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4 Libraries
Mediating the public event in the archive
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Architecture Library - University of Ghent



EEN NIEUW HART VOOR DE VAKGROEP

Gelijkvloers Niveaus 1 & 2
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Het gehele kastenmeubel wordt als een losse structuur in de bestaande 
ruimte geplaatst en is volkomen zelfdragend. Op deze elegante manier wordt 
er omgesprongen met de meest dwingende eisen van monumentenzorg. 
Tegelijkertijd ontstaat er een scherp en mooi onderscheid tussen de originele 
ruimte en zijn specifieke details, en de toevoeging.

De kasten zijn opgebouwd uit reliëfaluminiumpanelen, lichte panelen die grote 
overspanningen aankunnen zonder doorbuigen. De hele structuur is perfect 
modulair en bestaat grotendeels uit identieke kasten, wat mogelijkheden biedt 
voor massaproductie en dus de kosprijs kan drukken.

De verticale draagstructuur bestaat uit staalplaten, voorzien van dragende 
wangen uit 4 mm dik staal (elke meter) die de leggers maar ook de vloeren 
en de bovenliggende kasten kunnen dragen. De rails aan de voorzijde, die het 
functioneren van de hefschuifpanelen mogelijk maken, zijn tevens de dragers 
die last van de vloeren overdraagt op de onderste kast. Het gewicht van de 
kasten is geraamd op 3 ton per meter inclusief de last van de boeken, het skelet 
van de kasten en de gebruikslast op de vloeren. 

De bestaande opbouw van de vloerplaat en fundering van het labolokaal zal 
moeten uitwijzen hoe de kast het best haar lasten afdraagt naar de ondergrond. 
Allicht zou een verzwaring van de bestaande zolen kunnen volstaan, echter, 
vanuit het standpunt van monumentenzorg kiest men misschien beter voor een 
volledig onafhankelijke nieuwe fundering uit mager beton. 

MATERIAAL EN DETAIL

STALEN MACHINE

Bibliotheek Van Abbemuseum, Maarten Van SeverenMaterialenpallet
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TOEKOMST

Een goede bibliotheek heeft nood aan een goede context. Met andere woorden, 
om de bibliotheek van de vakgroep VA&S goed te laten functioneren is het 
noodzakelijk om hem goed in de vakgroep in te bedden. De aanwezigheid 
van een voorruimte tussen bibliotheek en inkomhal is een uitzonderlijke 
mogelijkheid. Door deze ruimte te overdekken met een constructie die 
tegelijkertijd de verticale circulatie verzorgt tussen vakgroep en bibliotheek, 
zijn beiden definitief met elkaar verstrengeld: een onontbeerlijk aspect in het 
functioneren van dee bibliotheek als het hoofd en geheugen van de vakgroep. 

Door deze ingreep wordt de vakgroep plotseling van een nieuwe toegang 
voorzien, met een directe, en evidente relatie met de hoofdingang van het 
Plateaucomplex. Op die manier kan de bibliotheek in zijn verschillende 
gedaantes (als evenementenplek, presentatieruimte, of simpelweg als 
bibliotheek) een cruciale en centrale rol gaan spelen in de aarding van de VA&S 
in het Jozef Plateaugebouw.

We hebben er met ons team voor gekozen een eenvoudige maar bijzondere 
constructieve oplossing voor te ontwikkelen. Door het dak te laten dragen 
door de circulatiecolom mimimaliseren we impact op het monumentale 
gebouw maar maximaliseren we de gebruiksmogelijkheden van de overdekte 
voorruimte van de bibliotheek. Als ad valvas en exporuimte, verzamelruimte 
voor de bibliotheek of voor de vakgroep, en het gezicht voor iedere bezoeker: 
het nieuwe zwaartepunt van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw.
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