij hebben integendeel snel de vrijheid ontdekt in het behandelen van architectuur als ordening en elementair bouwen, in het bedenken van architectuur vanuit het complexe samenspel van programma, techniek en plek.
Een cruciaal werk is de industriële bedrijfshal Fractal Building Systems in Roeselare.
Cruciaal omdat dit gebouw in , na het ontwerpen van een reeks kleinere (bank)
kantoren en het verbouwen van woningen, met een overtuigend gebaar verfijnde
detaillering integreerde in industriële bouwprincipes. Een bedwelmende repetitie van
kolommen en liggers, van verticale lijnen van de kanaalbeglazing,9 een grafisch spel
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A remarkable characteristic of Coussée & Goris is
that they succeed in recapturing the pure power of
‘Modern’ architecture in their designs. I mean pure
in the sense of uncomplicated, industrial and functional; but also pure in the sense of the directness of
its poetry. Their work is ‘Modern’ because it candidly aligns itself with contemporary building techniques; it studies them and even compels them into
new applications. All this is done with an eye to
spaces that generate countless alternatives for use.
In that respect they belong in the Modernist tradition. I do not mean modernism of the kind that allegedly makes no distinction between the design of a
church and that of a garage, but a modernism that
prepares the way for a quality-filled architecture that
can be produced less expensively, faster and with
more respect for social concerns. Although modern
architecture, under the influence of postmodernism
and other developments in the s, turned into a
style and lost its social aspirations and authenticity,



fabriek

Coussée & Goris have never gratuitously exploited
the form vocabulary of modernism. On the contrary,
they quickly discovered the inherent freedom in
approaching architecture as a matter of organization
and of elementary building, in conceiving architecture from the viewpoint of the complex interactions
between the brief, the technology and the place.
A crucial work is the industry hall for Fractal
Building Systems in Roeselare [p. ]; crucial, because
in , after a succession of smaller banks and other
office designs and domestic conversions, they here
made a convincing gesture and integrated refined
detailing with industrial building principles. A dazzling repetition of columns and girders, the repeating
vertical lines of the channel glazing 9 and a graphical
interplay of open and closed planes, transform this
space — actually no more than a highly elongated
block measuring  by . metres — into a refined
9. Cast glass channels made by Reglit

van open en gesloten vlakken, zorgt ervoor dat wat niet meer is dan een balkvormige
ruimte van  bij , m, culmineert in een geraffineerd gearticuleerde ruimte en
object. Deze bedrijfshal spreekt niet alleen aan als aangename werkruimte maar ook als
Gestalt, in de wijze waarop ze zich als gebouw manifesteert, als monument van hedendaagse poëtische zakelijkheid tussen de schimmel van de Vlaamse industrieparken.
Asymmetrisch vooruitgeschoven ten opzichte van de bestaande bedrijfshal, werd
het nieuwe volume door de ontwerpers als twee parallelle wanden uitgezet. Om de
vijf meter ritmeren portieken de lange hal. Met het strakke ritme van stalen kolommen die als pilasters de betonnen sandwichpanelen dragen, presenteert deze hal zich
als een industriële versie van de Griekse tempel. Het fronton, met andere woorden de
voorgevel, werd ingeruild voor een immens vlak van donkere baksteen dat op één
meter boven de grond zweeft over een breedte van meer dan zestien meter. Het glas
onder deze indrukwekkende zwevende muur in baksteen opent zich niet als een dramatische vitrine maar wekt de indruk van een toonzaal.
Het vereist goede argumenten om een bouwheer te overtuigen niet mee te gaan in
de brutale commerciële logica van een alles demonstrerende etalage. Het subtiele suggereren en transformeren van een toonzaal in een werkruimte zorgt ervoor dat de
achterliggende kantoorboxen de kwaliteit van een leefruimte krijgen. Die kantoorboxen zeggen veel over de verhouding tussen de Gestalt van het gebouw en de invulling. Coussée & Goris tonen hier hoe een gebouw een nieuw landschap genereert.
Een intern landschap, een interieur als landschap waarin kleine volumes, flexibele
boxen worden geplaatst, als gebouwtjes in het gebouw. Kantoorlokalen en sanitair
worden op die manier deel van het geheel, zonder dat de gave structuur van de hal als
door een kanker van schotten en kotten wordt aangevreten. Enkele jaren later behan-

articulated space and building. This industrial hall
comes across not only as a pleasant place to work in
but as a Gestalt, through the way it manifests itself
as a building — a monument of contemporary poetical functionality amid the livid rash of Flemish
industry parks.
Asymmetrically set forward in relation to the existing factory hall, the new volume was conceived by
the designers as two parallel walls. Doorways spaced
at five metre intervals create a rhythm in the elongated hall. The staccato cadence of steel columns,
which function as pilasters supporting the concrete
sandwich panels, give this hall something of an
industrial version of a Greek temple. The classical
pediment (i.e. the front wall) was here exchanged for
a huge slab of dark-coloured brickwork which seems
to float a metre above the ground across a width of
over sixteen metres. The glazing beneath this impressive floating brick wall is not an extravagant glass
showcase, but it is unmistakably a showroom window.

It takes good arguments to dissuade an architect
from acquiescing to the crude commercial logic of
an all-revealing shop window. The subtle suggestion
and transformation of a showroom into a working
space results in the office boxes at the rear having the
qualities of a living room. These boxes reveal much
about the relation between the Gestalt of the building and its detailed substance. Coussée & Goris
demonstrate here how a building can generate a new
landscape. It is an internal landscape, an interior
posing as a landscape with small volumes, the flexible boxes, disposed like cottages within the building.
The cellular offices and the sanitary facilities become
in this way part of the whole without corrupting the
elegant structure of the hall with a proliferation of
partitions and shacks. A few years later, the architects treated the medieval Groot Vleeshuis in Ghent
[p. ] in a similar way, using the huge hall of the historic market hall as an indoor landscape for a new
(removable) service building.

factory





BROEIKAS*
O kweekkas te midden van de wouden!
En uw deuren voor immer dicht!
En al wat broeit onder uw koepel!
En onder mijn ziel in uw gelijkenissen!
De gedachten van een hongerende prinses,
De weerzin van een matroos in de woestijn,
Kopermuziek langs ramen van ongeneeslijken.
Ga naar
Je denkt
Er staan
Ver weg

de zwoelste hoeken!
aan een vrouw die op een oostdag bezwijmt;
postiljons op het binnenhof van het gasthuis;
een elandenjager die nu verpleger is.

Kijk scherp toe bij maneschijn!
(ach niets is er op zijn plaats!)
Je denkt aan een zottin voor de rechters,
Een oorlogsschip met bolle zeilen op een vaart,
Nachtvogels op lelies,
Een doodsklok ’s middags,
(Ginds onder de stolpen!)
Een halte voor zieken op de weide,
Een geur van ether op een zonnige dag.
God, God! Wanneer krijgen we regen,
En sneeuw en wind in de broeikas!
Maurice Maeterlinck

HOTHOUSE**
A hothouse deep in the woods,
doors forever sealed. Analogies:
everything under that glass dome,
everything under my soul.
Thoughts of a starving princess,
a sailor marooned in the desert,
fanfares at hospital windows.
Seek out the warmest corners!
Think of a woman fainting on harvest-day;
postillions ride into the hospital courtyard;
a soldier passes, he is a sick-nurse now.

Look at it all by moonlight
(nothing is where it belongs).
Think of a madwoman haled before judges,
a man-of-war in full sail on the canal,
nightbirds perched among the lilies,
a knell at noon
(out there under those glass bell-jars),
cripples halted in the fields
on a day of sunshine, the smell of ether.
My God, when will the rain come,
and the snow, and the wind, to this glass house!

*

Uit ‘Broeikassen’ in Bloemlezing uit de
poëzie van Maurice Maeterlinck,
samengesteld en vertaald door Stefaan van
den Bremt, Poëziecentrum, Gent, 2002

** From the cycle ‘Serres van Glas’. English
translation from
http://www.pupress.princeton.edu/chapters/s7505.html.(Poems, 1889, Translated
by Richard Howard, Copyright Princeton
University Press)
permissions@pupress.princeton.edu]

In the workshop Coussée & Goris built around the
same time Soubry [p. ], a joinery company in
Moen, near Kortrijk, they expanded on the Fractal
concept and took the same themes farther. Soubry
seemed at first to be heading the same way as many
other building scenarios in Flanders. Company directors want an industrial building — and at low cost.
The anonymous boxes supplied by various building
firms are compared in a jiffy, and the cheapest wins.
Before you know it, the open landscape gets filled up
with architecturally worthless sheds. They are irritating to look at and hell to work in. The company
dwelling generally makes the whole thing even worse.
No pains are spared to camouflage the banality of the
industrial building, and the dichotomy of the residential and working culture is thus responsible for
a creeping chaos. This nonchalant architecture has
become second nature to those who build it. It has
become so commonplace that people do not even
realize nowadays that there are ways to design indus-
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trial buildings with the elegance of classical temples
and the efficiency of well-oiled machines, without
overstraining the financial and functional concerns
of the client.
Soubry almost went the usual way. The client initially planned to have a shed erected by a building
contractor. A small office building was also required.
Coussée & Goris were invited to design the office
and give the facades a touch of class, but no more
than that. It quickly became clear that an integrated
approach to the workshop and the office would have
relative advantages. After their experience with
Fractal and countless other projects, Coussée &
Goris were well beyond having to prove themselves
when it came to working with industrial materials. A
well thought out dimensioning of the building sections had already brought them success in designing
some graceful and spacious industrial buildings.
Using the simple repetition of structural elements
such as wooden trusses, concrete facade panels and

p. 

p. 

delden de architecten het middeleeuwse Groot Vleeshuis in Gent op een soortgelijke
manier, door de immense hal van dat historische gebouw eveneens als een overdekt
landschap voor een nieuw (wegneembaar) dienstgebouw te bekijken.
In de werkplaats die Coussée & Goris omstreeks dezelfde tijd ontwierpen en bouwden voor het houtbewerkingbedrijf Soubry in Moen bij Kortrijk, deed Fractal zich
nog sterker gelden en werden de thema’s ervan verder ontwikkeld. Het verhaal van
Soubry leek aanvankelijk dezelfde kant op te gaan als veel bouwscenario’s in Vlaanderen. Bedrijfsleiders willen een bedrijfsgebouw. Goedkoop. Bouwdozen van bouwfirma’s worden snelsnel met elkaar vergeleken. De goedkoopste wint. En in geen tijd
staat de open ruimte vol met waardeloze loodsen. Irritant om naar te kijken, mensonterend om in te werken. De bedrijfswoning maakt het geheel doorgaans nog erger.
Alles wordt ingezet om de banaliteit van de werkplaats te camoufleren. En zo genereert de gespletenheid van woon- en werkcultuur een sluipende chaos. Dit achteloze
bouwen is als een tweede natuur geworden, zo gewoon dat niemand zich nog
realiseert dat er manieren bestaan om industrieel te bouwen met de elegantie van een
klassieke tempel en de functionaliteit van een geoliede machine, zonder dat daarbij
de economische bekommernis en de zakelijkheid van de bouwheer in het gedrang
komen.
Het verhaal van Soubry ging dus bijna die kant op. De opdrachtgever was van plan
een loods te laten bouwen door een bouwfirma. Daar moest dan een klein kantoor
voor worden opgetrokken. Aan Coussée & Goris werd gevraagd om het kantoortje te
ontwerpen en de gevels wat cachet te geven, meer niet. Maar al vlug werd duidelijk
dat een integrale aanpak van werkplaats en kantoor meer voordelen zou bieden. Na
de ervaring met Fractal en tal van andere projecten waren Coussée & Goris niet meer

aan hun proefstuk, wat het werken met industriële materialen betreft. Dank zij een
bestudeerde maatvoering van de bouwonderdelen waren zij er al eerder in geslaagd
gracieuze en ruime (bedrijfs)gebouwen te ontwerpen.
Door de eenvoudige herhaling van structurele elementen zoals de houten spanten,
de betonnen gevelplaten en de lichtwerking van de hoge stroken ramen weten de
architecten zonder aanstellerij een ruimtelijke belevingswaarde op te roepen als bij
gotische gewelven, klassieke zuilenrijen of de negentiende-eeuwse beglaasde stationsspanten. Die referenties zijn geen doel op zich maar het resultaat van een nuchtere
beslissing. Een van de verzoeken vanwege schrijnwerkerij Soubry was dat alle muren
vlak zouden zijn, vrij van inspringende kolommen of spanten, om stapelrekken en
machines ongehinderd tegen de muren te kunnen plaatsen. Onconventioneel maar
uiterst effectief werden de poten van de houten spanten aan de buitengevel geplaatst
waardoor de betonnen muren aan de binnenzijde over de hele lengte gaaf en vlak werden gehouden. Een op zich triviaal gegeven, maar het resultaat is dat de werkplaats
uiterst functioneel kan worden ingericht, terwijl de gevel dankzij de houten spantbenen een expressieve ritmering meekrijgt. Het principe dat in Fractal al werd toegepast met stalen kolommen, maar dan wel om heel andere, namelijk brandtechnische
redenen, kreeg hier een houten variant, waardoor de interne werking van deze doos,
namelijk een houtbewerkingbedrijf, meteen een uitgesproken expressie krijgt in de
gevelopbouw.
Het structureel-constructieve motief van het aan de buitenkant plaatsen van de
kolommen en het tegen de binnenkant monteren van de betonnen sandwichpanelen
keert later opnieuw en nog virtuozer terug in de manege van Sint-Jan-in-Eremo.
Virtuoos omdat in de manege de plaatsing van de wandpanelen over de hoogte van de

the tall vertical strips of glazing (with their light
effect), and without affectation, the architects
managed to evoke a spatial experience reminiscent of
gothic vaulting, classical colonnades or nineteenthcentury glass station roofs. These references are not
an objective in their own right but the outcome of a
level-headed decision. One of the requirements of
the Soubry joinery works was to keep all the walls
flat and free of intruding columns or rafters, so as
not to interfere with the placing of storage racks or
machines. Unconventionally, but most effectively,
the architects placed the upright posts of the wooden
trusses on the outside, leaving the inner faces of
the concrete walls smooth and flat over their whole
length. In itself a trivial detail, it allows the workshop to be laid out in a wholly functional way, while
the wooden principal rafters gain an expressive
rhythmic pattern. The principle of steel columns
applied in Fractal (although in that case it was for
entirely different reasons, namely fire safety) appears

factory
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here in a wooden version, so that the purpose of this
box, a joinery workshop, is explicitly proclaimed on
the exterior.
The structural motif of placing the columns on
the outside and mounting the concrete sandwich
panels on the inside reappears later in an even more
virtuoso solution: the manege in Sint-Jan-in-Ermelo
[p. ]. The virtuosity of this riding school design is
exemplified by the placing of walling partly on the
inside and partly on the outside of the frame over
the height of the shed. At the bottom, the wooden
posts of the trusses are finished with wooden planking on the inside (for safety reasons, to eliminate
the possibility of a horse pushing a rider against a
column). Above a certain height, the planking shifts
to the outside of the columns, leaving a ventilation
channel at the point of transition. This small displacement makes the wall more elegant in appearance and the supporting structure more legible. This
studied treatment of columns and walls, of the way

loods deels aan de binnenkant, deels aan de buitenkant gebeurt. Onderaan worden de
houten poten van de spanten aan de binnenzijde afgetimmerd met beplanking, dit om
veiligheidsredenen opdat de ruiters nooit door de paarden tegen een kolom zouden
kunnen worden gedrukt. Boven een bepaalde hoogte wordt de beplanking aan de buitenzijde van de kolommen aangebracht, een verspringing die ventilatieopeningen
doet ontstaan. De wand ziet er door deze kleine verschuiving eleganter uit en de
draagstructuur wordt leesbaarder. In zo’n bestudeerde behandeling van kolom en
wand, in de manier waarop beide elementen samen worden gebracht en met elkaar
een verband aangaan wordt het spel van thema en tegenthema als het ware een architectonische fuga.
Niet alleen de opbouw van de structuur maar ook de behandeling van het daglicht
en de lichtwerking beantwoorden bij Coussée & Goris aan een ‘fugatische’ dynamiek.
Zowel Soubry als Fractal werden ‘gecomponeerd’ met vlakken van glas, industrieel
glas zoals vlakglas. Vergeleken bij om het even welke industriële ‘instantloods’ spant
het bedrijfsgebouw van Soubry de kroon qua functionaliteit en architectonische
expressie, en qua daglicht. Door de hoge ramen valt het natuurlijke licht diffuus tot
in het hart van het gebouw. Hierdoor is overdag geen kunstlicht nodig en biedt de
natuurlijke verlichting algemeen een hoge belevingskwaliteit. Hier geen dakkoepels
die bedrijfshallen reduceren tot dozen zonder ramen.
Kwaliteit spreekt eveneens uit de manier waarop het kantoor als een autonome houten doos in de schrijnwerkersloods werd geschoven. Het kleinood in multiplex staat
als een afgewerkt meubel in de werkplaats. De precieze plaatsing ter hoogte van het
enige raam in de voorgevel maakt van dit kantoor een scharnierruimte tussen werkplaats en straat. En het raam, tot slot, waarop over de volledige hoogte en breedte

the two elements are brought together and enter into
relationship with one another, results in an interplay
of theme and countertheme, an architectural fugue
as it were.
Not only the structural concept but the treatment
of daylight and its effect takes on a fugue-like dynamic in the work of Coussée & Goris. Both Soubry
and Fractal were ‘composed’ with planes of glass —
standard panels of industrial glazing. Compared to
practically any other ‘instant’ industrial building,
that of Soubry is outstanding in its functionality and
architectural expressiveness. The same applies to its
use of daylight. The tall windows admit diffuse
natural light into the centre of the building, making
daytime electric lighting superfluous. The natural
lighting also contributes considerably to the high
experiential quality. Here there are no rooflights of
the kind that reduce so many industrial halls to
windowless boxes.
Quality is also evident in the way the office slides

into the joinery workshop as an independent wooden
box. This plywood gem stands in the workshop like
a completed piece of furniture. Its precise placing
alongside the single window of the front facade
makes this office into a pivotal space between the
workshop and the street. The window, too, which has
the name SOUBRY emblazoned on it over its full
height and width, acts as a subtle medium between
the interior and exterior — all the more so since a
shutter can be lowered at night on the inside of the
window, turning the window bearing the company
name into an illuminated advertising sign. Besides
the striking control of materials and structure, details
like these ensure that the architecture of this industrial building harmonizes effortlessly with the small
scale of the surrounding residential neighbourhood.
The graphic form of each component, the industrial panel glazing, the prefabricated concrete panels,
the flat sliding doors and the freedom with which
the rhythmic pattern of the doorways is built up,

factory



SOUBRY te lezen staat, werkt als een subtiel medium tussen interieur en exterieur
— des te meer omdat ’s avonds aan de binnenkant een luik naar beneden kan worden
geschoven waardoor het raam met de firmanaam gaat werken als een lichtreclame.
Naast de opmerkelijke beheersing van materiaal en structuur zorgen dergelijke details
ervoor dat dit bedrijfsgebouw zich architectonisch moeiteloos inpast in de kleinschaligheid van een woonbuurt.
De grafische opbouw van elk onderdeel, de industriële plankbeglazing, de geprefabriceerde betonpanelen, de vlakke schuifpoorten, maar ook de vrijheid waarmee de
ritmering van de portieken wordt ingevuld, zorgen voor een uiterst aangename verschaling van het gebouw. Grootschaligheid en leefbaarheid gaan samen met een
onwaarschijnlijke vanzelfsprekendheid. Hierdoor biedt deze architectuur meteen een
alternatief voor de absurde discrepantie tussen de brutale loodsen enerzijds en de
protserige kantoren en villa’s anderzijds. Met dit economisch, ecologisch en bovendien esthetisch verantwoorde bedrijfsgebouw demonstreren Coussée & Goris op
overtuigende wijze dat het hergebruiken van thema’s geen teken van bloedarmoede is,
maar veeleer van verbeeldingskracht en vakmanschap. Opmerkelijk is dat de kwaliteit
van dit gebouw en van de architectuur van Coussée & Goris lijkt schuil te gaan
achter een opvallende onopvallendheid.

ensure an extremely pleasant scaling of the building.
Large scale and commodiousness go hand in hand
with an incredible naturalness. This architecture
thus offers an alternative to the absurd discrepancy
between the crude sheds on the one hand and the
pompous office blocks and villas on the other. With
this economically, ecologically and moreover aesthetically sound industrial building, Coussée & Goris
convincingly demonstrate that the recycling of themes is not a symptom of anaemia but one of imagination and craftsmanship. The remarkable thing is
that the quality of this building and of the architecture of Coussée & Goris seems to hide behind an
extraverted modesty.
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Bacob
Dendermonde

(1995-1998)

WTC-toren
Brussel



(2000-2001)

Het Bacob-bankkantoor in Dendermonde volgt op een hele reeks kantoren en filiaalgebouwtjes die Coussée & Goris sinds het begin van de jaren  ontwierpen. Bij
het ontwerp van de kantoren in Oostnieuwkerke en Staden, respectievelijk in  en
, speelde nog sterk het beeld mee van de bank als coffre fort, als een soort kluis in
het huis. Het thema van de doos in de doos is daar nadrukkelijker aanwezig in de
vorm van een architectuur die zich als het ware ontplooit tussen wanden die zich blijven ontdubbelen. De door veiligheidsprincipes ingegeven opbouw in zones lag mede
aan de basis van de conceptuele benadering van een architectuur die in schillen wordt
uitgewerkt.
Vijf jaar later is die opvatting om de ruimten als een soort omhulling rond de kluis
te organiseren, nog ten dele herkenbaar. Maar de omhulling is in Dendermonde vooral een denkbeeldig en optisch gegeven dat gestalte krijgt in de glazen gevel die in een
hoek om de achterkant van het gelijkvloerse bankkantoor gewikkeld zit. Terwijl de
statige burgergevel, gewoontegetrouw naar het straatbeeld gekeerd, voorzichtig van
ramen en deuren is voorzien, hebben de architecten het historische gewicht van dit
gebouw als het ware gepareerd door, om de koetspoort en de achterzijde van het
hoofdgebouw heen, een strak geritmeerde glazen pui te plooien.
Een van de elementen die het gebouw een uitgesproken stedenbouwkundige betekenis geven, is de overdekte parkeerplaats achter het hoofdgebouw. Aanvankelijk was
het de bedoeling van de bouwheer om deze overkapping met fijne vroegindustriële
spanten af te breken, maar al snel merkten de architecten het potentieel op van deze
structuur. Bovendien bleek het duurder ze af te breken dan ze te renoveren en van een
nieuwe dakbedekking te voorzien. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een weinig architectonisch en prozaïsch argument. De architectuur van deze loods kwam

14

12

13

11
10

9
8

5

6

8

7

4

1

3

8
2

4
3
1

1

1

1

2

0
5m

0

GELIJKVLOERS

EERSTE VERDIEPING
1.vergaderruimte

1.self banking zone 2.bureau directeur 3.traphal 4.loket 5.administratie 6.infobalie 7.lobby
8.adviesruimte 9. kitchenette 10.martens koffers 11.kluis 12.berging 13.overdekte
parkeerruimte 14.koer

2.technisch lokaal 3.kitchennette 4.toile

SITUATIETEKENING

LANGSSNEDE

0

1
1

2

2

10m

20m

50m

5m

The Bacob Bank [p. ] in Dendermonde followed a
succession of designs of bank head offices and
branch offices by Coussée & Goris since the early
s. In the banks in Oostnieuwkerke and Staden,
built in  and  respectively, the image of a
bank as a strongbox, as a kind of safe inside the
house, was still prominent. The theme of a box
within a box is more explicit there in the form of
an architecture that seems to unfold between walls
which continually split in two. The division into
multiple zones, inspired by security considerations,
was one reason behind the conceptual approach of
an architecture elaborated as shells within shells.
Five years later, this idea of treating the spaces as a
kind of protective shell around the safe is still partly
recognizable. But the outer shell is in the case of
Dendermonde primarily an imaginary and optical
one, taking the form of a glass facade which wraps in
an angle around the rear of the single-storey bank.
While the dignified frontage, facing the street in the
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familiar way, is carefully provided with windows and
doors, the architects have counteracted as it were the
historical weight of this building by folding a highly
rhythmic glass wall around the vehicle entrance and
rear of the main building.
One of the elements that give this building an
explicit urban significance is the covered car park
behind the main building. The client’s original
intention was to demolish this canopy with its fine,
early-industrial trusses, but the architects quickly
realized its potential. It appeared in any case that it
would be more expensive to demolish the structure
than to renovate it and provide it with new roofing.
This may seem at first sight like a pragmatic, nonarchitectural argument. The architecture of this
shed did itself full justice, however, when the designers had part of the external wall demolished, so
suddenly revealing a framed view of the baroque
chancel of the nearby church. This was a remarkable
urban design move, considering that the gracious

p. 

echter ten volle tot haar recht toen de ontwerpers een stuk van de buitenmuur lieten
slopen waardoor zich plots een gekadreerd uitzicht openbaarde op het barokke koor
van de nabijgelegen kerk. Een bijzondere daad van stedenbouw, aangezien de gracieuze architectuur van dit koor tevoren helemaal niet zichtbaar was vanaf de straat.
Door de weggebroken muur was de loods geen gesloten ruimte meer, ze kreeg de hoedanigheid van een overkapping, een elementaire shelter — een bemiddelende ruimte
tussen binnen en buiten, tussen privaat en publiek, tussen interieur en stad, een plek
die zich bovendien functioneel inpast in de publieke ruimte van de stad als een nieuwe overdekte markt.
Deze manier van werken, namelijk het introduceren van de vista, het perspectief en
het gekadreerde uitzicht op de stad, om de stad op de architectuur en het interieur te
betrekken, is een constante in het werk van Coussée & Goris. Bij de inrichting van de
hoofdzetel van Bacob (huidige Dexia Bank) in een anonieme kantoortoren in de
Brusselse Manhattanwijk werd dat principe van de vista ten volle uitgespeeld. Een
bijkomend aspect bij het ontwerpen van de Bacob-hoofdzetel was het onderbrengen
en presenteren van de belangrijke kunstcollectie van de bank. Door de vraag naar verschillende individuele kantoren groeide het idee om het kunstkabinet als een concept
voor de hele inrichting te ontwikkelen. Bepalend voor de plattegrond was de centrale kern met liften, vluchtwegen en sanitair. Er werd beslist om aan beide zijden van
deze centrale kern twee stroken kantoren te ontwikkelen in de langsrichting van de
plattegrond. De resterende zones tussen deze kantoren en de centrale koker werden
voorbehouden voor het onthaal en een lobby.
Voor de verschillende kantoren duikt het principe van de doos in de doos weer op.
Dozen die elk een aparte fineerlaag gekregen hebben, in notelaar, haagbeuk… De

architecture of this chancel was previously quite
invisible from the street. After demolition of the
wall, the shed was no longer an enclosed space, but
took on the character of a canopy, an elementary
shelter — an intermediating space between inside
and outside, between private and public, between
interior and city; a place that moreover belongs
functionally in the public space of the city as a new
covered market.
This modus operandi, namely the introduction of
a vista, of perspective and the framed view of the
city so as to involve the city in the architecture and
the interior, is a constant presence in the work of
Coussée & Goris. For the layout of the headquarters
office of Bacob [p. ] (now Dexia Bank) in an anonymous office tower in the ‘Little Manhattan’ of
Brussels, the principle of the vista was turned to full
advantage. An additional consideration in designing
the Bacob headquarters was to house and display the
bank’s significant art collection. The demand for

individual offices gave rise to the idea of developing
the museum exhibition room as a concept for the
whole interior organization. The central core with
lifts, emergency stairs and sanitary facilities dictated
the floor plan. It was decided to develop two strips
of offices, one on each side of the central core, lying
in the longitudinal direction of the floor plan. The
remaining spaces contained between these offices
and the central shaft were reserved for the reception
area and a lobby.
The principle of a box within a box reappears in
several office designs. The boxes each have a distinct
veneer, in walnut, hornbeam etc. The exquisite
veneers result in a distinguished, dignified atmosphere. The little offices recall the polished soundboxes of musical instruments. At the same time, the
contrast of colour between the dark, expensive walnut and the lighter, less expensive hornbeam, subtly
mirrors the psychological and corporate hierarchy of
the bank. Considering that the company was then in
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the throes of restructuring and merger operations,
with an opaque decision structure and consequently
a confusing client, the designers Coussée & Goris
showed the necessary flexibility and developed a
flexible concept. The principle of veneered boxes
varying in size and status left the client considerable
freedom in how to organize the office floor. The
finesse of the plan is evident in such features as the
narrow passages which are spared out here and there
between office cells and whose width matches that of
a pane of the glass curtain wall. The rhythm of the
host building is thus echoed in the interior. But it is
above all the city itself that resonates through the
whole office floor, with its unimpeded views of the
Palace of Justice, the Koekelberg Basilica, the Royal
St. Mary Church and many other landmarks.
Coussée & Goris succeeded in making something
special out of an otherwise characterless office tower
block by allowing their design to seek contact with
the surroundings. Details such as the glass cladding



kantoor

of the columns result in a seeming dematerialization,
an ‘absent presence’, of the building. All this optimally fosters the concept of Gesammtkunst in which
work and art are enjoyed in the city. The literal and
figurative redrawing of a building and its enhancement in relation to the surroundings, the framing of
the city with vistas and exact excisions as a strategy
to ‘domesticate’ that city, are themes that resurfaced
years later in the renovation of ’t Casteelken [p. ]
in Rumbeke and the Katoenspinnerij [p. ] in
Ghent. The headquarters office of Artesia (now
Dexia Bank) shows moreover that Coussée & Goris
are not beholden to a single approach. The fine taste
for veneer, for crimson red, for the veiling of concrete columns with sandblasted glass – the architects
seem to have drawn a glaze over the old building like
skilled artists – show that this architecture is nourished by scenic concerns, by precise framing, by
counterpoint and other freedoms of art.
The Artesia head office, which tears free from the

p.  & p. 

exquise soorten opleghout zorgen voor een geschakeerde en stemmige sfeer, de kantoortjes lijken gepolitoerde klankkasten van muziekinstrumenten. Tegelijk geeft de
kleurnuance tussen het donkere en duurdere notenhout en het lichtere, goedkopere
haagbeuk subtiel de psychologische en bedrijfsmatige hiërarchie binnen de bank aan.
Rekening houdend met het feit dat het bedrijf toen in volle herstructurering en fusieoperaties was gewikkeld, met een onduidelijke beslissingsstructuur en bouwheer als
gevolg, legden de ontwerpers Coussée & Goris de nodige soepelheid aan de dag en
ontwikkelden zij een flexibel concept. Het principe van boxen in fineer, variërend qua
grootte en status, laat de opdrachtgever een grote vrijheid in de organisatie van de
kantoorverdieping. De finesse van het plan komt onder meer tot uiting in de smalle
gangen die af en toe, volgens de breedte van een raam in de glasvliesgevel, tussen twee
kantoorboxen in worden uitgespaard. Zo krijgt het ritme van het gastgebouw een
echo in het interieur. Maar vooral de stad weerklinkt over het volledige kantoorplateau, met vrije vergezichten op het Justitiepaleis, de Basiliek van Koekelberg, de
koninklijke Sint-Maria-kerk…
Coussée & Goris zijn erin geslaagd om een overigens karakterloze kantoortoren te
laten spreken en interactie te laten zoeken met zijn omgeving. Details zoals het met
glas omkleden van de kolommen zorgen ervoor dat het bestaande gebouw als het ware
gedematerialiseerd ‘aanwezig afwezig’ wordt. Dit alles werkt optimaal het concept
Gesammtkunst in de hand, waarbij van werk en kunst in de stad genoten wordt. Dat
letterlijke en figuurlijke hertekenen van een gebouw en de opwaardering ervan in zijn
relatie met de omgeving, het kadreren van de stad met vergezichten en precieze
raamuitsneden, als strategie om die stad ‘huiselijk’ te maken, zijn thema’s die jaren
later weer opdoken in de renovatie van ’t Casteelken in Rumbeke en de Katoenspin-

nerij in Gent. De hoofdzetel van Artesia (nu Dexia Bank) laat tevens zien dat Coussée
& Goris niet de gevangenen zijn van één benadering. De fijne smaak voor fineer, het
karmijnrood, het sluieren van betonnen kolommen met gezandstraald glas — de
architecten lijken als vakbekwame schilders een glacis over het oude gebouw te hebben gezet — tonen dat deze architectuur werd gevoed door picturale bekommernissen, door precieze kadreringen, door contrapunt en andere vrijheden van de kunst.
De Artesia-zetel, die zich uit de beklemming van een torengebouw losrukt met
openingen en vista’s op de stad, vormde een soort voorafspiegeling van de kunstacademie in Aalter. Daar zou in het prijsvraagontwerp de ruimte in alle richtingen
openingen zoeken en zich naar buiten ‘boren’, om licht en uitzichten te creëren en om
de verankering met de omgeving en de interactie tussen de vele onderdelen van het
gebouw te bewerkstelligen.

constraints of a tower block with its openings and
vistas of the city, could be a presage of the school of
arts in Aalter. In their competition design for that
project, the interior space sought openings in all
directions and ‘drilled’ its way through to the outside, so as to create light and views, and to effectuate
its anchorage in the surroundings and the interaction between the many constituents of the building.
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Fabriekspand
(Roeselare)

(1995-1997)

Vleeshuis
(Gent)



(2000-2002)

INPLANTINGSPLAN

Een oeuvre bouwt zich lineair op, zo wil de logica van de tijd het althans. En toch,
terwijl thema’s zich ontwikkelen, houden ze ook hun tegendeel in zich. Of moeten
we spreken over hun complementaire kant? Want wanneer de reconversie van het
Fabriekspand in Roeselare bekeken wordt in relatie tot het Centrum voor OostVlaamse streekproducten, dat als een Fremdkörper plaatsneemt in de middeleeuwse
ruimte van het Groot Vleeshuis in Gent, dan lijkt op het eerste gezicht een verschillende attitude aan de basis te liggen van deze twee ontwerpen. Terwijl het Fabriekspand slim muteerde, in die zin dat het door ‘chirurgie’, door precisieafbraak, bijna
terugkeert naar z’n oorspronkelijke logica en daardoor — paradoxaal genoeg —
uiterst hedendaags is, staat het stalen bouwvolume van het Centrum voor OostVlaamse streekproducten als een sparringpartner tegenover het historische gebouw
waarin het zijn plaats heeft gekregen. Belangrijkste onderscheid tussen beide gebouwen: het Fabriekspand is een pretentieloos negentiende-eeuws industriegebouw terwijl het Groot Vleeshuis een historisch monument is met een unieke geschiedenis en
een uitzonderlijke middeleeuwse historische materialiteit. Ter wille van die historische waarde hebben de architecten, in samenwerking met ingenieur-architect Guy
Mouton, er alles aan gedaan om een gebouw op te trekken met een minimale impact
op de archeologische ondergrond. Wanneer het bouwwerk ooit wordt weggenomen,
zal het zijn alsof het centrum — een balk in glas en staal — er slechts tijdelijk ‘geparkeerd’ was.
Niettemin heeft dit ontwerp een strategische rol gespeeld in de herwaardering van
het Groot Vleeshuis. Door expliciet een lang smal gebouw op te trekken werd een
relatie aangegaan met het bestaande Vleeshuis. Meer zelfs, ten tijde van de opdracht
was een deel van de ruimte afgetimmerd en ontoegankelijk voor het publiek. Coussée
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An oeuvre always builds up linearly, or so the logic
of these times would have it. Yet even while themes
develop, they simultaneously entail their own opposites. Or should we refer to them as their complements? For when the ‘reconversion’ of the
Fabriekspand [p. ] (‘Factory Building’) in Roeselare
is viewed in relation to the Centre for East Flanders
Regional Products [p. ], which appears as a Fremdkörper in the medieval space of the Groot Vleeshuis,
Ghent, a different attitude seems to underlie each of
these designs. While the Fabriekspand is cunningly
mutated, in the sense that the surgery of precision
demolition almost returned it to its original logic and
it is hence — paradoxically — utterly contemporary,
the steel-built volume of the Centre for East
Flanders Regional Products poses like a sparring
partner towards the historical building in which it
has been placed. The most important difference
between the two buildings is that the Fabriekspand is
an unpretentious nineteenth-century industrial
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building, while the Groot Vleeshuis is a major heritage building with a unique past and an exceptional
medieval historic materiality. Out of respect for its
historic importance, the architects and their collaborator the engineer-architect Guy Mouton did everything possible to erect a building with the least possible impact on the archeological basis. When the
building is removed at some future time, it will be as
though the Centre — a beam of glass and steel — had
merely been temporarily parked there.
This design has nonetheless played a strategic role
in the rehabilitation of the Groot Vleeshuis. The
explicit construction of a long, narrow building
established a relation with the existing Groot
Vleeshal. Indeed, at the time of the project was commissioned, part of the space was partitioned off and
inaccessible to the public. The design of Coussée &
Goris implicitly freed up the whole hall so that the
space could fulfil its role as a public place. The striking transition between the interior of the new

p. 

& Goris drongen met hun ontwerp aan op de volledige vrijmaking van de hal opdat
de ruimte ten volle haar rol als publieke plaats zou kunnen vervullen. Ook de bijzondere gradatie tussen het interieur van het nieuwe bouwvolume en de overdekking van
de middeleeuwse zaal, zorgt voor een intrigerende binnen-buitenrelatie. Door uitgerekend onder de zware eiken spanten van het Groot Vleeshuis een stalen volume te
plaatsen ontstaat een scherpe aftekening van nieuw ten aanzien van oud.
Het staal kerft evenwel niet als een mes in het weefsel van het historische monument maar wordt als een parel gekoesterd in de schelp van de historische architectuur. Ook hier hebben Coussée & Goris de serene eenvoud van de repetitie ingezet.
Modulair, ritmisch, als een binnengereden en tot stilstand gekomen trein, staat de
constructie in de middeleeuwse markthal. Anders gezegd, het Groot Vleeshuis verschijnt als een historisch landschap waarin een post-Miesiaans gebouw een plaats
heeft gekregen. Het historische monument fungeert niet als decor maar als dragend
landschap. Vanuit die optiek is de door de monumentenzorgers ingegeven veilige en
voorzichtige ‘omkeerbare’ oplossing verdedigbaar. Sinds het Charter van Athene zijn
monumenten heilige huisjes geworden, jammer genoeg, want de frisse interventies
van Coussée & Goris zorgen voor een nog grotere meerwaarde — dit wordt duidelijk
wanneer we terugblikken op het Bacob-kantoor van Dendermonde en wanneer wij
ons het Fabriekspand voor ogen stellen.
De verbouwing van een voormalige jutespinnerij tot evenementenhal is van een
heel andere aard. Maar toch geven Coussée & Goris met hun architectonische aanpak van het Fabriekspand in Roeselare aan dat architectuur het verschil kan maken
tussen het bestaan of verdwijnen van een ‘plaats’, in de zin van een betekenisvolle
plaats. Het startschot voor de hal kwam van de stad. Conform de wetgeving op de

volume and the roof of the medieval hall yields an
intriguing inside/outside relation. Placing a steel
volume — of all things — beneath the heavy oak
trusses of the Groot Vleeshuis produces a sharp
delineation between the new and the old.
The steel does not carve like a knife into the fabric
of the historic monument, but is cradled like a pearl
in the shell of the historic architecture. Here, too,
Coussée & Goris have used the serene simplicity of
repetition. Modular, rhythmic, the structure stands
in the medieval market hall like a train which has
just pulled in and come to a halt. In other words, the
Groot Vleeshuis is like a historic landscape in which
a post-Miesian building has been set down. The historic monument does not function as a decor but as
a contextual landscape. The safe, circumspect,
‘reversible’ decision, inspired by heritage conservationists, is defensible from that point of view. Since
the Charter of Athens, historic buildings have become
sacrosanct – unfortunately, it appears, because the

fresh interventions of Coussée & Goris are definitely
a qualitative improvement. This is firmly underscored when we look back to the Bacob branch [p. ]
in Dendermonde, or call the Fabriekspand to mind.
The conversion of a former jute spinning mill into
a hall for public events is a project of a very different
character. But the architectural approach Coussée &
Goris took to the Fabriekspand in Roeselare was an
indication that architecture can make the difference
between the survival or disappearance of a ‘place’, in
the sense of a meaningful place. The starting shot for
rescuing the factory came from the city. Roeselare
sent the owner of the abandoned spinning mill a
hefty tax demand as the law prescribed. The owner
considered demolition, but an emotional attachment
to the building held him back. This gave rise to the
classic problem: how to find an alternative function.
The first thoughts went to a sports centre, but the
original structure of cast iron columns and steel
girders would have to be removed. Coussée & Goris

memory



leegstand stuurde de stad Roeselare de eigenaar van de leegstaande spinnerij een gepeperde belastingbrief. De man dacht aan afbreken. Maar emotionele binding weerhield hem. Meteen rees het klassieke probleem, namelijk het vinden van een alternatieve functie. Eerst werd aan een sportcentrum gedacht, maar hiervoor zou de
oorspronkelijke structuur van gietijzeren kolommen en stalen liggers moeten worden
weggebroken. Coussée & Goris onderzochten daarop de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van de fabriek. De productiehal werd met minimale ingrepen
voor twee derde getransformeerd tot een evenementenhal. De rest doet dienst als
overdekte parking. De monumentale machinekamer werd bar en de voormalige
bureaus werden tot een restaurant samengevoegd.
Opmerkelijk aan deze renovatie is het respect voor de industriële logica en esthetiek
van de voormalige spinnerij. In de bar bijvoorbeeld kregen de stalen kanalen voor
warme lucht het aanzien van een soort verwarmingsmachine, waardoor de industriële machinekamer in herinnering wordt gebracht. Even opvallend is de zorg waarmee
de sfeer, de materialen en de schaal van het bestaande gebouw zijn behandeld. Ruimten werden samengevoegd door ze naadloos aan elkaar te rijgen door één glad vals
plafond. Een slimme zet om de ruimtelijke breuken elegant te overbruggen. Kleuren
en materialen werden tot een minimum beperkt. Grijs voor het houten schrijnwerk,
het gegalvaniseerde staal en het beton, zwart voor de verduisterde sheddaken van de
fabriekshal. De oude cement- en pleisterlagen werden van de muren verwijderd om
de warme rode gloed van de oude baksteen tot zijn recht te laten komen. Door deze
combinatie van acties werd een nieuwe identiteit gegenereerd die de sporen en de
betekenis van het verleden draagt maar die tezelfdertijd robuust, eigenzinnig en veelzijdig en vooral hedendaags is. Het Fabriekspand in Roeselare bewijst dat de ‘oude’

then investigated the mill’s spatial and programmatic
possibilities. Two thirds of the production hall was
convertible through minimal changes into a public
events hall, the remainder serving as car parking.
The machine room, listed as a monument, turned
into a bar, and the former offices were combined to
form a restaurant.
The striking aspect of this renovation is its respect
for the industrial logic and aesthetics of the former
spinning mill. For example, the steel ducts for heated
air in the bar have the appearance of kind of heating
machine, thereby recalling the industrial history of
the machine room. Equally striking is the care with
which the atmosphere, the materials and the scale of
the existing building have been treated. Spaces were
combined by coupling them seamlessly together with
a smooth false ceiling — a smart, elegant tactic to
bridge the spatial discontinuities. Differing colours
and materials were kept to a minimum. Grey was
used for the joinery, the galvanized steel and the
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concrete, and black for the blacked-out northlight
roofs of the factory hall. The old cement and plaster
was removed from the walls to reveal the warm, red
glow of the underlying brick masonry. This combination of actions generated a new identity that bears
the traces and meanings of the past but is at the
same time robust, unconventional, versatile and
above all contemporary. The Fabriekspand in
Roeselare proves that the old city architecture still
holds a good hand of cards and that a good ‘reconversion’ (a balanced mix of restoration and conversion) can lead to a new lease of life.
The fact that Coussée & Goris collaborated as
architects in formulating the brief for this commission is unusual. Here, for the first time, they developed their idea of architecture as a social condenser
instead of giving priority to the purely architectural
considerations. The quest for the social basis for
architecture and the special concern to create a
building that engenders activities instead of leaving

p. 

p. 
p. 

stadsarchitectuur over veel troeven beschikt en dat een goede reconversie, een evenwicht tussen restauratie en vernieuwing, tot herbronning leidt.
Dat Coussée & Goris als architecten mee het programma van deze opdracht hebben bepaald, is een uitzonderlijk gegeven. Zij hebben hier voor het eerst, in de plaats
van het primaat van de architectuur, hun idee van architectuur als sociale condensator tot ontwikkeling gebracht. Dat zoeken naar de sociale drager van de architectuur
en de bijzondere aandacht voor een gebouw dat activiteiten genereert in plaats van ze
in een al te sacrale architectuur te laten stollen, was voor Coussée & Goris een reactie op de postmodernistische architectuur.10
De chirurgische interventie van de architectuur en het precieze programmeren zijn
de sleutels tot het succes van het Fabriekspand. Via architectuur werd een non-lieu een
betekenisvolle plek. Hier is de titel ‘demiurg’ op zijn plaats. Het scheppen van een
nieuwe orde in de chaos, het verbinden van tegenstellingen, het inzetten van architectuur als stadschirurgie — het Fabriekspand heeft de weg geopend voor opdrachten als ’t Casteelken, waar het ‘inpakken’ van een zwaar toegetakeld industrieel
gebouw werd aangegrepen om behalve de kwaliteit van het gebouw ook de hele omgeving te verbeteren. Projecten als de transformatie van de voormalige Meuropgebouwen in Schaarbeek tot de Sint-Lucasarchitectuurschool en vooral het wervende project voor de reconversie van Transfo Zwevegem zijn voortgekomen uit het
10. Met name een reactie op de weliswaar geapprecieerde architectuur van Bruno Albert. Immers,
toen Coussée & Goris hun eerste opdracht kregen voor het ontwerpen van een Bacob-bank-

them to solidify out in an over-sanctified architecture, was for Coussée & Goris a reaction against
postmodern architecture.10
The surgical intervention in the architecture and
the precise reprogramming of the functions are the
keys to the success of the Fabriekspand. Architecture
was the means to convert a non-place into a meaningful place. The epithet ‘demiurge’ is apposite here.
Creating new order in the chaos, the connecting of
opposites, the use of architecture as urban surgery:
the Fabriekspand beat a path for commissions like
’t Casteelken [p. ], where the tactic of ‘wrapping
up’ a dilapidated industrial building was utilized to

accurate herlezen, herinterpreteren en revitaliseren van een oude structuur. In 
strandde jammer genoeg het nochtans fascinerende ontwerp van een kunst- en cultuurcentrum in een voormalige verkoops- en opslagruimte van wol en zijde in
Roubaix. Net als in het Fabriekspand werd de oorspronkelijke structuur van het
gebouw maximaal bespeeld.

kantoor, stond het gesloten en sarcofaagachtige
bankgebouwtje van Bruno Albert model, niet
alleen voor de architectuur van bankkantoren
maar ook voor de architectuur in het algemeen

improve the quality not only of the building but of
the whole vicinity. Designs like the transformation of
the former Meurop buildings in Schaarbeek into the
Sint-Lucas Architecture School [p. ] and, especially, the promotional project for the reconversion of
Trafo Zwevegem [p. ] all started with the accurate
rereading, reinterpretation and revitalization of an
old structure. The still fascinating design for an art
and culture centre in a former wool and silk sales
and storage warehouse in Roubaix unfortunately fell
through in . The original structure of the building was, as in the Fabriekspand, exploited to the full.

10. In particular, it was a move away from the otherwise
appreciated architecture of Bruno Albert. When Coussée
& Goris won their first commission to design a Bacob
bank, they had taken Bruno Albert’s small, self-enclosed,
sarcophagus-like bank building as their model, not just for
the architecture of banks but for architecture in general.
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The remarkable thing is that the quality of this
building and of the architecture of Coussée &
Goris seems to hide behind an extraverted modesty.
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Sint-lucas
(Brussel)

(1996-1998)

Academie
(Aalter)



(2004)

Aanschouwelijk architectuuronderwijs, zo mogen we de transformatie van het voormalige Meurop-gebouw tot architectuurschool noemen. Initieel kreeg het concept
voor de renovatie vorm in een collegiale werkgroep van architectuurdocenten. Onder
impuls van Lode Janssens groeide uit de ideeën van Luc Deleu, Xaveer De Geyter
e.a. een concept waarin op de gelijkvloerse verdieping een marktplaats gepland werd,
met caféfaciliteit voor de studenten, onthaal en tentoonstellingsmogelijkheid. De
overgang naar de eerste verdieping via een mezzanine zou zowel via een trap en lift
lopen als over een helling die de straathelling mee zou volgen. Dit concept werd toevertrouwd aan Coussée & Goris die het vertaalden in een consistent plan.
Cruciaal in het ontwerp waren de glazen wanden tussen de atelierruimten, wanden
die in de eerste plaats tot doel hadden de verschillende ruimten akoestisch van elkaar
te scheiden maar tezelfdertijd optisch bij elkaar te houden. Op de begane grond
steekt het onthaal in een duidelijk leesbare doos die mooi tegen een trappenkoker aan
zit. Ook hier definieert de ritmering van blinde en doorzichtige glazen wanden deze
onthaalruimte. Opnieuw een ruimte in de ruimte, die zich plastisch aftekent tegen de
bestaande witgeschilderde betonnen structuur. Maar het glas is alsnog een spel dat
het interieur bepaalt — er zijn weliswaar ook ontwerpen gemaakt om de gevel te renoveren en zijn oorspronkelijke filigraanachtige structuur weer open te werken. Het
effect van de glazen tussenwanden, als de aanzet (of het restant?) van een opengevouwen doos in de doos, creëert gevarieerde biotopen in het schoolgebouw: metaforen
van de school als broeikas van talent. Het ontwerp dateert uit , dat is vijf jaar
voordat Coussée & Goris de serre als conserverende stolp, als glazen tent zouden gaan
inzetten. Toch evoceren de glazen scheidingswanden reeds de aparte wereld van de
serre, de broeikas, de stolp. In zekere zin kunnen we ook het Centrum voor Oost-
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Transparent architecture education; that is how we
might justifiably describe the transformation of the
former Meurop Building into an architecture school
[p. ]. The concept for the renovation initially took
shape in a collegial working committee of architecture lecturers. The ideas of Luc Deleu, Xaveer De
Geyter and others developed on the instigation of
Lode Janssens into a concept with a market place
with a student café, reception and an exhibition area
on the ground floor. The transition to the first floor
via a mezzanine level was to be provided by a staircase and lift, as well as a ramp whose slope followed
that of the street. This concept was to be entrusted
to Coussée & Goris, who translated it into a consistent plan.
A crucial aspect of the design was the glass partition walls between the ateliers, walls whose primary
goal was to separate the rooms acoustically while
uniting them visually. Reception on the ground floor
was contained in a clearly legible box abutting splen-
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didly against a staircase shaft. Here too the rhythm
of blind and transparent glass walls defines this
reception area; once again, it is a space within a
space, which stands out sculpturally against the
existing, white-painted concrete structure. But the
glass is as yet still a game that determines the interior — designs were indeed also made to renovate the
facade and to open up its original filigree-like structure once more. The effect of the glass partition
walls, as the start (or the remainder?) of an openedout box within the box, creates varied biotopes in the
school building – metaphors for the school as a hothouse of talent. The design dates from , five
years before Coussée & Goris were to deploy the
glazed space as a conserving bell-jar or glass tent.
Still, the glass partition walls already evoke the distinct world of the conservatory, the hothouse and the
cloche. In certain respects we could also see the
Centre for East Flanders Regional Products [p. ] as
a glass cloche inserted into the casing of the

p. 

p. 

Vlaamse streekproducten als een glazen stolp zien, die in het foedraal van het middeleeuwse Groot Vleeshuis is geschoven. Dit precieuze gebouwtje dekt het oude niet
toe om het te beschermen, maar laat het zichtbaar, en wordt zelf door de geschiedenis tegen weer en wind beschut.
In de Sint-Lucasschool in Schaarbeek is het historische materiaal van een andere
aard. Het stamt uit de jaren . Door wanden van stalen beglaasde frames toe te
voegen ontstaat de juiste spanning om de ingenieursarchitectuur van de voormalige
Meurop-toonzaal volledig tot haar recht te laten komen. Nieuw verhoudt zich op dialectische wijze tot oud en tezelfdertijd schuiven beide in elkaar doordat de indeling
zich op de betonnen kolommen van het bestaande gebouw ent. Om budgettaire redenen staat het gebouw er aan de buitenkant wat beduimeld bij. Desondanks ‘straalt’ de
bruisende activiteit op de gelijkvloerse verdieping uit naar de straat. Coussée & Goris
hebben de kwaliteiten van een overigens strikt utilitair gebouw opgewaardeerd. Door
de zorg waarmee dat is gebeurd, is het ook een manifest geworden. Gelegen aan het
zogenoemde Koninklijk Tracé, dat na de dood van koning Boudewijn het voorwerp
was van een negentiende-eeuwse restyling van de publieke ruimte, is het gerenoveerde Meurop-gebouw een enthousiaste herinnering aan de rechttoe-rechtaan architectuur van de jaren .
Dat manifeste geloof in de architectuur als spil van het sociale gebeuren spreekt ook
uit het prijsvraagontwerp voor het cultuurcomplex in Aalter. Benevens een muziek-,
teken- en dansacademie omvatte dit project een multimediabibliotheek. In wezen was
dit een nog meer uitgesproken publiek gebouw dan de Sint-Lucasarchitectuurschool.
Een van de wezenskenmerken die al in de school werden uitgeprobeerd, namelijk het
zoeken naar ruimtelijke interactie tussen de verschillende verdiepingen, werd in het

medieval Groot Vleeshuis [p. ]. This precise little
building does not cover up the old one in order to
protect it, but leaves it visible, while it is itself sheltered from stormy weather by history.
In the Sint Lucas School in Schaarbeek, the historical material is of a different nature. It dates from
the s. The addition of walls of glazed steel
frames produces the exactly right tension to show
the engineers’ architecture of the former Meurop
showroom at its best. The new relates dialectically to
the old, and at the same time the two interpenetrate
as a result of the layout being based on the concrete
columns of the existing building. Budgetary constraints left the exterior of the building looking
rather dog-eared, but the animated activities of the
ground floor radiate their influence out to the street.
Coussée & Goris have elevated the qualities of what
is otherwise a strictly utilitarian building. The care
with which they did so has made it into a manifesto.
Located on the so-called Koninklijke Tracé (Royal

ontwerp voor Aalter absoluut ten top gevoerd. Rond een centrale wandelstraat zaten
de verschillende academies geschakeld over een drietal verdiepingen, vaak als bruggen over deze straat geschoven. In dit ontwerp kwam, wellicht voor het eerst, het
organisatorische en ruimtelijke plastische talent van Coussée & Goris tot uiting.
Het betreft een nieuwbouwproject dat geen al te dwingende condities vanuit de
context opgelegd krijgt. De basisvorm waarbinnen het gebouw plastisch wordt ontwikkeld, verschijnt als een balkvorm. Deze vorm wordt geaccentueerd door een spel
van verdiepinghoge gekleurde betonnen panelen, die in willekeurige dichtheid en
draaibeweging een soort levende huid aan het gebouw moeten geven. In de fase van
het prijsvraagontwerp mist dit spel van lamellen misschien wel de finesse van de
intrigerende glazen ‘sluier’ die Coussée & Goris eerder dat jaar toegepast hebben bij
de renovatie van de gevel van ’t Casteelken. Door hun koloriet lijken de lamellen in
de ontwerpschetsen wat forser, opdringeriger en brutaler dan wat we van deze architecten gewend zijn. Bij nader toezien echter blijkt de gevel opgebouwd te zijn uit granito in seminato panelen, waarin het graniet is ‘ingezaaid’ en uitgewassen. Met andere woorden, een verstilde minerale gevel die reminiscenties oproept aan de zuilenrijen van de klassieke tempels maar ook aan het modernere werk van de Amerikaanse
architecten Skidmore, Owings & Merrill.
En niet alleen die historische vormen inspireerden Coussée & Goris maar ook en
vooral het werk van de arte povera-kunstenaar Giuseppe Penone, in het bijzonder
diens Trappole di Luce of lichtvangers. Met Penone in het achterhoofd probeerden
Coussée & Goris in hun ontwerp een nieuw type kolom uit die, net als een Ionische
zuil, in haar cannelures het licht vangt en breekt. Het heel jammere aan een prijsvraagontwerp is dat als de wedstrijd niet wordt gewonnen en het ontwerp dus niet

Route) which was the subject of a nineteenth-century public space restyling exercise following the death
of King Boudewijn, the Meurop Building is a lively
reminder of the businesslike architecture of the
s.
The same manifest belief in architecture as a pivot
of the social sphere is evident from the competition
design for a cultural complex in Aalter. Besides being
a music, art and dance academy, this project includes
a multimedia library. This was in essence an even
more explicitly public building than the Sint-Lucas
Architecture School. One of the features already
tried out in the Architecture School, namely the
quest for spatial interaction between different floors,
was taken to an absolute maximum in the design for
Aalter. Grouped around a central pedestrian street,
each of the schools was linked across three floors,
often arching across this street as bridges. Perhaps for
the first time, the organizational and sculptural talent
of Coussée & Goris appeared in this design.
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kan worden uitgevoerd, meteen ook de kans vervliegt om ideeën uit te werken tot een
overtuigende oplossing. In de ontwerpschetsen, die het beeld oproepen van een fors,
kleurrijk en doortastend defensief gebouw, klinkt ook de structuur door van een
gebouw in een filigraan van beton en granito.
De plannen van de Academie van Aalter laten duidelijk zien dat het geheel met zijn
monumentale gevel, door een spel van licht en schaduw, van manipulatie en activiteit
van binnenuit, de elementen in zich had om tot een wervelend gebouw uit te groeien. Vooral de stedenbouwkundige dimensie van deze architectuur — iets wat vaak
zéér subtiel in de architectuur van Coussée & Goris besloten ligt — en met name de
centrale binnenstraat, zou de verstedelijkte gemeente Aalter een totaal nieuwe en bijzondere publieke ruimte hebben geschonken.

The project was for a new building, and thus not
subjected to particularly implacable conditions by
the context. The basic form in which the building
plastically develops is that of a beam. This form is
accentuated by a lively pattern of storey-high
coloured concrete panels in random densities and
rotations, intended to give the building a kind of
living skin. At the competition design stage, this
pattern of panels misses perhaps the finesse of the
intriguing glass ‘veil’ Coussée & Goris applied earlier that year in the renovation of the ’t Casteelken
[p. ] facade. The colouring of the panels in the
design sketches makes them seem rather more substantial, imposing and cruder than we are accustomed to from these architects. On closer examination, however, the facade proves to be made up of
granito seminato panels, in which grains of granite
are ‘sown’ and exposed. In other words, it is a sedate
mineral facade which evokes reminiscences of colonnades in classical temples, and also of the more mod-

ern work of the American architects Skidmore,
Owings & Merrill.
And it was not only those historic forms that
inspired Coussée & Goris, but especially the work
of the arte povera artist Giuseppe Penone, and in
particular his Trappole di Luce or light catchers. With
Penone in mind, Coussée & Goris tried out a new
type of column in their design. Like an Ionic column, it has flutes which catch and break the light.
The great drawback of a competition design is that
if it does not win the contest and the design cannot
therefore be executed, the opportunity to develop
ideas into convincing solutions vanishes. In the
design sketches, which project the image of a substantial, colourful and vigorously defensive building,
the structure of a building in a filigree of concrete
and granito also rings through.
The plans for the School of Arts in Aalter clearly
show that the entirety, with its monumental facade
and with its lively pattern of light and shade, of

school



manipulation and activity from within, possessed the
elements needed to develop into an exciting building. The urban design dimension of this building —
an aspect that is often very subtly concealed in the
architecture of Coussée & Goris — and especially the
central internal street, would have enriched the fully
urbanized municipality of Aalter with a totally new
and special public space.
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’t Casteelken
(Rumbeke)

(2002-2004)

Electrabelsite
(Zwevegem)



(2005–…)

Aalter mag dan wel papieren architectuur zijn gebleven, toch ligt het project ongetwijfeld mee aan de basis van het zeer boeiende masterplan dat Coussée & Goris voor
de Transfosite in Zwevegem ontwikkelden. In feite betreft het hier een onorthodox
masterplan aangezien de architecten zich niet beperken tot het onderzoeken en toetsen van bouwvolumes en programma’s. Met zeer gedetailleerde plannen ontsluiten
zij de monumentale afgedankte maar niettemin museaal interessante elektriciteitscentrale. Zij gebruiken de ervaring die zij bij het Fabriekspand in Roeselare hebben
opgedaan, om met sterke architectuurtaal ruimten te ontsluiten, publieke parkeergarages galant weg te werken, bouwonderdelen te beschermen. Opmerkelijk is hoe de
centrale hal met monumentale stalen steenkoolschachten, feitelijk the core body van
heel de site, ingenieus wordt ingepakt om het industriële erfgoed van regeninslag en
verder verval te vrijwaren. De enveloppe die daardoor verschijnt, is als het ware een
zwart negatiefbeeld van het witte glazen ‘kantwerk’ dat Coussée & Goris rond de
oude bakstenen muren van designzaak ’t Casteelken in Rumbeke hebben opgehangen.
Om het project in Zwevegem beter te begrijpen is het nuttig het verhaal van ’t
Casteelken te kennen. Het uitgangspunt in Rumbeke was een negentiende-eeuwse
conservenfabriek, een bakstenen gevaarte van ongeveer  m hoog,  m breed en
 m lang. Toen de conservenfabriek jaren geleden tot meubelzaak werd verbouwd,
werd dit karakteristieke vroegindustriële gebouw, samen met de verschillende
verbouwingen en uitbreidingen, achter een witte bekleding van vezelcementplaten
verstopt. Daarmee was een van de grootste problemen, het waterdicht maken van
de gevel, verholpen. Deze technische oplossing was evenwel een regelrechte aanslag
op het ruimtelijke karakter van het plein en de omliggende bebouwing van modale
rijtjeshuizen.
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While the Aalter design remained on paper, the project undoubtedly formed the basis for the exciting
master plan Coussée & Goris developed for the
Transfo Site [p. ] (belonging to Electrabel, the
Belgian electricity corporation) in Zwevegem. As a
master plan it is unorthodox, for the architects did
not limit themselves to researching and testing volumes and programmes. In their highly detailed plans
they open up the monumental power station, now
redundant but interesting as industrial heritage. They
use the experience accumulated in the Fabriekspand
[p. ] project in Roeselare to open up spaces, courteously conceal public car parking garages and protect
sections of the building, all in a bold architectural
language. It is striking how the central hall, with its
monumental steel coal shafts, in effect the core of the
whole site, is ingeniously enwrapped to shield this
industrial heritage from rain erosion and further
deterioration. The resulting black envelope is practically a negative of the white glass ‘lacework’ Coussée
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& Goris draped around the old brickwork walls of
the ’t Casteelken [p. ] design business in Rumbeke.
To understand the Zwevegem project, it is useful
to know the story of ’t Casteelken. The point of
departure in Rumbeke was a nineteenth-century
canning factory, a hulking brick-built mass measuring roughly  m in height,  m wide and  m
long. When the canning factory was converted into a
furniture warehouse many years ago, this characteristic early industrial building, together with its alterations and extensions, was hidden away behind a
white cladding of fibre-cement boards. That solved
one of the major problems, waterproofing the walls.
But this technical solution amounted to a frontal
attack on the spatial character of the square and the
surrounding urban fabric of standard row houses.
In , the managers of the furniture business,
’t Casteelken, issued a brief to design a new wall
cladding and to add a small exhibition gallery to the
shop. Coussée & Goris developed an intriguing

In  gaven de zaakvoerders van meubelzaak ’t Casteelken de opdracht om een
nieuwe gevelbekleding te bedenken en een kleine tentoonstellingsruimte aan de winkel toe te voegen. Coussée & Goris ontwikkelden een intrigerend concept: zij wilden
zowel het oorspronkelijke gebouw als het proces van de verbouwing in het gevelbeeld
laten meespelen. Een eerste optie van de architecten was het oude industriële gebouw
in ere te herstellen. De oorspronkelijke gevels waren echter sterk beschadigd door de
vroegere verbouwingen en leken niet waterdicht. Daarom werd beslist om het
gebouw na de ontmanteling van de bekleding te kaleien. Door de muren dun met
cement te besmeren lieten ze minder water door en bleef vooral de brute kracht van
de oude fabriek gerespecteerd.
Het hele gebouw kreeg daarenboven een ingenieuze glazen voorzetgevel, waarbij in
de glaspanelen een onregelmatige geraffineerde tekening van witte verticale lijnen
werd gebrand. De in een vijftal horizontale banden gemonteerde platen doen het
monumentale gebouw minder hoog lijken. Het optische spel is compleet wanneer
onder invloed van de zon of de verlichting het oude fabrieksgebouw — nu eens
geprononceerd, dan weer omfloerst — door de gevel heen schemert. Het nauwgezette bestuderen van de combinatie van glas en staal, en het optimaliseren van
minimale glasdikte en minimaal staal, hebben tot een economisch uiterst gunstige
oplossing geleid.
Het ragfijne kantwerk van glas en verfstroken, in zeker opzicht een variant van
recente kristallijne gebouwen zoals het congresgebouw in San Sebastian van Rafaël
Moneo en het Kunsthaus Bregenz van Peter Zumthor, brengt zonder luxe en met
elementaire montagetechnieken een nooit geziene sublieme architectonische en
stedelijke esthetica teweeg. Door de gefilterde lichtweerkaatsing, het voortdurend

concept: they decided to allow both the original
building and the process of alteration play a part in
the external appearance. The first option open to the
architects was to restore the old industrial building
to its former glory. The original walls had been
severely damaged in earlier alterations, however, and
the masonry proved pervious to rainwater. It was
therefore decided to render the brickwork after
removal of the cladding. Treating the walls with a
thin coat of cement would make the walls less permeable while respecting the rugged vigour of the
original factory.
The whole building furthermore gained an ingenious glass screen facade with a refined, irregular pattern of white vertical lines enamelled onto the panes
of glass. The glazing, mounted in five horizontal
bands, makes the monumental building seem less tall
than it is. The optical paradigm is complete when, in
the illumination of the sun or artificial spotlighting,
the old factory building shines sometimes dimly and

sometimes conspicuously through the screen. The
painstaking study behind the combination of glass
and steel, and the optimal reduction of the glazing
and steel thickness, have resulted in a highly economical solution.
The fine lacework of glass and painted stripes, in
certain respects a variant of recent crystalline buildings such as Rafael Moneo’s congress hall in San
Sebastian or Peter Zumthor’s Kunsthaus Bregenz,
achieves without extravagance and using only elementary montage techniques an unprecentedly sublime architectural and urban design aesthetics. The
filtering of reflected light, the continually changing
effect of transparency and reflection (and thus of the
seasons), make this building practically an ode to the
natural beauty of the Creation.
The conversion of the furniture firm ’t Casteelken
has a beneficial impact on the surroundings and on
the village square of Rumbeke. The central volume is
kept figuratively in equilibrium by its active relation-
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wisselende effect van transparantie en reflectie, en dus ook van de seizoenen, is dit
gebouw bijna een ode aan de natuurlijke schoonheid van de Schepping.
De reconversie van meubelbedrijf ’t Casteelken heeft een weldadige impact op de
omgeving en het dorpsplein van Rumbeke. Het centrale volume wordt figuurlijk in
evenwicht gehouden door zowel links als rechts ervan passend op de publieke ruimte
in te spelen. Ter hoogte van de voormalige stookruimte van de conservenfabriek werd
een zeer transparant glazen volume geschoven, waardoor de aansluiting met de naburige herenwoning in een intiem pleintje resulteert en een steegje aan de andere kant van
de straat zichtbaarder maakt. Aan de rechterzijde krijgt het kantwerk van witgelijnd
glas een focuspunt door een vierkante etalage, die net naast de toegangsdeuren werd
uitgespaard. Deze etalage ‘toont’ en opent het winkelinterieur naar de straat toe, terwijl op de verdieping, centraal in de voorgevel, een soortgelijk glazen raam werd uitgespaard dat zonder meer functioneert als een balkon op het naburige plein en de kerk.
In dit project, dat in vergelijking met buitenlandse voorbeelden met bescheiden
middelen is gerealiseerd, creëerden de architecten een absolute ‘esthetica van de
bouweconomie’. Misschien is het gebouw wel té perfect, té voornaam, té nobel om
geen publiek gebouw, geen hedendaags monument van de gemeenschap te zijn. ‘Het
gebouw is als een monumentale boekenkast geconcipieerd,’ zeggen de architecten.
Wie met de hedendaagse kunst vertrouwd is, zal mogelijk een verband leggen met het
oeuvre van Rachel Whiteread, in het bijzonder met het werk waarin zij gipsen afgietsels van boeken maakt, waarbij de afdruk van de bladzijden voor een lineaire structuur zorgt.11
11. Cf. Memoriaal voor de boekenverbranding in Wenen

ship to the public space both to the left and to the
right. A highly transparent glazed volume is inserted
at the position of the boiler room of the former canning factory, so that the connection with the adjacent
town house produces an intimate little public space,
and an alleyway on the opposite side of the street
becomes more visible. On the right, the filigree of
white-striped glass gains a focus in the form of a
square ‘window’ of clear glass next to the entrance
doors. This window displays and opens the interior
of the shop towards the street, while a similarly clear
‘window’ at first floor level, in the middle of the
screen facade, functions as a balcony with a view
over the adjacent square and church.
In this design, achieved with modest means in
comparison to international examples, the architects
created an absolute ‘aesthetics of building economy’.
Perhaps the building is all too perfect, all to prominent, all too noble not to be a public building or a
contemporary monument of the community. ‘The
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building was conceived as a monumental bookcase,’
the architects state. Anyone familiar with contemporary art may well observe a connection with the oeuvre of Rachel Whiteread, especially with her work
consisting of plaster casts of books in which the
imprint of the page edges appears as a linear texture.11
It is typical of Coussée & Goris that even while
doing their best to develop a price-conscious, lowmaintenance facade treatment, they give substance
to their architecture by incorporating images from
contemporary art. This is not a conscious search for
citations, but a way of working that bears out their
cultural depth. The design moreover shows how
powerful and meaningful a utilitarian task can
become as the result of the conscious and consistent
adherence to architectural design principles. Just as
Andrea Palladio transformed the medieval city hall
11. Whiteread’s Holocaust Memorial in Vienna, also known as
the Nameless Library

Het typeert Coussée & Goris dat zij zelfs tijdens hun inspanningen om een prijsbewuste en onderhoudsvriendelijke gevelbekleding te ontwikkelen, beelden uit de
hedendaagse kunst aanbrengen om hun architectuur kracht bij te zetten. Er is geen
nadrukkelijk zoeken naar zulke verwijzingen, maar uit deze manier van werken
spreekt culturele diepgang. Bovendien toont hun ontwerp hoe krachtig en betekenisvol een utilitaire opgave kan worden, dankzij een doorgedreven bewuste omgang met
architectonische ontwerpprincipes. Zoals Andrea Palladio de middeleeuwse stadshal
van Vicenza met een ingenieuze nieuwe enveloppe hertekende tot een toonbeeld van
barokke architectuur, zo sublimeren Coussée & Goris hier een aftands negentiendeeeuws gebouw tot een monument van hedendaagse architectuur.
Beschermen, ontsluiten, vista’s openen op de stad… al deze elementen zinderen
ook door in het ontwerp voor Transfo Zwevegem. Meer zelfs, door de industriële
schaal van de site, de ‘nutteloosheid’ van al de afgedankte machinerieën, speelt in
Zwevegem nog sterker dan in Rumbeke de notie van landschap door. Het ontwerp
voor de voormalige elektriciteitscentrale van Zwevegem imponeert door de industriële schaal van de site en de gebouwen, en door de manier waarop Coussée & Goris via
architectuur het hun gevraagde masterplan tot leven hebben gebracht. Vanuit de ervaring van het Fabriekspand in Roeselare, waar ze met chirurgische interventies en sociaal programmeren een oud industrieel pand tot evenementenhal transformeerden,
hertekenden zij de Transfosite van Zwevegem tot een mini-Emscherpark. Vanuit
de ervaring van het prijsvraagontwerp voor de academie en bibliotheek van Aalter,
waarin zij voor het eerst een complex ruimtelijk organigram in een monumentale
architectuur vertaalden, wisten Coussée & Goris de intrinsieke monumentaliteit en
architectonische kracht van de Transfosite bloot te leggen en levendig te maken.

of Vicenza with an ingenious new envelope into a
paragon of baroque architecture, Coussée & Goris
here sublime a dilapidated nineteenth-century building into a monument of contemporary architecture.
Protecting, opening up access, revealing vistas of
the city… all these elements scintillate too in the
design for the Transfo Site in Zwevegem. Due to the
industrial scale of the site and the ‘uselessness’ of the
redundant machinery, the notion of landscape is an
even stronger presence in Zwevegem than in
Rumbeke. The industrial scale of the site and buildings, together with the way Coussée & Goris have
brought their master plan to life through architecture, makes the design for the former power station
of Zwevegem an impressive one. Using the experience gained with the Fabriekspand in Roeselare,
where they applied surgical interventions and social
programming to transform an old industrial premises into an events hall, they redrew the Transfo Site in
Zwevegem into a miniature Emscher Park. The

experience of the competition design for the School
of Arts and library of Aalter [p. ], which was the
first project where they interpreted a complex spatial
organigram as mounumental architecture, equipped
Coussée & Goris to expose and revive the intrinsic
monumentality and architectural vigour of the
Transfo Site.
The design developed ingeniously on the master
plan of Bruno de Meulder,12 but the architecture
served from the outset as a way of exploring, delimiting and defining the space. The margins are fringed
with apartment blocks which adjoin the existing residential areas. Vehicles are accommodated partly in a
long, half-buried parking garage whose roof immediately gives the site a horizontal element to contrast
with the monumental industrial buildings of the for12. Transfo Zwevegem was designed in collaboration with Pol
Sileghem. On the urban design, the architects cooperated
with Veldwerk (Rudy Luijters and Onno Dirker).

glass house



mer power station. Even the blocks of apartments
have a structuring effect on the site. Problems such
as the high tension lines crossing right over the middle of the site and the housing blocks were cleverly
dealt with. A twenty-metre wide safety swathe was
cut through one of the housing blocks. Not only
does this tactic bring the housing blocks down to the
correct scale, but it quietly provides a solution for
basic safety and residential quality.
The apartment block forms on the one hand a formal and functional answer to the site, while on the
other hand the architects add value to the plan by
using the roof of a strip-shaped parking garage as an
esplanade, as a monumental encounter space alongside the Bossuit Canal. The linear volume of this car
park, which is shielded by an existing retaining wall,
gives a plinth to the whole site. Literally and figuratively, the project presents itself to passers by, to
cyclists and leisure-seekers on and alongside the
canal. At the end of the esplanade, in the far corner of
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p. 

the site, the terrain changes into a woodland car park.
The carefully considered solution of the parking
problem forms the basis of the site’s functioning as
a public attraction. The former furnaces in the main
buildings will accommodate an event hall. Literally
under the outlet hoppers of the coal silo, a hall will
be cleared where performances, concerts and conferences can take place in the dramatic context of a
former industrial complex. Routes are being investigated and surgically opened up, forming interesting
connections between the esplanade and the transformer hall. This museum-like hall with its collection of historic generators forms the heart of the
site. It is a decor from times gone by, and it will be
preserved as such. Shortcuts to kitchens and links
to a banqueting hall evoke the image of a ville tentaculaire in miniature.
A visual determinant of the site is the packaging
of the brick-built main building in a second skin of
glass. This semitransparent skin, imprinted with a

Er werd ingenieus voortgewerkt op het masterplan van Bruno De Meulder,12 maar
van meet af aan werd de architectuur ingezet om de ruimte te verkennen, af te bakenen en te definiëren. De randen worden omzoomd met woonblokken die op de
bestaande woongebieden aansluiten. Het parkeren wordt deels ondergebracht in een
half-ondergrondse lange parkeergarage waarvan het dak meteen een horizontale
structuur uitzet op het terrein tegenover de monumentale industriële gebouwen van
de voormalige elektriciteitscentrale. Zelfs de woonblokken werken structurerend op
het terrein. Problemen zoals hoogspanningslijnen die midden over het terrein en de
woonblokken lopen, werden handig omzeild. Over een veiligheidsstrook van twintig
meter werd het woonblok doorgeknipt. Dit zorgt er niet alleen voor dat de appartementsgebouwen de juiste schaal krijgen, maar ongemerkt brengt het ook een oplossing aan voor de elementaire veiligheid en woonkwaliteit.
Enerzijds biedt het woonblok een formeel en functioneel antwoord op de site,
anderzijds creëren de architecten een meerwaarde door het dak van een parkeerstripgarage als esplanade aan te wenden, als een monumentale ontmoetingsruimte aan het
Kanaal van Bossuit. De belijning van deze parkeergarage, die achter een bestaande
keerwand schuilgaat, voorziet de hele site van een sokkel. Letterlijk en figuurlijk presenteert het project zich naar de passanten toe, fietsers en recreanten op of bij het
Kanaal van Bossuit. Waar de esplanade stopt, in de uithoek van de site, verandert het
terrein in een parkeerbos.

12. Transfo Zwevegem wordt ontworpen i.s.m.
Pol Sileghem. Voor het omgevingsontwerp

14
10

14

4

ZEEF 1

4
10

14

1,4e1
1,4

14

4

ZEEF 2

4
10

ZEEF 3

14

4 10

hoogte variërend

hoogte variërend

4
10

14

volgens opmeting aannemer staalconstructie

hoogte variërend
1 5

volgens opmeting aannemer staalconstructie

4

volgens opmeting aannemer staalconstructie

4 4
10

14

black pattern that implicitly refers to the black of the
coal and the old boilers, envelopes and protects the
original building giving it a wholly new aura and
identity.
This transformation is essential. In an age when
the heritage authorities compel architects to restore
and reconstruct, Coussée & Goris have no reservations about using the language of contemporary
architecture to offer new prospects of survival to a
historic building by creating new options for its use.
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De zorgvuldige oplossing van het parkeerprobleem vormt de basis van het functioneren van de site als publiekstrekker. In de voormalige stookplaatsen, in de hoofdgebouwen, wordt een evenementenhal ondergebracht. Letterlijk onder de monden
van de steenkoolsilo werd een hal vrijgemaakt waar optredens, concerten, colloquia
plaats kunnen vinden in het dramatische kader van een voormalig industriecomplex.
Parkoersen worden onderzocht en chirurgisch vrijgemaakt, waardoor interessante
connecties ontstaan tussen esplanade en transfozaal. Deze museale zaal met een
collectie historische generatoren is het hart van de site. Het is een decor uit een vervlogen tijd en dit decor wordt als zodanig ook bewaard. Doorsteken naar keukens en
verbindingen met een feestzaal evoceren het beeld van een ville tentaculaire in het
klein.
Beeldbepalend voor de site is het verpakken van het bakstenen hoofdgebouw in een
tweede huid van glas. Deze semitransparante huid, voorzien van een zwarte print die
impliciet aan het zwart van de steenkolen en oude stookketels refereert, bewaart en
beschermt het oorspronkelijke gebouw en verleent het een volstrekt nieuwe uitstraling en identiteit.
Deze transformatie is essentieel. In deze tijd waarin monumentenzorg architecten
dwingt tot restaureren en reconstrueren, zetten Coussée & Goris voluit de hedendaagse architectuurtaal in om een historisch gebouw overlevingskansen te bieden
door nieuwe gebruiksmogelijkheden te scheppen.
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The remarkable thing is that the quality of this
building and of the architecture of Coussée &
Goris seems to hide behind an extraverted modesty.
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Woning Bonte
(St-Martens-Latem)

(1998-2000)

kantoor Bamelis, Kindt & Co
(Kortrijk)



(1998–2000)
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Werken in de materie, sporen zoeken en trekken in bouwstof, zo kunnen wij de intellectuele arbeid van architecten Coussée & Goris omschrijven. Zo werken zij, zonder
in epigonisme te vervallen, in de geest van de Italiaanse architect Giorgio Grassi13 die
bij het begin van de jaren  een opmerkelijke aanzet gaf tot een architectuurtheorie waarin het vakmanschap van de architect centraal staat. In zijn boek L’Architecture
comme métier brak hij een lans voor een architectuur die door bestaande bouwtypes
geïnspireerd wordt. Het werk van de architect omvat volgens hem de intellectuele en
letterlijk vakkundige ‘bewerking’ van constructies, wat grotendeels neerkomt op het
wegnemen van historisch ballast. In hun uitgeklede toestand blijken die constructies
doorgaans niet alleen uiterst geschikt voor hedendaags gebruik, het gebouw krijgt
door zijn vertrouwde vormen en onderdelen bovendien een zekere vanzelfsprekendheid. Grassi treedt in de voetsporen van Palladio die, meer dan vier eeuwen geleden,
ook al ontdekt heeft dat het bouwtype van een Romeins badhuis perfect bruikbaar is
bij het ontwerpen van een kerk.
Vanuit historisch oogpunt is de verwisselbaarheid en het door elkaar heen schuiven
van verschillende bouwtypes en -programma’s niet uitzonderlijk, integendeel. Weinig
hedendaagse architecten weten echter zoals Coussée & Goris landschap, architectuur
en techniek zo op elkaar te betrekken dat bijvoorbeeld een kantoor als huis verschijnt,
een huis als schuur, een schuur als landschap… De woning Bonte in Sint-MartensLatem en het kantoor Bamelis, Kindt & Co in Kortrijk illustreren respectievelijk de
mutatie huis-schuur en huis-kantoor. Deze mutaties of varianten zijn uiteraard geen
doel op zich, maar bij elk project blijft wel het bouwen, het monteren en in elkaar
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house

Working with the materials, seeking traces and leaving
them in the building substance: that is how we could
describe the intellectual exertions of Coussée & Goris.
Without reducing themselves to mere epigones, they
operate in the spirit of the Italian architect Giorgio
Grassi13, who, in the early s, took the remarkable
step of launching a theory of architecture centring
around the craftsmanship of the architect. In his book
L’Architecture comme métier, Grassi broke a lance for
an architecture inspired by existing building types.
The work of an architect, in his view, comprises the
intellectual and literally craftsmanlike treatment of
structures, an approach which more or less amounts
to dispensing with historical ballast. Not only are
these structures, in their stripped-down state, generally perfectly adapted to contemporary use, but the
building acquires a certain sense of naturalness owing





huis

to its familiar forms and components. Grassi follows
in the footsteps of Palladio who, over four hundred
years earlier, had already discovered that the building
type of a Roman bathhouse was perfectly applicable to
the design of a church.
From a historical viewpoint, the interchangeability
and combinability of different building types and
programmes is anything but unusual. Yet few contemporary architects are as skilled as Coussée &
Goris at interrelating landscape, architecture and
technology so well that, for example, an office looks
like a house, a house like a barn, a barn like landscape… The Bonte House [p. ] in Sint-MartensLatem and the office of Bamelis, Kindt & Co [p. ].
in Kortrijk respectively illustrate the mutations
house/barn and house/office. These mutations or
variants are not of course an end in themselves, but
in each project the construction, the montage and
the fitting together — in other words the ‘transformation’ — of buildings remains recognizable as an

house
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bears the obvious stamp of a structural prefiguration
based on an orthogonal system of columns and girders. With the Centre for East Flanders Regional
Products it shares an equally modest, respectful
treatment of the surroundings. Just as in Ghent
where for archaeological and historical reasons the
building was inserted as a floating box into the Groot
Vleeshuis, the Kortrijk office building adapts
respectfully to the natural topography of the site.
Floating as it were above hilly terrain with mature
trees in a residential district, the small office building seems bent on occupying its location only temporarily. The airiness with which it floats above the
ground gives it a weightlessness, a domesticity, and
also establishes a harmonic bond with the landscape
which is reminiscent of traditional Japanese houses
and of the Farnsworth House of Ludwig Mies van
der Rohe. The floating character of the volume is no
mere whim of the architects. It is a logical consequence of the foundation system on piles and of the

1150

act, while architectonic components like windowframes, rainwater pipes and supporting structures
become finer, more immaterial and more decisive.
The architects incorporated structural elements
from the Fractal project in both the office building
for Bamelis, Kindt & Co. and in the Bonte House —
naturally not without adjusting and modifying them
first. The fact that Coussée & Goris subsequently
recycled and developed on constructive and structural themes from the Fractal factory hall in the
Soubry building too might arouse the impression of
a restricted architectural grammar and vocabulary.
But the taut rhythm of columns and beams, the serial application of prefabricated concrete panels, and
the incorporation of windows and transparent luminous planes into an orthogonal graphic pattern are
all reliable aesthetic procedures which also played a
significant part in the design for the Centre for East
Flanders Regional Products [p. ].
The office building of Bamelis, Kindt & Co also

1184
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Farnsworth House van Ludwig Mies van der Rohe doet denken. Dat zweven van het
bouwvolume is geen gril van de architecten. Het is een rechtstreeks gevolg van het
funderingssysteem op palen en de natuurlijke helling van het bouwterrein. In plaats
van het terrein te nivelleren of het bouwvolume plomp in te planten werd beslist de
vloerplaat op te tillen zodat de wortels van een oude boom ongehinderd onder het
bouwvolume konden blijven zitten. Het behoud van deze boom heeft een architectonische betekenis omdat de boom, meer dan welke constructie ook, de plaats en de
plek bepaalt en een zekere tijdsdimensie aan het bouwperceel verleent.
Een van de bouwvoorschriften was dat het residentiële karakter van de wijk en het
groen van de bouwplaats zoveel mogelijk bewaard moesten blijven: door het bouwvolume licht als een traditioneel Japans huis te configureren, draagt dit gebouw een
toekomst als woning in zich. Het plan, een open plan met centrale kern, kan perfect
tot woning worden getransformeerd. De rode baksteen verwijst naar een modaal
woonhuis, maar door de steen te verlijmen gaat het materiaal op in vlakken en krijgt
het een grafische expressie.
Op dezelfde manier verleent het opvallende werken met kleur — de rode tegelpannen en de rode bakstenen muren die haast naadloos in elkaar overgaan — aan de
woning Bonte een expliciet grafisch en plastisch karakter. Juist door het zoeken en
uitspelen van die grafische kwaliteit van traditionele materialen als baksteen en tegelpannen van gebakken aarde revitaliseren de architecten Grassi’s ideeën over het hertalen van bestaande typologieën.
Terwijl in het kantoor Bamelis, Kindt & Co de modernistische typologie van het
Farnsworth House en de karakteristieken van de traditionele Japanse woning vervloeien met de persoonlijke ervaringen van Fractal in Roeselare en het Centrum voor

590

p. 
p. 

passen van de gebouwen, met andere woorden de ‘transformatie’, als handeling herkenbaar, terwijl architectonische componenten zoals de raamlijsten, waterafvoer en
draagstructuren fijner, immateriëler en beslissender worden.
Zowel in het kantoor Bamelis, Kindt & Co als in het huis Bonte zijn structurele elementen uit de industriële ruimte voor Fractal geïncorporeerd, uiteraard niet zonder
ze eerst te hebben bijgesteld en vernieuwd. Het feit dat Coussée & Goris nadien ook
in het Soubry-gebouw constructieve en structurele thema’s uit de productieruimte
van Fractal hergebruikt en verder ontwikkeld hebben, kan de indruk wekken van een
beperkte architectonische grammatica en woordenschat. Het strakke ritmeren van
kolommen en draagbalken, het seriële aanwenden van geprefabriceerde betonpanelen, het inpassen van ramen en transparante lichtvlakken in een grafische orthogonale opbouw zijn vertrouwenwekkende esthetische procédés die eveneens een sturende
rol speelden in het ontwerp voor het Centrum voor Oost-Vlaamse streekproducten.
Ook het kantoor Bamelis, Kindt & Co draagt duidelijk het stempel van een structurele prefiguratie die op een orthogonaal stelsel van kolommen en balken gebaseerd
is. Met het Centrum voor Oost-Vlaamse streekproducten deelt het eveneens de
bescheiden en respectvolle omgang met de omgeving. Zoals in Gent het gebouw om
archeologische en historische redenen als een zwevende doos in het Groot Vleeshuis
werd geplaatst, zo staat het Kortrijkse kantoorgebouw op een even respectvolle
manier in de natuurlijke topografie van het bouwterrein. Als het ware zwevend boven
een glooiend terrein met oude bomen in een residentiële wijk lijkt het kantoorgebouwtje de plek slechts tijdelijk te willen bezetten. De lichtheid waarmee het boven
het maaiveld zweeft, geeft het iets gewichtloos, iets huiselijks, en ook een harmonische band met het landschap die aan de traditionele Japanse woonhuizen en aan het
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natural slope of the site. Instead of levelling the site
or planting the volume ponderously into it, the
architects decided to raise the floor slab so that the
roots of a mature tree could remain undisturbed
beneath the building. The preservation of this tree
has an architectural significance, for the tree determines more than any human construction could the
locality and place, while imparting a certain temporal dimension to the site.
A local building regulation stipulated that the residential character and the greenery of the site should
be conserved as far as possible. By configuring this
volume to be as light as a traditional Japanese house,
the designers gave the building an implicit future as
a house. The plan, an open plan design with a central core, is preeminently convertible to a dwelling.
The red bricks hints at an ordinary house, although
since they are bonded rather than cemented together
they coalesce into panels of masonry which give the
design a graphic expressiveness.

200/80/70

The prominent use of colour ñ the red roof-tiles
and the red brickwork which merge almost seamlessly into one another ñ similarly gives the Bonte
House an explicitly graphic and plastic character. It
is precisely in their search for, and application of, the
graphic quality of such traditional materials as the
baked clay of the bricks and roof tiles, that Coussée
& Goris breathe new life into Grassi’s ideas on
reinterpreting existing typologies.
While the modernist typology of the Farnsworth
House and the features of traditional Japanese
dwellings blend, in the Bamelis, Kindt & Co. office
building, with the architectsí personal experiences of
Fractal in Roeselare and the Centre for East
Flanders Regional Products in Ghent, the Bonte
House involved revisiting and modernizing the
archetypal model of the house or barn. An intriguing
aspect of this design is how the three almost identical basic volumes, each of which is an oblong box
with a saddle roof, are disposed in a balanced man-

house



Oost-Vlaamse streekproducten in Gent, wordt in de woning Bonte het oeroude
model van het huis of de schuur herzien en vernieuwd. Intrigerend aan dit ontwerp
is hoe drie bijna gelijkvormige basisvolumes, met name telkens een balk met zadeldak, uitgebalanceerd op het terrein worden uitgezet. De open ruimte krijgt hierdoor
een heldere structuur. Dit project kan echter vooral op stedenbouwkundig niveau
als een model, een voorbeeldige nieuwe hybride typologie worden beschouwd. Uitgaande van één basisvorm en door de precieze lokalisering van de drie gelijkvormige
volumes hebben de architecten de grondslag gelegd van een geheel waarbij de buitenruimten tussen de drie volumes hun identiteit ontlenen aan de architectuur van het
gebouwde. Gelijkvormigheid betekent echter niet dat de drie volumes qua materiaal
identiek zijn.
Voorlopig werd alleen het woonhuis met praktijk gebouwd. Het bestaat uit twee
basisvolumes in rode baksteen die in bajonetvorm tegen elkaar zijn geschoven. Die
eenvoudige compositie brengt een heel duidelijke en open geleding van de tuin
teweeg en trekt een lijn tussen de private tuin en de meer publieke voortuin. Ook de
‘empathische’ ruimtelijke werking van de ‘oksels’ tussen beide volumes wordt perfect
geëxploiteerd. Aan de voorzijde wijst de muur van de vleugel met praktijk en slaapkamers de bezoekers letterlijk en figuurlijk de weg naar de inkom van het huis. In de
oksel achteraan geeft een deur vanuit de eet- en zitkamer rechtstreeks op een tuinterras uit. Het zijn heel eenvoudige elementen maar de precisie en de zorg waarmee de
openingen en muren zijn geplaatst, genereren een huiselijke en tijdloze woning.
De verfijnde detaillering van de constructieve onderdelen van het huis zorgt, meer
nog dan bij het kantoor Bamelis, Kindt & Co, voor een uiterst geraffineerd gebouw.
Die verfijning, vooral zichtbaar in de kolommenvrije gevel met de stalen ramen, werd

ner on the site. This imparts a clear structure to the
open space. The project may, however, be regarded
primarily as a model at urban design level, an exemplary new hybrid typology. By departing from a single basic form and precisely localizing the three
identical volumes, the architects laid the foundations
for an entirety in which the exterior spaces between
the three volumes draw their identity from the architecture of the built volumes. Identity of form does
not mean, however, that the three volumes are identical in their materials.
At present only the house-cum-surgery is being
built. It consists of two basic volumes in red brick,
which interlock in bayonet fashion. The simple composition brings about a very clear and open articulation of the garden, and draws a line between the private back garden and the more public front garden.
The inner angles between the two volumes are perfectly exploited. At the front, the wall of the wing
with the surgery and bedrooms literally and figura-



huis

tively points visitors towards the house entrance. In
the angle at the rear, a door from the sitting/dining
room opens directly onto a garden terrace. These
are very simple elements, but the precision and care
with which the openings have been positioned in the
walls generate a welcoming, timeless house.
The refined detailing of the structural components
of the house result in an extremely elegant building,
even more so than for the office of Bamelis, Kindt &
Co. The refinement, visible especially in the columnless facade with the steel window frames, was made
possible by an unconventional roof structure. To
keep the facade maximally light and transparent, it
had to be relieved as much as possible of the weight
of the roof and ceiling. The deus ex machina is a system of trusses hidden in the roof about a metre from
the facades. The joists rest on the transverse interior
walls, with the result that the facade now bears
scarcely any of the weight of the roof.
A technically clever feature is the way the windows,

mogelijk gemaakt door een onconventionele dakconstructie. Om de gevel licht en
maximaal transparant te houden diende hij zoveel mogelijk van het gewicht van het
dak en het plafond te worden ontlast. De deus ex machina is een samenstel van vakwerken die op zo’n meter van de gevels in de dakkap werden verwerkt. De spanten
steunen op de dwarse binnenmuren, waardoor de gevel haast geen gewicht van het
dak meer draagt.
Technisch knap is de manier waarop de ramen, de hangende en staande goot
telkens als één geheel worden behandeld. Dit werkt natuurlijk in de hand dat de
bouwonderdelen als grafische vlakken gaan werken, waardoor de in wezen traditionele bouwvormen een kubistisch en abstract karakter krijgen. Het abstraheren van
bouwonderdelen mag niet worden verward met het camoufleren of wegmoffelen van
de technische aspecten van de architectuur. Juist door een goot en een staande goot
te ontwerpen en te integreren in de constructie van een raampartij worden deze
onderdelen expressief en determinerend voor het karakter van de architectuur.
Hierdoor ontstaan gebouwen die leesbaar omgaan met de primaire condities van het
bouwen, namelijk het bieden van beschutting tegen de ‘elementen’. Zoals Juan
Navarro Baldeweg in de jaren  in Santander La Casa de la Lluvia ontwierp, waarbij hij de regen de tekenende en betekenisgevende kracht liet zijn om ‘het huis van de
regen’ gestalte te geven, zo reveleert de woning Bonte op ingetogen maar krachtige
wijze de natuurlijke condities van regen, licht en landschap.
Subtiel maar intens vermengt in de woning Bonte de traditie zich met het minimalisme uit de kunst. Zelfs al wordt in het interieur het radicale van de architectuur
minder gevolgd, en al moet de abstractie van het exterieur het binnen afleggen tegen
een comfortabele aankleding, toch is de woning Bonte een sleutelproject in het

the gutters and the rainwater pipes are treated as a
single repeating unit. This naturally amplifies the
effect of the building components acting as graphic
planes, so that the essentially traditional building
forms acquire a cubistic, abstract character. The
abstraction of the building components must not be
confused with camouflaging or disguising the architecture’s technical aspects. It is designing a gutter
and rainwater pipe to be part of a window unit that
makes these components expressive and allows them
to act as a decisive part of the architecture. Choices
such as these produce buildings that legibly deal with
the primary objective of the act of building, namely
offering shelter against the elements. Just as Juan
Navarro Baldeweg allowed the rain to become a
graphic and signifying force in his design for La Case
de la Lluvia (House of Rain) in the s, the Bonte
House reveals, in a restrained but powerful way, the
natural conditions of rainfall, light and landscape.
Subtly but intensely, the Bonte House mixes tradi-

oeuvre van Coussée & Goris. Onder andere door de uitzonderlijke abstrahering van
heel concrete gegevens als een raam, een regenpijp, een goot, heeft deze architectuur
iets van ‘architectuur voor architecten’. Als ontwerpers verleggen Coussée & Goris
de grenzen van de architectuur. Zij maken met name de mechanica van het bouwen
expliciet tot architectuur. Hun werk heeft daardoor ook een pedagogisch belang,
omdat het zonder veel omhaal de architectuur intellectueel herwerkt, ze evenwel niet
abstraheert om de abstractie maar om het bouwen lichter, eleganter, harmonischer te
maken. De harmonie die daardoor tot stand komt, is geen statische harmonie, geen
op dwangmatige herhaling gebaseerde harmonie, maar een harmonie die steunt op
dialectiek, op ritme en vooral op contrapunt.

tion with artistic minimalism. Even though the radical character of the architecture is less evident in the
interior, and even though the abstractness of the
exterior is tempered by the comfortable interior furnishings, the Bonte House is a key project in the oeuvre of Coussée & Goris. Due among other things to
the abstraction of highly concrete items such as a
window, a rainwater pipe or a gutter, this architecture
has something of ‘architecture for architects’. As
designers, Coussée & Goris push back the boundaries
of architecture. They turn the mechanics of building
explicitly into architecture. This gives their work a
pedagogic impact, in that it redefines without much
ado architecture intellectually; it does not abstract for
the sake of abstraction, but to make the building
lighter, more elegant and more harmonious. The harmony achieved by this method is not a static one, not
a harmony based on compulsive repetition, but a harmony founded in dialectics, in rhythm and, above all,
in counterpoint.
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De katoenspinnerij
(Gent)

(2000-2006)

Lintstraat
(Leuven)



(2000–2003)
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Contrapunt versus repetitie. Zo zouden wij ook de renovatie van de Katoenspinnerij
tot groepswoning in Gent kernachtig kunnen typeren. De bestaande spinnerij, met
haar heldere structuur van bakstenen muren, stalen typeramen en gietijzeren kolommen, geheel in negentiende-eeuwse traditie, vormde de basis voor een oefening in
stedelijke verdichting. Het pand plooit zich statig in een U-vorm om een binnentuin.
Het rustige herhalende ritme van de ramen in de forse bakstenen muren verleent het
geheel een sterke identiteit. De uitdaging moet meteen duidelijk zijn geweest: hoe de
sereniteit van dit complex te bewaren of te herstellen en ondertussen de verschillende woonvertrekken van hedendaags comfort en een toegankelijke buitenruimte te
voorzien. Een evenwichtsoefening, letterlijk want bij het toevoegen van een extra
bouwlaag moest worden vermeden dat de bestaande structuur met gietijzeren kolommen acentrisch zou worden belast, waardoor ze onherroepelijk zou breken. Bovendien was de Katoenspinnerij een conceptuele oefening in ‘zichtbaar onzichtbaar’
worden, dus ook figuurlijk een evenwichtsproef: op het koord dansen tussen de wensen van monumentenzorg en de comforteisen van hedendaags wonen. Zo slaagden
Coussée & Goris erin op bijna onzichtbare wijze, zonder de oorspronkelijke structuur
van het gebouw geweld aan te doen, twee nieuwe trappen en liften een plaats te geven.
De U-vormige plattegrond valt daardoor per verdieping uiteen in drie lobben waarin volwaardige appartementen kunnen worden ingericht.
Het complex kreeg op de derde verdieping een extra woonlaag: een lichte constructie in staal en hout, die werkt als een bekroning op de twee vleugels aan de straatkant
van de U. Door handig te spelen met de dakvorm, het forse uitwerken van de dakgoot, verdwijnt de extra bouwlaag compleet uit het gezicht vanaf de nauwe belendende straten, en door de bestudeerde vorm werd ook vermeden dat de binnenkoer
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Counterpoint versus repetition: that also sums up
the renovation of the Cotton Spinning Mill [p. ] in
Ghent into a communal dwelling. The existing factory, with its lucid structure of brick walls, steelframed standard windows and cast-iron columns, all
traditional nineteenth-century features, formed the
basis for an exercise in urban consolidation. The
building is folded into a dignified U-shape around a
courtyard. The gently repeating rhythm of the windows in the robust brick walls gives the whole building a pronounced identity. The challenge must have
been immediately obvious: how could the serenity of
this complex be preserved or restored, while providing the individual dwellings with modern comforts
and an accessible outdoor space? It was a balancing
exercise — literally so, for it was difficult to add an
extra storey as this could place an asymmetric load
on the existing structure with its cast-iron columns,
which would inevitably fracture. The Cotton
Spinning Mill was moreover a conceptual exercise in

street





straat

p. 

being ‘visibly invisible’, and in this sense it was also a
figurative balancing exercise: walking the tightrope
between the wishes of the heritage authorities and
the comfort requirements of modern living. Coussée
& Goris managed to find a place to stow two new
staircases and lifts almost invisibly, without impairing
the original structure. The U-shaped plan is consequently divided on each floor into three segments,
each of which has room for a spacious apartment.
The complex did gain an extra, third, storey, a
lightweight construction in steel and wood which
crowns the two wings on the street side of the U.
By cleverly playing with the roof shape and by ample
dimensioning of the gutter, the architects made the
new top floor completely out of sight from the narrow adjacent streets. The carefully considered form
also ensured that the courtyard garden would not be
deprived of sunlight. The reticent modelling of the
roof volume does not alter the fact that the additional storey projects like a balcony over the adjoining

Napleon Destabergstraat. This small but impressive
tactic gives the narrow street a certain monumental
quality, while giving the apartment a panoramic view
of the city.
As the design process proceeded it soon became
obvious that the adjacent property would have to be
involved in the project in order to keep the main volume of the spinning mill as intact as possible. As in
the Frederik Lintsstraat [p. ] in Leuven, the monumentality of a nineteenth-century industrial building could be protected by improving and organizing
vehicle access. Here a small new gatehouse containing studio flats helped alleviate parking problems
that afflict Ghent, without impairing the character of
the main building. The Cotton Spinning Mill proves
that the success of an urban consolidation project
depends on a critical size and scale. Eventually the
whole design fell into place, while access was optimized by means of the acquisition of a house on
Recollettenlei. A ground-floor parking garage was

cleverly built under the terrace of the row house, so
integrating and balancing the whole project.
The row house on Recollettenlei has much in common with the row house in Frederik Lintsstraat in
Leuven. But while the facade in Leuven, with its
composition of three different windows, engages in
dialogue with the adjacent town house, the one in
Ghent features large windows which are deeply
excavated into a natural stone mass. Unlike the flat,
graphic quality of the Leuven facade, the sculptural
facade of its Ghent counterpart suggests mass and
volume in relation to the eighteenth and nineteenthcentury facades of its neighbours on either side; yet
it is this contrast, surprisingly, that ensures a harmonious street ensemble. The balustrades turn the deep
window recesses into elegant balconies, echoing the
historic balconies of the other houses on Recollettenlei. The first-floor balcony, which projects as a plane
from the facade, reconnects the stepped building line
of the houses to left and right. The plan of this new

street
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verstoken zou blijven van zon. De terughoudende modellering van het dakvolume
neemt niet weg dat de extra verdieping als een balkon over de Napoleon Destanbergstraat hangt. Door deze kleine maar indrukwekkende ingreep krijgt de smalle
straat een zekere monumentaliteit, en het appartement een ruim uitzicht over het
stadslandschap.
In de loop van het ontwerpproces bleek al snel dat, om het hoofdvolume van de
spinnerij zo gaaf mogelijk te behouden, noodzakelijkerwijs ook het aanpalende perceel bij het project moest worden betrokken. Net zoals in de Frederik Lintsstraat in
Leuven de monumentaliteit van een negentiende-eeuws pand behoed kon worden
door de toegankelijkheid te verbeteren en te organiseren via een smalle nieuwbouw,
zo werd met een klein poortgebouw met studio’s tegemoet gekomen aan het Gentse
parkeerprobleem zonder de eigenheid van het hoofdgebouw aan te tasten. De Katoenspinnerij bewijst dat het succes van een stedelijk verdichtingsproject afhankelijk
is van een kritische grootte en schaal. Uiteindelijk viel heel het ontwerp in zijn plooi
en werd de ontsluiting optimaal dankzij het verwerven van een woning aan de
Recollettenlei. Een parkeergarage op de begane grond werd handig onder het terras
van het rijtjeshuis aan de Recollettenlei geschoven waardoor heel het project evenwichtig in elkaar haakte.
Het rijtjeshuis aan de Recollettenlei heeft veel weg van het rijtjeshuis in de Frederik
Lintsstraat in Leuven. Maar terwijl de gevel in Leuven, met zijn compositie van drie
verschillende ramen, een dialoog aangaat met het naburige herenhuis, wordt het
Gentse huis gekenmerkt door grote ramen die als zwarte holten uit een natuurstenen
massief zijn gesneden. In tegenstelling met de vlakke grafische kwaliteit van de gevel
in Leuven, suggereert de plastische gevel in Gent massa en volume ten opzichte van
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row house is fairly conventional. Each storey is treated as an ensemble of rooms, with one room on the
street side facing the River Schelde and the city, and
one at the rear with a view of the internal zone.
In this respect the house in Leuven, the actual
precedent of the access solution for the nineteenthcentury property, shows a much more spatially oriented approach. The longitudinal section drawing
makes it clear that both the ground level and the
interior spaces gain a three-dimensional component.
It starts with the car and bicycle garage with its sloping floor and ceiling. This parking facility is moreover not a conventional closed garage, but an
indoor/outdoor space which functions as a semipublic vestibule for residents and visitors. Replacing
the conventional garage door with a wrought-iron
gate gives the car park the status of a gallery as well
as the graceful air of a carriage porch. The groundfloor storey is admittedly much lower than it would
be for a classic nineteenth-century carriage porch,



straat

but the wrought ironwork gives a glimpse of the
courtyard garden from the street. The view is not so
extensive that it invades the privacy of the rear of
this new row house, which is built up in terraces so
that each storey communicates with the garden. The
plasticity of the space is expressed in full on the first
floor, where the double-height ceilings and mezzanine level give the apartments the spaciousness of a
dignified town house. By joining the building up to
an existing town house, this small house has the considerable advantage that the lift also serves the nineteenth-century property. The architects in this way
preserved the structure of the old house and made
the construction of a lift financially feasible.
The building of this small apartment block was
strikingly also responsible for a careful remodelling
of the street image. At the same time, a nineteenthcentury property was rescued from oblivion by an
internal alteration. The new row house, with its
balanced composition of large and small windows,

de achttiende- en negentiende-eeuwse gevels van de naburige panden, maar precies
dit contrast zorgt verrassend genoeg voor een harmonisch straatbeeld. Het gebruik
van balustrades maakt de diepte van deze raamnissen tot elegante balkons, naar analogie van de historische balkons aan de Recollettenlei. Het balkon op de eerste verdieping, dat als een vlak uit de gevel steekt, bindt dan weer de verspringende rooilijn van
de huizen links en rechts. Het plan van dit nieuwe rijtjeshuis is vrij conventioneel:
elke verdieping is als een ensemble van kamers opgevat, met telkens één kamer aan de
straatzijde met uitzicht op de Schelde en de stad, en één kamer achteraan met uitzicht
op het binnengebied.
In die zin toont de woning in Leuven — de eigenlijke gangmaker van de ontsluiting van het negentiende-eeuwse pand — een veel ruimtelijker aanpak. In de langssnede valt op hoe zowel het maaiveld als de ruimten een driedimensionale component
krijgen. Het begint al bij de auto- en fietsenstalling met haar hellende vloer en plafond. Bovendien is deze autostalling niet zomaar een garage met blinde poort maar
een binnen-buitenruimte die voor de bewoners en de bezoekers als een semipublieke
vestibule fungeert. Door de klassieke poort te vervangen door een hekwerk krijgt de
autostalling de status van een galerij en de gracieuze présence van een koetspoort.
Deze gelijkvloerse verdieping is weliswaar veel lager dan zo’n klassieke negentiendeeeuwse koetspoort, maar door het smeedwerk wordt vanaf de straat een glimpzicht op
de achterliggende tuin geboden. De blik reikt echter niet zo ver dat er inkijk is op de
achterzijde van dit nieuwe rijtjeshuis, dat in terrassen is opgebouwd zodat elke verdieping met de tuin in contact staat. De plasticiteit van de ruimte komt helemaal tot
uiting op de eerste verdieping, die door het dubbelhoge plafond en de mezzanine de
omvang van een nobele stadswoning krijgt. Doordat het tegen een bestaand herenhuis

6

responds in a refined way to the scale of the large
town house. The windows in themselves say something about the internal organization of the row
house. The large window, for example, which is cut
into the facade as a two-dimensional balcony, discloses the structure of the duplex apartment. The
scale of the monumental window in the facade and
the spatial noblesse thus created in the interior, the
glimpse of the garden through the exciting prestressed concrete space of the car park, the blending
of the brickwork into the street facade, the interaction between apartments and the courtyard
garden — all these residential qualities reflect the
architectural mastery that speaks from every detail.
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aan is gebouwd, heeft dit kleine huis als grote verdienste dat de lift ook dienst kan
doen voor het negentiende-eeuwse pand. Hierdoor beschermden de architecten de
structuur van het oude huis en maakten zij de bouw van een lift rendabeler.
Opvallenderwijs zorgde de bouw van dit kleine appartementenhuis ook voor een
voorzichtige hertekening van het straatbeeld. Tezelfdertijd werd een negentiendeeeuws pand van de ondergang gered door een interne verbouwing. Het nieuwe rijtjeshuis speelt met een uitgebalanceerde plaatsing van grote en kleine ramen tevens geraffineerd in op de schaal van het grote herenhuis. Bovendien vertellen de ramen op
zich iets over de indeling van het rijtjeshuis. Zo onthult het grote raam, dat als een
tweedimensionaal balkon in de gevel is uitgesneden, de structuur van het duplexappartement. De schaal van het monumentale raam in de gevel en de ruimtelijke
noblesse die daardoor gecreëerd wordt in het interieur, het tuinzicht door de spannende betonnen ruimte van de autostalling, het opgaan van het metselwerk in de straatgevel, de interactie tussen appartementen en binnentuin — al deze leefkwaliteiten
weerspiegelen de architectonische beheersing die uit elk detail spreekt.
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De Hoge Rielen
(Kasterlee)

(2001-2002)

Sint-Jan in Eremo
(Sint-Laureins)



(2005–2006)

Meer dan in enig ander project van Coussée & Goris spelen in het prijsvraagontwerp
voor het Jeugd- en Natuurdomein De Hoge Rielen in Kasterlee en in het Provinciaal
domein De Boerekreek in Sint-Jan-in-Eremo de natuur en het cultuurlandschap van
Vlaanderen een cruciale rol. Coussée & Goris werkten intensief samen met Rudy J.
Luijters voor de studie van domein De Hoge Rielen. Luijters is kunstenaar met een
bijzondere feeling voor fauna en flora, voor kleuren en de systematische classificatie
van die natuurfenomenen. De taal die Luijters daarbij hanteert, heeft een vergelijkbaar rationeel en poëtisch potentieel als de architectuurtaal van Coussée & Goris.
Woorden als proeftuin / duinenrug / schaap / pinus nigra / madeliefje / salie / biotoop
/ ‘venijngroen’ / groot kaasjeskruid / salamander / ‘liefroze’… zijn woorden met een
krachtige zintuiglijke hoedanigheid — je proeft de tuin, je voelt het giftige van een
kleur. Die woordenschat is de tegenhanger van een beeldtaal en een architectuurtaal
die, in het ontwerp voor De Hoge Rielen, begrippen als ‘glazen tenten’ oplevert.
Het uitgangspunt van deze studie is de vraag naar een masterplan voor de herinrichting van een voormalig militair terrein tot jeugd- en natuurdomein. Coussée & Goris
vatten de studie aan door in eerste instantie het terrein rigoureus in kaart te brengen,
waardoor het natuurdomein zichzelf prijsgaf en het gebruik door zijn bewoners duidelijk werd. De analyse van het terrein werd grondig aangepakt. Alles wat een utilitaire of ruimtelijke impact had, werd onder de loep genomen: het reliëf, het water en
de waterwegen, de verharde en onverharde wegen, de schutkringen van de munitieopslagplaatsen, de openheid en geslotenheid van de begroeiing, de naald- en loofbossen, het grasland, de heide, de duinen en zo meer. Door dit maniakale registreren en
classificeren ontdekten de architecten binnen de grote verscheidenheid van vegetatie
een eigenaardig maar voor de site wezenlijk structurerend element, namelijk de

More than in any other of Coussée & Goris’ projects, nature and the landscape play a crucial part in
the competition design for the ‘De Hoge Rielen’
[p. ] Youth and Nature Domain in Kasterlee and in
the Provincial Domain [p. ] in Sint-Jan-in-Ermelo.
Coussée & Goris collaborated intensively with Rudy
J. Luijters for the Hoge Rielen study. Luijters is an
artist with a distinct feeling for flora and fauna, for
colours and for the systematic classification of these
natural phenomena. The idiom he uses in this work
has a rational and poetic potential comparable to the
architectural language of Coussée & Goris. Terms
like experimental garden / dune ridge / sheep / Pinus
nigra / daisy / sage / biotope / ‘poison green’ / high
mallow / salamander / ‘sweet pink’ are words with
distinct sensory associations — you can almost smell
how poisonous that green is. This vocabulary is the
counterpart of a visual and architectural language
which, in the design for De Hoge Rielen, yields
concepts like ‘glass tents’.
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The starting point of this study was the requirement of a master plan for rehabilitation of a former
military site into a youth and nature camp. Coussée &
Goris started by rigorously mapping out the site,
with the result that the natural domain revealed itself
and the way its inhabitants used it was clear. They
made a thorough job of analysing the site. Anything
that had a utilitarian or spatial impact was closely
scrutinized: the ground relief, hydrology and waterways, roads and paths, the defensive circles of the
arsenals, the open or closed character of the
vegetation, the deciduous and evergreen woods,
the meadows, the heath, the dunes and so on. This
meticulous registration and classification enabled the
architects to a discover a structuring element within
the wide diversity of vegetation which was peculiar
but essential to the site. This was the military sheds,
simple structures in the form of uniform concrete
barns with saddle roofs of corrugated metal. The
constructional and typological simplicity of the sheds

militaire loods: een eenvoudig bouwwerk, uniforme betonnen schuren met een zadeldak van golfplaten. De constructieve en typologische eenvoud van de loodsen sprak
de architecten uiteraard aan, des te meer omdat ze in hun originele staat iets meditatiefs hadden, door de rust en het ritme die ervan uitgingen.
Niet alle militaire loodsen waren ongeschonden. Een aantal ervan was in de loop
van de tijd verbouwd en aangepast, gemuteerd ten behoeve van nieuwe eisen en
gebruiksbehoeften. Al snel was een van de belangrijkste doelstellingen van het onderzoek en van de aanzet tot het masterplan duidelijk: het herstel van het typologische
gebouw en het zoeken naar een duurzame oplossing voor de al dan niet gemuteerde
loodsen. Een ander aspect van het onderzoek was de ontwikkeling van nieuwe uitdagingen voor het domein, maar wel vanuit een visie op het landschap. De bijzondere
aandacht voor de militaire loodsen is niet verwonderlijk: ze lagen over het terrein verspreid volgens een gaaf patroon van schutskringen. Als munitieopslagplaatsen waren
ze op een veilige afstand van elkaar gebouwd, net buiten de actieradius van mogelijke ontploffingen, zodat de ontploffing van één loods niet op de andere loodsen kon
overslaan. De plattegrond laat duidelijk zien met welke zuinige precisie de loodsen op
een veilige afstand van elkaar werden opgesteld op het terrein. Ze charmeerden door
hun eenvoud. Maar aangezien ze niet allemaal even ongeschonden de tand des tijds
hadden doorstaan, drong zich een ingreep op, vooral ook omdat ze niet voldeden aan
hedendaagse comforteisen en verwarmings- en isolatienormen.
Door hun ervaring wisten Coussée & Goris al dat glas een uiterst goedkoop en interessant bouwmateriaal is. De typologie van de serre en de militaire loods sprak hen
aan. De serre werd als een tweede huid ingezet om de militaire loodsen te conditioneren en om op een ecologische manier een buffer te vormen tegen het buitenklimaat.

appealed to the architects, all the more so since when
in their original state they had a meditative quality
arising from their suggestive calmness and rhythm.
Not all the military sheds had gone unscathed.
Some of them had been altered and adapted in the
course of time to meet new needs and user requirements. Soon one of the main objectives of the study
and the inception of the master plan became clear: to
restore the typological structure and to seek a longterm solution for the sheds, whether changed or not.
Another aspect of the study was the development of
new challenges for the domain, in this case on the
basis of a vision for the landscape. The amount of
attention given to the military sheds was not surprising, since these were distributed over the site in accordance with a precise circle-based pattern. They had
been constructed as munitions stores and set down at
safe distances from one another: each shed stood just
out of range of its neighbours so that an explosion in
one shed could not set off secondary explosions in

others. The ground plan makes clear the level of economic precision that went into positioning the sheds
at safe distances on the site. The sheds had a charming simplicity, but some changes were imperative. Not
only had some of the sheds failed to survive the ravages of time unscathed, but above all they fell short of
modern comfort standards for heating and insulation.
Experience had shown Coussée & Goris that glass
was a relatively inexpensive and interesting building
material. The idea of combining the typologies of
the glasshouse and of the military hut appealed to
them. The glasshouse was chosen as a second skin to
help control conditions in the sheds and to form a
buffer against the exterior climate in an environmentally friendly way. Placing glasshouses like bell-jars
over the existing sheds would give the whole pattern
of the military sheds a new lease of life. The architects took inspiration from an image from Le Petit
Prince in which a glass jar serves to protect the rose
from the cold and rain. But Maurice Maeterlinck’s

landscape



Door de serres als een stolp over de bestaande loodsen te plaatsen kon heel de stratificatie van de militaire loodsen een tweede leven krijgen. De architecten werden
onder andere geïnspireerd door een beeld uit Le Petit Prince, waarin een stolp de roos
tegen koude en regen beschermt. Maar ook het idee van de broeikas midden in de
wouden van Maurice Maeterlinck heeft hier een plaats, want door de loodsen te voorzien van een glazen tent wordt een specifieke ruimte gecreëerd waar activiteit en
ideeën kunnen broeien en waar de relatie mens-natuur een centrale rol krijgt. De serres zoals Coussée & Goris die voor ogen hadden, maakten deel uit van een ingenieus
energiehuishoudingsysteem met koude- en warmteopslag, waardoor het binnenklimaat zuinig en ecologisch aan de seizoenen zou kunnen worden aangepast.
De eenvoud van glazen tenten, de multifunctionaliteit, de ecologische invalshoek,
al deze bekommernissen maken van dit ontwerp veel meer dan ‘architectuur om de
architectuur’. Coussée & Goris en Luijters stelden voor om in de glaspanelen woorden aan te brengen die naar elementen uit het domein zouden verwijzen. Educatieve
maar ook indicatieve woorden die seizoensgebonden fenomenen oproepen. Woorden
als kastanjeboleet, hertengewei, rups, kikkerdril, praamzwart, digitalis vulgaris — die
net als de geherwaardeerde loodsen elementen van kennis, ervaring, indrukken zouden worden. Woorden en architectuur die als medium werken.
Een andere subtiele maar uiterst effectieve manier om met de open ruimte en de
natuur van het domein om te gaan, zit in het voorstel van de ontwerpers om gradueel het terrein vrij te maken van bewegwijzering, verbods- en gebodsborden, routeaanduidingen, reclamebeelden- en vermaaksbeelden en zo meer. Er werd voor gekozen om, vertrekkend van een halvemaanvormig gebied dat aan de straat gelegen is en
daardoor het best bereikbaar, gaandeweg het terrein aan de natuur terug te geven. Dat

image of a hothouse in the woods is equally apt here,
for wrapping the sheds in glass tents creates a protected space where activities and ideas can be nurtured. The glasshouses Coussée & Goris had in
mind formed part of an ingenious energy management system involving cold and heat storage, so that
the internal climate could be adjusted to the seasons
in an economical, environment-friendly way.
The simplicity of glass tents, the multifunctional
character, the environmental angle: all these concerns make this design much more than architecture
for architectureís sake. Coussée & Goris and Luijters
proposed applying lettering to the glass panels to
refer features of the domain. They would be both
educational and indicative words that evoked seasonal phenomena — words like bolete, antlers, caterpillar, frogspawn or foxglove — which would like the
refurbished sheds, become elements of knowledge,
experience and impression; words and architecture
that operate as a medium.
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Another subtle but extremely effective way of
dealing with the open space and the natural wealth
of the domain is implicit in the designersí proposal
to gradually free the site from signposting, prohibition notices, route markings, advertising and so on.
It was decided to gradually return the site to nature,
starting from a crescent-shaped area, adjacent to the
road and hence the most easily reachable. This was
in essence an extremely modest concept but also an
extremely effective one, particularly since this
approach would be applied on both the metalled and
unmetalled roads. Part of the domain would thus
end up as a wholly inaccessible nature reserve.
The use of ‘emptiness’ as a structuring component
was, in the eyes of Rudy J. Luijters, his most essential
contribution as an artist to the project — making
empty instead of full, as an antidote to the exaggerated hustle and bustle and the attractions of amusement
parks. The whole design appeals to the user’s openness to initiative. Readiness for discovery comes in

is in wezen een uiterst bescheiden concept maar het is ook uiterst doeltreffend, vooral omdat deze aanpak zowel op de verharde als op de onverharde wegen zou worden
toegepast. Een gedeelte van het domein eindigde zodoende in een volstrekt ontoegankelijk natuurgebied, een natuurlijke reserve.
Het inzetten van ‘leegte’ als structurerende component was in de ogen van Rudy J.
Luijters zijn wezenlijkste bijdrage als kunstenaar aan het project. Leegmaken in
plaats van volmaken, als antidotum voor de opgeklopte drukte en het vermaak van
pret- en attractieparken. Heel het ontwerp appelleert aan de openheid voor initiatie
bij de gebruiker. Bereidheid tot ontdekking komt in de plaats van consumptiedrang.
Tegen de tendens van de totale ontsluiting van natuurgebieden in, liet het plan een
ontoegankelijk gebied bestaan, een niemandsland tenzij voor de natuur. Met schaars
geworden verschijnselen als stilte, duisternis en rust kreeg De Hoge Rielen een structuur die het ervaren van een weldadige terugkeer naar de bron der dingen mogelijk
zou maken. Tegelijk werd tegenover die ‘leegte’ ook een zone van initiatie ontwikkeld,
een randstrook aan de straatzijde, om het programma op te laden: onder meer een
documentatiecentrum waar materiaal voorhanden moest zijn voor taxonomie, ornithologie, het bestuderen van paddestoelen enzovoorts. Hier speelde voor Coussée &
Goris de functie van sociale condensator een rol, want in deze intensieve programmazone zou collectieve ontmoeting en uitwisseling plaats kunnen hebben.
In De Hoge Rielen wilden Coussée & Goris en Luijters de weginfrastructuur
conceptueel uitwerken, bijvoorbeeld door het doorknippen van doorgaande wegen
over het terrein, zodat elke weg aan een van de loodsen uitkwam als aan het einde van
de wereld. Dergelijke herbronning en authentieke omgang met de natuur en met
‘culturele’ tekens is ook te herkennen in het ontwerp voor het Provinciaal domein

place of compulsive consumerism. Contrary to the
trend of totally opening up nature reserves, the plan
gave rise to an inaccessible area, a no-go area except
for nature. With commodities like quiet, darkness and
quiet now scarce, De Hoge Rielen gained a structure
that would enable a salutary return to the essence of
things. At the same time, as opposed to that ‘emptiness’, a zone of initiation was developed, a marginal
strip on the road side, to amplify the programme:
among other things, a documentation centre where
material would be available on taxonomy, ornithology,
the study of toadstools etc. Here the function of a
social condenser played a part for Coussée & Goris,
for in this intensive programme zone collective meeting and interchange could take place.
In De Hoge Rielen, Coussée & Goris wished to
elaborate the road infrastructure conceptually, for
example by cutting through the through roads on
the site so that each road would end at one of the
sheds, as though at the end of the world. Going back

to origins and the authentic handling of nature and
cultural ‘signs’ is also evident in the Provincial
Domain in Sint-Jan-in-Eremo. The Provincial
Domain addresses sports and nature appreciation on
a protected site with streams, dykes and polders. It is
an impressive landscape which was constructed in
the middle ages, but this anthropogenic landscape
will not unresistingly accept anything that people
wish to build in it.
Coussée & Goris’s design for Sint-Jan-in-Eremo
won the competition. A wooden ‘stockade’, according
to the plan, was to enclose elementary dormitories, a
restaurant and a manege. The complex, consisting of
three wings arranged in a U shape, was placed by
Coussée & Goris next to an ensemble of a few freely
scattered houses. Klaas Goris made humorous
remarks about the Roman camp opposite the Gallic
village, and this characterization is not at all bad. The
rectangularity of the complex in contrast to the houses, one of which is being converted into a reception
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De Boerekreek in Sint-Jan-in-Eremo. Het Provinciaal domein richt zich op sport- en
natuurbeleving in een beschermde site met kreken, dijken en polders. Het is een
indrukwekkend landschap, dat in de middeleeuwen geconstrueerd is, maar dit cultuurlandschap verdraagt niet zomaar dat erin wordt gebouwd.
Het project van Coussée & Goris voor Sint-Jan-in-Eremo won de ontwerpwedstrijd. In een houten ‘palissaden’-gebouw zijn, overeenkomstig het plan, elementaire
slaapvertrekken, een restaurant en een manege ondergebracht. Het complex, drie in
een U-vorm geordende vleugels, werd door Coussée & Goris gevestigd naast een
ensemble van een paar los neergezette huizen. Klaas Goris spreekt schertsend over
het Romeinse kamp tegenover het Gallische dorp en die typering is helemaal niet zo
gek. De rechthoekigheid van het complex tegenover de huizen, waarvan één als onthaalgebouw wordt verbouwd, zet een ruimtelijke hiërarchie uit. Het domein met zijn
publieke functie rond natuurbeleving en sport krijgt daardoor de allure die het verdient, maar tezelfdertijd wekt het gebouw de indruk een herenboerderij te zijn die
voornaam en zelfbewust haar plaats in het landschap inneemt.
De parel van het geheel is ongetwijfeld de manege. Het stramien van de klassieke
stallen met gescheiden paardenboxen werd hier om landschappelijke redenen aangepast. Onder één plastisch dak liggen de stallen en de overdekte rijbaan in één as. Het
dak van dit gebouw spant zich als een bric-à-brac van houten schroten over de ruimte. Zo ongeveer omschreven de architecten hun idee ook tegenover de ingenieur stabiliteit Guy Mouton: ‘Ontwerp een spant zoals de boeren vroeger met planken een
spant ineentimmerden.’ Guy Mouton associeerde daarentegen de vorm en de structuur van het dak met het binnenwerk van een viool. Het uiteindelijke dak evoceert in
grote mate de ambitie om met een simpele structuur de hal te overspannen. Maar uit

building, establishes a spatial hierarchy. The domain,
with its public function relating to nature appreciation and sport, thereby gains the allure it deserves,
but at the same time the building gives the impression of being a farmstead which claims its place in
the landscape in a dignified, conscious way.
The pearl of the whole scheme is unarguably the
manege. The grid of the classic stables with separate
stall for each horse is modified here because of landscape considerations. The stables and the covered
riding path lie in a single axis beneath a single sculptural roof. The roof of this building spans the space
like a bricabrac of wooden planks. That is roughly
how the architects explained their idea to the structural engineer Guy Mouton: ‘Design a roof truss in
the way farmers would knock together a truss from
scrap wood.’ Guy Mouton, on the other hand, associated the form and structure of the roof with the
internals of a violin. To a large extent, the roof as
eventually built reflects the aim of spanning the hall
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with a simple structure. But its undulating movement, justified by among other things the wish for
optimal ventilation and airiness, expresses such an
impressive elegance and plasticity that the farmer
Klaas Goris had in mind must surely have been from
the Chur region of Switzerland.
The relation of the manege to the area of the
courtyard, the size of the semi-open courtyard, the
vistas between the manege and the restaurant: all
these elements of the layout were designed with such
a sure hand that scarcely anything had to change
from the first sketches to the executed design. The
central courtyard mediates between the building and
nature. It bears a resemblance to a cour d’honneur, a
gathering place where all the sporting and nature
centre activities come together. The direct contact
between sleeping and activity, between inside and
outside, gives the architecture of Coussée & Goris an
existential dimension ñ existential for the people as a
group as well as individuals. The organization of the

de golvende beweging ervan, onder meer ter wille van een optimale ventilatie en
verluchting, spreekt zo’n indrukwekkende elegantie en plasticiteit dat de boer die
Klaas Goris voor ogen had, ongetwijfeld een Zwitser uit de streek van Chur moet zijn
geweest.
De verhouding van de manege tot de ruimte van het binnenplein, de grootte van
deze halfopen binnenplaats, de vista’s tussen de manege en het restaurant, al deze elementen van de lay-out werden zo trefzeker ontworpen dat van het eerste schetsontwerp tot de uitvoering nauwelijks iets veranderde. Het centrale plein bemiddelt tussen gebouw en natuur. Het oogt als een cour d’honneur, een verzamelplaats waar alle
activiteiten van het sport- en natuurcentrum samenkomen. Zo’n direct contact tussen slapen en activiteit, tussen binnen en buiten geeft de architectuur van Coussée &
Goris een existentiële dimensie, existentieel voor de mens als individu maar ook als
groep. Het organiseren van heel het complex rondom een centraal plein, met een
drinkbak voor de paarden en een veld om te spelen, zorgt opnieuw voor een subtiele
sociale condensator.
Er werden voor het Provinciaal domein strenge eisen gesteld inzake belasting van het
milieu. ’s Nachts is er geen buitenverlichting maar de sterke hoefijzervormige vormgeving van de drie vleugels zorgt voor een evidente oriëntatie en een plekgevoel. Die
opmerkelijke markering van de plaats is een uitzonderlijke kwaliteit van Sint-Jan-inEremo. De architectuur van het complex lijkt een echo te vormen van de schoonheid
van de ritmisch aangeplante populierenrijen op de dijken. De verticale geleding van
heel het complex ‘staat’ visueel in directe relatie met het omringende bomenlandschap.
Hier komen we opnieuw aan bij het oude Griekse streven om met tempelarchitectuur de schoonheid van de natuur op een abstract niveau te evenaren. Maar zoals

door ritme en melodie spreken plots zingen wordt, zo ‘zingt’ de architectuur van het
Provinciaal domein in Sint-Jan-in-Eremo. Het seriële herhalen van kolommen, verticale beplankingen, plinten, friezen, raamverdelingen, dat alles speelt mee in een visuele transfiguratie van de muziek van Philip Glass. Ook hierin worden ritmes voor en
tegen en achter geplaatst en gaan ze op het juiste ogenblik interfereren en fascinerend
samenspelen. De layers in de gevel, in het plan, maar vooral het anticiperen op het
gebruik door vele mensen doet deze architectuur van Coussée & Goris opmerkelijk
oplichten.
Sint-Jan-in-Eremo roept de woonkwaliteiten van het terracottahuis van Bonte op
maar dan in een heel nieuwe houten versie. Door het overvloedige gebruik van hout,
het landschappelijk aanwenden van een drinkbak voor paarden, en de ritmische
structuur kan het sport- en natuurhuis De Boerekreek in Sint-Jan-in-Eremo beschouwd worden als een humane tegenhanger van de industrieloods Fractal in
Roeselare. Immers, na het complete afpellen van de architectonische vorm in het ontwerp voor Fractal gaat de architectuur van Coussée & Goris in Sint-Jan-in-Eremo in
alle vrijheid de richting uit van de topologische en tezelfdertijd cartesiaanse architectuur. De ontdekking dat het water van de cartesiaanse architectuur verzoenbaar is
met het vuur van de topologische benadering, komt natuurlijk niet zomaar uit de
lucht gevallen — in het bijzonder de niet-bekroonde prijsvraagontwerpen, zoals de
academie van Aalter met haar interne plasticiteit, en de inrichting van het Groeningemuseum, waar het interieur werd aangepakt als een plastisch geheel om licht en ruimte te scheppen, hebben tot dat inzicht bijgedragen.
Coussée & Goris zijn in de voorbije jaren niet meteen de uitgelezen architecten van
de wedstrijden geweest. Alleen een alerte verbeelding en een onderscheidend oog

whole complex around a central court, with a drinking trough for the horses and a playing field for the
children, yields once more a subtle social condenser.
The Provincial Domain had to meet stringent
requirements for environmental impact. No exterior
lighting is allowed at night, but the horseshoeshaped layout of the three wings provides an evident
sense of orientation and place. The conspicuous
marking of the place is an exceptional quality of
Sint-Jan-in-Eremo. The architecture of the complex
seems to echo the beauty of the rhythmic planting of
the poplar trees on the dykes. The vertical articulation of the whole complex stands visually in a direct
relation to the surrounding wooded landscape.
This brings us back to the ancient Greek aspiration to match the beauty of nature at an abstract
level in the architecture of temples. But just as
speaking in rhythm and melody suddenly transforms
into singing, so does the architecture of the
Provincial Domain in Sint-Jan-in-Eremo ‘sing’. The
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serial narratives of columns, vertical plank walls,
plinths, friezes and fenestration all play their part in
a visual transfiguration of the music of Philip Glass.
In this music, too, rhythms are place before, against
and behind one another so that at a certain point
mutual interference and fascinating consonances
arise. The layers in the facade, in the plan and above
all in the anticipation of its use architecture by many
people, makes this architecture by Coussée & Goris
shine out gloriously.
Sint-Jan-in-Eremo recalls the residential qualities
of the terracotta Bonte House [p. ], but in an
entirely new wooden version. The abundant use of
wood, the landscape feature of a horse trough and
the rhythmic structure of the sports and nature centre of Sint-Jan-in-Eremo may be regarded as a
human-scaled counterpart of the Fractal [p. ]
industrial building in Roeselare. After the complete
stripping away of the architectural form in the
Fractal design, Coussée & Goris’ architecture in

  , 

kunnen de genereuze ruimtelijkheid opmerken, de consistente wijze waarop de dingen in elkaar worden gezet, het geniale ‘knutselwerk’ en de montage van materialen
die telkens weer een nieuwe gedaante krijgen – zulke zaken ontsnappen gemakkelijk
aan de aandacht van een modale jury. Sint-Jan-in-Eremo opende voor Coussée &
Goris toch nog andere perspectieven. Terwijl heel wat van hun gebouwen meegaan in
de steeds veeleisender vraag naar comfort en conditionering, staan de slaapvertrekken
rechtstreeks met de buitenlucht in contact. Er zijn geen gangen maar een deur die
direct uitgeeft op het binnenplein van het complex. Terwijl de serres in De Hoge
Rielen het gebruik comfortabeler moesten maken, staat het complex van van De
Boerekreek eerlijk en naakt in de openlucht. Hiermee lijkt de architectuur van
Coussée & Goris aan te sluiten bij de slotzin van Maeterlincks gedicht Serres chaudes.
Ook Maeterlinck verlangt ernaar om uiteindelijk de overbeschermde ruimte van de
serre open te gooien: ‘God, God! Wanneer krijgen we regen, En sneeuw en wind in
de broeikas!’ Wat de broeikas probeert buiten te sluiten, namelijk sneeuw en wind,
precies dat zoekt de dichter. En precies dat is belangrijk om de architectuur te
herbronnen.

Sint-Jan-in-Eremo goes completely freely the direction of a topological and at the same time Cartesian
architecture. The discovery that the water of the
Cartesian architecture is after all reconcilable with
the fire of the topological approach did not come out
of the blue. The non-winning competition designs,
especially, among them the School of Arts in Aalter
[p. ] with its internal plasticity and the layout of the
Groeningemuseum, where the interior was grasped
as a plastic whole to create space and light, have
contributed to that insight.
Coussée & Goris were not immediately conspicuous performers in architectural competitions in the
years gone by. Only an alert imagination and a keen
eye can perceive the generous spatiality, the consistent way things are put together, the genial ‘bricolage’ and the montage of materials which take on a
new guise every time — these are matters that can
easily escape the attention of a typical jury.
Nonetheless Sint-Jan-in-Eremo opened up new

perspectives for Coussée & Goris. While much of
their building output complies with the ever more
stringent demands for comfort and conditioning,
the dormitories here communicate directly with the
outdoors. There are no corridors, but a door which
opens directly onto the courtyard of the complex.
The glasshouses in De Hoge Rielen were intended
to make things more comfortable for the users, but
the complex in Sint-Jan-in-Eremo stands frankly
and nakedly in the open air. The architecture of
Coussée & Goris seems in this respect to fall in line
with the last line of Maeterlinck’s poem Hothouses.
Maeterlinck similarly wishes to escape the over-protective space of the hothouse: ‘My God, when will
the rain come, and the snow, and the wind, to this
glass house!’ The hothouse shuts things out, in
particular snow and wind, but that is exactly what
the poet longs for. And that is exactly what is needed
to reinvigorate architecture.
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EEN UI*
Een ui is wat anders.
Hij heeft geen ingewand.
Is uit-en-ter-na ui,
is uiterste uiachtigheid.
Uivormig van buiten, uiig tot in zijn kern,
zou hij zonder schrikken
in zichzelf kunnen blikken.
In ons — alles wild en uitheems,
nooddruftig met huid overdekt,
in ons intern is het inferno,
de onstuimige anatomie,
terwijl in uien uien huizen
en geen kronkeldarmen kruipen.
Uiennaaktheid is veelvuldig,
is diep en wat dies meer zij.
Een consistent zijnde, de ui,
geslaagde schepping, door en door.
In de ene zit een andere,
in de grotere een kleinere,
en zo ook alle volgende,
de derde, vierde, verdere.
Een fuga, inwaarts draaiende.
Een echo, vormende een koor.
Een ui begrijp ik tenminste:
’s werelds bevalligste buik
die zichzelf tot eigen glorie
met aureolen omwikkelt.
In ons — vetten, strengen, aders,
slijm en geheimzinnigheden.
En wij zijn afgesneden
van de perfectie-idiotie.
Wislawa Szymborska

THE ONION**
the onion, now that’s something else
its innards don’t exist
nothing but pure onionhood
fills this devout onionist
oniony on the inside
onionesque it appears
it follows its own daimonion
without our human tears

at peace, at peace
internally at rest
inside it, there’s a smaller one
of undiminished worth
the second holds a third one
the third contains a fourth
a centripetal fugue
polyphony compressed

our skin is just a coverup
for the land where none dare to go
an internal inferno
the anathema of anatomy
in an onion there’s only onion
from its top to it’s toe
onionymous monomania
unanimous omninudity

nature’s rotundest tummy
its greatest success story
the onion drapes itself in its
own aureoles of glory
we hold veins, nerves, and fat
secretions’ secret sections
not for us such idiotic
onionoid perfections

*. Uit de dichtbundel van Wislawa Szymborska,
Einde en begin – Gedichten 1957–1997, vert.
Gerard Rasch, Meulenhoff Amsterdam,
1998/1993
** From Wislawa Szymborska, Poems New and
Collected, 1957-1997, NYC: Harcourt Brace,
1998. Translated by Stanislaw Baranczak and
Clare Cavanagh.

Crematorium Hofheide
in samenwerking met
in collaboration with

RCR Arquitectes

Architecture takes on a very distinct character when death is involved. Death confronts architecture with the passage of time and with the eternal. Through the centuries — as testified by the funerary architecture of ancient Egypt, with its millenniaold pyramids and its sculpture integrated into the landscape — architecture has faced
up to the challenge of eternalness with works of stone, marble, granite: durable
materials that withstand the test of time. The monumental expressiveness of funerary architecture depends not solely on the immanent strength of natural stone, however. While the Taj Mahal sublimates death in a dazzling display of white marble, the
essence of this architecture dedicated to ‘the end’ expresses itself in relation to the
even more eternally lasting and, as it were, immaterial components of architecture —
namely, water and light. After all, the materials of building seem no less vulnerable
than the human frame, and although stone will ultimately crumble into dust, light
and the natural elements such as water retain their powerful symbolism of regeneration day after day, year after year, aeon after aeon. Architecture often achieves a
mature expressiveness only when natural elements such as water and light cast their
sparkle on the dead mass of stone or concrete.
This control of material, light and water, and the reshaping of an extended landscape into an intermediate space with a cosmic aura was realized by Coussée & Goris
in collaboration with the Spanish architects Rafael Aranda, Carme Pigem and
Ramon Vilalta in their competition design for the Hofheide Crematorium in
Holsbeek, near Leuven. This design provisionally marks the high point in the career
of Coussée & Goris. It received the jury’s stamp of approval in the context of the
open invitation procedure of the Chief Architect of the Flemish Government. The
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Architectuur krijgt een heel bijzondere gedaante wanneer de dood in het spel is. De
dood confronteert de architectuur met de tijd, de eeuwigdurende tijd. Door de eeuwen heen — getuige de Egyptische funeraire architectuur met zijn millennia oude
piramiden en in het landschap geïntegreerde sculptuur — kreeg architectuur tegenover die eeuwigheid vorm in steen, marmer, graniet… duurzame materialen die tegen
de tand des tijds bestand zijn. Funeraire architectuur steunt voor zijn monumentale
expressie echter niet uitsluitend op de immanente kracht van natuursteen. Hoe verblindend schitterend de Taj Mahal de dood ook sublimeert in wit marmer, het wezen
van deze aan ‘het einde’ gebonden architectuur drukt zich uit in relatie tot de nog eeuwiger durende en als het ware immateriële componenten van de architectuur, met
name water en licht. Bouwen lijkt immers in zijn materie even kwetsbaar als de stoffelijkheid van de mens, en terwijl steen finaal toch tot stof verpulvert, behouden licht en
de natuurlijke elementen, zoals water, hun krachtige symboliek van regeneratie dag na
dag, jaar na jaar, eeuw na eeuw. Architectuur komt vaak pas tot een volwaardige zeggingskracht wanneer natuurlijke elementen als water en licht hun ‘glans’ werpen over
de dode massa van steen of beton.
Die beheersing van materie, licht en water, en het herscheppen van een uitgestrekt
landschap tot een intermediaire ruimte met een kosmische uitstraling hebben Coussée
& Goris in samenwerking met de Spaanse architecten Rafael Aranda, Carme Pigem en
Ramon Vilalta gerealiseerd in het prijsvraagontwerp voor het Crematorium Hofheide
in Holsbeek bij Leuven. Dit ontwerp vormt voorlopig het hoogtepunt in de carrière
van Coussée & Goris. Het kreeg de goedkeuring van de jury in het kader van de open
oproepprocedure van de Vlaams Bouwmeester. Het feit dat het hier een winnend prijs-
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fact that a competition-winning project was involved here gives the design sketches a
special significance. More than any other design drawings, they hold out the implicit
promise of an architecture that goes beyond materials, beyond rhythm and beyond
economy and efficiency.
It became clear enough in projects like the recreation parks, De Hoge Rielen and
De Boerekreek in Sint-Jan-in-Eremo, that Coussée & Goris are not pure materialists,
even though they create their architecture on the basis of an extremely rational and
economic handling of material and space. Their special interpretation of the landscape, their attention to detail in matters of fauna and flora, and their awareness of
the value natural elements can contribute to the rich expression of architecture, have
already indicated that they are intellectually well equipped to find the right language
for a symbolic project such as a crematorium. Even more than the museum, which in
the s was a favourite theme for architects to express their stance on the cultural
dimension of architecture, the programme of a crematorium with its columbaria and
ash lawns presents an opportunity to give shape to the ineffable. Or, as Adolf Loos so
laconically put it, ‘architecture can come about only in the Denkmal and the
Grabmal.’ It is precisely because symbolism and expression are inherent to the programme of the memorial and the funeral monument, and because the cosmic ambition and meaning of architecture can find expression solely in such a program, that
architecture can surmount the banality of the purely mechanical and functional.
Coussée & Goris have cooperated with other architects before14, but in this case
the collaboration with the Spanish partnership RCR Arquitectes was of an exceptional nature. RCR uphold a personal oeuvre in the uncomplicated Neomodernism
that characterizes the self-assured, successful Spanish architecture of the beginning
of the twenty-first century. The collaborative relationship between RCR and Coussée
& Goris is based on similar ambitions and competences, although the Spaniards have
a wider reputation and a larger oeuvre, particularly in the area of public buildings.
The crematorium has a key position in the work of both firms, in the first place
because the design relates architecture and landscape together in a classic manner.
As in Classical Greek architecture, where the freedom existed to choose where to
erect a temple, the architects were relatively free to choose where to locate the crematorium in the landscape and to model that landscape to give it a more serene,
contemplative character.
The landscape concept is the main carrier of the whole design. A thorough contextual analysis gave the architects a basis for exposing landscape characteristics which

14. For example with the architect Sileghem on the
regeneration of the Transfo Site in Zwevegem
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vraagproject betreft, geeft de ontwerpschetsen een bijzondere betekenis. Zij dragen
meer dan welke ontwerptekening ook de belofte in zich van een architectuur die zich
realiseert voorbij materie, voorbij ritme, voorbij economie en efficiëntie.
In projecten als de recreatieoorden De Hoge Rielen en De Boerekreek in Sint-Janin-Eremo werd al duidelijk dat Coussée & Goris geen zuivere materialisten zijn, al scheppen zij hun architectuur wel vanuit een uiterst rationele en economische omgang met
materie en ruimte. Hun bijzondere interpretatie van het landschap, hun aandacht voor
het detail in de bekommernis om fauna en flora, hun besef dat de meerwaarde van die
natuurlijke elementen kan bijdragen tot de rijke expressie van architectuur, gaven al aan
dat zij intellectueel goed toegerust zijn om voor een symbolisch project als een crematorium de juiste middelen en taal te vinden. Meer nog dan het museum, dat in de jaren
 een geliefkoosd thema van architecten was om hun visie op de culturele dimensie
van architectuur uit te drukken, biedt het programma van een crematorium met columbaria en strooiweiden de gelegenheid om vorm te geven aan het onuitspreekbare. Of zoals
Adolf Loos lapidair zegde: architectuur kan alleen maar gestalte krijgen in het Denkmal
en het Grabmal. Precies omdat in het programma van het gedenkteken en het grafmonument de symboliek en de expressie besloten liggen waardoor architectuur de banaliteit
van het louter mechanische en functionele kan overstijgen, en omdat enkel in zo’n programma de kosmische ambitie en betekenis van architectuur tot uiting kan komen.
Coussée & Goris hebben vroeger al samengewerkt met architecten14 maar in dit geval
is de samenwerking met de RCR Arquitectes uit Spanje van een uitzonderlijke aard.
RCR staat voor een persoonlijk oeuvre in het ongecompliceerde neomodernisme dat de
zelfverzekerde en succesvolle Spaanse architectuur bij het begin van de eenentwintigste
eeuw kenmerkt. Het samenwerkingsverband tussen RCR en Coussée & Goris is gebaseerd op gelijke ambities en competenties, hoewel de Spanjaarden een grotere reputatie
en een omvangrijker oeuvre hebben, zeker op het vlak van de publieke gebouwen.
In het werk van de beide bureaus bekleedt het crematorium een sleutelpositie, in de
eerste plaats omdat het ontwerp op een klassieke manier landschap en architectuur op
elkaar betrekt. Net zoals in de klassieke Griekse architectuur de vrijheid bestond om
deze of gene plek te kiezen voor het optrekken van een tempel, zo konden de architecten met een relatieve vrijheid de precieze locatie bepalen van het crematorium in het
landschap en datzelfde landschap modelleren om het een serener, contemplatiever
karakter mee te geven.
Het landschappelijke concept is de grote drager van het hele ontwerp. Op basis van een
grondige omgevingsanalyse legden de architecten landschapskenmerken bloot die bepalend zouden worden voor de vormgeving en de materiaalkeuze. Hun oog viel op de hout-
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14. Samenwerkingen met architect Sileghem voor
de regeneratie van de Transfosite in Zwevegem
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would be decisive for the formal design and the choice of materials. The hedgerows
of Black Alder and Sweet Chestnut, trees characteristic of the Hageland district
caught their eye. The architects read the folds and small depressions in the landscape
plastically as a ‘dip planted as an orchard of dwarf fruit trees’ and immediately gave
that feature an amplified response with a design in which orchards of full-sized cherry
and other fruit trees create specific landscape chambers for columbaria. The construction of a car park geometrically planted with Balsam Poplars was considered
scenographically as a means of literally and figuratively guiding the visitor gradually
via the transitional zone of a woodland car par to a different world of tranquillity
and meditation.
The landscape and the meditative routes through the landscape are staged by
responding to existing structures and by setting out paths which are strengthened by
linear bordering plantations. The landscape also gains strength from the incorporation of sequences and chambers disposed at right angles to the constructed paths.
The most important intervention is the enlargement of a centrally situated mire into
a marshy plain, with the intention of creating distance by means of water and thereby forming a kind of no-man’s land around the crematorium in relation to its surroundings, which also attract leisure-seekers on account of the outstanding natural
beauty of the area.
Detecting the existing mire and creating a marsh in order to foster the development of a distinct and varied flora and fauna typifies the integrated approach taken
by Coussée & Goris and their versatility with regard to the landscape and ecological
themes they wished to incorporate into the programme of the crematorium. The
mere fact that they refer in their competition design to the need to attract toads, the
Common Frog, the Smooth Newt etc. and to reintroduce a biotope with Water Iris,
native Orchids, Buckbean, Marsh Cinquefoil etc., testifies to a striking attention to
detail and to the complex relations between architecture and nature. This subtle
treatment of nature, ecology and landscape is also evident in the way paths are constructed through the marshy plain to link the crematorium to the landscape. The
water and the paths which seek their lonely way through the marsh are used as
scenographic devices to reinforce the meditative character of the site.
Without referring explicitly to the Symbolist paintings of Caspar David Friedrich,
the crematorium design delineates a melancholic space where meditation and introspection find a natural biotope — no more than that, but certainly no less. Coussée &
Goris together with RCR Arquitectes here designed an architecture of quiet, an
architecture of taking leave, by reading and articulating the landscape in a precise,
controlled and subtle way. A few strategic interventions gave the non-place of a
marsh an eloquent but at the same time quiescent expression. This landscape, which
was composed as a ‘new nature’ zone, comes completely into its own through the
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kanten van zwarte els en tamme kastanje, bomen die tekenend zijn voor het Hageland.
Plooien en kleine depressies in het landschap lazen ze plastisch als ‘oksel met laagstamboomgaard’ en ze gaven die meteen een versterkend antwoord met een ontwerp waarin
hoogstamboomgaarden specifieke landschappelijke ruimten creëerden voor columbaria.
Ook de aanleg van een geometrisch parkeerbos met balsempopulieren werd scenografisch bekeken als middel om de bezoeker letterlijk en figuurlijk via de overgangsruimte
van een parkeerbos geleidelijk naar een andere wereld van stilte en meditatie te voeren.
Het landschap en de meditatieve parkoersen door het landschap worden in scène
gezet door in te spelen op bestaande structuren, door paden uit te zetten die met lineaire begrenzende beplanting worden versterkt. Daarnaast krijgt het landschap evenzeer een sterk karakter door er sequenties en kamers in op de bouwen die loodrecht op
de uitgezette paden staan. De belangrijkste ingreep is het uitbreiden van een centraal
gelegen kwelgebied tot een moerassige vlakte, met als doel afstand te scheppen door
middel van water, en zo rond het crematorium een soort niemandsland te creëren ten
aanzien van de omgeving die vanwege haar uitzonderlijke natuurlijke schoonheid ook
recreanten aantrekt.
Het detecteren van het bestaande kwelgebied en het uitspelen van een moeras met
het oog op het ontwikkelen van een bijzondere en gevarieerde fauna en flora typeert de
geïntegreerde aanpak van Coussée & Goris en hun veelzijdigheid met betrekking tot
de landschappelijke en ecologische thema’s die zij in het programma van het crematorium wilden opnemen. Het feit alleen al dat zij in hun prijsvraagontwerp gewag maken
van het aantrekken van de pad, de bruine kikker,de kleine watersalamander… en van
het herintroduceren van een biotoop met wateriris, inlandse orchideeën, waterdrieblad, wateraardbei… getuigt van een opmerkelijke aandacht voor details en voor de
complexe relaties tussen architectuur en natuur. Deze subtiele omgang met natuur,
ecologie en landschap spreekt ook uit de manier waarop door de moerassige vlakte
paden worden aangelegd om het crematorium met het landschap te verbinden. Het
water en de paden die eenzaam hun weg door het moeras zoeken, worden scenografisch ingezet om het meditatieve karakter van de site te versterken.
Zonder expliciet naar de symbolistische schilderijen van Caspar David Friedrich te
verwijzen, zet het ontwerp van het crematorium de lijnen uit van een melancholische
ruimte waar meditatie en introspectie een natuurlijke biotoop krijgen, niet meer dan
dat, maar zeker ook niet minder. Coussée & Goris ontwierpen hier samen met RCR
Arquitectes een architectuur van de stilte, een architectuur van het afscheid, door precies, beheerst en subtiel het landschap te lezen en te articuleren. Het non-lieu van een
moeras krijgt door een paar strategische ingrepen een welsprekende en tegelijk verstilde expressie. Dit landschap, dat als een stuk nieuwe natuur wordt gecomponeerd, komt
helemaal tot zijn recht door de radicale keuze om het crematorium met zijn diverse
onderdelen en nevenfuncties als één volume in het landschap te schuiven. Het gebouw
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radical decision to insert the crematorium with its various sections and ancillary
functions into the landscape as a single volume. The building is literally embedded in
the marsh thus bringing the experience of mourning and of taking leave to the same
level as the water surface of the large marsh. Like a monumental sarcophagus, the
building supports and accentuates the expressive potential of the landscape. The
crematorium points in a straight line into the depression of the site.
The minimalist lucidity with which this beam-like building occupies its place in the
landscape is reinforced by the radical but consistent choice of materials. Inspired by
the local ferriferous stone, the architects built the whole volume in concrete pigmented with iron oxide. They have in mind a rough concrete, poured in layers. This rather
craftsmanly use of concrete is intended to give the building a pregnantly tectonic
quality. By insisting on the concrete being poured in layers, the architects seem to be
trying to prevent the building making the impression of an alien structure, landed
from the sky. The layered concrete is an expression of the time elapsed in building
and evokes geological layers through which the building juts from the marshy
ground. Monolithic as a primal sign in the landscape, the building portrays the tomb.
In a laicized manner, it brings to mind an image of timeless sarcophagi which stand
between the time of the past, the present and the future. That the architects so
explicitly aim to monumentalize the architecture of this crematorium does not stand
in the way of the building simultaneously engendering considerable intimacy.
As to the programme, the architects opted to combine the three sections of the
crematorium, namely the ceremonial and administrative spaces, the cremation rooms
and the refreshment facilities under a single roof. The resolute architectural answer,
with its structuring capacity in the landscape that arises as a result, meanwhile
organizes the whole process of funeral, cremation, family gathering etc. The architects moreover found a solution for the less than evident requirement to open the
refreshment facilities equally to passers by and leisure tourists who visit or traverse
the nature zone around the crematorium. The building is therefore in the first place
centred around a clever circulation plan, in which the walking routes of visitors, the
movements of the coffin between the arrival, the salutation, the funeral ceremony,
the cremation and urn placement or ash scattering, the service entrances for the staff
and the routes of leisure visitors are combined without inviting distasteful ‘collisions’
between mourners and tourists. To achieve this, the architects developed a northern
and southern passage in the form of open galleries in the length of the building. The
north gallery organizes the most public access to the site. The south gallery links the
ceremonial spaces together and forms the connection to the refreshment spaces for
mourning families on the south. Occupying a strategic position in the whole circulation pattern is the entrance to the building from the wooded car park. This passage
through the marsh arrives at an open canopied space which separates the cafeteria
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wordt letterlijk in het moeras geschoven en brengt het gebeuren van rouw en afscheid
nemen op het peil van het grote moeraswatervlak. Als één monumentale sarcofaag
ondersteunt en onderschrijft het bouwvolume de expressieve landschappelijke kracht
van het terrein. Als één lijn staat het crematorium bij de zogenoemde oksel van de site.
De minimalistische helderheid waarmee dit balkvormige gebouw plaatsneemt in het
landschap, wordt door de radicale maar consequente materiaalkeuze versterkt.
Geïnspireerd door de lokale ijzerhoudende steen, wordt heel het bouwvolume opgetrokken in met ijzeroxide gepigmenteerd beton. De architecten denken daarbij aan ruw, in
lagen gestort beton. Deze wat artisanale manier van betontoepassing moet het gebouw
een pregnante tektonische kwaliteit bezorgen. Door te insisteren op het storten van het
beton in lagen lijken de architecten te willen verhinderen dat het gebouw als de landing
van een vreemdsoortige constructie zou overkomen. Het gelaagde beton geeft uitdrukking aan de tijd van het bouwen en evoceert geologische lagen van waaruit het gebouw
uit de moerassige grond verrijst. Monolithisch als een oerteken in het landschap verbeeldt het gebouw de tombe. Op een gelaïciseerde wijze brengt het de herinnering in
beeld van tijdloze sarcofagen die staan tussen de tijd van het verleden, het nu en de toekomst. Dat de architecten zo expliciet de architectuur van dit crematorium willen monumentaliseren, verhindert niet dat het gebouw tezelfdertijd een grote intimiteit genereert.
Programmatisch opteerden de architecten ervoor om de drie delen van het crematorium, namelijk de ceremoniële en administratieve ruimten, de crematieruimten en de
horeca onder één dak samen te voegen. Het krachtige architecturale antwoord, met
zijn structurerende vermogen in het landschap dat hierdoor ontstaat, organiseert
ondertussen op een uiterst subtiele manier heel het gebeuren van uitvaart, crematie,
familiebijeenkomst… Bovendien vonden de architecten een oplossing voor de niet evidente vraag om de horecavoorzieningen eveneens open te stellen voor passanten en
recreanten die het natuurgebied rond het crematorium doorkruisen of bezoeken. Het
gebouw is daarom in de eerste plaats geënt op een slim circulatieplan, waarbij de looplijnen van bezoekers, de beweging van de kist tussen aanvoer, begroeting van de kist,
afscheidsceremonie, crematie en bijzetting van de urne of asverstrooiing, de diensttoegangen voor het personeel en het parcours van recreanten met elkaar worden gecombineerd zonder dat er vervelende situaties tussen rouwenden en ‘toeristen’ kunnen
ontstaan. Daartoe ontwikkelden de architecten in de langsrichting van het gebouw een
noordelijke en zuidelijke passage in de vorm van een overdekte openluchtgaanderij die
aan de noordzijde de meest publieke ontsluiting van het terrein organiseert en aan de
zuidzijde de ceremonieruimten met elkaar verbindt en de verbinding maakt naar de
eetruimten voor de rouwende families. Strategisch in heel het circulatiepatroon is de
toegang tot het gebouw vanuit het parkeerbos. Deze passage door het moeras komt uit
op een open overdekte ruimte die het cafetariagedeelte aan de kop van het gebouw
scheidt van de ceremoniële ruimten met de grote en de kleine aula, de wachtkamers en
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section at one end of the building from the ceremonial spaces with the large and the
small halls, the waiting rooms and the ceremonial spaces of the cremation hall.
Internally, a large, wide, slightly descending corridor brings the visitor past the
reception secretariat, the large hall and the small hall. From this corridor visitors
arrive at a waiting area in line with the large and small halls. The family waits here
until the preceding service is complete. The large wooden doors make it possible to
combine this waiting area with the hall, so considerably increasing the latter’s capacity. The large hall and the small hall each have a specific spatial arrangement supported by a specific illumination effect. In the large hall, visitors sits on rows of benches
as in a classic Roman basilica; the slightly sloping floor ensures that everyone has a
view of the coffin at the front in a spot marked by zenithal light. The arrangement
in the small hall is concentric and thus more intimate, and is organized around the
centrally placed coffin.
In the competition portfolio, the architects included a reference image to the concrete architecture of Juliaan Lampens. Lampens, who developed an utterly individualistic sculptural concrete architecture in Flanders in the s, understandably
receives an accolade in this crematorium by Coussée & Goris and RCR Arquitectes.
As in Lampens’ Vandenhaute House, where daily culinary activity was made transcendant by throwing zenithal light on the worktop through suspended concrete
‘veils’, the architects here powerfully accentuate the ritual significance of cremation
by cutting light slits into the walls to admit oblique light, and by introducing
zenithal light-catchers to create a serene, sacral space.
The ritualization of space and the sequences that are staged for that purpose go
along with a gradual increase of intimacy and privacy built into the design of the crematorium space. The spatial separation of the arrival of the coffin and the cremation
itself, which takes place on an underground floor, typifies the discretion with which
the building was designed. Each stage in the cremation ceremony has an explicit
spatial counterpart, so that each person present, regardless of ideological or religious
background, may experience the distinction and dignity associated here with the
treatment of death. It is not without reason that the architects cite Junichiro
Tanizaki’s In Praise of Shadows15 Tanizaki excels in his keen eye for the values of traditional Japanese culture which are under threat in contemporary Japan due to the
process of Westernization that followed the Second World War. In his book, Tanizaki
draws attention to the complex emotions which prevail in the ‘realm of shadows’ and
which offer a much better answer to the condition humaine than the dazzling light cast
on life by Modernity.

de ceremonieruimten van de crematiezaal.
Intern brengt een grote, brede, lichtjes afdalende gang de bezoeker langs het onthaalsecretariaat en respectievelijk de grote en kleine aula. De bezoekers komen vanuit
deze gang in een wachthal in het verlengde van de aula’s. Hier wacht de ene familie tot
de dienst van een vorige familie is afgelopen. Deze wachthal kan dankzij grote houten
deuren ook bij de aula worden gevoegd waardoor de capaciteit hiervan aanzienlijk uitbreidt. De grote aula en de kleine aula krijgen elke een specifieke ruimtelijke opstelling
die door een specifieke lichtwerking ondersteund wordt. In de grote aula zitten de
mensen, zoals in een klassieke Romeinse basilica, in banken achter elkaar; een licht hellende vloer zorgt ervoor dat iedereen de plaats van de kist vooraan kan zien, en deze
plaats wordt door zenithaal licht gemarkeerd. De opstelling in de kleine aula is concentrisch en dus intiemer, en georganiseerd rond de centraal opgestelde kist.
In de wedstrijdbundel hebben de architecten een referentiebeeld van de betonarchitectuur van Juliaan Lampens opgenomen. Lampens, die in de jaren  in Vlaanderen
een uiterst eigenzinnige en sculpturale betonarchitectuur ontwikkelde, krijgt in dit
crematorium van Coussée & Goris en RCR Arquitectes zonder meer een eerbetoon.
Zoals Lampens in de woning Vandenhaute het dagelijkse kookgebeuren transcendeerde door via hangende beton-‘voiles’ zenithaal licht op het werkvlak te werpen, net zo
onderstrepen de architecten krachtig de rituele betekenis van de crematie door het uitsnijden van lichtsleuven in de wanden ten behoeve van strijklicht, en door het introduceren van zenitale lichtvangers voor een serene sacrale ruimte.
Het ritualiseren van de ruimte en de sequensen die daartoe worden opgebouwd,
gaan samen met een graduele toename van intimiteit en privacy, die ten aanzien van de
crematieruimte werd ingebouwd. Ook de ruimtelijke opsplitsing van de binnenkomst
van de kist en de eigenlijke verbranding, die plaatsgrijpt in een ondergrondse verdieping, tekent de discretie waarmee het gebouw werd ontworpen. Elke stap in de crematieceremonie krijgt een uitgesproken ruimtelijke vertaling waardoor elke mens, los van
zijn of haar ideologische of confessionele achtergrond, in dit gebouw de voornaamheid
en waardigheid vindt die met de omgang met de dood gepaard gaat. Niet zonder reden
citeren de architecten Junichiro Tanizaki15 en zijn In Praise of Shadows. Meer dan wie
ook heeft Tanizaki oog voor de waarden van de traditionele Japanse cultuur die in de
hedendaagse Japanse maatschappij verloren dreigen te gaan onder druk van de verwestering na de Tweede Wereldoorlog. In zijn Lof van de schaduw vestigt Tanizaki de aandacht op de complexe gevoelens die in het ‘rijk van de schaduw’ bestaan en die een veel
beter antwoord bieden op de condition humaine dan het verblindende licht dat de
moderniteit werpt op de dingen des levens.

15. Junichiro Tanizaki, In Praise of Shadows …

15. Junichiro Tanizaki, In Praise of Shadows …
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We found beauty not in the things itself
But in the patterns of shadows,
The light and the darkness,
that one thing against another creates

We found beauty not in the thing itself
But in the patterns of shadows,
The light and the darkness,
that one thing against another creates
That the architects wish to draw our gaze to the patterns made by shadows and the
way shadows bind, if temporarily, everything together, illustrates their constant concern to link architecture to life itself. In this sense, their architecture exudes a kind of
religiosity. The etymological roots of the word religion in any case go back to the
Latin religare, to bind or unite. This religious undertone is certainly appropriate to a
crematorium, for this place, this ultimate place where the human body transforms to
dust, touches on human existence. This is the preeminent place where architecture
must be able to reconcile time and space, or at least must make an effort to give shape
to that time and space in a single action, a single expression.
In the Hofheide crematorium, Coussée & Goris and RCR Arquitectes show that
role of architecture is far from played out. The oeuvre of Coussée & Goris had
already shown signs of an architecture that tends to pure spatial expression, for
example in the competition design for the School of Arts in Aalter and the manege
in Sint-Jan-in-Eremo — an architecture that moves liberally between rhythm and
repetition, between order and surprise. In short, an architecture of freedom.
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Dat de architecten ons willen doen kijken naar de patronen die schaduwen veroorzaken en naar de manier waarop de schaduw, tijdelijk weliswaar, alles met alles verbindt, illustreert hun niet aflatende bekommernis om architectuur te verbinden met
het leven zelf. In die zin spreekt uit deze architectuur een soort religiositeit. Het woord
‘religie’ gaat etymologisch trouwens terug op religare wat ‘verbinden’ betekent. Die
religieuze betekenis is zeker in het geval van een crematorium op zijn plaats, want deze
plek, deze ultieme plek waar het menselijk lichaam tot stof transformeert, raakt de
existentie van de mens. Dit is dé plaats waar architectuur in staat moet zijn om tijd en
ruimte met elkaar te verzoenen, of op zijn minst een poging moet ondernemen om die
tijd en ruimte in één daad, in één expressie vorm te geven.
Met het crematorium Hofheide laten Coussée & Goris, in samenwerking met RCR
Arquitectes, zien dat de rol van architectuur verre van uitgespeeld is. Binnen het oeuvre van Coussée & Goris waren er, onder meer met het prijsvraagontwerp voor de academie in Aalter en de manege in Sint-Jan-in-Eremo, reeds tekenen van een architectuur die naar een pure ruimtelijke expressie neigt, die zich vrij beweegt tussen ritme
en herhaling, tussen orde en verrassing. Kortom, een architectuur van de vrijheid.



EEN REQUIEM



EPILOOG
‘Een consistent zijnde, geslaagde schepping, door en door. In de
ene zit een andere, in de grotere een kleinere, en zo ook alle
volgende, de derde, vierde, verdere. Een fuga, inwaarts draaiende. Een echo, vormende een koor…’ Bestaat er een mooiere
conclusie over het oeuvre van Coussée & Goris Architecten?
Het besloten liggen van de schuur in het landschap, het landschap in het geheugen, het geheugen in de herinnering, de herinnering in de herhaling, de herhaling in het unieke, het unieke in
het contrapunt, het contrapunt in de herhaling, de herhaling in
de herinnering, de herinnering in de geschiedenis, de geschiedenis in het hedendaagse, het hedendaagse in het landschap, het
landschap in het kantoor, het kantoor in de schuur, de schuur in
het huis, het huis in de schuur…

EPILOGUE
‘At peace, at peace, internally at rest. Inside it, there’s a smaller
one of undiminished worth; the second holds a third one, the
third contains a fourth: a centripetal fugue, polyphony compressed... Could a lovelier conclusion be drawn about the oeuvre
of CoussÈe & Goris Architects? A barn nestling within the
landscape, the landscape in the recollection, the recollection in
the memory, the memory in repetition, the repetition in the
unique, the unique in counterpoint, the counterpoint in repetition, the repetition in memory, the memory in history, the history in the contemporary, the contemporary in the landscape,
the landscape in the office, the office in the barn, the barn in
the house, the house in the barn…

Brussel, mei  ⁄ Brussels, May 
Koen Van Synghel





fabriek/factory

Fractal, Roeselare
(‒)
ligging
Populierstraat 
 Roeselare
ontwerp

uitvoering
‒
opdrachtgever
Trade-light BVBA
ingenieur stabiliteit
Studiebureau Van De Walle NV.
oppervlakte
 m2
nominaties
Staalbouwprijs 
onderscheidingen
Tweejaarlijkse Architectuurprijs
Provincie West-Vlaanderen 
fotografie
Wim Van Nueten

L I J S T VA N D E W E R K E N
LIST OF WORKS

fabriek/factory

Soubry, Moen
(2002–2002)
ligging
Verzetslaan 15
8552 Moen
ontwerp
2002
uitvoering
2002
opdrachtgever
Frank Soubry BVBA
medewerker
Ine Temmerman
ingenieur stabiliteit
Stedec NV.
oppervlakte
600 m2





nominaties
Awards van de Belgische Architectuur 
fotografie
Wim Van Nueten, Vercruysse & Dujardin

kantoor/office

Bacob, Dendermonde
(‒)
ligging
Kerkstraat 64-66
9200 Dendermonde
ontwerp
1995
uitvoering
‒
opdrachtgever
BACOB Bank CV.
medewerker
Ghislain Lams
ingenieur stabiliteit
Arcad BVBA
ingenieur technieken
De Klerck engineering NV.
oppervlakte
550 m2
nominaties
Awards van de Belgische Architectuur 2000
onderscheidingen
Provinciale Prijs voor Architectuur
Oost–Vlaanderen 1999
fotografie
Wim Van Nueten

kantoor/office

WTC- toren, Brussel
(‒)
ligging
Koning Albert II laan 30
1000 Brussel
ontwerp
2000

uitvoering
2000 - 2001
opdrachtgever
Artesia Banking Corporation
medewerker
Martine De Waele
ingenieur technieken
Axima NV.
oppervlakte
1500 m2
fotografie
Wim Van Nueten, Marie-Françoise Plissart

geheugen/memory

Fabriekspand, Roeselare
(‒)
ligging
Veldstraat 59
8800 Roeselare
ontwerp
1995
uitvoering
1996 - 1997
opdrachtgever
Guy & Ann Van Canneyt - Bongers
medewerker
Xaveer Claerhout
ingenieur stabiliteit
Stedec NV.
oppervlakte
2760 m2
onderscheidingen
Benelux Trofee thermisch verzinken 1997
Bedrijfsgebouw van het jaar 1999
fotografie
Verne

geheugen/memory

Vleeshuis, Gent
(2001–2002)
ligging
Groentemarkt 7

9000 Gent
ontwerp
2001
uitvoering
2001 - 2002
opdrachtgever
EROV
medewerkers
Ine Temmerman, Niek Capoen
ingenieur stabiliteit
Studiebureau Mouton BVBA
ingenieur technieken
V.K. Engineering NV.
oppervlakte
216 m2
nominaties
Lensvelt De Architect Interieurprijs 2002
Staalbouwprijs 2002
Selectie Luxemburg Mies Van De Rohe Award
2003
onderscheidingen
Benelux Prijs voor thermisch verzinkt staal 2003
fotografie
Wim Van Nueten

ingenieur technieken
De Klerck engineering NV.
oppervlakte
2845 m2
onderscheidingen
Awards van de Belgische Architectuur 2002
fotografie
Wim Van Nueten, Marie-Françoise Plissart

school/school

Kunstencentrum, Aalter
()
ligging
Boomgaardstraat
9880 Aalter
ontwerp
2004
opdrachtgever
Gemeente Aalter
(met tussenkomst van de Vlaamse Bouwmeester)
medewerkers
Griet Ollivier, Emanuel Verstraete, Floris De
Bruyn
landschapsconcept
Atelier Veldwerk, Rudy J.Luijters
ingenieur stabiliteit
Ney & partners NV.
ingenieur technieken
V.K. Engineering NV.
ingenieur akoestiek
Daidalos BVBA
oppervlakte
7600 m2

school/school

Sint-Lucas architectuurschool,
Brussel
(‒)
ligging
Paleizenstraat 65-67
1030 Brussel
ontwerp
1996
uitvoering
1997 - 1999
opdrachtgever
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur, campus Sint-Lucas
Brussel
medewerkers
Ghislain Lams, Frank De Raes,
Robin Von Winckelman
ingenieur stabiliteit
Arcad BVBA



serre/glass house

’t Casteelken, Rumbeke
(2002–2004)
ligging
St. Petrus- & Paulusstraat 2
8800 Rumbeke - Roeselare
ontwerp
2002-2003



uitvoering
2003-2004
opdrachtgever
Meubelen ’t Casteelken NV.
medewerkers
Martine De Waele, Bart Mahieu, Douwe Wieërs
ingenieur stabiliteit
Stedec N.V.
oppervlakte
105 m2, gevelontwikkeling 1000 m2
nominaties
Nominatie Staalbouwprijs 2004
Nominatie Prijs thermisch verzinken
Belgian Building Awards 2005
fotografie
Wim Van Nueten

serre/glass house

Transfosite, Zwevegem
(2005–…)
ligging
Paul Ferrardstraat
8550 Zwevegem
ontwerp
2005-2006
uitvoering
2006 opdrachtgever
Intercommunale Leiedal
(met steun van het Europees Fonds voor
Regionale ontwikkeling)
medewerkers
Griet Ollivier, Emanuel Verstraete,
Floris De Bruyn
samenwerking architectuur
Piet & Pol Sileghem
landschapsconcept
Atelier Veldwerk, Rudy Luijters & Onno Dirker
oppervlakte
10 ha.

huis/house

straat/street

Woning Bonte, Sint-Martens-Latem

Lindelei+Katoenspinnerij, Gent

(1998–2000)

(2000–2006)

ligging
Paalsteen 8
9830 Sint-Martens-Latem
ontwerp
1998
uitvoering
1999 - 2000
opdrachtgever
Katrien Bonte
medewerkers
Niek Capoen , Wim Lahousse
ingenieur stabiliteit
Arcad BVBA
oppervlakte
240 m2
fotografie
Wim Van Nueten

ligging
Lindelei 9 +
Napoleon Destanbergstraat 7 en 11
9000 Gent
ontwerp
2000 - 2003
uitvoering
2003 - 2006
opdrachtgever
Canal Properties NV.
medewerkers
Martine De Waele, Sophie Watelle
ingenieur stabiliteit
Studiebureau Mouton BVBA
oppervlakte
2075 m2
nominaties
Provinciale Prijs voor Architectuur van de
Provincie Oost-Vlaanderen 2005
Belgian Building Awards 2006
fotografie
Wim Van Nueten

huis/house

Kantoor Bamelis, Kindt & Co,
Kortrijk

336 m2
nominaties
Architectuurprijs Stad Leuven 2004
onderscheidingen
Publieksprijs Stad Leuven 2004
fotografie
Wim Van Nueten

landschap/landscape

Jeugd- en Natuurdomein
De Hoge Rielen, Kasterlee
(2001–2002)
ligging
Molenstraat 62
2460 Kasterlee
ontwerp
2001 - 2002
opdrachtgever
De Vlaamse Gemeenschap,
Cultuur investeringsfonds
(met tussenkomst van de Vlaamse Bouwmeester)
medewerker
Douwe Wieërs, Andre Spies
landschapsconcept
Rudy J. Luijters
ingenieur grondwatertechnieken
Jos Van Steenwinkel
ecoloog
Erik Rombaut
oppervlakte
230 ha.

(1998–2000)
straat/street
ligging
Engelse Wandeling 76
8500 Kortrijk
ontwerp
1998
uitvoering
2000
opdrachtgever
Bamelis, Kindt & Co bvba
medewerker
Frederik Pauwels
ingenieur stabiliteit
Arcad BVBA
oppervlakte
335m2
fotografie
Wim Van Nueten

Frederik Lintsstraat, Leuven
(2000–2003)
ligging
Frederik Lintsstraat 34
3000 Leuven
ontwerp
2000
uitvoering
2001 - 2003
opdrachtgever
Dirk en Ines Van Den Bogaert - Vandenbussche
medewerkers
Ghislain Lams, Martine De Waele, Luc Binst
ingenieur stabiliteit
studiebureau Guy Mouton BVBA
oppervlakte



landschap/landscape

Jeugd- en Recreatiedomein
De Boerekreek, Sint-Jan-in-Eremo
(2003–2007)
ligging
Sint Jansstraat 142
9982 Sint-Jan-in-Eremo
ontwerp
2003
uitvoering



2005 - 2007
opdrachtgever
Provinciebestuur Oost Vlaanderen
medewerkers
Martine De Waele, Frank De Raes,
Tomá_ Dole_al
ingenieur stabiliteit
studiebureau Guy Mouton BVBA
ingenieur technieken
De Klerck engineering NV.
oppervlakte
2 ha.
fotografie
Coussée & Goris
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Crematorium Hofheide, Holsbeek
(2006-…)
ligging
Jennekensstraat
3220 Holsbeek
ontwerp
2006
uitvoering
2007 - 2009
opdrachtgever
Intergemeentelijke samenwerking IGS Hofheide
medewerkers
C&G architecten: Floris De Bruyn,
Griet Ollivier, Dries Vens, Hana Vojtová
RCR arquitectes: Mario Cottone, Kaoru Fujii,
Louise Bjerregaard, David Delarue,
Alexander Heck
ingenieur stabiliteit
studiebureau Guy Mouton BVBA
ingenieur technieken
V.K. Engineering NV.
ingenieur akoestiek
Daidalos BVBA
oppervlakte
36 ha

Ralf COUSSEE

Klaas GORIS

° Roeselare

°

 ‒  architectuurstudies aan Sint Lucas
Hoger Architectuurinstituut te Gent
 ‒  medewerker architect Rob Krier
aan de Technische Universiteit te Wenen (A)
 ‒  medewerker van architecten
Hermann & Valentiny te Wenen (A)
en te Remerchen (L)

BIOGRAFIE

Brussel

 ‒  architectuurstudies aan Sint Lucas
Hoger Architectuurinstituut te Brussel
 ‒  architectuurstudies aan Politecnico
Hogeschool te Milaan (I)

studiebeurs en lid van de stichting
Andrea Palladio te Vicenza (I)
 ‒  medewerker van architect Ivano Gianola
te Mendrisio, Ticino (CH)
 ‒  gastdocent aan de Academie
van Bouwkunst te Tilburg (NL)
 ‒  docent architectuur aan de
Hogeschool voor Wetenschap
en Kunst , Departement Architectuur
Sint Lucas Brussel en Gent

MEDEWERKERS / COLLABORATORS
Jan Baes
Niek Capoen
Frank De Raes
Tomá? Dole?al
Bart Mahieu
Christine Remen
Ine Temmerman
Dries Vens
Robin Von Winckelman

BIOGRAPHY

Luc Binst
Xaveer Claerhout
Martine De Waele
Wim Lahousse
Griet Ollivier
Andre Spies
Stefaan Tiberghien
Emanuel Verstraete
Sofie Watelle

Martine Callewaert
Floris De Bruyn
Brigitte D’Hoore
Ghislain Lams
Frederic Pauwels
Peter Swinnen
Steven Van Bergh
Hana Vojtová
Douwe Wieërs

ARCHITECTUURWEDSTRIJDEN / COMPETITIONS
1996
1998

2000
2000
2002

2002
2003

2005





Wijkcentrum in Bonheiden-Rijmenam
weerhouden team en opdracht tot realisatie. Niet gerealiseerd.
Verbouwing van een oude textielfabriek tot een cultureel centrum voor Roubaix (F)
weerhouden team en opdracht tot realisatie. Niet gerealiseerd.
VRT omroepgebouw Radio 2 te Hasselt en Kortrijk
Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse producten in XV de eeuws Groot Vleeshuis te Gent
weerhouden team en opdracht tot realisatie. Uitgevoerd.
Bouwen van 40 koopwoningen en 38 sociale huurwoningen te Amsterdam (NL)
weerhouden team en opdracht tot realisatie. Niet gerealiseerd.
Strategisch plan tot opstellen van masterplan domein Hoge Rielen te Kasterlee
Loods voor het scheepswezen te Schoten
Masterplan voor Groenigemuseum te Brugge
2° prijs.
Strategisch plan tot opstellen van masterplan De Brakke Grond te Amsterdam (NL)
weerhouden team en opdracht tot realisatie. Nog niet gerealiseerd.
Provinciaal sport- en recreatiecentrum De Boerekreek te Sint Jan in Eremo
weerhouden team en opdracht tot realisatie. In uitvoering.
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium te Vilvoorde
weerhouden team en opdracht tot realisatie. Niet gerealiseerd.
Kunstencentrum te Aalter
Kunstencentrum ‘BUDA’ te Kortrijk
Masterplan voor reconversie van de electriciteitscentrale te Zwevegem. i.s.m. P. & P. Sileghem
weerhouden team en opdracht tot gedeeltelijke realisatie. In uitvoering.

2006

Crematorium Hofheide te Holsbeek i.s.m. RCR ARANDA PIGEM VILALTA arquitectes
weerhouden team en opdracht tot realisatie.
Uitbreiding kantoren Leiedal te Kortrijk

SELECTIE VAN PUBLICATIES / SELECTED BIBLIOGRAPHY

ONDERSCHEIDINGEN / AWARDS

1987
1988
1990
1994

1993

1996

1993
1995
1995
1997
1998
1998
1999
2000
2000

2000
2002
2002
2002
2002
2003
2003

2004

2004
2005
2005
2005
2006

Belgian Architectural Awards 1993
Winnaar in de categorie Openbare gebouwen met BACOB-bankkantoor, Staden.
Speciale vermelding in de categorie Verbouwingen met reconversie van een Brabantse hoeve, Meise.
Bedrijfsgebouw van het jaar” 1993 / TRENDS
Nominatie met BACOB-Bankkantoor, Staden.
Euro Architectural Awards 1995
Speciale vermelding in categorie Openbare gebouwen : ingenieursbureau, Rumbeke / Roeselare.
Bedrijfsgebouw van het jaar” 1995/ TRENDS
Nominatie met ingenieursbureau, Rumbeke / Roeselare.
Benelux Trofee voor Thermisch Verzinkt Staal 1997
Winnaar met verbouwing van een oude textielfabriek tot evenementenhal, Roeselare.
Staalbouwprijs 1998
Nominatie met Productiehal Fractal, Roeselare.
Provinciale prijs voor architectuur voor de provincie West-Vlaanderen.
Winnaar met BACOB-Bankkantoor, Oostnieuwkerke.
Bedrijfsgebouw van het jaar 1999
Winnaar met evenementenhal “Fabriekspand”, Roeselare.
Provinciale prijs voor architectuur voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Winnaar met bankkantoor, Dendermonde.
Awards van de Belgische Architectuur 2000
Nominatie in de Categorie Prijs voor de reconversie van een oud gebouw met eigen bureau, Gent.
Nominatie in de Categorie Prijs voor het bedrijfsgebouw van het jaar met bankkantoor, Dendermonde.
Provinciale prijs voor architectuur voor de provincie West-Vlaanderen.
Winnaar met Productiehal Fractal, Roeselare.
Awards van de Belgische architectuur 2002.
Winnaar met Sint Lucas Architectuurschool, Brussel.
Lensvelt De architect Interieurprijs 2002.-NL
Nominatie met Promotiecentrum voor Oost-Vlaanderen,Gent.
Staalbouwprijs 2002.
Nominatie met Promotiecentrum voor Oost-Vlaanderen,Gent.
Mies Van Der Rohe Award 2003.
Officiële selectie met Promotiecentrum voor Oost-Vlaanderen,Gent.
Benelux Prijs voor Thermisch Verzinkt Staal 2003.
Winnaar met Promotiecentrum ‘Groot Vleeshuis’, Gent.
Awards van de Belgische Architectuur 2003
Nominatie in categorie bedrijfsgebouw van het jaar met schrijnwerkerij Soubry, Moen.
Nominatie in categorie Energie Award met woning, Wilrijk.
Architectuurprijs stad Leuven 2004
Winnaar van de prijs van de publieksjury met appartementsgebouw in F. Lintsstraat, Leuven
Nominatie in de prijs van de vakjury met appartementsgebouw in F. Lintsstraat, Leuven
Staalbouwprijs 2004.
Nominatie met meubelwarenhuis ’t Casteelken, Rumbeke.
Belgian Building Awards 2005.
Nominatie met meubelwarenhuis ’t Casteelken, Rumbeke.
Benelux Prijs voor Thermisch Verzinkt Staal 2005.
Nominatie met meubelwarenhuis ’t Casteelken, Rumbeke.
Provinciale prijs voor architectuur voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Nominatie met stedenbouwkundig complex met stadswoningen, Gent.
Belgian Building Awards 2006.
Nominatie met stedenbouwkundig complex met stadswoningen, Gent.

1997
1998

1999

2000
2001

2002

2003

2004

2005
2006





Catalogus “Jonge architecten in België”, Stichting Architectuurmuseum
De Architect, januari ‘88, (NL)
Catalogus “Jonge Architecten (in Vlaanderen)” Stichting Architectuurmuseum
Catalogus “Mein Erstes Haus”, De Singel, Antwerpen
Jaarboek Vlaanderen 1990-1993
Architektur Aktuell nr 187-188, Wenen (AU)
Jaarboek Vlaanderen 1994-1995
Catalogus “Arquitectura de Flandes”, Barcelona (ES)
Vlaanderen Nieuwe Architectuur, Prisme Editions
Jaarboek Vlaanderen 1996-1997
Architektur Aktuell, Wenen (A)
Vlaanderen, jaargang 47, n°3,
Architectural showcase - Single-family Houses (SP)
Bausubstanz nr. 2/99, (D)
Architektur Aktuell, Wenen (AU)
De Architect, jaargang 30, november 1999 (NL)
Bausubstanz, nr. 10/99, (D)
Jaarboek Vlaanderen 1998-1999
New Working Spaces ed. LINKS, Barcelona (ES)
België Nieuwe Architectuur, Prisme Editions
Architektur Aktuell nr.1-2 / 2002, Wenen (AU)
De Architect Interieur, nummer 6, november 2001 (NL)
Architektur Aktuell nr.1-2 / 2002, Wenen (AU)
De Architect, jaargang 33, maart 2002 (NL)
A dato, jaargang 1,nummer 1, februari 2002 (LUX)
Jaarboek Vlaanderen 2000-2001
Architectural Record, september 2002 (USA)
AMC Le Moniteur architecture, nr.128, october 2002 (F)
A+, nr 178, october - november 2002
De Architect, jaargang 33, nr 9, november 2002 (NL)
Atlas Fascikel 2, Hedendaagse architectuur in Zuidelijk West-Vlaanderen
Detail in architectuur, december 2002 (NL)
Bauwelt, nummer 9/03, 94ste jaargang, februari 2003 (D)
A+U, mei 2003 (J)
Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, 2003
Architektur+Wettgewerbe, nummer 195, september 2003 (D)
ACHTERGROND 01, vai 2003, Bedrijfsgebouwen, Tussen voorschriften en verleiding
A dato, nummer 4/03, december 2003 (LUX)
Staal-Acier, nr.3, juni 2004
d’A, nr.138, juni–juli 2004 (F)
De Architect, jaargang 35, juni 2004 (NL)
A+, nr 188, juni-juli 2004-08-31
L’Architecture d’aujourd’hui, nr 353, augustus 2004 (F)
De Architect, jaargang 35, november 2004 (NL)
d’A, nr.142, december 2004 (F)
A dato,nummer 02/04, 2004 (LUX)
Arquitectura Viva, nr. 96, (ES)
Staal-Acier, nr.7, juni 2005
Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, 2005
d’A, nr.155, mei 2006 (F)
d’A, nr.156, juni-juli 2006 (F)
Jaarboek Vlaanderen 2004-2005
Architectuurpublicatie Leuven 2002-2006

TENTOONSTELLINGEN
1987
1988
1991

1993
1994
1996
1997
1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004

“Jonge architecten in Belgie”,
19.12.87 - 28.2.88, Museum voor Sierkunst, Gent
“Jonge architecten in Belgie, de selekties van 85-86-87 van de SAM”,
8.03.88 - 3.04.88, De Singel, Antwerpen
“Jonge architekten in Vlaanderen”,
14.12.90 - 17.2.91, Huis Gruuthuuse, Gent
“Jonge architekten in Vlaanderen”,
9.03.91 - 21.04.91, Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam (NL)
“Recent werk van jonge Vlaamse ontwerpers”,
26.01.93- 6.03.93, De Singel, Antwerpen
“Recent werk van jonge Vlaamse ontwerpers”,
10.09.94- 30.10.94, De Brakke Grond, Amsterdam (NL)
“Rijkdom van de Eenvoud - Hedendaagse Architectuur in Vlaanderen”,
17.12.96 - 06.02.97, Fondation pour l’architecture, Brussel
“Arquitectura de Flandes - Architectuur uit Vlaanderen”,
03.10.97 - 28.10.97, Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, Barcelona (SP)
“Natuur, architectuur, structuur” - Ontmoetingen Frankrijk, België, Nederland”,
10.05.1998 - 28.06.98, Villa Eksternest, Roeselare 1998
“Jaarboek Architectuur in Vlaanderen 1996-1998 “,
09.09.98 - 18.10.98, De Singel, Antwerpen
“Plan 99”- Forum aktueller Architektur in Köln,
24.09.99 - 01.10.99, Architektur aus Flandern - Bulo Showroom, Köln (D)
“5 X A” - Vijf maal architectuur Vlaanderen,
30.03.00 - 15.05.00, Museum voor Sierkunst en Vormgeving, Gent
“Architectuurprijs West - Vlaanderen”
19.12.01 - 10.02.02, Groeningekapel, Kortrijk
“Architectuurprijs West - Vlaanderen”
15.02.02 - 31.03.02, Provinciaal Hof, Brugge
“Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen”
29.11.03 – 29.02.04, Venitiaanse Gaanderijen, Oostende
“Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen”
07.03.04 – 02.05.04, Broelmuseum, Kortrijk

SELECTIE VAN PROJECTEN / SELECTION OF PROJECTS
1990 - 1992
1990 - 1993
1992 - 1994
1996 - 1996
1995 - 1998
1996 - 1997
1996 - 1999
1997 - 1998
1998 - 2000
1998 - 2000
1998 - 2000
2000 - 2001
1998 - 2002
2000 - 2002
2000 - 2006
2001 - 2002
2002 - 2004
2002 - 2003
2002 - 2007
2004 - 2005

Bankkantoor Bacob, Staden
Bankkantoor Bacob, Oostnieuwkerke
Ingenieursbureau, Roeselare - Rumbeke
Bankkantoor Bacob, Beveren-Waas
Bankkantoor Bacob, Dendermonde
Evenementenhal ‘Fabriekspand’, Roeselare
Architectuurinstituut Sint Lucas, Brussel
Bedrijfsgebouw Fractal, Roeselare
Villa 9802, St. Martens Latem
Bankkantoor BBL met appartementen, Heverlee
Fiscalistenkantoor Bamelis, Kindt en C°, Kortrijk
Directiekantoren Artesia-Bank, World Trade Center, Brussel
Appartementsgebouw, Leuven
Inrichting van Groot Vleeshuis (15de eeuw) tot promotiecentrum van Oost-Vlaanderen, Gent
Verbouwing van een oude stadsdrukkerij tot stadswoningen, Gent
Inrichten van lobbyruimten en inkomhal Artesia-Bank, World Trade Center Brussel
Bouwen kantoren Coussée-Bostoen, Roeselare
Reconversie van meubelwarenhuis ’t Casteelken, Roeselare
Bouwen van bedrijfsgebouw en burelen Modular, Roeselare
Masterplan





