
Kortrijk Stadsontwikkeling 

'De troef van Kortrijk is 
kleinschaligheid' 
Twee jonge architecten uit Kortrijk, Wouter Cannie en Nicolas 
Vandoorne, geven de verloederde Pluimstraat een nieuw gezicht 
Een gesprek over straatlawaai, de Kortrijkse stadsontwikkeling en 
architectuur als poëzie. 'Wij zijn niet de mannen van grote woorden.' 
DOOR JAN JAGERS 

p café wordt vaak gratuit de 
wereld veranderd, maar niet 
alle tooggesprekken blijven 
zonder gevolg. Nicolas Van-
doorne (30) en Wouter Cannie 

(30) hadden elkaar na hun studies in Gent 
uit het oog verloren. Bij een toevallige ont-
moeting een jaar later vonden ze tussen 
pot en pint dat ze toch eens iets samen 
moesten doen. Ze schreven zich in voor 
de architectuurwedstrijd van de Brugse 
beurs Bouwen Wonen Nu. 'We moesten 
een woning ontwerpen op een hoekperceel 
van een typische verkaveling in een kust-
gemeente ' , vertelt Vandoorne. 'Als je 
daarbij de stedenbouwkundige richtlijnen 
volgt, houd je echter geen tuin meer over, 
alleen wat restruimte rond het gebouw. 
Daarom hebben we een zwevende woning 

ontworpen, op een kleine basis, mét zicht 
op een grote tuin.' 

Met dat ontwerp sleepten Vandoorne en 
Cannie in 2003 de publieksprijs in de wacht. 
Ze begonnen het architectenbureau arch-
ID vanuit een omgebouwde slaapkamer in 
Vandoornes woning, die ze ook vandaag 
nog als uitvalsbasis gebruiken. En ze leg-
den de lat meteen hoog. 'Van bij de start 
hadden we de uitgesproken ambitie om 
mee te bouwen aan Kortri jk. Omdat je 
daartoe contacten met beleidsmensen 
nodig hebt, hebben we zelf het initiatief 
genomen en de burgemeester en de sche-
pen van Stedenbouw aangeschreven. Zo 
zijn we in een poule van jonge architecten 
terechtgekomen en konden we deelnemen 
aan een wedstrijd van het Stadsontwikke-
lingsbedrijf Kortrijk (SOK).' 

Wouter Cannie (l.) 
en Nicolas Vandoorne 
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PLUIMSTRAAT 
Het ontwerp van Cannie en 

Vandoorne biedt een betaalbare 
oplossing voor straatlawaai 

en gebrek aan licht en 
buitenruimte. 

'De nood aan grote projecten is 
gelenigd. Nu moeten we Kortrijk 
heropbouwen van onderuit.' 

Intussen zijn jullie aangesteld als een van 
de vier architectenbureaus die de Pluim-
straat en de Slachthuisstraat hertekenen. 
Wat is precies het probleem in die buurt tus-
sen de Veemarkt en de spoorweg? 

WOUTER CANNIE: Zowel de straten als de 
woningen zijn er van een lamentabele kwa-
liteit. Omdat de huizen bovendien heel smal 
zijn, geen buitenruimte hebben en weinig licht, 
is het er niet aangenaam wonen. Nu wonen in 
die buurt vooral kansarmere mensen, terwijl 
je eigenlijk naar een sociale mix moet stre-
ven. Dat doet de stad door er panden op te 
kopen en nieuwe projecten te lanceren. 

NICOLAS VANDOORNE: (snel) En omdat 
we ons als jonge architecten in Kortrijk voor-
al op kleinschalige projecten richten, zijn die 
ons op het lijf geschreven, denk ik. 
Waaruit bestaat jullie opdracht precies? 

CANNIE: Een jaar geleden heeft het SOK 
ons de herwaardering van twee huizen in 
de Pluimstraat (nummer 38 en 40, nvdr) en 
een beluikwoning toegewezen. Het initiële 
plan was om ze te renoveren, maar omdat 
ze in zo 'n erbarmelijke staat verkeerden, 
hebben we in samenspraak met het stads-
ontwikkelingsbedrijf uiteindelijk beslist ze 
af te breken en er nieuwbouw te zetten. 

VANDOORNE: Die huizen hebben alle 
problemen die stadswoningen maar kun-
nen hebben: ze zijn ingesloten door andere 
woningen, zowel aan de zijkanten als 
achteraan, ze staan bloot aan straatlawaai 
en ze hebben geen tuin. 
Intussen zijn jullie ontwerpen klaar. Wat 
zijn daarvan de krachtlijnen? 

CANNIE: Om de bouwkost te drukken en 
omdat we sterk geloven in kleinschalig- • 
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Kortrijk Stadsontwikkeling 

• heid, hebben we twee identieke woningen 
gemaakt in de plaats van één groot, ver-
weven project. 

VANDOORNE: Op de benedenverdieping 
hebben we vooraan een box ingebouwd, 
om het straatrumoer buiten te houden. Die 
box dient tegelijk als bergruimte. Zo kun je 
in een woning zonder garage toch je fiet-
sen stallen. De keuken is beneden, de leef-
ruimte hebben we naar de eerste etage 
gebracht. Zowel voor- als achteraan zijn 
daar grote glaspartijen ingebouwd, zodat 
er langs beide kanten veel licht binnenkomt. 
Zo ontstaat er een gevoel van ruimte en con-
tact met buiten. 

CANNIE: De oude huizen hadden geen 
tuin. Nu is die er wel, op de eerste verdie-
ping. De badkamer en het toilet hebben we 
daaronder geplaatst, omdat die ruimten het 
best zonder daglicht kunnen, en ook om de 
totale oppervlakte van het huis zo groot 
mogelijk te houden. Op de hoogste ver-
dieping zijn twee slaapkamers voorzien 
met daartussenin een bureau. Als optie heb-
ben we daarboven een koepel ingebouwd, 
zodat ook in die werkruimte daglicht valt. 
Met welk budget moesten jullie deze klus 
klaren? 

C A N N I E : (neemtde laptop erbij) 1 3 5 . 0 0 0 

euro per pand, exclusief btw en erelonen. 
Het stadsontwikkelingsbedrijf bekijkt nu 
hoe het de woningen betaalbaar op de 
markt kan brengen, maar volgens ons moe-
ten ze zeker minder dan 200.000 euro 
kosten. Het zijn kwaliteitsvolle woningen 
die sowieso worden gebouwd, maar een 
oppervlakte van ongeveer 120 vierkante 
meter blijft natuurlijk beperkt. 
Jullie project is momenteel een van de vele 
werven in Kortrijk. Hoe evalueren jullie het 
stedenbouwbeleid van de jongste jaren? 

VANDOORNE: Dat beleid steunt op twee 
pijlers. Op het ontwerp van de Italiaanse 
architecten Bernardo Secchi en Paola 
Vigano - de aanleg van een noord-zuid-
as - en op de Leiewerken, die van oost naar 
west lopen. De invloed van de Leiewerken 
is al echt voelbaar. Hoewel de noord-zuid-
as vooralsnog eerder een theoretisch plan 
lijkt, is de ontwikkeling van het Buda-
eiland daarvan toch een concrete realisa-
tie. Die buurt liep leeg, maar de renovatie 
van de Budascoop en de Tacktoren (tot een 
locatie voor onder meer film, tentoon-
stellingen en podiumkunsten, nvdr) brengt 
er nu opnieuw leven in de brouwerij. 

CANNIE: Toch l i j k t het 'kunstenaars-
aura' dat men die w i j k w i l aanmeten van-
daag nog te art i f icieel, te veel van bovenaf 
opgelegd. 

VANDOORNE: Een andere kanttekening 
is dat men volgens het masterplan van Sec-
chi op korte tijd te veel stadsfuncties uit 
het centrum heeft weggerukt en verplaatst 
naar Hoog Kortri jk. Kinepolis, het AZ 
Groeninge en de KULAK had men volgens 
ons beter ondergebracht m de stad en niet 
in de periferie ten zuiden ervan, in een buurt 
waar je niet te voet naartoe kunt. Zo houd 
je de bioscoopbezoekers uit de binnenstad, 
terwijl ze daar anders misschien eerst iets 
zouden gaan eten en nadien een cafeetje 

doen. Hoog Kortrijk uitbouwen is op zich 
niet fout. Het studentenleven wegtrekken 
uit het stadscentrum is dat wel. 
Hoezo? 

CANNIE: Zo leren studenten de stad niet 
echt kennen en appreciëren. En blijven ze 
er na hun studies ook niet vaak wonen. Dat 
is voor Kortrijk een groot probleem. 
Zat het masterplan van Secchi dan fout? 

CANNIE: Masterplanners verliezen soms 
de gebruikers, de mens, uit het oog. 
Waar dan bijvoorbeeld? 

CANNIE: (denkt na) Ik begrijp dat het AZ 
Groeninge in 't Hoge beter bereikbaar is, 
maar zelf zou ik liever in een klein zie-
kenhuis in het centrum liggen dan in een 
gigantisch complex buiten de stad. 

Ook de heraanleg van de Grote Markt 
(in 1999, nvdr) is een gemiste kans, want 

langs de zijkanten, waar alle mensen lopen, 
is maar één rij horecazaken. Doordat aan 
de andere kant auto's geparkeerd staan, zijn 
niet alle kanten betrokken bij de rest van 
het plein. Men had de Grote Markt beter 
meteen helemaal autovrij gemaakt. Het 
winkelcentrum K in Kortrijk bewijst, met 
zijn ondergrondse parking en de ver-
nieuwde invalswegen ernaartoe, dat de auto 
en de stad wel degelijk te verzoenen zijn. 

VANDOORNE: Dat het winkelcentrum er 
nu komt, was trouwens echt wel nodig. 

Kortrijk dreigde stilaan een slaapstad te 
worden. 
Waar liggen volgens jullie de opportuni-
teiten voor de stad? 

CANNIE: Kortrijk heeft de potentie om 
zich verder als woonstad te ontwikkelen, 
meer dan Gent of Brussel bijvoorbeeld. 
De troef van Kortrijk is kleinschaligheid. 
We hebben alle voordelen van een stad, 
een zekere anonimiteit bijvoorbeeld, maar 
in tegenstelling tot andere steden ook nog 
betaalbare eengezinswoningen, mét een 
tuin. 

VANDOORNE: Van binnenuit kun je die 
vaak niet zien, maar dat willen wij ver-
anderen. (lacht) 
Bouwkunde is de grammatica en archi-
tectuur is poëzie, zeggen jullie. Wat bedoe-
len jullie daarmee? • 

'De heraanleg van de Grote Markt 
is een gemiste kans.' 

PRIJSBEEST Een ontwerp voor een zwevende woning op een hoekperceel was 
in 2003 goed voor de publieksprijs op de Brugse beurs Bouwen Wonen Nu. 
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• CANNIE: Dat bouwen meer is dan een 
hoop bakstenen op elkaar zetten. Een con-
structie moet uiteraard functioneel, stabiel 
en duurzaam zijn, maar architecten moe-
ten ook een stap verder durven te gaan. 
Een passiefwoning is als idee bijvoorbeeld 
fantastisch. Maar om er een kwaliteitsvolle 
woning van te maken moe t j e meer doen 
dan alleen de technische vereisten in orde 
brengen. Een goed voorbeeld van archi-
tectuur als poëzie vind ik de Collegebrug 
(de nieuwe wandel- en fietsbrug over de 
Leie, nvdr). Of je ze nu mooi vindt of niet, 
die brug is meer dan alleen maar een ver-
binding van punt a naar b. Wat precies, dat 
is moeil i jk onder woorden te brengen. 
Maar je voelt het als je erover wandelt. 
Wat is jullie ultieme droom of ambitie? 

CANNIE: Hoewel we werken om te 
leven, en niet omgekeerd, zijn we gren-
zeloos ambitieus. We willen blijven groei-
en, meer projecten buiten Kortrijk doen 
ook, maar vooral bijleren en verder evo-
lueren als architect. Het meest houden we 
van woningen, maar we zouden ook wel 
eens graag een groter project ontwerpen. 
Een cultureel centrum of zo, dat is nog 
altijd op mensenmaat. 

KANTOOR 
Het huis van 

Vandoorne, waar 
de twee jonge 

architecten nog 
steeds kantoor 

houden. 

VANDOORNE: Een projec t als K in 
Kortri jk is ons te groot. In de ogen van 
een architect worden gebruikers in zo 'n 
ontwerp een soort ideaaltype. Wij spelen 
liever in op een concreet geval of een 
bepaald gezin. Kleinere projecten zijn 
bovendien leuker omdat ze elkaar snel-
ler opvolgen. 
Jullie willen Kortrijk niet met één bouw-
werk veranderen maar stipsgewijs, door in 
alle woningen meer licht en zicht op groen 
te brengen? 

CANNIE: Inderdaad. Wi j zijn niet de 
mannen van grote woorden of projecten, 
maar we hebben een passie voor archi-
tectuur. Als we eenvoudigweg traditioneel 
zouden bouwen, hadden we al pakken 
meer geld verdiend. Maar wij proberen te 
vernieuwen. Mensen te overtuigen van 
betere, kwaliteitsvollere architectuur. 

VANDOORNE: De nood aan grote pro-
jecten is gelenigd. Nu moeten we Kortrijk 
heropbouwen van onderuit. Huis per huis, 
straat per straat, en buurt per buurt. 0 
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