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De Nacht van de Geschiedenis
Lezing en projectie :

“Het havenhuis in Antwerpen"
Philippe Lemineur (Origin A & E)
Joris Pauwels (Zaha Hadid Architects)
dinsdag 19 maart 2013
om 20.00 uur
Lakenhal
Grote Markt, Herentals
Als algemeen thema voor de elfde Nacht koos het Davidsfonds voor “de vakman”.
Wij vulden dit in door twee architecten op de voorgrond te plaatsen die als hedendaagse
vakmannen de hand hebben in een gedurfd project dat een oud gebouw opwaardeert met een
hypermoderne aanbouw.
De Nacht wordt opnieuw ingericht samen met de Herentalse Geschiedkundige Kring.
De voormalige brandweerkazerne Hoofdwacht Noord aan het Kattendijkdok werd in 1922
gebouwd door stadsarchitect Emiel Van Averbeke (Boerentoren, Grand Bazar,…) die zich
inspireerde op het in 1893 door brand verwoeste Hanzahuis. De kazerne vormt nu de basis van het
nieuwe havenhuis waarin de 500 medewerkers van het Gemeentelijke Havenbedrijf in 2015 hun
intrek zullen nemen.
Architect Philippe Lemineur van het architecten- en ingenieurskantoor Origin Architecture &
Engineering, is verantwoordelijk voor de restauratie van de beschermde oude kazerne. Origin is
gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van monumenten en landschappen. Zij zijn
ondermeer ook betrokken bij de restauratie van de Handelsbeurs in Antwerpen, het Afrikamuseum in Tervuren, het Atomium,…Hij legt uit hoe de restauratie evengoed het erfgoed
respecteert als de nieuwe functies en reglementeringen (duurzaamheid, brandveiligheid, toegang
voor mindervaliden,…) in acht neemt. Origin besteedt bijzondere aandacht aan het behoud van de
kwaliteit van het bestaande en de omkeerbaarheid van interventies.
Architect Joris Pauwels uit Herentals is werkzaam bij het bureau Zaha Hadid Architects in
Londen. Zaha Hadid is bekend voor de originele en dikwijls spectaculaire vormgeving van haar
projecten: musea, concertgebouwen, industriële sites,…waarbij zij de grenzen van materialen en
constructies opzoekt. Van het sensueel lijnenspel in haar ontwerpen maakte ze haar persoonlijke
handtekening waarmee ze reeds tientallen architectuurprijzen in de wacht sleepte.
Joris Pauwels is projectleider van de gedurfde en ongewone opbouw die van het havenhuis, naast
het MAS, een nieuw icoon van de Antwerpse haven moet maken. Hij beschrijft de concepten,
methodes en uitdagingen die bij een dergelijk innovatief gebouw komen kijken. Dankzij de
moderne ontwerptools kan hij ons via een virtuele rondleiding een uitstekend beeld geven van hoe
het toekomstige havenhuis er zal uitzien.
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