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Voorwoord
Dit boek is het resultaat van een afstudeerproces dot van oktober 2006 tot juli 2008 geduurd heeft.
Een proces dot he! best te omschrijven is als leerzaam, boeiend, grillig en soms oak confronterend.
Het is tot stand gekomen door hard te werken, maar vooral oak met de hulp en steun van vele
mensen om me heen. lk wil daarom oak iedereen bedanken die, op welke manier dan oak, zijn
of hoar steentje bijgedragen heeft aan dit project. Zjak Hofman, Maarten Willems, Jouke Post,
bedankt voor jullie constructieve en motiverende begeleidingen. Ad Vermeltfoort (constructief
ontwerpen) en Henk Schellen (bouwfysica), dank voor jullie eenmalige, maar zeer nuttige hulp.
Voor de hulp vanuit Cheratte en omstreken bedank ik Jean-Pierre Lensen, Jacques Chevalier en
de studenten van ISA Saint-Luc in Luik van harte. En ik wil mijn vrienden, ateliergenoten en andere
studiegenoten, in het bijzonder Teun, Maarten, Daan en Thijs bedanken voor aile hulp, leuke
momenten en extra 'begeleidingen' buiten de docenten om. Mark Theijssen, duizend maal dank
voor je prachtige folo's van de Charbonnage. Tot slot goat mijn dank in he! bijzonder uit naar mijn
ouders en Estelle voor hun hulp, steun en verdraagzaamheid, merci beaucoup!
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lnleiding
De fascinatie voor de ru"ine is iets wat ik als kind al gekregen he b. In de zomervakanties gingen we
vaak naar een paradijsachtige camping in het zonnige zuiden van Zwitserland. Aile ingredienten
voor een vakantie van vermaak en ontspanning waren er: een watervaL kleine bergpaadjes en
een idyllisch dorpje vlak bij. Maar wat me misschien wei het meest intrigeerde was wat er a an de
overkant van het smalle weggetje dot longs de camping leidde lag, verscholen in weelderige
begroeiing aan de voet van de berg. In de eerste instantie was door niets te zien, maar als
men er Ianger ronddwaalde kwamen her en der de resten van een lang verlaten steengroeve
tevoorschijn. Mijn oudere broer nom me mee en we zwierven er wat rand. Als ik dan omhoog keek
zag ik de verweerde rotsmassa, die in strakke, kubusachtige vormen over ons heen hing. Zwarte
sporen van de regen .die er in al die jaren was gevallen, tekenden het voorheen bijna perfecte
wit van het gesteente, langzaam het oude Iitteken in de berg camouflerend. De achtergelaten
vierkante brokken steen die her en der lagen tussen de geurende vlinderstruiken waren de enige
getuigen van een tijd, waarin deze plek veel meer menselijke activiteit kende.
Naast dot het een ideale plek was om te spelen, was het vooral een plek die mijn fantasie over
het verleden op hoi deed sloan. De stilte van de plek en de zinderende hitte van de zan die
weerkaatste tegen de witte rotsen zorgde voor een bijzondere sfeer, die ik nergens anders kende.
Die fascinatie voor dit soort verlaten plekken is mij sindsdien altijd bijgebleven.
Sindsdien heb ik al vele ru"ines en verlaten gebouwen bezocht en steeds herbeleef ik dot gevoel
van verlangen weer. Een van die ru"ines, misschien wei de mooiste die ik ooit gezien heb stoat in
Cheratte, vlak over de Nederlands-Belgische grens onder Maastricht. Het is een in 1977 plotseling
verlaten steenkoolmijn, waar alles nag vrijwel ligt zoals het toen achtergelaten is. Hekken zorgen
ervoor dot je er niet makkelijk in komt en dot er dus oak niet veel van de oorspronkelijke stoat
aangetast kan worden. De sfeer op die plek is dan oak ongekend en vele 'urban explorers' zullen
het met me eens zijn.
Maar sinds ik door in Cheratte geweest ben heb ik oak de keerzijde van zo'n verlaten plek leren
kennen. De directe omgeving van de voormalige steenkoolmijn leeft namelijk in grate armoede
sinds de sluiting en zien de enorme schachttorns die boven het dorpje uitreiken als een stempel
die op hun economische misere drukt. De inwoners van Cheratte hebben een soort haatliefdeverhouding met de mijnsite ontwikkeld. Enerzijds is er nag steeds een gevoel van trots voor de
indrukwekkende bouwwerken, die jaren lang voor hun brood hebben gezorgd, anderzijds worden
ze door de overduidelijke aanwezigheid van diezelfde gebouwen dog in dog uit geconfronteerd
met de sluiting en het letterlijke en figuurlijke verval dot dit met zich meebracht.
Dit is dan oak de aanleiding geweest voor dit afstudeerproject. lk began me of te vragen water
met een dergelijke plek zou moeten gebeuren. Is het niet mogelijk om de bijzondere sensatie die
ik - en vele anderen met mij - door iedere keer weer heb sa men te Iaten goon met een nieuwe
bestemming die het dorp weer zou kunnen doen opleven, waardoor het negatieve aura rand
deze gebouwen weer verandert in een gezamenlijk gevoel van trots?
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Hierover goat dit afstudeerwerk. In de eerste plaats zal de ru'lne aan bod komen en het belong
ervan voor de huidige samenleving. Vervolgens wordt de keerzijde ervan besproken en de
belangrijke vraag die dit project in gang heeft gezet:
Vallen de romantiek en de positieve kanten van de bestemmingsloze ru'lne te rijmen met een
oplossing voor een rooskleurige toekomst voor de directe omgeving ervan?
Dit boek bestaat uit een theoretisch deeL een analytisch deel en een gedeelte waar theorie en
analyse samenkomen en toegepast worden in een nieuwe bestemming en het antwerp ervan
voor de voormalige steenkoolmijn van de Hasard Cheratte.
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Theorie, Essay

De ru"ine en hoar bestemming
Een zoektocht naar de symbiose tussen bestemming en het onbestemde
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Bran: Flickr.com
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Verlaten terreln

Het mooiste van de kermis was niet
het schelle geluid van botsende auto's
het lonkende Iicht, de grijparm
die het horloge miste of de zoete geur
van de suikerspinwagen, maar
de bleke vierkanten in het gras
de afdruk die de kermis op de grasmat
van het park a c hterliet.
En dot ik dan met mijn zusje aan de hand
naar die plek terugkeerde en zei:
'Kijk. door stond de draaimolen,
door de sc hiettent, en hier de jongen
die kaartjes verkocht voor het spookhuis.'

Lernert Engelberls
Uil: 'lvoren loren le huur'.
uilg. De Harmonie 1997
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Her en der rijzen oude induslriegebouwen op als geluigen van de induslriele revolulie en al wal
dol mel zich mee heefl gebrachl. In veel gebieden staan deze gebouwen vaak midden in de
samenleving, waardoor deze dog in dog uit geconfronteerd worden met het verleden, dot niet
altijd even rooskleurig is.
In het kader van verdichting van steden en opwaardering van bepaalde gebieden wordt er veel
gelnvesteerd in deze tak van historisch erfgoed. Er verschijnen loftwoningen in oude pakhuizen,
voormalige industriegebieden worden compleet omgevormd tot recreatiepark en oude machines
worden als "landmark" in een nieuw stedelijk plan verwerkt. De leegstaande industrie wordt meer
en meer benut en uitgebuit leneinde deze vaak lang leegstaande en vervallen plekken op te
waarderen .
'Urban explorers' en fotografen denken door heel anders over. Zij zien juist enkel de, soms ietwat
perverse, soms pure schoonheid van deze verlaten gebouwen. Ze worden er lyrisch van en
tegelijkertijd onpasselijk van het idee dot deze gebouwen zouden worden overgeleverd aan
sloop of herbestemming. Het ontbreken van investeerders in voormalige industrieterreinen of het
uitblijven van een bestemmingsplan voor deze gebieden wordt door hen eerder als een tijdelijke
redding dan als een maatschappelijk probleem gezien.
De strijd tussen verschillende opvattingen over het lot van het erfgoed uit de geschiedenis vindt
overigens niet aileen op het gebied van gebouwen plaats. Het is onderdeel van een constante
evolutie van de visie ten opzichle van de geschiedenis en het nu.
In dit essay zal in de eerste plaats dieper worden ingegaan op de principes achter de ru·lne en
waarom het zo belangrijk is voor onze hedendaagse stedelijke structuur. Vervolgens zal gekeken
worden naar een nieuwe manier om deze ru·lnes te implementeren in onze steeds veranderende
samenleving, zonder enkele van hoar wezenlijke essenties te verliezen. Dit tweede deel zal vooral
in de vorm van een zoektocht worden uitgevoerd, waaruit antwoorden zijn gekomen.
Vervolgens zal ik een conclusie geven in de vorm van een antwoord op de vraag of en, zo ja, hoe
de verschillende behandelde opvattingen over hoe om te goon met het industrieel erfgoed als
ru·lne ook te verenigen zijn in een ontwerpfilosofie.
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De ru'ine
De ru'lne heeft door de hele geschiedenis he en een speciale plek in ons collectieve denken gehad.
Het is een gefragmenteerde getuigenis uit het verleden die veeleer vragen bij ons oproept. dan
antwoorden verschaft. We vinden ru'ines vaak mysterieus en inspirerend en we krijgen er speciale
gevoelens bij. Waar heeft dit mee te maken? Waarom hebben wij deze vreemde aantrekkingskracht
tot de ru'ine? Waf betekent de ru'ine voor ons in deze tijd?
Alvorens te beginnen met een uiteenzetting over de ru'ine moet worden opgemerkt dot het hier
meestal zal goon over de ru'ine in het algemeen. Soms zal die per worden ingegaan op de industriele
ru'ine, die in deze tijd vooral veel in de belangstelling stoat. Dit heeft als belangrijke reden dot we
Ieven in een postindustrieel tijdperk, waarin de vele fabrieken, loodsen en andere gelijksoortige
gebouwen niet direct meer van nut zijn en in grate getale zijn verlaten. De activiteiten die zich
door plaatsvonden, zijn verplaatst naar onder andere Aziatische Ianden, waar menselijke arbeid
veel goedkoper is. De industriele ru'ine kan gezien worden als de moderne ru'ine.
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De romantiek van de vergankelijkheid
AI sinds de romantiek ( 186 eeuw) wordt de ru·ine gezien en erkend als een bran van inspiratie voor
kunstenaars. Vanafde 18eeeuwwordtzelfsgebruikgemaaktvanru·inesindelandschapsarchitectuur.
opzettelijk gebouwd om 'weg te dromen'. Volgens Lise Coirier (2002) maken de betreffende
architecten gebruik van de poetische waarde van de ru"ine die het anachronisme en het gemis
uitstralen. Het was een expressie van het menselijke lot, verbonden aan de esthetica en het
pittoreske in de 186 eeuw.
Coirier goat hierin vervolgens een stapje verder: ze omschrijft in enkele pun ten wat de ru"ine met de
hedendaagse mens doet. In de eerste plaats schept de ru·ine de dramatische illusie van vergane
weelde uit het verleden. Als men dit dieper bekijkt kan men zeggen dot de beschouwing van de
ru·ine de mens in zijn eigen sociaaleconomische en culturele realiteit een plaats geeft.
Dit geldt voor de industriele ru'ine evenveel als voor een ru·ine van voor het industriele tijdperk.
Voor vele mensen echter is deze 'moderne' ru'ine veel 'spannender' dan bijvoorbeeld een Griekse
tempe! of de res ten van een oud kasteel. Volgens Midas Dekkers ( 1997) heett dot te maken met
de mate. waarin een historisch gebouw of object wordt geconserveerd. Hoe minder er aan een
dergelijk object wordt gedaan. hoe meer aantrekkingskracht het heeft op de mens. Hierdoor
wordt het dramatische effect van de vergankelijkheid juist nag vee! sterker. Een oud gebouw dot
zichtbaar wordt opgegeten door de natuur en langzaam stoat at te brokkelen. terwijl honderden
verschillende dieren er hun nieuwe woonplaats in vinden is duizend malen spannender dan e en
opgepoetste stoomlocomotief uit het eind van de 19e eeuw, uitgestald in een museum. Juist omdat
daarin het historische beset is verdwenen. Het toont zijn ware leeftijd niet meer en heeft daarmee
een groat deel van zijn kracht verloren.
Misschien. vervolgt Coirier. beantwoordt de ru"ine op een bepaalde manier aan het onomkeerbare
proc es van Ieven en dood. Dot maakt een ru'ine zo dramatisch: ze kan gezien worden als e en
afspiegeling van de vergankelijkheid van de mens en al wat hij produceert. De liefde voor slijtage
en verval zit in ieder mens geworteld, maar is vooral bij kinderen expliciet merkbaar. Midas goat
hierin ver. hij haalt interessante voorbeelden aan. zoals die van de hedendaagse behoefte om
een versleten spijkerbroek te kopen en deze te prefereren boven een gloednieuwe spijkerbroek.
We kunnen dus conc luderen dot het ons vaak in het geheel niet om de historische waarde van
he t gebouw goat. maar enkel om he t fantastische drama dot zich hier afspeelt: he t kinderlijk
angstaanjagende drama van de vergankelijkheid. Wij krijgen door de rillingen van. de 'kick' waar
men over spreekt. Daarom zien we deze gebouwen niet graag overgaan in de han den van
projectontwikkelaars of saneringsbedrijven. Het proces mag vooral niet geforceerd worden. "Hoe
kan men Ieven in een wereld die het verval ontkent?" {Dekkers. 1997)
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De architectonische betekenis van de ruine : sfeer
Het gevoel dot we krijgen bij de ru'lne word! in de eerste plaats opgewekt door zinluiglijke impulsen .
Deze goon in principe vooraf aan de romanlische beleving die hiervoor is beschreven. Deze
beleving komi namelijk van binnenuit als reactie op wat er om ons heen gebeurt. De directe
zintuiglijke impulsen zijn te lezen als de architectonische beleving van de ru'lne. in de vorm van
sfeer. Deze beleving kan grofweg in !wee hoofdonderdelen omschreven worden. namelijk de
ruimtelijke beleving en het Iicht dot daartoe nodig is en de materialiteit en texturen.
Geur en geluid zouden ook in ogenschouw genomen kunnen worden. maar deze schrijf ik liever
niet toe aan architectuur. maar aan natuurlijke invloeden. aan daadwerkelijke willekeur. Ze zijn
wei degelijk van essentieel belong in de beleving van de ru'lne. maar men kan geen specifieke
geurkenmerken of akoestische eigenschappen aan de ru'lne in het algemeen toekennen. We
zullen hier enkel dieper ingaan op ruimte en Iicht en materiaal en textuur.
De ruimtelijke ervaring van de ru'lne is niet te omschrijven als een bepaald type ruimte. Het goat
hier meer om de manier waarop de ruimten zich presenteren. Hierbij goat het vooral om iets dot
essentieel is in de ru'lne : hel contrast met het alledaagse. Dit contrast word! in de eerste plaats
veroorzaakt door de ogenschijnlijke willekeurigheid en obstakels. De ruimten zijn niet gerangschikt
volgens een patroon dot we verwachten. omdat we het gebouw niet kennen en de functie van
bepaalde delen niet bekend is. Her en der ontstane obstakels vermoeilijken bovendien het 'lezen'

19

van de omgeving. Ook is vaak de grens tussen binnen en buiten vervaagd door het instorten van
bepaalde delen van de gevel of het gebouw als geheel.
Deze bijzondere ruimtelijkheid heeft bepaalde positieve effecten op de mens volgens Richard
Sen net { 1994: 31 0). Hij heeft het erover dot het lichaam tot Ieven komt in de omgang met
moeilijkheden, zoals onregelmatigheden in de directe omgeving. Blokkades, desorientatie en
verrassing in ruimtelijkheid zijn van belong om gevoelig te blijven voor stimuli en om de zintuigen
scherp te houden, waardoor men uiteindelijk kritischer goat kijken naar conventionele ruimtes, de
ruimtes in de geordende stad waar we zo vertrouwd mee zijn. Sen net: "Het proces van acceptatie
van onzuiverheid, onregelmatigheid en obstructie maakt deel uit van de ware beleving van
vrijheid."
Hierin speelt ook Iicht een essentiele rol. Zonder Iicht bestaat er namelijk geen visuele beleving van
de ruimte. De manier waarop Iicht in ru'lnes verschijnt is vaak, net zoals de ruimtelijkheid beleefd
wordt. zeer willekeurig te noemen. Dit komt bijvoorbeeld door deels ingestorte daken, kapotte
ramen of galen in de gevels. En het is juist die manier van lichtinval die de ruimtes in de ru'ine een
bepaalde spanning geven. De eerder genoemde obstakels kunnen zelfs simpelweg uit volledige
afwezigheid van Iicht bestaan. Diepe zwartheid kan gezien worden als een psychologisch obstakel.
Anderzijds kan een invallende lichtbundel aan het einde van een lange gang weer een bepaalde
aantrekking veroorzaken.
Het spel van Iicht en donker maakt mede dot een ru'ine zo mysterieus op ons over kan komen.
Ook dit heeft weer te maken met de breuk met het alledaagse, waarbij men vaak zelfs daglicht
probeert te dirigeren en te ordenen. De ru'ine kent geen ordening of lichtplan. Enkel de tand des
tijds, die met het verlaten gebouw speelt en het vormt en vervormt. waardoor steeds andere
beelden op ons afkomen. Niemand weet water goat gebeuren of water precies gebeurd is.
De materialiteit van een ru'ine is iets wat voor ons erg tot de verbeelding kan spreken. Materialen
zijn vaak blootgesteld aan de tand des tijds, waardoor ze een geheel andere gedaante hebben
dan hetgeen we van ze gewoon zijn. Compleet andere vormen en kleuren kunnen ontstaan, wat
kan zorgen voor een wereldvreemd schouwspel. Verwrongen stool. afbladderende verf, mos op
steen, schimmels kunnen een geheel nieuwe wereld creeren. Daarbij komt nog dot de materialen
of samenstellingen van materialen uit een onder tijdperk komen of toegepast zijn volgens een voor
de toeschouwer onbekende logica. Hierdoor kan iets geheel buiten ons voorstellingsvermogen
vallen, waardoor we weer eens verder onttrokken worden a an ons alle daagse w ereldbeeld.
Ook de tactiliteit van de materialen speelt een belangrijke rol in de beleving van de ru'ine. Texturen
kunnen door de tijd en invloeden van buitenaf geheel veranderd zijn, waardoor soms niets is wat
het lijkt. Hout en stucwerk worden zacht. beton wordt broos en stool schilferig. Het in contact
komen met deze soms bizarre oppervlakken geeft ons een impuls die ons verder wegvoert van het
normale. Het maakt de door he t conventionele Ieven ingedutte zintuigen wakker.
Tot slot is er in architectonische zin nog iets te zeggen over industriele ru'ines in het bijzonder. Er
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is namelijk een groep van mensen die sterk wordt aangetrokken door oude industriegebouwen
en complexen . Dit zijn voornamelijk architecten en fotografen. In A Concrete Atlantis beschrijft
Bonham ( 1986) op een prachtige manier hoe de vormentaal van enkele beschouwde industriele
complexen in de Verenigde Staten van de periode 1900-1925 overeenkomt met de 'ultieme
metafysica van de vorm' van de bloeiperiode van de lnternationale Stijl rond 1930. Hij wijdt uit
over de schoonheid van de primaire vormen in de industriecomplexen. zoals Le Corbusier deze
beschreef in Vers une Architecture (1923). Le Corbusier spreekt van architectuur als het "knappe.
juiste en prachtige spel van de in het Iicht samengebrachte volumes". Dit komt, beweert
Bonham. duidelijk terug in de industriegebouwen uit die tijd , juist door hun naakte functionaliteit.
de architectuur van het noodzakelijke. Le Corbusier had hier in 1923 al een verklaring voor:
"De scheppingen van de machinebouw zijn organismen. die de volmaaktheid benaderen en
gehoorzamen aan dezelfde wetten van de evolutie als de scheppingen van de natuur die onze
bewondering wekken." Banhams boek is overigens niet het enige in zijn soort. Vele andere schrijvers
en architectuurtheoretici hebben het verband durven te leggen tussen de schoonheid van oude
fabrieken en de pure. primaire vormentaal in de architectuur. die al zo oud is als Vitruvius.

De ruine als herinnering en het onbeheerd Iaten ervan
De ru'ine kan een belangrijke betekenis hebben voor de manier waarop wij met ons verleden
omgaan . In zijn boek Industrial Ruins benadrukt Tim Edensor (2005) het belong van de ruYne voor
ons collectieve geheugen. Waar we in het dagelijks Ieven proberen alles te ordenen. vormt de
ru·ine een soort schemergebied dot niet te ordenen volt. En dot is juist wat de ru'ine zo interessant
maakt in onze maatschappij.
Verhalen vertellen over het verleden, over mensen. plaatsen en dingen is een voorwaarde voor
het bestaan van het soc iale Ieven. Mensen hebben het nodig om zichzelf te kunnen plaatsen in
de ruimte en in de tijd. We zijn dan ook constant bezig met onze geschiedenis en met het ordenen
van gebeurtenissen en acties. De maatschappij heeft een natuurlijke drang om de geschiedenis
te fixeren en zo min mogelijk vrij te Iaten voor persoonlijke interpretatie. We bestempelen sommige
verhalen als de 'officiele' versie en door moeten we het mee doen.
Deze 'fixatie' is echter steeds in handen van een specifieke groep van mensen die een bepaalde
gebeurtenis op dot moment hebben vastgelegd in een bepaalde tijdsgeest. Hierdoor kan de
geschiedenis dus nooit een absolute waarheid zijn . Het is misschien daarom ook dot we zo verlangen
naar mythen en fantastische verhalen. die ons wegleiden uit de vastgelegde waarheid.
Door de geschiedenis heen zien we dot ook in de gebouwde omgeving een bepaalde
'fixatiedrang' heerst. Vele gebouwen worden in exact de oorspronkelijke stoat hersteld. waardoor
zeals referentiepunt in de geschiedenis kunnen dienen. Maar water eigenlijk gebeurt, is doter een
soort statische herinnering ontstaat. die geen ruimte meer toelaat voor vrije interpretatie. Hierdoor
kan de geschiedenis 'vergemakkelijkt' worden maar verliest het zijn diepgang.
Daarbij komt nog, dot de geschiedenis vaak eenzijdig wordt neergezet. waardoor het moeilijk is de
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ware geest van die tijd te beleven. Erworden slechts enkele hoofdfacetten uit een bepaald tijdperk
doorverteld, de rest goat in kleine stukjes verloren. Een rijk gedecoreerd gebouw uit de gouden
periode van een bepaald land loot niet de duistere kanten uit die tijd zien . Onregelmatigheden
en 'obstakels' in de stad, zoals verpauperde panden en oude krotten worden vakkundig
gladgestreken, waardoor de stad een eenduidig verhaal kan vertellen.
Nu wordt het belong van de ru·lne duidelijk. In een ru·lne is namelijk alles aan het lot overgelaten en
wordt niets gemaskeerd of vernietigd. Dingen vergaan, maar niet van de ene op de andere dog.
Elk deeltje, afgebrokkeld, verweerd of niet, vertelt zijn eigen verhaal en doet dot voor iedereen
anders. Een ru·lne zit vol van informatie, en zelfs van elkaar tegensprekende verhalen . Hierdoor
wordt de geschiedenis ineens veel tastbaarder. Onze blik op het verleden wordt verrijkt en verdiept,
maar ook gecompliceerder en we beseffen plotseling dot het verleden, net als het nu, vol zit van
verschillende waarheden, perspectieven en tegenstrijdigheden . De geschiedenis is niet lineair en
ook niet volmaakt causaaL maar bestaat uit ontelbaar veel fragmenten, die soms, her en der, met
elkaar in verband staan.
In de ru'lne is ruimte voor vrije interpretatie van de dingen, men kan er een eigen verhaal
fantaseren, zoals ook elk individu het nu op zijn of hoar eigen manier ervaart. Men kan er de grillen
van de geschiedenis bijna lijfelijk ondervinden. Hierdoor wordt het historisch besef veel sterker, dan
wanneer men bijvoorbeeld een prachtig gerestaureerde kathedraal bezoekt met een gids, die je
enkel horde feiten vertelt. soms verpakt in een sappig verhaal om de aandacht niet te verliezen.
In dot geval blijH er die niet te overbruggen kloof met wat er werkelijk in en rond die kathedraal is
gebeurd. Geert Mak ( 1992) verwoordt dit principe prachtig in zijn boek De engel van Amsterdam:
'Op een bepaalde manier is de Noorderkerk uniek: het is een van de weinige monumenten
in de stad die niet gerestaureerd zijn. Wie wil wet en hoe een kerk er in vroeger eeuwen uitzag
wordt geen centwijzer van de glimmend opgepoetste Westerkerk en de weggerestaureerde
en tot partycentrum herschapen Nieuwe Kerk. Aileen in de Noorderkerk piepen de deuren
nog, de balgkamer achier het orgel ligt er nog bij zoals het was toen het orgel door drie
potige mannen aangetrapt moest worden en zelfs de wc-haakjes dateren uit de vorige
eeuw.'

Bran: Flic kr.com
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Het ontstaan van de doelstelling: De ru'ine en een onder verhaal
Samenvattend kunnen we zeggen dot de ru·ine een speciale plaats inneemt in deze samenleving .
Enerzijds komi ze tegemoet aan diep verborgen verlangens en loot ons dromen over he! ontastbare.
het onomkeerbare . In architectonische zin verruimt het ons alledaagse kader en verscherpt het
onze zintuigen op een subtiele manier. waardoor we een kritischer houding krijgen ten aanzien
van de wereld die ons vertrouwd is. De aanvaarding van het onalledaagse met hoar grillen en
onregelmatigheden geeft ons een gevoel van vrijheid . In historische zin is de ru·ine een plek te
noemen voor eigen interpretatie en daadwerkelijk contact met de 'gees!' van het verleden. zoals
Edensor (2005) het zo mooi verwoordt. De ru·ine loot ieder individu zelf zijn geschiedenis schrijven.
Als we de manier van omgang met de ru·ine in onze westerse beschaving bekijken. kunnen we
nag steeds stellen dot ze eerder negatief dan positief ervaren word!. De algemene opvatting in de
wereld van de stadsplanning en bestemming is nag steeds dot het verval niet past in het plaatje
van de perfecte stad en dot oude industriegebieden meestal worden bestempeld als restruimte.
ontwikkelingsgebied of een inmiddels ingeburgerde term : urban wastelands. We weten niet precies
wat we ermee aan moeten en verzinnen allerlei manieren om ze loch een bestemming te geven.
Planners houden nu eenmaal niet van bestemmingsloosheid .
De waarheid ligt, zoals zo vaak, waarschijnlijk erg ens in he! midden. Want de ru·ine kan daadwerkelijk
een negatief beeld oproepen. Dit heeft echter niets te maken met bestemmingsloosheid, omdat
dit een term is, waarvan ik de nadelen met he! hierboven geschrevene over de ru·ine. gemakkelijk
kan verwerpen. Het heeft eerder iets te maken met de historische betekenis van een betreffend
gebouw of gebied voor de directe omgeving of de direct betrokkenen. He! verhaal achier de ru·ine
kan namelijk oak een heel donkere kant hebben. Voorbeelden hiervan zijn vervallen gebouwen in
gebieden die getroffen zijn door hevige armoede of zelfs oorlog. De dagelijkse confrontatie met
zo'n ru·ine kan dan een traumatiserend effect hebben. Veel voorbeelden hiervan zijn te vinden in
Wallonie, waar grate staalfabrieken en steenkoolmijnsites zich vaak midden in een dorp of stadje
bevonden en die nu. als verlaten karkassen, het grauwe decor vormen voor een al even grauw
Ieven. Pascal Verbeken (2007) beschrijft in het boek Arm Wallonie- een reis door het beloofde land
op een prachtige manier hoe confronterend dit is. Hij bezoekt onder andere een wijk in Seraing
(bij Luik) :
'De straten onder aan de Rue du Molinay zitten ingeklemd tussen de fabrieken van Cockerill.
Zelfs een open hemel is de bewoners niet gegund. Boven de daken en de tuintjes loopt een
wirwar van transportkokers. gasbuizen en elektriciteitskabels. Zo is het hier altijd geweest.
Aileen de rust is onwerkelijk. In de jaren vijftig trokken dagelijks vijfenfwintigduizend arbeiders
van Cockerill door deze straten. Nu merk je geen verschil meer tussen een zondag en een
werkdag.'

Duidelijk is hier dot de schoonheid, die we als buitenstaander in deze gebouwen zien, absoluut
niet gedeeld word! met de mensen die door vroeger hun brood verdienden. De plek drukt als een
zwart stempel op zijn directe omgeving en stoat symbool voor teloorgang en vervlogen betere
tijden.
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En hier ontstaat een belangrijke vraag. Vallen de romantiek en de positieve kanten van de
bestemmingsloze ru'ine te rijmen met een oplossing voor een rooskleurige toekomst? Is er in een
gebouw een symbiose mogelijk tussen enerzijds het meegaan met de vaart der volkeren en
anderzijds de mystiek van het veranderende verleden in al hoar verrijkende facetten, waar het
kind in de mens altijd door geprikkeld blijft? Kan men op een plek in harmonie met het grillige
verleden de toekomst te lijf goon? En zo ja, hoe dan wei?
De zoektocht naar het antwoord op deze vraag leverde verschillende theorieen en tastbare
voorbeelden op. Hierover goat het tweede deel van dit essay. Verschillende manieren van
omgaan met oude gebouwen en ru'ines zullen worden besproken en bekritiseerd in het Iicht van
bovenstaande vraag. Daarbij kwam een project in het bijzonder naar voren.

fo to: Michiel Hendryckx
in Verbeken. P., (2007)
Arm Wollonie
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De zoektocht

M useeification
Op de noodroep van de nostalgische dramazoekers, poetische architecten en fotografen is een
antwoord voorhanden: het conserveren van verschillende industriele gebieden en gebouwen,
een soort "gecontroleerde vergankelijkheid". In het Frans is door de mooie term "museeification"
voor bedacht: het (industrieel) object wordt ge·lsoleerd en bewaard, zonder dot het wordt
gerestaureerd. De natuur krijgt de vrije loop, alsmede de enthousiastelingen die er naar hartenlust
kunnen rondzwerven en fotograferen.
Voorbeelden van deze gebieden zijn de uitgestrekte industrieparken in het Ruhrgebied in Duitsland,
maar oak de regia lronbridge Coalbrookdale in Groot-Brittannie. Andere, minstens zo belangrijke
nieuwe functies van deze gebieden zijn de cultuurhistorische educatie en de terugwinning van
natuur in het stedelijke gebied.

Monumentenzorg en conseNeringsdrang
Als reactie op het probleem van de vergane glorie en de gevoelens van onbehagen bij de direct
betrokkenen is er een theoretische benadering die voor een conserverende houding stoat. die
vooral gericht is op het verleden. Deze benadering handelt over hoe men zou moeten omgaan
met industrieel erfgoed. Het behoud van dit erfgoed is om niet in de eerste plaats te kijken naar
de schoonheid of het dramatische van de oude gebouwen, maar eerst de cultuurhistorische
waarde te bepalen en vast te leggen. Op basis daarvan wordt vervolgens de bestemming van het
gebouw bepaald. In een betoog over lndustriele Archeologie zegt Adriaan Linters (1987): "Deze
maatschappij vereist (... ) een bijzondere inzet om de voorbije ervaringen materieel en immaterieel
te conserveren, te interpreteren en te valoriseren, zodat ze aangewend kunnen worden als een
begrippenkader en als referentiepunten voor de verdere evolutie."
Van 'urban explorers' en dramafotografen moet hij maar niets hebben. Enigszins verwijtend vervolgt
hij zijn betoog dot "industriele archeologie geen nostalgie is". "Het is en mag geen retro-mode
zijn. (... ) Het is niet de bedoeling te vervallen in zoete stedenbouwkundige en/of esthetiserende
mijmeringen over de visuele attractiviteit van een fabrieksgebouw, die vroeger de omgeving met
een stinkzwarte walm verpestte. Het is evenmin de bedoeling om onkritisch lovend te spreken over
de kleinschaligheid en de 'harmonische bouwverhoudingen' van vroegere arbeiderswoningen,
die getuigen van tijden waar hygiene en woonkwaliteiten ondergeschikt waren aan rauwe
winstprincipes."
Deze benadering komt meer in de richting van het actief conserveren van historische gebouwen.
De vergankelijkheid wordt een halt toegeroepen en zelfs teruggedraaid, maar er wordt verder
niets innovatief met deze objecten gedaan. Ze dienen enkel het historische bewustzijn van de
maatschappij.
Het goat hier met name over gebouwen die zijn geconserveerd door renovatie. Vaak worden
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deze gebouwen in hun ere hersteld en krijgen een nieuwe functie die geheel aangepast is op de
oude. Voorbeelden hiervan zijn de mijngebouwen van Blegny-Trembleur in Wallonie. die nu als
Mijnmuseum zijn ingericht en. dichter bij huis. het 'Philips-fabriekje' tegenwoordig ingeklemd tussen
de hoge woontorens van Eindhoven.
Deze benadering is slechts weggelegd voor een relatief kleine groep van gebouwen. Een grate
rol bij het 'sec' conserveren van een object wordt namelijk vervuld door de kosten. Vaak goat het
hier om gesponsorde verenigingen of subsidies van de overheid. die deze gebouwen hun aan het
verleden identieke voortbestaan garanderen.
Een onder (architectonisch en maatschappelijk gezien belangrijker) bezwaar van deze zienswijze
is het gevaar van het in het eerste deel besproken conservatisme. dot het in werkelijkheid grillige
verleden geheel wil gladstrijken. Door het driftig conserveren van deze gebouwen en ze te
herstellen in welhaast exact de oorspronkelijke stoat. ontstaat een imitatiedrang die misschien nag
wei meer verwarring met zich meebrengt dan het geheel slopen van het erfgoed. De ware aard
en leeftijd van het gebouw wordt door een dergelijke renovatie namelijk aangetast en de tijdslijn
vervaagd. Door het vernieuwen van een kozijn of lambrisering in exact dezelfde stoat wordt een
historisch gebouw evenzeer verwoest en is het historische karakter van het gebouw verdwenen.
Het netjes opgepoetste jaartal op een gerenoveerde boerderij wordt zo een leugen. Vaak dateert
enkel het fundament en het casco nag van die datum.

Vooruitgang
Daarbij wordt oak nag eens de band met het heden vergeten. In een proefschrift schrijft C. De
Mullewie ( 1983) over een hele andere kijk op het respect voor het verleden. Hij stelt dot lndustriele
gebouwen vaak bewijsstukken zijn geweest van technische innovatie en architectonische
originaliteit. In dot opzicht is het dus logisch dot een interventie als rehabilitatie deze houding
zou moeten respecteren en continueren naar deze tijd. Deze houding Ievert uiteindelijk een
differentiatie op die het verleden juist onderscheidt van het heden en waarmee de historische
waarde dus in tact blijft. De Mullewie spreekt over de transparantie van een interventie. die een
nieuwe kwaliteit oplevert en daarmee in de wedergeboorte. 'renaissance'. van een dergelijk
gebouw resulteert .
Vele herbestemmingen en renovaties zijn op deze manier tot stand gekomen. Hierbij speelt de
cultuurhistorische waarde in de eerste plaats geheel of gedeeltelijk geen rol. Het object wordt als
basis genomen. omdat het goede ruimtelijke kwatiteiten. een bijzondere architectuur en een nag
altijd betrouwbare constructie bezit.
De architect bepaalt in welke mate de verwijzing naar het verleden en het historische bewustzijn
naar voren komen in de nieuwe functie.
He t Tate Modern. gehuisvest in de oude elektriciteitscentrale Bank Side Power Station aan de
Thames in Landen is hiervan een mooi voorbeeld. De architecten (Herzog & De Meuron) hebben
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in dit geval vooral de ruimtelijke kwaliteiten als uitgangspunt genomen van de nieuwe ingreep.
De enorme ruimtelijkheid van de turbinehal aan de zuidzijde is volledig in tact gebleven en
daarvan kan worden genoten als men zich verplaatst door het gebouw, doormiddel van een
visueel open verbinding tussen deze ruimte en de verbindende (verticale) transportruimte. Het
is juist het polyvalente van een dergelijk industrieel gebouw die de mogelijkheid tot continuering
in de tijd waarborgt. Herzog & De Meuron zeiden daarover het volgende tijdens een interview in
Basel (2002):
"( ... ) Preserving as much as possible of an original building only makes sense if it really
does have exceptional qualities, or if demolition is not technically, financially, or politically
feasible. If there is resistance of some kind, for whatever reason, there is no point in putting
up heroic opposition. It makes more sense to find a means of integrating the given elements
into one's own ideas and incorporating them into one's own work. This treatment of old
versus new is not dialectical in contrast with the modernist approach to dealing with old
buildings. which is exemplified by Scarpa and has gained ascendancy worldwide. Our
approach is closer to Viollet-le-Duc. with a pinch of Asian martial arts. We compare this
procedure with the Aikido strategy of using the opponent's energy to gain the upper hand.
These tactics lead to something new which is. ideally, twice as effective. Tate Modern has
nothing to do with the former power station; it is an entirely new museum. We were not
interested in the brickwork as a means of tracing history, but much more in finding out to
what extent it could enrich a new building."

De grootsheid van het gebouw en de architectuur van bijvoorbeeld de gevels en het contact met
het maaiveld is volledig in tact gebleven. Tach heeft het interieur een zeer modern karakter met
zijn strakke expositieruimten en het vele glaswerk in de distributieruimten.
Deze benadering is voornamelijk gericht op de toekomst met in meer of mindere mate een
verwijzing naar het verleden. Het geeft in veel gevallen een geheel nieuwe impuls aan een regia,
wijk of stadsdeel. Het gebouw stoat in de meeste gevallen garant voor zijn eigen voortbestaan:
de nieuwe functies leveren geld op. Met deze bedoeling is het gebouw vaak in eerste instantie
oak opgericht! De directe omgeving van een dergelijk voormalig industrieel gebouw kan hiermee
voordelen ondervinden: de vaak duistere schaduw van het industriele verleden is vervangen door
een activiteit die meegaat met de tijd.
Men kan hierin echter te ver goon. De cultuurhistorische waarde kan oak geheel verloren goon,
waardoor deze eventuele "referentiepunten voor de verdere toekomst" waarover Adriaan Linters
spreekt in het gedrang komen. Het karakter van het oorspronkelijke gebouw kan onomkeerbaar
verloren goon in een vlaag van vernieuwing en moderniteit. In hoeverre dot erg is, hangt sterk of
van het gebouw zelf.
De laatste benadering lijkt de meest positieve oplossing bij het in stand houden van een oud
industrieel gebouw. Het goat mee met de vaart der volkeren maar houdt een zekere essentie van
het verleden vast. Maar is het dan niet op een of andere manier mogelijk om dan tach oak dot
dramatische van de vergankelijkheid te behouden in deze vaart?
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Caste/grande
Hel anlwoord moe! gezochl worden builen hel kader van induslrieel erfgoed. Mijn zoeklochl slop!
in hel Zwitserse llaliaanslalige kanton Ticino. De kanlonhoofdstad Bellinzona word! gesierd door
drie kaslelen die ten lijde van de middeleeuwen mel een verbindende muur over de breedle van
de Ticino-vallei de gehele doorgang naar hel noorden versperde. Kijkend van bovenaf door de
kanlelen van hel hoogsl geplaatsle kasleel is nu nog de geschiedenis voelbaar. Toch heeft de
lijd hier niel slilgeslaan. Eind jaren 70 zijn er plannen gekomen om de binnenslad van Bellinzona
levendiger te maken. Eem van de drie kaslelen, hel Caslelgrande. gelegen op een uilslekende rots,
midden in hel centrum van de slad. was voorheen enkel een verslorend element. zich verscholen
lussen wilde bosschages en vervreemd van de binnenslad. No enkele draslische ingrepen van de
architect Aurelio Galfe11i is dil beeld van Castelgrande volledig veranderd. De stad is legenwoordig
verrijkl mel een tweede Acropolis. een nieuwe onlmoelingsplaats. een landmark, een object dot
deel uil maakl van de inlernationale UNESCO erfgoedlijsl. waarin vele activileilen plaals vinden
en een hislorisch museum gehuisvesl is.
Toch is dil kasleel gevoelsmalig een plek gebleven. waar hel kind in de mens nog steeds hel
gekleller van de zwaarden kan horen. welhaasl zonder zijn ogen le sluiten. Hoe is dil mogelijk?

De nieuwe functie en de ingrepen
De nieuwe funclies die zich in hel kasleel bevinden zijn toegevoegd om een "museeification'
van hel gebouw legen te goon en dienen in de eersle plaats de slad en hoar directe omgeving.
Ze beslaan uil een openbaar park, dol dog en nachl toegankelijk is (de buitenruimle). !wee
restaurants. verscheidene mullifunclionele zalen voor de slad en een museum over de hislorie
van Bellinzona. AI deze functies zijn geplaalsl op een simpele en adaplieve manier, om te kunnen
voldoen aan de veranderende eisen in de 1oekoms1.
Mel en reeks gerichle intervenlies van formele elemenlen (muur. loren. cirkel. vierkanl) worden de
fragmenlen. waaruil het kasteel is opgebouwd geordend en verenigd, lerwijl ze loch afzonderlijk
herkenbaar blijven. Hij werkl mel verbindingen. die in verschillende vormen naar voren komen. Zo
is er de 'gelijkenis', de identieke reconslruclie van de slenen muren. Vervolgens 'inlerpreteert' hij,
middels het 'omkeren' van de loren. die in de grand zakl en de rots van binnenuil veroverl. En hij
goat zelfs tot aan de 'tegenspraak', de legenslelling lussen de geomelrie van de binnenruimten
en de onregelmatige pla11egrond van de middeleeuwse gebouwen.
Galfe11i is begonnen mel hel volledig blootleggen van de rots. Aile bomen en slruiken op en aan
de voel van de rots werden compleet verwijderd. in de eersle instanlie lot groat ongenoegen van
d e bewoners. Galfelli zag deze rots als een sokkel. een basis. e en eerbetoon aan hel kasteel. De
belangrijksle bouwkundige ingreep die door de architect is gedaan is een soort injeclie die ervoor
zorgl dol hel geheel beter kan funclioneren. Deze bestaal uit een schachl met een trap en een
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lift, die in de rots is uitgehouwen. teneinde een directe verbinding te maken tussen het Piazza Del
Sol aan de voet van de rots en het kasteel op de rots. Verder is er vooral gekeken naar een reeds
latent aanwezige 'promenade architecturale' die hij met subtiele elementen die versmolten lijken
met de bestaande materialen heeft geaccentueerd. Ook het interieur is op een bijzondere wijze
onder handen genomen.
Aan aile ingrepen die zijn gedaan heeft Galletti. zich steeds bezighoudend met de vragen
omtrent de historische articulatie van het verleden,

een soort thema gekoppeld in de vorm

van twee elementen: het grijs (steen) en het groen (de natuur). Het zwart zou als een derde
element toegevoegd kunnen worden in de vorm van verschillende kleinere subtiele ingrepen. uit
verschillende materialen.
Het grijs. de steen wordt steeds op verschillende wijzen bewerkt; zij is constructiemateriaal.
betekenisdrager en hoeder van de geschiedenis. aldus Hana Cisar ( 1994). Galletti gebruikt
het beton als een materiaal 'non finito' (Doris & Hernandez. 2006) voor aile interventies die zijn
verbonden aan het bestaande natuursteen in de gevels en muren die hij juist beschouwt als het
materiaal 'finito'. Maar beneden. bij de entree van de lift en trap aan het Piazza Del SoL gebruikt
hij het beton juist als materiaal 'ftnito' om het contrast met de uitgeholde rots te accentueren. Zo
speelt hij steeds met de bestaande steen. Hij pas ook op bepaalde plekken in de 'promenade
architecturale' dezelfde natuursteen toe als in het oorspronkelijke kasteel. om passages of
uitkijkpunten te accentueren. Hierdoor ontstaat een bijna natuurlijke versmelting met de plek.
Het groen. de natuur is een bijzonder thema waarmee Galletti heeft gespeeld. Hij heeH zich niet
zozeer bezig gehouden met het plaatsen of plannen van groen. maar juist met het weghalen
en inperken van het reeds bestaande groen om zo elementen bloot te leggen die de plek zo
bijzonder maken. Zo wordt dan eens de horizontaliteit van de binnenplaats benadrukt door het
perfect bijgehouden gazon dot zich hier uitstrekt naar het weidse uitzicht aan de oostzijde. En het
al eerder vernoemde kaalzetten van de rots waarop het kasteel stoat benadrukt de bijzondere
loc o tie van het geheel. Ook wordt de bezoeker steeds bewust van de rots waarop hij zich bevindt
door stukken gesteente die zo nu en dan blootgelegd zijn.
Het zwart is een element dot de architect zooral heeft toegevoegd, bijvoorbeeld door waar
aansluitingen van de strakke. g eometrische invulling van de b estaande ruimten d e oude muren
ra ken. Ook wordt het her en der ingezet als element om een entree of doorgang aan te duiden.

Het ontwoord: interpretotie en subtiliteit
Door deze herbestemming is de arc hitect erin geslaagd een huwelijk te creeren tussen verleden,
heden en toekomst. Er is steeds op een fantastisch subtiele manier g espeeld met de latente
kwa liteiten van het bouwwerk. zoals d e b estaande routing, de versc hillende uitzic htpunten en de
overgangen van de ene ruimte naar d e andere (of dot nu binnen of buiten is). Verder heeft hij
niets verbouwd. Enkel door. waar het heden te drastisch voorbijgestreefd is aan het verleden heeft
hij elementen ge'lnjecteerd of toegevoegd. En daarmee is het gebouw een ru'lne, een symbool
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voor vergankelijkheid, gebleven. En ru'ine als basis voor de ontplooiing van de moderne mens.
Hij is daarmee begonnen door simpelweg te kijken. Hij heefl gekeken in aile richtingen , noord, zuid,
oost. west. maar ook in het verleden en het heden. Hij heeft elke steen gemeten en aile hoeken
van het kasteel geroken. Steeds heeft hij op een tweeslachtige manier gekeken naar wat net wei
en net niet kan, om zo de wensen van de stad (die een nieuwe sociaaleconomische impuls wilde)
te bevredigen en tegelijkertijd de nostalgische gevoelens in de onderbuik van de toeschouwer
te prikkelen. Vervolgens heeft hij minimale, subtiele ingrepen deze logge ru'ine een draai naar de
toekomst gegeven, zonder dat zijn tekenen van verval en zijn grillige historie verloren zijn gegaan.
En juist door de subtiele interpretatie van deze specifieke plek door Galletti is er nog steeds ruimte
voor de unieke interpretatie van Castelgrande en hoar verleden door ieder afzonderlijk individu.
Concluderend is in de eerste plaats een uiterst passieve en beschouwende blik nodig op het
gebouw zelf om hoar sfeer en karakter in de hedendaagse context te kunnen interpreteren.
Daarnaast is het belangrijk om het verleden en de toekomst in kaart te brengen en een plek te
geven. Vervolgens is het de uitdaging om, met die verkregen bagage, met zo min mogelijk ingrepen
zo veel mogelijk te bereiken: een subtiel gebaar dat de tand des tijds erkent, de geschiedenis eert,
maar tevens de vaart der volkeren begeleidt.
lk eindig hier met een ideaalbeeld, waarmee ik in oktober 2006 in Siracusa, Sicilie werd
geconfronteerd. lk stond plotseling in de serene rust van een merkwaardig religieus gebouw: de
Dom van Siracusa. Het gebouw is namelijk al2500 jaar non-stop in gebruik door talloze verschillende
volkeren. Het begon zijn lange Ieven zo'n vijfhonderd jaar voor Christus als Griekse tempel. een
Dorisch peripteros ter ere van Athena, op het hoogste punt van de stad en viel achtereenvolgens
in de handen van de Romeinen . de Arabieren, de Noormannen en de ltalianen . Steeds
hadden verschillende eigenaren het gebouw naar hun cultuur en religie aangepast, zonder de
oorspronkelijke elementen in hun essentie aan te tasten. Aan het eind van de 18e eeuw kreeg het
gebouw zijn huidige gedaante, die wordt gekenmerkt door een barokke entree met een brede
trap die neervlijt over het Piazza del Duo mo. A Is men nu de Dom binnentreedt, kijkt men longs de
zware Dorische zuilencolonnade af naar 11et christelijke altaar, badend in het warm gele Iicht, dat
binnenslrijkt via kleine gevelopeningen bovenin, aangebracht door weer andere gebruikers. Dat
wordt iedere toeschouwer stil van . Hier is sprake van een van de oudste bewijzen van het bestaan
van een versmelting van het verleden en het heden. Een ideaalbeeld van het verloop van onze
grillige tijdslijn die een even capricieus vervolg zal kennen.

toto's Costelgronde : uit eigen orchief
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Analyse, doelstelling

CheraHe en de Charbonnage de I'Hasard CheraHe
Het dorp en zijn hart, dot niet meer klopt
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I'Hasard

Luister
Deze massa legt het zwijgen op
Kijk
Roodbruine massa, flarden,
druppels van
To en
Toen diepgewortelde
Lagen
Zwarte tijd in de
Diepte
Werden losgekrabd, teruggestolen
Door duizend perkamenten handen
En verbrand
Om nag een maal te dienen

En
Toen
Vie I
De

35

36

STILTE

mijn echo daagt de muren uit
LUISTER!
Dit organisme is verre van
STIL

Ze is stervende
Varens
Sijpelen hun wortels door de voegen
Maken binnen langzaam buiten
Glas
Roest knisperende splinters
Beton
Huilt schilferige tranen

Deze plek is gekerfd
door de zoete agressiviteit van

TIJD

Die diepzwart
Weer groen
Dan rood
Dan geel
Dan bruin
En dan weer
Diepzwart
zal maken
eigen gedicht. najaar 2007
toto's: resp. eigen archie! en
Mark Theijssen
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Rue de Vise gezien vonuit het centrum von Cherotte flo to: Mark The ijssen)
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Cheratte
Longs de drukke autoroute naar het zuiden tussen Maastricht en Luik ligt, tussen de helling van de
Maasvallei en de snelweg ingeklemd, het kleine dorpje Cheratte. Dit dorpje dot deel uitmaakt van
de langgerekte gemeente Vise zou hoar huidige inwonertal niet kennen zonder de invloedrijkste
industrie vanaf de lndustriele Revolutie tot ongeveer eind jaren zeventig van de vorige eeuw:
de steenkoolwinning. Het gezicht en de historie van het dorp word! bepaald door een element:
De gebouwen van de voormalige steenkoolmijn Hasard Cheratte, nu te zien als een donkere
gebouwengroep, die hoog uittorent boven de rest van het dorp.
Op dit moment is de Hasard Cheratte een verlaten sinistere plek die zich midden in de hoofdstraat
bevindt. en die van aile kanten duidelijk is te zien . De poorten worden goed dicht gehouden en
het terrein is op dit moment slechts een verboden paradijs voor urban explorers en fotografen.
Deze plek, de voormalige steenkoolmijn van de Hasard Cheratte, is een typisch voorbeeld van
een historisch sterk bepalend gebouw, dot als een onbereikbaar eiland midden in de samenleving
van een dorp ligt. dot er elke dog sterk mee word! geconfronteerd. De bijzondere combinatie van
verschillende gebouwen en de opvallende locatie hebben mij ertoe geleid deze plek als basis te
nemen voor mijn afstuderen.
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De mijnen van Cheratte en het dorp: een korte geschiedenis
De steenkoolwinning van Cheratte had als exploitatieterrein een samenvoeging van drie
oorspronkelijke steenkoolconcessies: in 1847 werden de concessie van Bouhouille, van de
erfgenamen van Baron Michel de Selys en van Pierre Godefroid Lonhienne, en de concessie van
Cheratte, van de familie Sarolea uit Cheratte, samengevoegd. In 1848 kwam door de concessie
van Housse. van de famile Sarolea en van de gebroeders Corbesier. nog bij. De concessiehouders
waren eigenlijk de (erfgenamen van de) oude meesters die sinds eeuwen de mijnschachten
beheerden, waaruit steenkool werd gewonnen in de territoria van de gemeenten Barchon.
Cheratte, Housse. Saive, Saint-Remy, Trembleur en Wandre.
In 1827 installeert de gemeenschap van Cheratte een stoommachine voor de winning van
steenkool en in 1828 een pompmachine voor he! afvoeren van indringend water. Hiermee versnelt
de groei van de steenkoolwinning. In 1869 zijn he! de eigenaren van de drie concessies die een
enkele maalschappij vormen . Deze word! koninklijk erkend als een fusie in 1872. Aile lerreinen
samen beslaan op dol moment 989 hectare en is daarmee een van de groolsle maatschappijen
uil die lijd. De productie verloopl succesvol, maar door overmalige indringing van water in 1877
word! de lechnische en vooral de frnanciele capacileil niet meer haalbaar. In 1898 word! besloten
de mijnaclivileit defrnilief le slaken. He! water loop! in de mijnen en voor lange lijd gebeurt er
niels.
In 1905, no een diepgaand onderzoek naar de mogelijke capaciteil van de mijn en de frnanciele
middelen door Rene Henry, de jonge lechnisch direcleur van de steenkoolmijnen van Hasard,
word! de mijn weer in gebruik genomen onder de naam Hasard Cheratte. Dit is de mijn zoals we
hem nu nog kennen en kunnen zien. De produclie is hoog en he! groolsle deel van de gewonnen
sleenkool gaol vanaf 1925, via een privekanaal, aangeslolen op de Moos. direct door naar Parijs,
de groolsle afnemer van sleenkool van de Hasard Cheratte. In dol jaar ook word! Cheratte
uilgebreid mel een arbeiderswijk, beslaande uil 200 arbeiderswoningen aan de overkanl van he!
spoor.
Eind oklober 1977, 100 jaar no de eersle grole sluiting van de mijnen van Cheratte, worden de
mijnen defrnilief gesloten als gevolg van Europese maalregelen en de le grole concurrenlie
van aardgas. Dil gebeurde zeer plolseling en vele arbeiders kwamen van de ene op de andere
dog op slraal le sloan. Sindsdien is he! dorpje snel in verval geraakt en al gauw was er van he!
economisch bloeiende plaalsje niel veel meer over. De vele winkels werden steeds minder in
aantal, de werkeloosheid bleef hoog en is pas sinds enkele jaren iels aan he! dalen.
De mijnsile zeit is nu zo'n 30 jaar geslolen en eigendom van een staalmagnaal uil Maasmechelen.
Enkele van de gebouwen op hellerrein en enkele bouwwerken die met de mijnen le maken hebben
zijn in 1978 en 1982 offrcieel tot monument verklaard door de Waalse monumentenzorg, waaronder
de eerste schachttoren mel belendende gebouwen. de luinstad voor arbeiders en he! kasleel
van Sarolea. He! gedeelle dol aan he! spoor grensl. is gesloopl vanwege inslortingsgevaar.
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boven: De steenkoolmijn in wer1dng. omstreeks 1930 (bron: regionaal museum Vise] 1 llnksonder: De steenkoolmijn van Cheratte. omstreeks 1900 (bron : regionaal museum Vise] 1 rechtsonder: Plattegrond van de volledige mijnsite van voor 1977 (bran:

regionaal museum Vise]
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Huidige situatie Cheratte en Charbonnage
Door het sluiten van de mijn is het dorp er drastisch anders uit goon zien. De economische activiteit
is grotendeels verdwenen en de werkeloosheid is hoog. Veel voorzieningen die voorheen in het
dorpje te vinden waren zijn er niet meer. waardoor de bewoners genoodzaakt zijn elders te goon.
Toch is het dorp zeker niet uitgestorven en is er op andere gebieden meer activiteit te vinden.
Cheratte bestaat uit twee delen. Cheratte-haut en Cheratte-bas. De mijn bevindt zich in Cherattebas. en dot is dan ook het gedeelte dot het meest te lijden heeft van de sluiting van de mijn.
Het dorp bestaat grotendeels uit woningen van verschillende grootte. maar nooit bovenmodaal.
Daarnaast zijn er nog enkelewinkeltjes voor de prima ire benodigdheden te vinden. zoals een bakker.
een kruidenierszaakje en apotheek. etc. Verder is er nag een dokter. een fysiotherapeut en enkele
zeer specifieke zaken. Er zijn twee scholen in Cheratte: een kleuterschool en een basisschool. De
grootste groep commerciele instellingen wordt gevormd door de cafes en horecagelegenheden.
meestal exotisch van aard.
Hierbij kan worden opgemerkt dot vele woningen aan de hoofdstraten grate etalageramen
hebben op de begone grand. Dit wijst op een grotere commerciele activiteit in het verleden. Het
volt verder op dot de activiteit rand het mijnterrein steeds meer afneemt. dit in tegenstelling tot de
oorspronkelijke situatie.
Er wonen voornamelijk allochtonen in Cheratte. 1400 van de ongeveer 2200 inwoners zijn van
Turkse afkomst en de overige 800 inwoners bestaan uit een verscheidenheid van nationaliteiten.
onder wie ook veel ltalianen en Portugezen. die gekomen zijn ten tijde van de hoogconjunctuur
in de mijnbouw om hier te werken. Deze verschillende groeperingen komen elk op hun eigen
plek samen om hun culturele activiteiten uit te oefenen. Zo zijn er 5 verschillende moskeeen. twee
katholieke kerken. een protestantse kerk en twee tempels voor de Jehova's Getuigen. De plekken
voor samenkomst zijn vaak niet volledig geschikt voor deze functie maar bij gebrek aan beter
hebben de bewoners hier vrede mee.
In het dorp is een opvallend gebrek aan enkele belangrijke functies. zoals een bank en een
postkantoor. De mensen moeten daarvoor uitvallen naar de buurdorpen Wandre. Herstal of
Vise. Hierdoor worden ze gestimuleerd om in diezelfde dorpen oak hun boodschappen te doen.
waardoor de commerciele activiteit van Cheratte nog verder dreigt of te nemen. De Turkse
gemeente heeft inmiddels al duidelijk de wens uitgesproken om deze voorzieningen in Cheratte
ook te plaatsen.
Hoewel Cheratte tot de gemeente Vise behoort, is het dorp sterker georienteerd op Luik. Dit
heeft te maken met de kosten en de organisatie van het openbaar vervoer en de toenemende
w erkgelegenheid in en rond Luik. De dorpen die Cheratte omgeven zijn Wandre. Herstal. Hermalle
so us Argenteau en Vise. In de ze dorpen zijn meer winkels en voorzieningen te vinden. waarbij Herstal
het grootste en meest complete aanbod heeft en Vise het aanbod voor de hogere klasse.
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Activiteiten
Er zijn in Cheralle zelf verschillende periodiek terugkerende acliviteiten voor de bewoners, varierend
van eenvoudige spelavonden lot sport- en dans activileiten. Ook worden er cursussen gegeven in
Frans en Turks. De mannen zillen 's avonds vaak in de cafes lerwijl de vrouwen elkaar meestal bij
iemand thuis ontmoeten.
De algemene problematiek is dot er le weinig activileilen voor kinderen zijn en dot er te weinig
geschikle ruimte is voor vaste activiteiten. Verder is er voor de kleinsten geen opvanggelegenheid.
Over het algemeen is er geen sprake meer van professioneel georganiseerde activiteiten voor
jong en oud sinds de sluiting van de Mijn in I 977.

De Charbonnage
Op dit moment gebeurt er officieel gezien niets met de bestaande gebouwen van de mijn van de
Hasord. Het gehele gebied is gesloten voor bezoekers en wordt oon de strootkont ofgeschermd
met hoge poorten. Tach is er genoeg beweging woor te nemen, moor deze octiviteit heeft
vrijwel geen betrekking tot het dorp. De plek is nomelijk een porodijs voor fologrofen en 'urban
explorers' , die er via de ochterkont een weg vinden om de geheimen von de verloten gebouwen
te onthullen. Een bewoner von Cherolle heeft een sleutel en eens in de zoveel lijd worden er wot
rondleidingen georgoniseerd ter herdenking von de hoogtijdogen von de mijnen of ter toelichting
voor fotogrofen. Deze bewoner, Jacques Chevalier, zet zich in voor een nieuwe bestemming
voor datgene dot het dorp vroeger hoar 'bestoonsrecht ' heeft gegeven, het echte hart: de
Chorbonnoge. Bovendien zet hij zich in voor vele andere dorpsbelongen.
ledereen is het er in Cherotte over eens: de sluiting von de mijn betekende ook de sociooleconomische
ondergong von het dorpje. Het olgemene geluid in het dorp is om de mijngebouwen een nieuwe
functie te Iaten hebben voor Cherotte, zodot het ols het ware weer terug gegeven wordt oon de
bewoners en de oorspronkelijke gebruikers.

Toekomst Cheratte en Charbonnage
Longzoomoon is Cherotte inmiddels uit zijn diepste dol oon het kruipen en de werkeloosheid doolt,
zoo Is deze dot in heel Wollonie doet. De handel bloeit opener komt steeds meer werkgelegenheid
in de directe omgeving von Cherotte en Luik. De initiotieven in de tertiaire sector stijgen. Dot wil
niet zeggen dot de situotie positief is. De gemiddelde uitgoven per hoofd von de bevolking is nog
steeds significant lager don het gemiddelde von Europa. Tach is de stijgende lijn een teken dot de
provincie Luik uit het got, no de sluiting von de mijnen, oon het kruipen is. De vroog echter blijft of
Wollonie ooit weer zol bloeien zools dot voorheen het gevol is geweest.
Noost de sociooleconomische problemen zijn er andere problemen, woor rekening mee moel
worden gehouden. Zo is er de grate verscheidenheid oon culturen dicht op elkoor, die elk hun
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eigen ontmoetingsplaats hebben, waardoor ze nooit echt met elkaar in contact komen. Volgens
een veelvuldig gepubliceerd onderzoek van Christophe Parthoens, Dina Sensi en Altay Man<;:o
zouden in een dorp als Cheratte {de casestudie van het onderzoek) en ook in relatie tot zijn
omgeving, "connectieve en thematische ruimten moeten worden ontworpen die bevorderen
dot de verschillende volkeren samenkomen en elkaar be fer leren kennen en respecteren". Dot
wil zeggen dot er behoefte is aan een plaats waar de inwoners van welke cultuur dan ook, zich
kunnen verzamelen om samen activiteiten en festiviteiten le organiseren.
Verder word! de vraag naar een oplossing voor de mijngebouwen van de Hasard steeds grater.
De gebouwen drukken als een danker stempel op hel dorp en e lke dog worden de inwoners weer
geconfronteerd met het dieptepunt uit de geschiedenis van Cheratte: de sluiting van de mijn. Terwijl
deze bouwwerken juist in de jaren ervoor de motor waren van he! dorp, die werkgelegenheid bood
aan het grootste deel van de bevolking. Hieraan zouden de mensen liever herinnerd worden.
Sinds 1990 heeft de gemeente Vise verschillende gebieden aangewezen die moeten worden
gerenoveerd op stedenbouwkundig en bouwkundig niveau teneinde indirect het leefc omfort te
verhogen. Hierbij horen ook grate delen van Cheratte, waaronder uiteindelijk ook de Charbonnage.
Dit groolscheepse renovatieproject word! ruim gesubsidieerd door de regia Wallonie en heeft
daardoor een grotere slagingskans. De renovatie houdt ondermeer in hel opkopen van vervallen
woningen en gebouwen en deze slopen of renoveren, het schoonmaken en uiterlijk opwaarderen
van de wijken, het aankopen van terreinen en de nieuwbouw van woningen en bedrijvenpanden
bevorderen. Het doel van deze renovatie, voor Cheratte in he! bijzonder, is niet aileen he!
opknappen van de gemeente en bescherming van het historisch erfgoed, maar vooral ook het
verkrijgen van een nieuwe dynamiek in de sociale en economische situatie. Hoe deze dynamiek
tot stand komi is nog nooit concreet in de vorm van plannen vastgelegd .
Deze renovatie is een kwestie van een lange adem en zal nog vele jaren duren. Ze is ook gebaseerd
op de goede wil van iedereen: Burgers, grondeigenaren en algemene mogelijkheden. Als dit alles
samen goed verloopt kan een slap gezet worden in de goede rich ting voor Cheratte.
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boven: De ligging van Cheratte I onder: Typische situatie in de hoofdstraot von Cheratte: gesloten winkeltje
onder de schaduw van de Charbonnage (toto: Mark Theijssen)

45

boven: Cheratte met de Rue d e Vise met daaraan de Chorbonnoge. Groe n is de spreiding van d e sociole func ties en met
bruin aongegeven zijn de tolloze (religieuze) ontmoetingsplekken. meestol provisorisch van aard. Op de middelsle afbeelding
is duidelijk de beperkte ontsluiting van het dorp te zien: een opening in het noorden. een in het zuiden en een stroalje dot de
heuvel opleidl ncar Chero11e-Haut. rich ling het oosten 1 rechtsonder: symbolisering van de situatie in Cheratte v66r de sluiling
von de mijn in 1977 (links) en de silualie doarno.
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De ligging van Cheratte en de Charbonnage
Cheratte
Cheratte is een dorp dot is omgeven door drie duidelijke barrieres die in het noorden naar elkaar
toelopen. Hierdoor ligt het dorpje als het ware in een kom. met grofweg twee ontsluitingen.
De barrieres worden gevormd door de snelweg tussen Maastricht en Luik aan de westkant. de
snelweg van Brussel naar Aken aan de zuidkant en de beboste helling van de Maasvallei aan de
oostkant. Verder is er nag het spoor dot dwars door Cheratte loop! van noord naar zuid, die een
gevoelsmatige barriere vormt tussen oost en west.
Deze barrieres maken Cheratte vrijwel onzichtbaar voor de buitenwereld. ware het niet dot de
mijngebouwen hoog uittorenen boven de rest van de bebouwing. Samen met het kerkje aan het
dorpsplein vormen deze de gebouwen die te zien zijn vanaf de snelweg. vooral de snelweg van
Brussel naar Aken . Ondanks deze barrieres is het dorp zeer goed bereikbaar vanuit aile richtingen .
Dit komi mede door de barrieres zeit. de snelwegen. alwaar een afslag is gemaakt speciaal voor
Cheratte.
He! dorp zeit bestaat grofweg uit een hoofdas. de Rue de Vise. die zich uitstrekt longs de
oorspronkelijke regionale weg tussen Vise en Luik. met daaromheen een lint van bebouwing.
Verder zijn er nag verschillende zijstraatjes die vaak aan !wee zijden ontsluiten op de hoofdweg. En
daarnaast is er nag he! tuindorp voor de mijnarbeiders uit 1925. dot gebouwd is als een vernieuwde
interpretatie van de principes van de zogenaamde phalanstere van Godin. Deze wijk heett een
heel duidelijke structuur ten opzichte van het longitudinale karakter van he! gedeelte longs de
Rue de Vise. dot de typische Belgische. ietwat chaotische lintstructuur loon!. Opvallend oak is dot
dit 'lint' zich geheel tegen de heuvelhelling bevindt. waardoor er geen uitbreidingsmogelijkheden
meer zijn naar he! oosten toe.
He! dorp word! in he! noorden en he! zuiden ontsloten door de Rue de Vise en in he! oosten
door een weg die klimt naar Cheratte-haut. Doordat de he! spoor he! gehele dorp in tweeen
deelt. word! he! gedeelte ten westen van he! spoor slechts in he! noorden en zuiden ontsloten.
He! is dus formeel gezien niet mogelijk om zich van de ene naar de andere kant van he! dorp te
bewegen via een andere weg. Wie dot wei doe! is genoodzaakt he! spoor over te steken. He!
mage duidelijk zijn dot dit oak gebeurt, en dot dit een gevaar vormt voor kinderen. door er geen
veiligheidsvoorzieningen zijn, zoals hekken en dergelijke.
De belangrijke punten in Cheratte-Bas wOiden gevormd (van zuid naar noord) door he! Chateau
de Sarolea uit 1640, he! mijnterrein met zijn markante bebouwing en he! driehoekig dorpsplein met
daaraan he! kerkje van Che ratte. AI deze punten liggen direct aan de Rue de Vise. Deze straat.
de belangrijkste straat van Cheratte heeft van oudsher een commercieel karakter. Er zijn nu nag
steeds veel vitrinegevels en her en der hangen grate reclameborden longs de weg als getuigen
van betere tijden. He! grootste deel van de vitrines is nu leeg en van de vele winkels die er voor
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1977 waren zijn er nu nog maar weinig over. De winkels zelf worden nu meestal bewoond. Veel
van deze gebouwen hebben loggia's of balkons omdat er meestal op de eerste verdieping werd
gewoond door de winkeleigenaren. De huizen zijn groter dan die van he! oude Cheratte en ze zijn
vaak hoger. De Rue de Vise is een brede straat, waar sinds kort maatregelen worden genomen
voor het remmen van doorgaand verkeer.
Het oude Cheratte ligt leg en de heuvelhelling aan en bevindt zich juist achier he! lint van de Rue
de Vise. Het is niet groot in verhouding tot de rest van het dorp. Hier is sprake van de typische
architectuur uit deze streek. De huizen liggen aan smalle, vaak doorlopende steegjes en hebben
een pleintje achterom. De bouwhoogten verschillen veel van elkaar. De huizen zijn er in een slechte
stoat. In de meeste gevallen is er sprake van 1

a 2 verdiepingen en een zadeldak.

Het 'Cite Jardin' het typische tuindorp is een bijzondere kwaliteit van Cheratte en ontsnapt, zoals
eerder vernoemd geheel aan de chaotische lintstructuur van de Rue de Vise . Het tuindorpje
bestaat uit 200 woningen en is nog in een goede stoat, mede omdat het op de Waalse lijst van
beschermde bouwwerken stoat. Deze wijk heeft een directe relatie met de mijn en is in 1925
gebouwd teneinde de mijnwerkers een goed onderkomen te bieden, een onderdeel van de
discussie uit die tijd die overigens in Nederland al rond de eeuwwisseling plaatsvond .
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Cheratte

geheel boven: Cheratte met de visuele en fysieke barrieres van de snelwegen in het westen en zuiden en de steile. beboste
helling von de maasvallei in het oosten. 1 boven: dwarsprofiel over Cheratte van west noor oost met helemaal rechts de Charbonnage die over aile barrieres heen reikt (schema tisch weergegeven in onderste afbeelding) 1 volgende paglna: impressie
van Cheratte. komend vanuit de enige toegang ten zuiden van het dorp. longs het Chateau de Sarolea. (toto's: Mark Theijssen. met uitzondering van de laatste: uit eigen archief)
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De mijn in Cheratte
Longs de Rue de Vise. in de afwisselende rij van bebouwing bevindt zich, geheel uit de omliggende
school ontsnapt, het terrein met de gebouwen van de Hasard Cheratte. Overal waar men zich
bevindt in Cheratte, is de Charbonnage te zien en doordoor drukt de mijn niet aileen een historisch
stempel. maar vooral ook een visueel stempel op het dorp. Ook van buiten Cheratte is de mijn een
opzienbarend landmark te noemen. Vanaf de snelweg zijn duidelijk de torens van de mijnschachten
te zien en deze wekken voor de voorbijganger een soort nieuwsgierigheid op. Cheratte ontleent
dan ook zijn bekendheid voor vele Nederlanders aan dit beeld vanaf de snelweg.
Komend vanuit het Noorden in Cheratte is het eerste dot opvalt de betonnen toren van schacht
3. Deze is hager en heeft een brutere uitstraling dan de toren en gebouwen die vervolgens in
het zicht komen: de toren van schacht 1 en de gebouwen ertegenaan. Als men dan verder rijdt
richting het zuiden longs de mijn of. lijkt het alsof de gebouwen van de Charbonnage die aan de
straat staan een soort plint vormen voor de grootse torens en gebouwen erachter. die hogerop
geplaatst zijn. Deze plint komt qua school overeen met de rest van het lint longs de Rue de Vise.
Het enige gebouw dot enigszins afwijkt van deze plint is het nieuwere pond aan de noordwestkant
van het terrein.
Als men Cheratte vanuit het zuiden binnenrijdt volt als eerste de westvleugel van schachttoren
1 op. die met zijn enorme kopgevel met een grate gevelopening boven de huizen uittorent. Het
geheel heeft een monumentaal karakter.
Het ensemble van de mijn komt. recht van voren gezien, op de toeschouwer over als een pronkstuk
op een verhoging die gevormd wordt door de plint van gebouwen aan de straat. die in hoogte
het lint van de Rue de Vise doorzet. Het geheel heeft ook een duidelijke achtergrond: de groene
heuvelhelling, waartegen de gebouwen mysterieus afsteken. Door deze 'steunpunten' stoat het
geheel nog sterker in zijn omgeving. Het dramatische karakter wordt zo nog meer versterkt door dit
natuurlijk 'podium' voor de buitenwereld.
Recht van voren is ook goed te zien hoe groat het terrein werkelijk is en hoe de school van de
gebouwen van de mijn verschilt van de gebouwen, voornamelijk huizen, eromheen. Ook is meer
naar rechts toe duidelijk het oudste gedeelte los te zien van de rest als ensemble met daaronder.
in de 'plint' het gebouw uit dezelfde periode. Meer naar links toe verschijnen de later gebouwde
betonnen schachttoren en de werkplaatsen eronder, die ook weer aan de straat staan, maar al
een grotere moat hebben in de plint.
De gebouwen die zich aan de straat bevinden zijn vrij gesloten van karakter, waardoor de mijn
nog sterker vervreemd wordt van zijn omgeving. Door waar zic h de openingen naar de straat
bevinden, zijn poorten geplaatst. die nu altijd zijn gesloten. Deze poorten vormen de toegang tot
een gebied, dot zich voornamelijk onder het daadwerke lijke rangeerterrein van de mijn bevindt.
Dit verheven terrein bestaat uit een platform dot zich 6 meter boven het straatniveau uitstrekt
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tussen de gebouwen van de Charbonnage.
Vroeger was er veel minder sprake van een gesloten karakter, door de verbinding met de
kolenwasserijen aan de overkant van de weg, waardoor het veel meer een onderdeel van het
dorp was. De helft van het oorspronkelijke terre in mijn is echter vrijwel no de sluiting in 1977 gesloopt
als gevolg van instortingsgevaar door de ligging pal naast het spoor. De andere helft die er nu nag
stoat bevindt zich dus geheel aan de oostzijde van de Rue de Vise en loopt door tot tegen de
heuvelhelling. Het andere gedeelte is nu een braakliggend terrein van zo'n anderhalve hectare,
dot zich uitstrekt tot aan het spoor. Dit terrein, een grate open plek in het dorp, zorgt voor een wijds
uitzicht vanuit de Charbonnage en vanuit de andere kant van het spoor gezien, een breed uitzicht
op het lint van de Rue de Vise met de imposante mijn daartussen geklemd.
Vanuit het oosten doemt de mjin op vanachter de bomen van de helling van de Maasvallei als
een mysterieus en sereen veraten relict. De helling is er zo steil doter geen bebouwing mogelijk is.
Het bas direct achier de mijn is beschermd en hoort samen met de Charbonnage tot de Waalse
lijst van objecten die niet mogen verdwijnen .
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boven: Duidelijk is te zien dot het lint von de Rue de Vise de plint vormt. waarop de imposante gebouwen von de Hasard sloan.
(toto's: Mark Theijssen) 1 rechls: De Charbonnage ten opzichte van zijn directe omgeving. 1 volgende paglna's, links: Relict
van het gesloopte deel aan de west kant van de Rue de Vise: de lransportbrug ncar de verdwenen kolenwasserij (boven). De
Hasard gezien vonat de bebosle heuvelhelling (onder) (toto's: Mark Theijssen) 1 volgende paglna's, rechts: De Charbonnage
in zijn directe omgeving met een doodlopend, verpauperd zijstraatje, de oude Rue de Vise, doodlopend tegen de gebouwen
von de Hasard (toto: Joep Gosen)
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boven: Cheratte gezien va nuit de Charbonnage. ric hting het noorden. De ' zachte' inbed ding van he t dorp in de beboste
helling van de maasvallei is duidelijk te zien. (foto: eigen archief) I rechler paglna: Cheratte gezien vanuit de Charbonnage.
ric hting het zuiden. Vooraan is het zijstraatje. de oude Rue de Vise te zien. doodlopend tegen de gebouwen von de Hasard.
(foto: eigen archief)
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De Charbonnage: het verhoogde terrein en de gebouwen
In de loop van de aclieve lijd van de mijn werd steeds verder uitgebreid om le voldoen aan de
groeiende vraag van sleenkool. Door hel verschil van perioden, waarin steeds bijgebouwd is, zijn
er zeer uileenlopende bouwslijlen le vinden . De oudsle gebouwen van hel lerrein zoals hel nu is
slammen uil 1905, en kijkend van zuid naar noord worden de gebouwen steeds jonger. Duidelijk
is hel verschil lussen de decoralieve archilecluur van voor de jaren '20 en de puur funclionele
archilecluur van de periode daarna. Dilleverl een inleressanl contrast op.
Uileindelijk zijn aile gebouwen wei allemaal een funclionerend geheel geweesl, en dol maakl hel
zo inleressanl. Elk gebouwlje heefl zijn specifieke positie gekregen om hel geheel als industrieel
'organisme' goed le Iaten funclioneren. Het is alsof we kijken naar de ingewanden van een wezen
dot we niel kennen. Bij ieder onderdeel goon we bij onszelf le raden waarvoor hel gediend zou
hebben.
In de huidige silualie van de Charbonnage kan men hel lerrein onderscheiden in een aantal
hoofdelemenlen, die hel karakler en de vorm van hel geheel bepalen. Hel eerste en misschien
wei belangrijksle element is he! platform, waar omheen de volgende element en zijn gegroepeerd:
hel 'ensemble medieval', de 'lampisterie', schachttoren Ill en de noordelijke werkplaalsen en
loodsen.

Het platform

Zoals a\ eerde r beschreven zijn de gebouwen niel zozeer georienleerd op de slraal maar vee\
slerker rondom een zes meter hoge r liggend, kunstmalig aangebrac ht maaive \d. Dil maaive \d
beslaal uil een belonnen vloerconslruclie mel daaronder een complex kolommengrid, dol
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voorheen overeenkwam met de werkzaamheden die zich op het echte maaiveld plaatsvonden.
Dit platform is pas veel later gebouwd dan de gebouwen aan de zuidzijde, die er gevoelsmatig
juist omheen gebouwd lijken te zijn. Het platform speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van het
grootste deel van de gebouwen en het is dan oak nu nag zo dot men eerst naar dit niveau moet
komen om toegang tot aile gebouwen te krijgen . De poorten naar de straat toe baden dus in de
eerste instantie enkel toegang tot het onderliggende gebied en de achterzijde van de gebouwen
die aan de straat liggen .
Dit onderliggende gebied is zeker geen oninteressante ruimte. Door de perforaties in het platform

en de complexe kolommenstructuur en de gebouwen die op het werkelijke maaiveld daaromheen
staan krijgt deze ruimte oak de beleving van een hoge binnenruimte met een spannende lichtinval.
waar wind en vocht vrij spel hebben. De plekken onder de openingen in het plateau zijn weelderig
begroeid met planten, waardoor een soort kleine oases van groen ontstaan in het verder kale
ondergebied.
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boven en rechter paglna: Schematisering van resp. ansluiting van de gebouwen rond het platform op 6 meter hoogte. de
dotering van de gebouwen en de intimiteit van de site.
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platform +6m

straatniveau

boven: Opbouw platform en perforoties en de relotie tussen beneden en boven
boven lpotform en hun ondeninge relotie (toto' s: Mark Theijssen en eigen orchief)
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volgende paglna's: impressie onder en
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Het 'ensemble medieval'

Het oudste gedeelle van de gebouwen op het mijnterrein. ligt op het zuidelijk deel. Naasl de
betonnen schachttoren Ill is dit hel meest in het oog springend. De schachlloren I en zijn !wee
vleugels (noord en west) vormen een samenhangend geheel. dol indrukwekkend uillorent boven
de lagere gebouwen aan de Rue de Vise. de 'plinl'.
De schachlloren I is als eerste gebouwd no de heropening van de mijn in 1905 en werd in
1907 opgeleverd. De westvleugel werd er in 191 0 legenaan gebouwd en als laalsle werd de
noordvleugel aan dil ensemble loegevoegd in 1924. AI deze gebouwen slammen uil de periode.
waarin de industrie en alles wal daarmee le maken had nag in haag aanzien stand. De eigenaar
van de mijnen was trots op zijn bezil en deze lekenen van welvaarl komen vooral naar voren in de
rijk gedecoreerde archilecluur van dil ensemble. No deze periode worden de gebouwen steeds
soberder en functioneler van aard.
Er is aan deze gebouwen geen typische slijlloe te kennen. De een noemt het neogotisch en de
onder middeleeuws (vandaar de naam 'ensemble medieval') . In werkelijkheid zijn de gebouwen
zeer eclectisch van karakter en kunnen meerdere slijlen worden waargenomen. Zo zijn er duidelijk
vormen uit de romaanse tijd herkenbaar. maar oak d e gotische stijl komi naar voren in de gevel.ln de
gevels is er veel sprake van rondbogen (romaanse stijl) en de loren en bijgebouwen worden in hun
verticaliteit bekroond met een fries. bestaande uil verschillende kleinere rondbogen. Verder zijn de
gevels duidelijk onderverdeeld in vertic ale vlakken. die steeds worden gescheiden door naar voren
liggende penanlen. die zich omhoog toe verjongen. Deze penanten sloan op het ritme dol oak in
de duidelijk eenvoudigere draagconstruc tie in he I inlerieur naar voren komi. Dit rilme is gebaseerd
op een kolommeng rid van 5 meter. dol later oak in de andere gebouwen steeds lerugkomt. De
grate gevelopeningen op de kopse kant van de westvleugel, uilkijkend naar hel weslen. geven
een slerk golische indruk door de toe passing van relalief weinig conslrucliemaleriaal.
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Het verschil tussen exterieur en interieur is heel sterk. De sterk gedecoreerde gevel is slechts
een, weliswaar zeer dik en constructief meewerkend, mantel om een veel eenvoudigere
binnenarchitectuur, waar vooral weer functionaliteit de boventoon voert. Toch is er een bepaalde
ondergeschiktheid aan vormgeving in het interieur merkbaar. Zo zijn de kleedruimtes gemiddeld
zo'n 5 meter hoog, dit is twee keer zo hoog als de werkelijk benodigde hoogte. Op deze manier zijn
in de buitengevel hoge ramen mogelijk. Wat deze opoffering uiteindelijk oplevert, zijn de bijzonder
open en grote ruimten met een Iicht karakter. Doordat de douchecabines en de muurtjes ter
afscheiding allen niet hoger zijn dan twee meter wordt dit karakter in stand gehouden. Wat verder
opvalt in deze ruimten is het bijzonder rationele ritme van rechthoekige kolommen en liggers ten
opzichte van de dramatische buitengevel. Het raster is duidelijk te volgen en wordt middels de
penanten nog wei in de gevel voortgezet. De dwingende structuur is een representatief voorbeeld
van de constructiewijze van Hennebique, die veel toegepast werd in soortgelijke industriele
gebouwen. Een zelfde constructietype is zelfs terug te vinden in de gebouwen van Philips,
waaronder De Witte Dame. De laatste verdiepingen van de vleugels zijn ook bijzonder te noemen.
Deze ruimten bevinden zich onder ruime zadeldaken, waarvan een gedeelte transparent was (nu
gedeeltelijk zwaar aangetast en open). Hierdoor volt er een overvloed aan Iicht binnen en zijn
de ruimtes ook hier weer heel open van karakter. De machinekamer op de begone grond (dit is
gezien vanaf het kunstmatige betonnen maaiveld) in de westvleugel is een ruimte van zo'n zes
meter hoog zonder opdelingen, wat in een grote open ruimte resulteert met aan de noordzijde
hoge ramen. De hoofdconstructie die de machines gedragen heeft is er nog en er bevindt zich
een ruim, uiterst geraffineerd gedetailleerd balkan, uitgevoerd in stool, dot uitzicht biedt op de
ruimte.
De twee vleugels kennen beide een duidelijke ontsluiting, die is geaccentueerd door een kleinere
toren met kantelen. Deze is bij de noordvleugel het grootst en daardoor zijn de trap pen die zich in
dit gedeelte bevinden ook ruimer bemeten. Voor beide ontsluitings-'torens' geldt dot de trappen
nog goed in tact zijn. De trappen hebben echter een log karakter die de sterke verticaliteit in de
toren niet loot spreken. Functionaliteit voerde hier wellicht de boventoon. Beide torens komen
direct uit op het binnenplein en merkwaardig hierbij is dot bij het trappenhuis van de noordvleugel
geen directe bouwfysische scheiding is te vinden. Als men afdaalt via de trap van de eerste
verdieping naar de begone grond (het niveau van het plateau) goat men dan ook van binnen
naar buiten.
Het interieur van de schachttoren bevat hoge ruimten, waar weinig sprake is van natuurlijke
lichtinval. Er zijn enkele werkvloeren aangebracht op verschillende hoogten en door tussen
trappen, geheel in stool. Geheel bovenin bevindt zich de motor van de oorspronkelijke lift. De
toren is zeer dik gedimensioneerd om de krachten van de liftmotor op te kunnen vangen en de
muren hebben aan de basis een enorme dikte van meer dan twee meter. Deze dikte is te ervaren
als men zich door de gevelopeningen beweegt. Door deze dikte heeft de toren nog meer het
degelijke karakter van een middeleeuwse slottoren, hierdoor is daglicht schaors en volt in bundels
naar binnen. Door de afdrachten van de constructie die steeds kleiner worden naar boven toe,
wordt de lichtinval naar boven toe steeds royaler. Het lichtspel van kleine stralen die door de
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gevelperforaties vallen leveren een indrukwekkend schouwspel op. dot vooral op een zonnige
dog goed is te aanschouwen. In de hoogste ruimte bevindt zich het meeste Iicht. door werd dan
oak de hele dog gewerkt en er hoeven oak geen krachten meer overgebracht te worden door
de constructie . Het resultaat is een wijds uitzicht vanuit de loren over de Maasvallei door smalle
hoge gevelopeningen.
Het ensemble is. ondanks fiinke aantastingen door weer en w ind en andere factoren {zoals
vandalisme en ingrijpen van de huidige eigenaar) in zijn casco en hoofdconstructie nag in goede
stoat. De dikke muren en solide interne betonconstructie zijn nag geheel intact. Echter. de kantelen
bovenop de torens en hogere delen van de vleugels zijn soms afgebroken.

llnksboven: inlerieur noord vleugel (toto: mork
Theijssen) 1 llnksonder: inlerie ur w eslvleuge l
(toto: eig e n arc hie f) I rechter pagfna: interieur
schochllo ren (fo lo : Mark Theijssen)
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Ensemble medieval (fata: eigen archief)
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boven: ventilatieruimte achter schachttoren I (foto: mark Theij~en)
gebied a c hter schachttoren I en d e w estvleugel (toto: eig en archief)
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rechts:

impre~ie

van het intieme greene
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De lampisterie

Aan de Rue de Vise bevindt zich de 'lampisterie'. Dit is de ruimte waar voorheen de werkplaatsen
waren voor de reparatie van de kleine werktuigen van de mijnwerkers, zoals de hoofdlampen
(vandaar de naam), de maskers etc. Hier bevindt zich oak de centrale ruimte waar de mijnwerkers
aan het begin van de dog samenkwamen voor het inklokken van de werkdag en het ophalen van
hun werkmaterieel. Vanuit dit gebouw gingen ze de kleedkamers in en vervolgens aan het werk.
Het gebouw bestaat uit een galerij van opeenvolgende ruimten om een ruime, centrale hal heen.
Deze hal is zeer Iicht van karakter door zijn glazen dak en grate openingen naar het binnenterrein
toe. De hal stoat in contact met de omliggende ruimten door middel van loketten die met rolluiken
of te sluiten waren. Dit geheel bevindt zich op het niveau van 6 meter boven straatniveau. Onder
de werkplaatsen , aan de straat. bevinden zich nag enkele hoge, langgerekte ruimten met grate
ramen naar de straat toe. De ruimten goon de hoek om, naar achter toe, alwaar ze, zoals de
verdieping erboven aansluiten op de westvleugel van het 'ensemble medieval'. Onder de centrale
hal bevindt zich een loge holle ruimte, die in principe te laag is om gebruikt te kunnen worden.
Het gebouw is, samen met de noordvleugel van het 'ensemble medieval' opgeleverd in 1924.
De architectuur van dit gebouw verschilt echter enigszins met die van het ensemble. Over het
algemeen kan gezegd worden dot de gevel eenvoudiger van aard is en dot hier geen sprake is
van neogotische of romaanse invloeden . Tach zijn er belangrijke kenmerken te zien die overeen
komen , zoals de beeindiging van de straatgevel in een (zij het eenvoudiger) hierarchische
compositie met hogere delen aan de buitenzijden en een lager middengedeelte. Verder is de
straatgevel wederom verticaal van karakter door de gelijke opdeling met een traveemaat van 5
meter. De penanten tussen elk travee springen naar voren, waardoor er weer sprake is van relief
in de gevel. Deze kenmerken komen oak naar voren in de gevel aan de andere zijde die naar
de binnenplaats tussen de gebouwen ligt. Binnen elk travee van het centrale gedeelte vallen de
grate deuren die naar de halleiden . De zijgevels aan het noorden en zuiden zijn eenvoudig: hier is
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geen sprake van een opdeling in lraveeen. De lraveeen in de oosl- en weslgevel komen overeen
mel de malen van de conslruclie.
He! inlerieur van de lampislerie is vrij eenvoudig. De belonnen. wil geschilderde draagconslruclie in
de opeenvolgende ruimlen. is duidelijk le zien.ln de centrale hal vall de slanke stolen dakconslruclie
op. die he! !ransparan!e dak draag!. Doorda! de glazen dakbedekking nu verdwenen is
(waarschijnlijk opze!!elijk verwijderd). groeien plan len welig in de hal. In de werkplaa!sen bevinden
zich nog vele spullen. die ach!ergela!en zijn no de slui!ing van de mijn.

.

...

voorgaande paglna: interieur lomp isterie met d oorkijk door dok lfoto: mark The ijssenl
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Schachttoren Ill

Midden op he! 6 meter hager liggende lerrein, tussen de oude en nieuwe gebouwen van de
mijn, stoat de meesl recenle schachlloren van de Charbonnage, loren Ill. Ze is in 1938 gebouwd,
maar werd pas in 1953 in gebruik genomen, no he! besluil dol de schachl dieper moesl worden
dan de oorspronkelijk geplande dieple. De schachl ging lot 480 meter diep en heel! he! longs!
gediend als lransporlschachl, terwijl de andere !wee schachlen (waarvan er een reeds gesloopt
is) dienden voor de luchtloe- en afvoer.
He! is duidelijk le zien dol deze loren in een onder tijdperk is gebouwd . De loren is zeer expressief
in zijn puur funclionele voorkomen en draagt niets meer van de lrolse archilecluurkenmerken uit
de lnduslriele Revolulie. De loren bestaat uit zeer dikke betonnen kolommen en liggers en loren!
zo'n 40 meter boven de omliggende bebouwing uit. Hij is daarmee hager dan schachttoren I. Er is
geen sprake van decoratie en er is slechts een geveldichting, hoofdzakelijk glazen en bakstenen,
toegepast waar nodig, bijvoorbeeld in de machinekamer bovenin.
Eigenlijk bevindt de liftmotor zich buiten de loren, beneden in de gebouwen op het noordelijk
gedeelte van het terrein en worden de trekkrachten doorgegeven middels grate wielen boven
in de loren. Deze voorziening was nodig omdal he! vermogen en dus he! gewicht van de motor
uiteindelijk door de verandering van schachtdieple te groat was om bovenin te plaatsen, volgens
de tradilie van deze mijn. Als gevolg van deze beneden geplaatste motor was het nodig om de
bijkomende krachlen op te vangen via !wee diagonalen aan de noordzijde van de schachl loren.
Dit is geen onbekend fenomeen in de mijnbouw: men ziel dil vaak terug bij de Limburgse mijnen,
maar dan uilgevoerd in een staalconslruclie, de zogenaamde 'belle !leur' .
Door zijn uiterst naakte functionalileil sleek! hij zeer scherp at tegen de traditionele bebouwing van
he! 'ensemble medieval' . Dit isle zien vanaf grate afstand, bijvoorbeeld vanaf de snelweg naar
he! oosten. Van hieruil ziel men altijd als eerst het ensemble en schachttoren Ill, die sa men duidelijk
het verschil in bouwperiodes tonen.
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De noordelijke werkplaatsen en loodsen

De meest recente gebouwen dateren van de periode no 1950 en zijn allen op het noordelijk
gedeelte van het terrein geplaatst. De stollen in de noordoosthoek van het terre in vormen
hierop een uitzondering. Hier werden in de vroege periode de paarden, die in de mijnen
werkten, ondergebracht. De andere gebouwen zijn voornamelijk werkloodsen, die dienden
voor de reparatie en vervaardiging van de grotere onderdelen van de mijn, zoals de karren, de
c onstructiematerialen voor de schachten etc. Ook bevond zich in de hogere gebouwen aan d e
straatzijde een gedeelte van de administratieve werkzaamheden.
De gebouwen zijn allen aan elkaar gekoppeld en vormen zo een massief blok van bebouwing,
met verschillende hoogtes en bouwvormen. Zo zijn de gebouwen aan de straat te beschrijven als
grote blokken m et platte daken, waarin zich grote gevelperforaties bevinden aan de straatzijde.
De hallen erachter zijn groot van oppervlak en hebben e en sheddak als daglichtvoorziening. De
gevels van de hallen zijn vrij eenvoudig te noemen. Te zien is het staalskelet van de constructie,
opgevuld met baksteen. De gebouwen aan de straat hebben een betonconstructie, en de
buitengevels zijn opgetrokken uit baksteen. Bij de straatgevel is sprake van een eenvoudige, doch
fraaie compositie van gevelopeningen en naar voren liggende delen. De indeling van de ramen
volt binnen b epaalde maten en tussen eventueel aangebrachte penanten. Hierdoor krijgt d e
straatgevel min of meer he t schaalniveau van de aangrenzende bebouwing .
Het interieur van de gebouwen aan de straat is wederom simpel en ook hier is de betonnen
constructie weer duidelijk te zien. In het interieur van de werkhallen is sprake van een interessante
ruimt elijkheid door de noordelijke lichtinval door het ruime sheddak. De slanke stolen dakconstructie
zorg t ervoor dot de ruimten ononderbroken lijken. De hallen zijn nog in een goede stoat, ondanks
d e Iichte begroeiing van mos en varens die er in de loop van d e tijd is gekomen.
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boven: schachttoren Ill vanaf het plein voor het ensemble (toto: eigen archie!) I onder: inpressie van het
door de natuur deels overgenomen interieur van de noordelijke gebouwen. (toto: Daan Koch)
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De mijn als ru'ine: steer en beleving van de geschiedenis
He! is welhaast onmogelijk om he! terrein van de Hasard Cheratte in zijn geheel te beschrijven en
te illustreren. De beste manier daarvoor zou zijn om iedereen er mee naartoe te nemen. Tot nu toe
is de site voornamelijk op een bouwkundig analytische manier beschreven, maar dot heeft nog
weinig te maken met de daadwerkelijke beleving van he! gebouw als ru'lne, wanneer men he!
bezoekl. De analyse hiervoor kan namelijk door iedereen hetzelfde 'gelezen' worden. als een soort
inventarisatie, terwijl de ru'lne van de Charbonnage, door ieder individu anders ge'lnterpreteerd
kan en zal worden.
Vandaar dot de plek beter bekeken kan worden op een manier, die overeenkomt met de
beleving van de ru'lne, zoals die beschreven is in he! essay. Hierin worden !wee architectonische
hoofdonderdelen onderscheiden, te weten het samenspel van ruimtelijke ervaring en Iicht en de
beleving van materiaal en textuur. Ook word! de ru'lne beschreven als een soort veranderende
collectieve herinnering, waarin ruimte is voor ieders eigen interpretatie.
In he! kader van deze 'belevingswaarden' zou men kunnen zeggen dot de bezoeker -of liever
gezegd indringer- van de Charbonnage steeds geconfronteerd word! met contrasten die om de
verschillende waarden (ruimtelijk en tactiel) heen dansen. Zo is er in de beleving van ruimte en Iicht
steeds een onregelmatige afwisseling tussen Iicht en donker, open en gesloten, buiten en binnen
(waarbij de grens daartussen steeds heel vaag is). massa en holte, diepte en hoogte. Het beste is
dit te illustreren met een zogenaamde 'ervaringsdoorsnede' die een soort eerste indruk in ruimte
en Iicht weergeeft vanuit he! perspectief van de indringer. Door deze doorsnede te ondersteunen
met karakteristieke beelden van de plek geeft he! geheel een goede impressie van de plek zoals
ze nu is. Een belangrijk overkoepelend contrast dol hierbij dan toegevoegd kan worden is de
afwisseling tussen verrassing en overzicht.
Op het gebied van materialiteit en textuur is er onder meer he! steeds meer vervagende contrast
tussen natuur en structuur op he! terrein te zien en te voelen. Het groen van de helling achier
de Charbonnage lijkt de site steeds verder te veroveren, van binnen en van buiten. Daardoor
verandert ook de textuur van de materialen gestaag. Beton word! poreus, er ontstaan prachtige
mosplekken kleine plantjes komen te voorschijn op plekken waar Iicht met spaarzame bundels
naar binnen priemt. De georganiseerde structuur word! zo steeds meer aangetast. En he! lijkt also!
he! groen als een deken van rust op de c haos van puin en oude resten van gereedschap en
andere artefacten neerdaall. Een organisme uit he! industriele tijdperk is hier stervende.
Dan is er nog de voelbare massa van de dikke wanden en betonnen constructies. die steeds weer
anders tot onze zintuigen overkomen. Geluid word! door die massa op he! ene moment volledig
gedempt. en op he! andere moment lijken aile geluiden uit de omgeving geconcentreerd te
zijn op een plek. Ook d e c ontrasten tussen verschillende temperaturen zijn groot. Deze sensatie is
misschien wei he! sterkst in schachttoren I met zijn massieve bakstenen wanden van meer dan 2
meter dik. Soms lijkt he!. no een zomerse dog, dot de warmte die opgeslagen is in de dikke muren
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als een fohn over je heen vall, bij hel binnen lreden door de relalief kleine openingen.
Een bezoek aan de Charbonnage loot een indruk achier die voor ieder individu verschillend is.
De inlerprelalie van wal zich hier heefl plaalsgevonden is dan ook voor iedereen anders. De
grilligheid en veelzijdigheid van de plek maakl dol de bezoeker besefl dol de geschiedenis hier
ook geen eenduidig causale lijdslijn heefl gekend, zoals die zo mooi in boekjes over Cheralle
beschreven stool. Hel verhaal van de mijn wordl hier laslbaar en op onlelbaar verschillende
manieren verleld.
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De snede hierboven vormt een essentiele sfeerimpressie van de locatie . De afbeelding moet gelezen worden als een 'ervaringsdoorsnede' vanuit het perspectief van de indringer. In woorden zijn deze ervaringen het best te omschrijven als: verassing
en ovenicht. Iicht en danker. massa en holt e. diepte en , natuur en structuur. chaos en rust. Deze zich onregelmatig herhalende
contrasten maken het gehele gebied als ru't'ne zo spannend.
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Daarnaast bepaten op deze plek materiaat en kteur de steer. De lexluren en de manier waarop hetlicht ermee speell zorgen
voor een steeds veranderend beeld, geluid en lactilileil. Dil verleidl de bezoeker om steeds dieper le door le dringen in dit
complex.
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Conclusie en opdracht
In de analyse van Cheratte en hoar Charbonnage is duidelijk de tweeslachtige manier van kijken
naar de voormalige steenkoolmijnsite naar voren gekomen. En dot is juist het ambigue van de
ru'ine dot in het essay werd beschreven. Enerzijds is er de ru'ine van de mijn. met hoar prachtige
gebouwen en hoar sfeer en ruimtelijkheid die door iedereen weer anders beleefd word! en die van
fundamenteel belong is voor de geschiedenis en het bestaansrecht van Cheratte. Anderzijds is er
het dorp. dot door de sluiting van diezelfde plek in 1977 een economisch verval heeft ondergaan
en waar sociaal cultureel gezien een groat gebrek is aan ruimte voor samenkomst en expressie.
terwijl het dorp zijn rijkdom aan nationaliteiten en culturen juist zou kunnen uitbuiten .
De mijn was in zijn hoogtijdagen niet aileen het economische hart van het dorp. maar oak het
sociaal-culturele hart. ledere dog kwamen mannen en vrouwen in de Charbonnage bijeen om
te gaan werken met elkaar. waardoor ze elkaar door en door leerden kennen. ongeacht hun
afkomst of achtergrond. Bovendien werden er activiteiten georganiseerd voor en na het werk door
d e directie van d e mijn. waardoor de onderlinge band in het dorp sterk was en men elkanders
cultuur kende en accepteerde. Nu staan al die verschillende culturen en religies op zichzelf en
verzamelen zich ieder op een eigen plek die vaak provisorisch van aard is en veel te klein. Er is dus
geen sprake meer van een generatieve en bindende kracht in het dorp. een kracht die voorheen
werd voorzien door de steenkoolmijn.
He t dorp heeH dus enerzijds een nieuwe economische impuls nodig en anderzijds een plek waar
aile mensen kunnen samen komen en waar ruimte is voor expressie en ontmoeting tussen de
verschillende groepen. Een plek. waar men Ievens trots op kan zijn naar buiten toe. een icoon
voor het dorp. Die rol werd - en wordt gedeeltelijk nag steeds - in het collectieve geheugen van
de inwoners vervuld door de gebouwen van de Charbonnage. die nu juist dot zwarte stempel
drukken op de slechte situatie van de inwoners.
Er zit nag altijd veel potentie in de gebouwen van de site. De prominente plek. het decor van de
achterliggende heuvels. het typische huizenlint van de Rue de Vise als plint voor de imposante
gebouwen van de mijn en de representatieve 'skyline' die de gebouwen naar buiten toe
uitstralen als een landmark voor de regia. vormen een geloofwaardige basis voor een plek die het
economische en sociaal culturele hart van Cheratte weer kan doen kloppen. Bovendien heeft d e
site goe de latente stedenbouwkundige kwaliteiten. zoals het verhoogde pla tform dot gezien kan
worden als een omsloten plein als een verborgen wereld in Cheratte en de mystieke ruimte onder
het platform die als overgang kan dienen van de Rue de Vise naar boven toe.
En dan is er de belangstelling voor de plek als een ru'ine. een g etuige van een onder tijdperk.
voornamelijk gedeeld door mensen van buitenaf. De plek die multi-interpretabel is en die de
g eschiedenis laat zien zoals ze is. O ak daarin zou men eerder potentie dan hinder kunne n zien.
Zo komen we weer terug op de vraag. die steeds weer gesteld is over het Iaten samen gaan
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van twee verschillende uitersten: Is er in een gebouw een symbiose mogelijk tussen enerzijds het
meegaan met de vaart der volkeren en anderzijds de mystiek van het veranderende verleden in
al hoar verrijkende facetten, waar het kind in de mens altijd door geprikkeld blijft? Kan men op
een plek in harmonie met het grillige verleden de toekomst te lijf goon? En zo ja, hoe dan wei?
We hebben gezien dot dit mogelijk is en op welke manier dit gedaan is in het voorbeeld van
Castelgrande.
Nu we bekend zijn met de architectonische en stedenbouwkundige potentie van de Charbonnage
als een nieuw hart voor het dorp kunnen we een specifieke opgave creeren voor Cheratte:
Het creeren van een huwelijk tussen enerzijds het nleuw Ieven blazen in het voormalig economisch
en sociaal cultureel hart van CheraHe-Bas en anderzijds het continueren van de sfeer van die plek
als ru'ine met al hoar verhalen.

Het doel is om, met de door de analyse verkregen bagage, met zo min mogelijk ingrepen zo veel
mogelijk te bereiken om zo het huidige karakter en de nieuwe functies te Iaten samengaan en te
versterken: een subtiel gebaar dot de tand des tijds erkent. de geschiedenis eert, maar tevens de
vaart der volkeren begeleidt. Een ingreep die aanvoelt als een onderdeel in het grote geheel en
die meewerkt aan de werking van dot geheel, 'alsof het er altijd al geweest is'
Hierbij moet gezegd worden dot de ru'lne niet per se een ru'lne moet blijven. Het goat hierbij eerder
om het behoud van de essen tie van de ru'lne. zoals die beschreven is in het essay, zodanig dot de
beleving, zowel architectonisch als tactiel als historisch interpreterend niet verandert of misschien
zelfs versterkt wordt.
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Visie

De nieuwe bestemming
Verleden, heden en toekomst in het oude hart van Cheratte
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De nieuwe bestemming
Kijken naar de eisen vanuit het dorp moet de nieuwe bestemming enerzijds een nieuwe economische
impuls aan het dorp geven en anderzijds een sociaal culturele ontmoetingsplek vormen. Dit wordt
bereikt door enkele functies in de Charbonnage te plaatsen die elkaar versterken en verrijken.
Een bestemming die mensen van buiten het dorp naar Cheratte toetrekt en Cheratte weer op
de kaart zet en een bestemming die Cheratte zelf weer een plek geeft waar aile mensen van het
dorp kunnen samenkomen en waar verschillende culturen weer met elkaar in contact komen.
De belangrijkste functie voor het dorp naar buiten toe is het badhuis. Het badhuis sluit aan op de
sensuele beleving van de plek. Bezoekers van ver buiten Cheratte, maar ook van Cheratte zelf
kunnen hier komen baden in de bijzondere ruimtelijkheid, en materialiteit die deze plek als industriele
ru'ine zo kenmerkt. De bezoeker is al badende vrijwel geheel naakt, waardoor hij nog gevoeliger
wordt voor prikkels van buitenaf. Dit maakt, dot deze omgeving, de voormalige steenkoolmijn, nog
dramatischer op de zintuigen zal inwerken.
Dit badhuis zal er voor zorgen dot de Charbonnage een speciale plek wordt, waar het verhaal van
de voormalige mijn op een bijzondere manier zal worden verteld. Cheratte wordt zo een bezoek
waard voor vele mensen- niet aileen 'urban explorers en fotografen- waardoor een nieuwe impuls
van buitenaf zal ontstaan, die wellicht op langere termijn voor meer economische activiteit kan
gaan zorgen .
Naast het badhuis kan de enorme ruimte die er in het complex is dienen voor een buurthuis, waar
activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals voorstellingen, ontmoetingen en exposities. Deze activiteiten
worden zo dus gecentreerd, waardoor de verschillende bevolkingsgroepen elkaar weer ontmoeten
en leren kennen, zoals v66r 1977. De Charbonnage wordt zo weer een herkenningspunt in het
dorp, waar men graag naartoe goat. in plaats van de enorme rotte kies die het nu is in de ogen
van de bewoners.
Bij deze twee nieuwe functies wordt een multicultureel restaurant gevoegd . Dit is waar de bezoekers
van de twee verschillende functies elkaar goon ontmoeten. Het restaurant kan de veelheid aan
culturen in het dorp goon vertegenwoordigen naar buiten toe op een ontspannen manier.
Dit alles zal ingebed worden in een belangrijke vierde functie, het park. De bossen van de
helling van de Maasvallei strekken zich achter het complex uit naar boven toe, maar het groen
heeft gaandeweg ook het platform en de gebouwen eromheen overwoekerd. Hierdoor zijn de
gebouwen ingebed in een soort oase van groene rust die heel goed merkbaar is. De resten van
de mijn zijn soms geheel uit het zicht verdwenen. De functie van het park is vooral om de ru'ine voor
een groot deel te Iaten zoals hij is, zolang eventuele maatregelen omtrent veiligheid het toelaten.
Het park vormt enerzijds het platform, waarop de drie eerder genoemde functies zich manifesteren
en anderzijds een multi-interpretabele ruimte voor expressie, inspiratie en ontspanning voor de
bewoners van het dorp en de bezoekers van buitenaf. Zo zijn er de vele fotografen en mensen van
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filmacademies die hier al sinds 1977 komen, maar ook de mensen van het dorp die simpelweg een
plek krijgen om te mijmeren tussen de relic ten van het steenkooltijdperk. Er is zo ook ruimte voor elk
individu om de historie van de plek op een eigen manier te beleven en te interpreteren. wat een
belangrijk aspect is van de ru"ine.
Het park zelf zal een onbestemd karakter hebben, De vergankelijkheid van de plek word! getoond
en dot Ievert nu eenmaal geen gefixeerd beeld op voor de eeuwigheid. Dit is een kwaliteit die
belangrijk is in het kader van de romantiek van de ru"ine. Op de langere termijn kan het noordelijk
gedeelte van het terrein plaats gaan maken voor ondersteunende faciliteiten bij het badhuis of
het buurthuis. De plek blijft zo in een soort evolutieachtig tijdspad die het altijd al gekend heeft:
soms goat er iets weg en zo nu en dan komt er iets bij, al naar gelang de vraag .
Naast de vier hoofdfuncties zijn er nog enkele ondersteunende functies die sterk betrekking
hebben op wat er is geweest en wat er nu he erst. Zo is er een boekwinkeltje dot gespecialiseerd
is in a lies wat met ruines. urban wastelands en fotografie ervan te maken heeft. Een plek waar de
enthousiasteling zijn materiaal kan vinden. Ook een klein archief met documenten over Cheratte
en de voormalige steenkoolmijn wordt ondergebracht in de nieuwe herbestemming.
Het geheel van deze functies. die samen de nieuwe bestemming vormen. zorgen voor de
tweeslachtige impuls die het dorp zo hard nodig heeft . Het economische hart zal weer gaan
kloppen en de mensen hebben Ievens weer een plek om samen te komen voor sociaal-culturele
activiteiten. Om er voor te hoeden dot de heersende magie van de plek verloren goat is er het
idee van het park als context. De nieuwe functies - badhuis. buurthuis. restaurant - zullen slechts
een deel van het gehele gebouwenbestand in beslag nemen. De rest blijft 'onbestemd'. Dit alles
zal er voor zorgen dot de gebouwen een nieuwe waarde krijgen voor de toekomst van het dorp,
maar dot er tegelijkertijd ruimte is voor de ervaring van het onbestemde van het verleden. het
heden en de toekomst. Er blijft dus grotendeels ruimte voor eigen interpretatie en expressie.
Om het 'huwelijk tussen de nieuwe bestemming gericht op een betere toekomst enerzijds en het
continueren van de sfeer van het verleden anderzijds in architecturale zin te bereiken, zullen de
nieuwe functies met zo min mogelijk ingrepen worden ge"implementeerd in de Charbonnage.
Dot wil zeggen dot enkel daar ingrepen zullen komen waar nodig is, om de gebouwen voor de
nieuwe bestemming te Iaten functioneren. Men zou deze ingrepen kunnen omschrijven als gerichte
'injecties' . Door zuiver te kijken naar plekken waar een nieuw object nodig is om het geheel op een
logische manier te Iaten werken wordt voortgezet in de trant van de voormalige steenkoolmijn:
ook hier is gaandeweg de geschiedenis op een zeer gerichte en puntsgewijze manier gehandeld
of ingegrepen om te kunnen voldoen aan de eisen van dat moment. Door op deze wijze nu weer
te handelen behoudt men dit zo bijzondere karakter van de plek met zijn enorm verschillende
bouwsels die samen een natuurlijk functionerend organisme vormen.
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Functies en routing
De hoofdfuncties. het badhuis. het buurthuis en het restaurant. zijn allen georganiseerd in de
gebouwen rand het zuidelijk gedeelte van het zes meter boven de Rue de Vise liggende platform.
Dit zijn de gebouwen van het Ensemble Medieval en de lampisterie. Deze gebouwen zijn officieel
oak op de monumentenlijst van industrieel erfgoed in Wallonie geplaatst en dienen volgens deze
lijst oak gerestaureerd te worden. zodat verder verval niet mogelijk is. De rest van de gebouwen zal
goon behoren tot het park. waarin ze overgelaten blijven aan aile invloeden in de tijd.
De gebouwen met een nieuwe functie worden ontsloten rand het platform op zes meter hoogte.
zoals in de oorspronkelijke situatie oak het geval was. Het betreden van het platform, alvorens een
van de gebouwen binnen te goon wordt zo een soort overgangsfase naar een andere wereld.
met een rustig karakter. Het verheven plein krijgt zo een specifieke rol in het dorp. De Charbonnage
wordt letterlijk en figuurlijk het platform voor cultuur en samenkomst voor Cheratte.
Dit platform heeH nu nag een onduidelijke opgang via verborgen trapjes. d ie zich vaak op
moeilijk vindbare plekken bevinden. Om het platform te ontsluiten en duidelijkheid te creeren
worden twee nieuwe elementen ge"lntroduceerd op het terrein zelf. de zogenaamde bakens.
Deze bakens zorgen niet aileen voor de toegang van het terrein. maar moeten ook voor een
extra zintuiglijke prikkel zorgen die de bezoeker nog bewuster maakt van waar hij zich bevindt bij
bovenkomst. Tevens zullen in de bakens de ondersteunende functies worden ondergebracht. de
gespecialiseerde boekwinkel en het archief. die beide ook expliciet met het beschouwen van
deze plek te maken hebben. Deze bakens zijn dus te zien als de puntsgewijze. minimale ingreep
die nodig is om het gebied te kunnen Iaten functioneren.
Tussen de bakens bevinden zich geen duidelijke 'paden' of routes. De bakens duiden enkel
denkbeeldige lijnen aan, herkenningspunten in een gebied waar de nieuwe bezoeker zich anders
moeilijk kan orienteren. Vandam oak de naam 'bakens'. elementen die de bezoeker duidelijkheid
verschaffen en die een minimale structuur aanbrengen in het gebied die nodig is om het geheel
te Iaten werken.
De loco tie van de bakens zorgen voor een heldere relatie met het plein en accentueren als punten
samen een oude onzichtbare lijn; die van de oorspronkelijke Rue de Vise die dwars over het terrein
loopt, voor het ensemble medieval longs. Ze kaderen tevens het ensemble medieval in, bekeken
als geheel vanaf de andere kant van de Rue de Vise.
Het eerste baken. baken noord. is de belangrijkste entree naar het platform. Het baken wordt
bereikt door eerst onder het platform door te lopen, alwaar de bezoeker de bijzondere sfeer van
dit ondergebied ervaart. Het baken bevindt zich achter in he t ondergebied en steekt boven het
platform uit. In het baken bevindt zich het boekwinkeltje. dot bezocht kan worden bij het betreden
of verlaten van het platform.

96

Baken noord heeft een sterke visuele relatie met baken zuid, die het terrein aan de zuidkant ontsluit
en een nieuwe opening creeert naar een zijstraatje van de Rue de Vise - de oude Rue de Vise dot nu doodloopt tegen de enorme blinde muur van de lampisterie. Hierdoor ontstaat een lange
zichtlijn naar het zuiden toe en wordt dit verpauperde straatje opgewaardeerd tot een nieuwe
toegangsroute naar het terrein voor de bewoners van het dorp.
Recht tegenover de Charbonnage, aan de westkant van de Rue de Vise bevindt zich de
parkeerplaats. Deze plek is duidelijk en gemakkelijk te vinden. Komend van het noorden rijdt men
eerst onder de voormalige transportbrug van de Hasard door, als een soort poort, om vervolgens
rechts de parkeerplaats op te rijden. Als men vervolgens uit de auto stapt is meteen het imposante
ensemble medieval te zien met door onder de plint van gebouwen die zich aan de straat
bevinden. Op de parkeerplaats wordt een derde baken ge"lntroduceerd, dot van oost naar west in
een kaarsrechte lijn tegenover het noordelijke baken op het terrein stoat. Deze indiceert enerzijds
de parkeerplaats voor de automobilist komend van het noorden (de afslag van de snelweg) en
anderzijds de weg naar baken noord, no geparkeerd te hebben. Dit derde baken (baken west) is
de kleinste van de drie, maar is door zijn hoogte duidelijk van veraf te zien in de Rue de Vise.
Het badhuis bevindt zich in toren I en noordvleugel. Het baden zelf vindt voornamelijk plaats in de
imposante schachttoren I. en de ondersteunende functies, zoals de kleedkamers, de receptie en
de machinekamers bevinden zich in de noordvleugel. In het volgende hoofdstuk wordt, samen
met de bakens, uitvoerig ingegaan op deze bijzondere plek.
De westvleugel van het ensemble medieval wordt buurthuis, met hoar grate open gevel naar
het dorp gericht. De hoge, grate ruimten in deze vleugel len en zich uitstekend voor voorstellingen
of bijeenkomsten. Het buurthuis zal tot loot open kunnen blijven, waardoor er zowel overdag
als 's avonds activiteit is in de voormalige Charbonnage. Baken zuid is via een onderdoorgang
verbonden met het buurthuis en in deze onderdoorgang bevindt zich dan oak de enige entree naar
het buurthuis. De eerste verdieping van het buurthuis is een soort foyer, waar mensen ontvangen
kunnen worden of bijeen komen om wat te drinken. De eerste verdieping bevat een polyvalente
zaal voor optredens, feesten, repetities enzovoort. De tweede verdieping wordt gedeeld met
het badhuis en bevat enkele vergader- of verenigingsruimten. Onder de kap met groat daklicht
kunnen exposities gehouden worden. De trap bevindt zich achter de grate glazen westgevel van
de westvleugel en biedt een indrukwekkend uitzicht ever de Maasvallei.
Het restaurant bevindt zich in de voormalige lampisterie. De grate centrale overdekte ruimte wordt
de plaats waar de bewoners van het dorp en de bezoekers van buitenaf zich mengen. De galerij
van verschillende ruimten om de centrale hal heen worden keukens waar eten uit verschillende
culturen als een buffet wordt gemaakt. De rij van openslaande deuren aan de oostkant leiden
naar het terras op het plein.
AI deze functies worden omgeven door een grate hoeveelheid gebouwen, die ongeroerd zullen
blijven: het park. De bezoeker kan hier vrij bewegen en er is dan oak geen sprake van een heldere
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routing. om zo veel mogelijk vrij te Iaten voor eigen interpretatie van deze bijzondere plek. Men
zou kunnen zeggen dot de functies ingebed liggen in een ru·ine, die de beleving van de functie
een heel specifiek karakter meegeven. In het park heeft de natuur zich langzaam over de plek
verspreid als een soort deken van rust. Oeze rust is essentieel voor deze plek en in het bijzonder voor
het badhuis.
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Plein, Badhuis, Bakens
Het badhuis en de bakens zijn tot in detail uitgewerkt. Hierin werd steeds de metafoor opgezocht
met de voormalige steenkoolmijn en een spanningsveld tussen oud en nieuw gecreeerd. Middels
deze interventies is het bestaande zo ge·lnterpreteerd dot de kwaliteiten van de plek benadrukt
en soms gedramatiseerd worden. Subtiliteit is hierbij een sleutelwoord. Het ondergebied en het
plein op 6 meter hoogte hebben oak aandacht gekregen teneinde de ontsluiting een essentieel
onderdeel te Iaten zijn van het geheel.

Het verhoogd pleln en het ondergebied
Vanuit de parkeerplaats tegenover het voormalige steenkoolmijncomplex wordt de bezoeker van
de Charbonnage eerst via het eerste baken onder het verhoogde platform door naar baken
noord geleid, om vervolgens via dit baken op het niveau van zes meter te komen. Deze route loot
de bijzondere ruimtelijkheid van het ondergebied zien en het afwijkende klimaat dot er heerst.
Men loopt longs verlichte groene stukken, waar de zan door de perforaties in het platform naar
beneden reikt en kale donkere stukken, die van daglicht verstoken blijven. Door deze perforaties
heen ziet men steeds een onder fragment van de imposante bebouwing boven het platform.
Er lijkt geen duidelijk 'pad' tussen het baken aan de overkant van de Rue de Vise en baken noord
te zijn: het is een denkbeeldige lijn tussen de twee bakens. Zo wordt het gebied tussen de twee
bakens zo veel mogelijk onaangetast gelaten en heeft de bezoeker de vrijheid rand te dolen
in het ruime ondergebied als hij dot wil. Om tach een goede beloopbaarheid te garanderen
zal de grand tussen de bakens half verhard worden met materialen van de Charbonnage zelf:
vermalen puin van de directe omgeving. Hierdoor wordt het huidige beeld zo veel mogelijk in
stand gehouden . Het ondergebied zal verder van gevaarlijke elementen worden ontdaan. zoals
losliggend puin op hoogte en gevaarlijk zwerfafval.
De avondsituatie van het ondergebied Ievert een geheel andere steer op: De schijnbaar
willekeurige kolommen- en liggerstructuur onder het platform wordt van onderuit aangelicht en
de grand wordt minimaal aangelicht ter verduidelijking van de routing. Hierdoor ontstaat een
geheel onder landschap dan overdag; de bezoeker ziet de indrukwekkende hoogte van het
ondergebied en het mysterieuze woud van kolommen , dot steeds donkerder wordt naar achteren
toe. De kolommen rand de lijn tussen de twee bakens zullen daartoe sterker aangelicht worden
dan de rest. De verlichting wordt onderaan op de kolom aangebracht met een kogelvormige kap.
Hierdoor divergeert het Iicht meer naar boven toe dan naar onderen, wat een cisterneachtige
steer oproept. die zo goed bij dit gebied past.
Het platform op zes meter hoogte blijft voor een groat dee I onaangetast. afgezien van balustrades
van 1 meter hoog random de perforaties in het platform . Deze balustrades worden uitgevoerd
in massief beton, waardoor ze versmolten lijken met het oude platform en zo een degelijke
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valbeveiliging vormen die goed past bij het karakter van die plek. Deze balustrades maken het
mogelijk voor de bezoeker om vrij te kunnen rondlopen in het park met de ru'ines. Door de grootte
van het platform kunnen er ook verschillende activiteiten goon plaatsvinden.
Het zuidelijk gedeelte van het platform. het plein tussen de gebouwen met een nieuwe functie.
wordt voorzien van een nieuwe bestrating met een raster dot voortkomt uit de richting en de
traveematen in de gevel van het ensemble medieval. Het stramien van 5 meter in de gevels met
daartussen de maten van de penanten is opgepakt en doorgezet in het patroon van de nieuwe.
Belgisch hardstenen betegeling van het plein. Hierdoor wordt een voor de bezoeker duidelijke
begeleiding gecreeerd richting de entrees van de verschillende gebouwen. Deze entrees worden
geaccentueerd met afwijkend gematerialiseerde elementen die binnen dit nieuwe raster vallen.
Deze elementen zijn van het zelfde materiaal als de bovenkant van de bakens. waardoor een
helder verband ontstaat tussen de nieuwe. subtiele ingrepen. Verder worden de entrees niet
gemarkeerd. dit wordt al gedaan in de oorspronkelijke situatie.
Het raster blijft. ondanks enkele 'verstorende' bestaande elementen onaange1as1. waardoor de
rust gewaarborgd blijft, die belangrijk is voor di1 gebied. He1 plein zal aan de westkan1, voor het
restaurant. een terras krijgen. dot uitkijk1 tegen de imposante gevels van het ensemble medieval.
Op de kruispunten van de 1ravee ritmes van de noord- en zuidvleugel blijft het plein onbestraat en
komt de oorspronkelijke vegetatie van de ru'ine naar boven. Deze kruispunten worden zo groene
vierkanten van 1x 1 meter. Hier bij word1 geen hoge begroeiing toegepast. waardoor de gebouwen
overal op he1 plein in al hun volledigheid te zien blijven. Hoger groen bevind1 zich in he1 park.
verder naar de helling toe. Tussen de nieuwe hardstenen tegels op he1 plein zal uiteindelijk weer
mos en gras groeien. waardoor natuur en tijd weer zijn subtiele invloed uitoefenen op het plein
en waardoor rust op het plein benadrukt zal worden. Ook wordt zo het patroon nog duidelijker
zichtbaar.
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platlegrond parkeerploa1s en gebied onder
platform (inzet: ovondimpressie)
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pla1tegrond en maquettefoto platform met bakens
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sfeerdoorsnede over boken noord, platform en porkeerploots kijkend ric hting he I zuiden
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De bakens
De drie bakens vormen de meest opvallende ingreep in het bestaande complex. Ze dienen ten
eerste voor een nieuwe. heldere ontsluiting van het platform. die de bezoekers naar boven moe ten
leiden op een manier die vergelijkbaar is met de werking van een werkelijk baken: vaste orientatie
punten in een op het eerste gezicht moeilijk te bevatten gebied. Op deze manier worden de
bezoekers niet door het complex heen 'gedirigeerd' doormiddel van een duidelijk pad. maar
veeleer 'verleid' door puntsgewijze elementen. Verder dienen de bakens ter versterking van
de gewaarwording van deze plek. Ze werken vanaf de overkant van de Rue de Vise gezien als
inkadering van het ensemble medieval en de lampisterie. waarin zich de nieuwe bestemmingen
bevinden. Ook duidenze op een subtiele manier als een soort 'nieuwe rudimenten' een onzichtbare
historische lijn aan; die van de oude Rue de Vise die longs het ensemble medievalleidde. Ten
slotte kunnen de bakens gezien worden als scharnierpunten tussen de schuine plaatsing van het
ensemble medieval ten opzichte van de Rue de Vise en de rest van de gebouwen aan deze
straat.
Door het 'injecteren' van deze drie elementen kan op een subtiele wijze het gebied weer in
werking gezet worden: de mobiliteit van de bezoeker door het complex van en naar de nieuwe
functies is zo gewaarborgd.
Baken noord en baken zuid zijn zo geplaatst dot ze het zicht op het ensemble medieval vanaf de
straat niet hinderen. maar juist inkaderen. Baken noord is de belangrijkste toegang tot het platform
voor bezoekers van buitenaf en stoat wat achteraan. zodat enerzijds de bijzondere route onder
het platform door mogelijk wordt en anderzijds het plein tussen het ensemble medieval en de
lampisterie in contact blijft met de rest van het platform. dot nagenoeg onaangetast blijft.
Voor baken zuid is de bestaande aansluiting tussen de lampisterie en de westvleugel doorbroken.
Vervolgens is dit baken zo geplaatst. dot het een vrije doorkijk naar de oude Rue de Vise toelaat.
Op de plek van deze doorkijk tussen het nieuwe baken en de lampisterie bevindt zich een royale
trap die de tweede ingang vormt. die voornamelijk gebruikt zal worden door de bewoners van
Cheratte.
Baken noord heeft een inwendige opgang naar boven en de ingang ervan is recht tegenover
het kleinere baken aan de overkant Van de Rue de Vise geplaatst. Boven opent het baken zich
duidelijk naar het plein. waardoor men meteen een overzicht heeft van de gebouwen eromheen
en men zich kan orienteren.
De bakens onderling vormen een sterke relatie door hun identieke materialisering en vormentaal.
Baken noord en zuid bestaan eigenlijk uit twee delen. die verder in hun materialisatie identiek
zijn. Een deel. het onderste reageert in zijn vorm op zijn direc te omgeving op straatniveau e n
goat daarmee de confrontatie aan. Het zoekt ook aansluiting met het platform en versmelt er
als het ware mee. door waar een verbinding nodig is voor de bezoeker om van het baken op
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het plein te komen. Het baken is hier net iets hager dan het plein om zo een subtiele nuance
tussen oud en nieuw te creeren. Dit hoogteverschil zit oak in de plateautjes aan de entrees van de
verschillende gebouwen rand het plein . Het bovenste deel, vanaf het platform, is qua vormentaal
enerzijds afgeleid van de richting van het ensemble medieval en anderzijds ten opzichte van de
orthogonale plaatsing van de rest van de gebouwen aan de Rue de Vise. Hier komen dus de twee
qua hoek verschillende plaatsingen van de bestaande gebouwen samen. Zo vormen de bakens
de scharnierpunten in het geheel.
Baken noord haalt, door zijn afgeschuinde lijnen in het onderste deellicht door het reeds bestaande
gat in het plateau naar beneden, dot schampt longs de gevels. Er wordt oak gereageerd op het
bijzondere betonnen landschap pal ten noorden van het baken, door een gevelopening en het
doorzetten van de aanwezige dalende lijn in het plafond van de ruimte die achter deze opening
ligt. Verder is er helemaal beneden nag een gevelopening die een relatie aangaat met een
achterliggende horizontale schacht die een stuk verderop in een verticale schacht met Iicht van
boven uitmondt.
Een heel belangrijk aspect van baken noord is, dot het in de huidige situatie duidelijk reageert op de
omgeving, het betonnen platform, maar dot het oak zo is ontworpen, dot het als autonoom object
kan worden gezien, als in de toekomst het noordelijk deel platform mocht komen te verdwijnen.
Het is dus best and tegen veranderingen in de toekomst.
Het onderste dee I van het zuidelijke baken is versmolten met het plein, maar oak met de westvleugel
van het ensemble medieval. Verder maakt het de denkbeeldige rooilijn in het kleine straatje, de
oude Rue de Vise, af en wordt de zichtlijn vanuit dit straatje richting het plein en andersom versterkt.
Het baken bevat een grate entree voor goederen aan de zijkant en een lift die boven uitkomt
tegenover de gevel van de westvleugel. Het bovenste gedeelte van het baken stoat echter
geheellos van de westvleugel, waardoor de karakteristieke gevel ervan onaangetast blijft.

Principe von het onstoon von steenkool. (illustrotie: G o tzinger. J.. Jordon.
T. . Press. F.. (2007) . Understanding
Earl h . W.H. Freemon, New York)
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plottegronden boken n oord (school I :200)
'IOmeter
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ervaring massa in de platlegrand

daarsneden baken noord (schaal 1:200)
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Diepgang: Massa, gelaagdheid en uitholling
De bakens zijn identiek qua architectuur en bouwwijze. Hun materialiteit en voorkomen is
ge·lnspireerd op het principe van het ontstaan van steenkool en het complexe gangenstelsel van
de steenkoolmijn, een verwijzing naar de oude functie van de plek. Steenkool is het product van
een miljoenen jaren durend proces van druk en omzetting van plantaardig afval in de bodem.
Het dode plantmateriaal verwordt langzaam via turf en bruinkoollol vette kool om uileindelijk het
horde, diepzwarte steenkool te vormen. Hierdoor ontstaat een rijke gelaagdheid van de boden
Hoe dieper men de bod em ingaat hoe groter de druk is.
Dit principe is ruimtelijk tot uiting gekomen in de bakens in de vorm van zich naar beneden toe
verlagende en steeds donkerder wordende ruimtes, waardoor die druk van de diepste aardlagen
bijna voelbaar wordt. De bakens als geheel zijn te zien als uit de aarde omhoog gedrukte
gelaagde massa's die vervolgens uitgehold en gegraven zijn. Dit massieve beeld komt ook voort
uit een eigentijdse interpretatie van de dikke bakstenen muren en moeilijk le ontdekken loge
gangenstelsels in de massa van de berg die zich her en der in het complex bevinden.
Ook in de materialiteit komt massa, gelaagdheid en druk tot uiling in de vorm van de toepassing van
het zogenaamde rammed earth. Dit is een op leembouw gebaseerd mengsel van aarde (leem),
cement en steenachtige toeslagmaterialen die laag voor laag aangebracht en aangestampt
('rammed') worden. Hierdoor is een zeer sterke gelaagdheid in de gevel te zien. Men kan de
toeslagmaterialen varieren en in principe zijn vrijwel aile ingredienlen uit de directe omgeving le
halen. In dit geval is in enkele lagen steenkoolpuin toegepast om een donkere nuance in de lagen
aan te brengen.
De belangrijke beperkingen van het gebruik van rammed earth hebben het onlwerp als zijnde
een omhooggeduwde, uitgeholde massa op een positieve manier bepaald. Zo is het met
rammed earth in princ ipe aileen mogelijk recht omhoog te bouwen, te 'stapelen'. Men kan geen
overspanningen maken en er wordt ook geen wapening loegepasl. Hieraan is de zo karakleristieke,
op extrusie beruste vorm van de bakens ontleend. Verder is voor de overspanning van de vloeren
een systeem toegepast dot ge·inspireerd is op het principe van de mijngang. Plafonds in de vorm
van houlen balken (200 x 200 mm) die koud tegen elkaar liggen ondersteunen de massa die zich
erboven bevindt.
De ruimtes die zo ontstaan zijn bijna e en directe interpretatie van de mijngang. Soms ljikt het alsof
de bezoeker zich in het diepsl van de aarde bevindt, met aileen maar puntsgewijs kunstlicht, om
vervolgens naar boven toe in een indrukwekkende schachtvormige ruimte uil le komen mel een
grote hoeveelheid Iicht van boven. Her en der reikt het daglichl, via kleine schachten, de onderste
laag.
In het noordelijke baken bevindt zic h de belangrijkste entree naar het platform. De bezoeker wordt
door een relatief smalle en loge 'mijngang' geleid om vervolgens naar het Iicht boe te !open.
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Boven wacht deze een hoge. bijna sacrale schacht. die het bewustzijn van de bezoeker prikkelt.
Vervolgens komt men weer een andere wereld binnen en bevindt men zich op het plein met
daaromheen de imposante oude gebouwen. De lift naar boven is een duidelijk zichtbare schacht,
die onderaan nog geheel door massa omgeven is. maar zich naar boven toe steeds meer opent.
De liftkooi is open. waardoor de bezoeker zich bijna in een werkelijke mijnschacht waant.
De afwisseling van laag en hoog. donker en Iicht in het baken is ge"lnspireerd op de oorspronkelijke
ru"lne van de Charbonnage. waar men dit overal terug ziet. Het is als het ware een versterkte
interpretatie van de plek in een toegangsgebouw, waardoor de bezoeker vervolgens anders naar
de bestaande gebouwen goat kijken. De zintuigen worden wakker.
In baken noord bevindt zich ook de boekwinkel, die beneden laag en donker is en op de eerste
verdieping, de leeszaal. een vee I sterkere relatie aangaat met zijn directe omgeving. Er bevindt zich
hier een groot roam. dot ook weer uitgehold lijkt en dot uitkijkt op het bizarre betonnen landschap
van de Charbonnage. De lijn in het plafond op deze verdieping neemt lichtjes de naar het baken
toe dalende lijn van het platform over.
In baken zuid is een soortgelijke ruimtelijkheid aan te treffen. De bezoeker van het archief goat
eerst weer 'de grond in' om vervolgens naar het Iicht toe te stijgen. De bovenste ruimte is wederom
een leeszaal. maar deze keer voornamelijk met een overvloed aan Iicht van boven. De gang naar
boven kronkelt zich om de schacht van de goederenlift heen.
Het baken aan de overkant van de straat is een kleinere variant en wordt enkel als baken ervaren:
men kan er niet in. maar kan wei van ver gezien worden als een duidelijk landmark voor de bezoeker.
Het bevat een ruimte voor eventuele opslag of huisvesting van een parkeerwachter. Dit baken
geleid tevens de bezoeker vanaf de parkeerplaats richting het gebied onder het platform.

Referentle: Bruder Klaus kapelle, Mechernich )D). Architect: Peter Zumthor. (tekening van Zumthor, genomen uit Casabella
758. no.9, september 2007)
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toto's linker paglna: interieurimpressie baken noord
boven: sfeerdoorsnede baken noord in zijn omgeving
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01

fragment rammed earth gevel met gevelapening
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principedetoils doorsnede boken school I :20

01.

02.
03.

04.

OS.
06.

- in het werk gestor! schoon bet on
-rammed earth met plootselijk
steenkoolpuintoeslog
- polystyreen isolotie lOOmm
- DPC folie
- gelokt houten stelkozijn
- stolen glosprofiel en isolerende
beg lazing met ldtbevestiging
- rammed earth met plootselijk
steenkoolpuintoeslog
- vurenhouten bolkligger 200x200mm
- oplegfolie
- polystyreen isola tie lOOmm
- krimpnet
- betonvloer met vloerverworming
- krimpnet
- terozzo vloerofwerking 20mm
vurenhouten bolkligger 200x200mm
gelokt en geventileerd
- ge·isoleerd glosprof1el met stelruimte
- dompremmende folie

07

08.

09.
10.
II.

- vurenhouten bolkligger 200x200mm
- dompremmende folie
- polystyreen isolotieschuim lOOmm
- DPC folie
- rammed earth met plootselijk
steenkoolpuintoeslog
- bitumineuze woterdichting
- in het werk gestor! gewopend
betondek
- omgezet roestvrij stolen ploot Smm
- dompremmende folie
- polystyreen isolotie lOOmm
- omgezet stolen ploot Smm
- bitumineuze woterdichling
- in het werk gestor! gewopend
belondek
- isolerende begtozing opgelegd op rubbers
- UV-werende glosploot
- geonodiseerd aluminium zetstuk
- omgezet roestvrij stolen ploot Smm
- dompremmer
- polystyreen isolotie IOOmm
- rammed earth met plootselijk
steenkoolpuintoeslog
- oplegvilt
- houten bolkligger 200x200mm
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Het badhuis

De sensatie van het baden
Het principe van het baden is al duizenden jaren oud en is in het Europees Aziatische continent
vrijwel overal terug te vinden in de geschiedenis. Kijkend naar de processen van het baden in de
uiteenlopende culturen zijn belangrijke overeenkomsten te vinden. Het idee achter het baden is
steeds hetzeltde: Naast tysieke reiniging is vooral geestelijke reiniging het voornaamste doel van
het baden. In de manier waarop dot gebeurt en in welke volgorde zitten de verschillen.
In de klassieke oudheid, bij de Grieken en Romeinen was het baden vooral een sociale bezigheid.
Het verloop van de dog werd tijdens het doorlopen van de verschillende ruimten besproken. De
hele beleving van het bad, het warme, heldere water, de glimmende marmeren oppervlakten,
de stoomachtige steer, het mompelen en echoen van levendige geluiden, het aroma van
geparfumeerde geuren, de intimiteit van massage en de publieke naaktheid brachten een
prikkeling en een verscherping van aile zintuigen teweeg.
In de Oosterse badcultuur is sprake van een zich herhalend proces van reiniging, transpiratie en
massage. Hier is, net zoals bij aile andere culturen het sociale aspect essentieel, in een Turks badhuis,
de hammam, wordt !link gekeuveld rond de buiksteen. Een essentieel element in het geheel is
de mystieke steer. Zonlicht komt in spaarzame bundels binnen boven de centrale buiksteen en
speelt met het rondzwevende stoom in de ruimte. Het palaver van de mensen word door de galm
verstomd, waardoor een aangename anonimiteit ontstaat. ledereen is gelijk in de hammam, aile
verschillen in rang en stand worden hier gladgestreken. Het belangrijkste verschil met de andere
badculturen is de afwezigheid van daadwerkelijke baden, in verband met hygiene. Stilstaand
water is niet rein, er dient altijd gereinigd te worden met stromend water.
In de badcultuur van het Verre Oosten is iets soortgelijks aan de hand. Er wordt eerst grondig
gereinigd en geschrobd om vervolgens te goon baden in heet water van meer dan 42 graden
Celsius. Het belangrijkste moment van het baden is het bezoek aan de tuin. De eutorie van het
mijmeren in de tuin, waarin zorgvuldig gekozen elementen essentieel zijn om het lichaam te
verwennen de geest vrij te Iaten dwalen, no de heerlijke sensuele ervaring van het hete water.

Een zeker niet onbelangrijk a spect van het baden in aile culturen is het uitkleden. Het baden begint
al bij het binnentreden van de kleedkamers. Hier vindt de transtormatie plaats van de aangeklede
persoon met een eigen persoonlijkheid tot de kwetsbare en anonieme (bijna) naakte persoon.
AI deze verschillende badculturen hebben vervolgens nog iets belangrijks gemeen: de constante
aangename prikkeling van vrijwel aile zintuigen. En dot goat ver, zoals Fran<;:oise de Bonneville in
The book of the bath ( 1997) beschrijft:
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'To plunge into water is to return, quite literally, to the source of life and even- since psychoanalysis- to life in the womb. You float into water knowing you are absolutely secure. You
permit yourself a small moment of regression. of vulnerability almost. to attain a state of
relaxation and regeneration.'

Men stelt zich letterlijk en figuurlijk bloot a an aile prikkels uit de omgeving en doorom is het van belong
dot die omgeving aangenaam is en een bijna bovennatuurlijke steer uitademt. De materia len en
texturen in een badhuis zijn van belong, maar ook het geluid, de geur en de intensiteit van het
Iicht.
Dit is waar de sensatie van een ru·ine als die van Cheratte. met zijn steeds varierende ruimtelijkheid,
afwisseling van Iicht en donker en bijzondere akoestiek en de sensatie van het baden hun
wederzijdse aantrekking vinden. Het baden op een plek als de voormalige Charbonnage is een
zeer bijzondere aangelegenheid, waarbij de dramatiek van deze ru'ine zo intens mogelijk wordt
beleefd.

Therme Vals. architect: Peter Zumthor (toto: Helene Binet)
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Het badhuis
Het baden zeit vindt plaats binnen en direct rondom de kloeke bakstenen muren van schachttoren
I. de imposante 'kasteeltoren' van het ensemble medieval. Door zijn verticaliteit. bijzondere
lichtinval en bijna voelbare massa in contrast tot de hoge galmende ruimtes in de toren. gevuld
met een Iichte mist van de waterdamp, vormt de toren een bijzonder decor voor het reinigen van
lichaam en geest en totale relaxatie. Maar de weg er naar toe is minstens zo belangrijk. En die
begint al wanneer de bezoeker uit de auto stapt aan de overkant van de Rue de Vise.

De gang naar het baden
De kleedruimtes. technische ruimten en receptie is ondergebracht in de noordvleugel van het
ensemble medieval. De entree van het badhuis goat via de galerij die zich aan het plein bevindt
en leidt longs de zichtbare machines en reservoirs voor de waterbehandeling naar het trappenhuis
in de lagere toren van de noordvleugel. Dit trappen staan vrij in de ruimte en de lift met open
liftkooi bevindt zich in het midden en stijgt mee naar het Iicht van het glazen dak toe. De loge
galerij beneden en de verticaliteit van de toren spelen weer mee in de constante afwisseling van
ruimtelijkheid in het gehele complex.
De trap leidt longs de receptie en kaartverkoop om vervolgens twee verdiepingen hoger uit te
komen op het niveau van de vestiaires. In deze bijna 5 meter hoge. gestructureerde ruimte vindt
de 'transformatie' plaats: het omkleden en het zich blootstellen aan de sensatie van de badtoren.
De zwarte bakstenen wanden van de kleedruimten zijn vrij in de ruimte geplaatst en zijn slechts 2. 10
meter hoog. zodat de grote ruimte met zijn typische kolom- liggerstructuur als een ruimte ervaren
wordt. De ruimte wordt naar achter toe steeds donkerder en de steer van het badhuis wordt
steeds beter merkbaar. Na de reiniging in de douches achter in de ruimte kan men de badtoren
betreden door een relatief loge perforatie in de dikke muur of direct afdalen naar de hammam
onder in de toren via de lift.
De sequentie van ruimtes. de parkeerplaats. het ondergebied. het noordelijke baken. het plein.
de galerij, het trappenhuis en de vestiaires die naar achteren toe steeds donkerder worden
zorgen voor een bijzondere overgang van publiek naar intiem, van het normale Ieven naar de
bijzondere wereld van het badhuis. Elke atwisseling van ruimte werkt hieraan mee en prikkelt
constant de zintuigen van de bezoeker tot aan de climax: het baden zelf.
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Sfeerdoorsnede troppenhuis entree in noordvleugel
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De toren
In de loren is het badhuis verticaal georganiseerd. De baden zijn in de loren boven elkaar
opgehangen en geven middels een 40 meter hoge vide het daglichl vrij spel. Door deze hangende
baden en de vide wordt de verticalileit van de loren gedramatiseerd. Door het introduceren van
een schuine lijn in de hangende baden wordt een spanningsveld gecreeerd tussen de nieuwe
ingreep en de bestaande binnenkant van de loren. Ook wordt zo de perspeclivische werking in
de hoogte verslerkt. Op de overgang lussen de nieuwe hangende baden en de ruwe baksteen
van de torenmuur is over de gehele omtrek van zo'n hangend bad een lichtlijn aangebracht, die
de bijzondere textuur van de torenmuren van onderuit aanlicht.
Helemaal onderin bevindt zich de hammam. Deze badcultuur vraagt om een afzonderlijke
doucheruimte. De daadwerkelijke hammam is in de loren georganiseerd rand de centrale
buiksteen. Tegen de muren bevinden zich de banken mel fonteintjes voor de reiniging van hel
lichaam. In de oude mijngang die de berg inleidl bevindt zich het hete stoombad dot heter is
naarmate men verder de gang inloopt. Liggend op de buiksteen ervaart de badgast het bijzondere
Iicht en de imposante hoogte van de ruimte en de ruslige galm van stemgeluid om hem heen.
Als hel even le warm wordt kan men via een deur door een glazen afscheiding in de koelere en
minder geconditioneerde vide terechtkomen waar de badgast overweldigd wordt door de vrije
hoogte van zo'n 40 meter tot het dak van de loren.
Boven de hammam. te r hoogte van de kleedruimten is de belangrijkste badruimle geplaalsl. Deze
breidt zich uit naar achteren toe. buiten de loren en naar het intieme en met groen overwoekerde
gebied achier de loren en de westvleugel. Vanuit dil buitengebied kan men de overweldigende
buitengevel van de loren aanschouwen die boven het gebladerte uitstijgl. Men kan vanuit het
buitenbad terecht komen onderin een voormalige uitlaat van een ventilatieschacht: een ruim lien
meter hoge koker waar bovenin het zonlicht naar binnen schijnt. De grate baden. heI builenbad
en het hangende bad zijn van een gelijke temperatuur van ongeveer 32 graden Celsius. Daarnaast
zijn er nog het 'vuurbad' en het 'ijsbad' van respectievelijk 42 en 14 graden Celsius. Op dit niveau
kan de badgast zijn eigen badgang bepalen en rust nemen in de centrale ruimle achier de
loren. De twee baden met de extreme temperaturen bevinden zich in twee bijzondere ruimten:
de voormalige ventilalieschachten die de berg inleiden. In de westvleugel. die toegankelijk is
vanuil de builenruimte bevindl zich een rustruimte die zich uitstrekt achier de gehele Iengle van
de zuidgevel. Hier kan op een van de ligstoelen genolen worden van hel zonlicht dot lichtjes
gefillreerd wordt door de bomen op d e helling achier he t ensemble medieval.
Verder naar boven in de loren bevinden zich nog twee hangende baden. een massage bad en
een aroma bad. Het dak van de loren fungeert als zonneterras en biedl een indrukwekkend uitzicht
over de brede maasvallei. tussen de hoge kanlelen door. Dankzij de kanlelen zijn de badgaslen
niet te zien vanaf het plein beneden.
Het concept van massa en uilholling van de massa van de bakens. ge"inspireerd op de

128

voorgeschiedenis van de plek komt oak weer duidelijk terug in de loren. De hangende baden zijn
als gelaagde betonnen masse's in de loren gehangen en de bassins lijken van bovenaf uitgehold .
Door hun gewicht en voorkomen dwingen ze een bepaald respect of. maar ze 'winnen' het niet
van de bestaande massa van de bakstenen torenmuren . Deze massa is duidelijk te zien door de
perforaties. waarbij de daadwerkelijke dikte (ruim 2 meter) te zien is.
De enorme dikte van de muren wordt pas echt voelbaar door een merkwaardige nieuwe
ingreep. De badgast verplaatst zich verticaal door de loren, via spiraalsgewijs lopende uitgeholde
!rappen in de muur. De muren zijn hiertoe uitgekapt als gangen in de aarde en vervolgens is
in deze nieuw ontstane schacht een trap ingelegd . Hierdoor komt men direct in contact met
de ruwe baksteen van het oorspronkelijke gebouw en beleeft de bezoeker de sensatie van de
omringende massa. De uitgeholde trap is visueel geheel open naar de binnenzijde van de loren,
waardoor een spectaculair uitzicht ontstaat. dot steeds verandert. Ge"lnspireerd door het principe
van de mijngang is de hele trappengalerij steeds om de drie treden puntsgewijs vanonder verlicht.
Hierdoor wordt de textuur van de uitgekapte muur nag eens extra aangelicht.
Een belangrijk gevolg van deze trap is dot er in de loren zelf geen ruimte verloren is gegaan voor
verticaal transport. De lift bevindt zich buiten de loren in de noordvleugel en bij het verlaten of
betreden van de lift wordt men steeds geconfronteerd met de massa van de muren.

RelerenHe: liftschacht Castelgrande Bellinzona (CH) architect: Aurelia Galletti

(afbeelding uit eigen werk)
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boven: plattegrond badhuis niveau tweede en derde hangende bad en terras (straatniveau + resp. 27m. 29m en 45m)
rechter poglno: plattegrond materiaal- en sfeelimpressie badhuis
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Doorsnede 1 over badhuis en impressie interieur (toto)
volgende paglna: sfeerimpressie badtoren
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Water en luchtbehandeling
De techniek die schuilt achier het bodhuis is ondergebrocht in de noordvleugel. De reservoirs en
filters ter behondeling von het water bevinden zich op de begone grond en zijn volledig zichtboor
vonochter glos voor de bezoeker bij het binnengoon von het bodhuis. Dit is het enige moment
woorbij de bodgost word! geconfronteerd met de instolloties. Via een brede schocht, longs
de schochttoren, lopen de leidingen voor de luchtbehondeling en het wotertronsport noor de
hongende baden.
De baden zijn in werkelijkheid geheel hoi en herbergen enerzijds de leidingen voor de aon en afvoer
van het bodwater en onderzijds de luchtbehondelingskonalen voor de onderliggende ruimte. De
ruimte in zo'n hongend bod is hoog genoeg {2100mm) om personen toe te Iaten voor onderhoud
en reporotie en zijn ook toegonkelijk vonuit de leidingschacht. Voor de hoger gelegen baden
{boven de noordvleugel) loopt de leidingschocht buitenom, longs de oostgevel van de loren
omhoog en is als een helder, losstoond verticoal element te zien vonof de helling von de heuvel.
Hierdoor blijft de loren, gezien vonof Cherotte en de snelwegen onoongetost in zijn voorkomen.
Om de sterke schoorsteenwerking {thermische trek) in de hoge loren tegen te goon en om zo het
comfort van de bodgost te woorborgen is de gehele ruimte gecompartimenteerd. Elk hangend
bod is ofgeschermd oon de kant van de vide met isolerende beglozing. Hierdoor zijn de ruimtes
nog steeds hoog, maar goed te conditioneren met een ofzonderlijke luchtbehondeling die
verwerkt is in de massa van het bovenliggende bod. De baden zijn allen voorzien von volledige
vloerverwarming. De wormte stijgt zo met een occeptabele snelheid op, neemt de stoom mee
en de vochtige Iucht word! afgezogen. De {verwormde) luchttoevoer vindt plaats onderaan de
gloswand. Door een continue luchtstroom longs de gloswond blijft het glos helder.
De uitgeholde !rappen word! het onoongename gevoel van thermische trek tegengegoon door
de gehele hoogte van de uitholling of te schermen met gehard glozen platen, die puntsgewijs
bevestigd zijn, om zo het beeld zo min mogelijk te verstoren. De vereiste hondleuning bevindt
zich aan de andere zijde, in de muur. Onder de treden loop! een continue vloerverworming, die
de gehele spiraolvormige ruimte verwarmt. Er is een mini mole ruimte tussen het glos en de muur
oonwezig, deze loot de ofzuiging van vochtige Iucht noor de vide toe, woar sprake is van een
notuurlijke luchtstroom. Bovenin de vide word! de vochtige Iucht uiteindelijk ofgevoerd.
Het water in de baden komi van een wei. die zich onder het platform bevindt en Ievens zichtboor
is voor de bezoeker. Dit bronwater word! of genom en en vervolgens de oude mijnschocht nummer
Ill ingepompt om op een diepte van zo' n 450 meter, door de constante temperatuur van ongeveer
18 graden te worden voorverwormd alvorens verdere behondeling te ondergaan.

Constructie en uitvoering
De baden zijn opgebouwd uit twee hoofdonderdelen: een constructief dragende bak en een
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geprefabriceerd ingelegd bovendek. De bak word! in het werk gestor! en rust op de buitenste
ring van een meter van de torenmuur. In de bak worden de verschillende leidingen en kanalen
gelegd en vervolgens kan het bad en het dek van geprefabriceerd beton van bovenuit in de
loren gehesen worden. De bouwvolgorde is dus steeds van beneden naar boven. De ge"isoleerde
baden zijn van zelfverdichtend ge"impregneerd schoonwerkbeton.
De uitholling van de muren is mogelijk door voorafgaand stolen slaven in de wand te boren en deze
te ftxeren met een 2-comonentenhars. Door boogwerking word! de kracht van de bovenliggende
'muurplak' afgedragen naar het buitenste deel van de muren, waar door tegendruk van de
opgelegde baden scheurvorming door een naar binnen draaiend moment voorkomen word!.

I. de betonnen bak wordt in het het werk gestort
en steunt af op de buitenzijde van de torenmuur

2. leidingen voor af- en aanvoer van water. Iucht
en verwarmingworden gelegd en zijn permanent
bereikbaar

3. geprefabriceerd bad wordt geplaatst op
ondersteuningen en aangelsoten aan leidingen

-4. vlaer rond bad wordt rond gestort

opbauw hangend bad met ge"lntegreerde luchtbehandeling voor andertiggend badcompartiment
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technische doorsnede 3 bodtoren
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Aanzicht en detail 01 uitgeholde trap school 1:20
01.
02.

03.
04.
05.

gehard glas met puntbevestiging
- stolen pen 0 80mm ingeboord
- fixatie van 2-componentenhars
- bestoond massief metselwerk
- roeslvast stolen trapleuning in
groeve gelegd
doorlopende verlichting ofgedicht
met glazen strook
- horde klinkers met
2-componentenvoeg
- krimpnet
- betonloog met vloerverworming
- krimpnet
- polystyreen isolotie 100mm
-DPC folie
- egalisotielaag
- bestaand massief metselwert<
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Deloit 02 hongend bod en lorenmuur l :20

01.
02.

03.

04.

05.
06.

07.

gewopend betonnen bok in het
werk geslort in logen
- oon- en ofvoerleidingen water
- polystyreen isolotie lOOmm
- zetfverdichtend gewopend
geimpregneerd prefab
schoonwerkbe ton
zwort aluminium binnenfo<;:ode
met isolerende beglozing
- opvonggoot bodwoter
- prefab betonnen dekrond
verwormd
- doorlopende verlichting longs
overgong bod - muur
- horde klinker mel
2-componentenvoeg
- krimpnet
- betonloog met vloerverworming
- krimpnet
- DPC folie
- polystyreen isololie lOOmm
- egolisotieloog
- bestoond mossief melselwerk
doorlopende verlic hting longs
overgong muur - centra le ruimle
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Conclusie, reflectie

Symbiose
Twee gedachten verenigd met de subtiliteit van de minimale ingreep
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Conclusie
De bestaande bouwwerken van de Charbonnage en de nieuwe ingreep kunnen worden gezien
als een nieuw functionerend organisme dot samen met het dorp de toekomst te lijf kan. Voor de
bezoeker lijkt het alsof de bakens. het nieuwe plein en de hangende baden er altijd geweest zijn
en dot de geschiedenis van de plek met deze ingrepen verweven is en de ervaring ervan versterkt
wordt.
De symbiose tussen twee contrasterende standpunten over de Hasard Cheratte komt tot stand
met de inzet van de vereiste minimale ingrepen: Het voormalig economisch en sociaal cultureel

hart van Cheratte-Bas klopt weer en de sfeer van die plek als ru'ine met al hoar verhalen blijft
alom aanwezig
Het bestaande object wordt bevraagd door op drie cruciale punten een nieuw volume toe te
voegen met hoar eigen specifieke eigenschappen. waardoor er een tweezijdige aantrekkingskracht
ontstaat, die de bestaande ruimte nag bewuster aanwezig maakt. Massa. gelaagdheid en

uitholling zijn daarbij de middelen, ge'lnspireerd op het karakter en de geschiedenis van de plek.
Wat vooral wordt gedaan in dit project is waarnemen. Op de eerste plaats natuurlijk het
waarnemen van de plek en het ontrafelen van de complexiteit ervan. Er is uitvoerig gekeken naar
de kwaliteiten en zwakke punten om vervolgens met deze bagage een duurzame oplossing voor
de deels onbekende toekomst te genereren, die op een harmonieuze wijze rust op het fundament
van het verleden.
Het belangrijkste doel van het waarnemen is het oppikken van de fundamentele essentie van
de plek en dot heeft met gevoel te maken. Het is gelukt om de sfeer van de huidige plek als ru'lne
te (be)grijpen. deze te beoordelen op zijn kwaliteiten en uiteindelijk de kracht ervan dankbaar te
benutten voor een nieuwe functie die op zijn beurt weer samengaat met die plek.
lk ben niet degene die het huidige Hasard Cheratte met zijn prachtige sfeer. Iicht, dikke muren en
verassende ruimten ontworpen heeft. Het zijn de ingenieurs van weleer. de pragmatiek van de
bittere noodzaak en niet te vergeten de tand des tijds die het werk reeds hebben verricht. Door
de implementatie van minimale ingrepen worden deze kwaliteiten en de dramatiek plotseling
ervaarbaar voor iedereen.
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Reflectie
Het traject dot ik de afgelopen twee jaar heb doorlopen kan ik met tevredenheid afsluiten. lk heb
een opmerkelijke groei doorgemaakt van een soort fetisj voor de ru'lne tot een ambigue houding
tussen twee uitersten. Door de ogen open te houden naar aile betrokken partijen en naar het
verleden, het heden en de toekomst kan een antwerp ontstaan dot geen compromis is, maar een
symbiose tussen twee of meerdere standpunten. Dit wil zeggen dot de standpunten elkaar zo oak
kunnen versterken.
Op een geheel andere wijze heb ik leren kijken naar de ru'lne, maar oak naar herbestemming in
het algemeen. Waar ik voorheen nag worstelde met de objectieve kwaliteiten en potenties van
een bestaand bouwkundig object ben ik nu veel meer goon kijken naar wat een gebouw doet
met de menselijke zintuigen, de subjectieve kwaliteiten. Wat doet een ruimte of een materiaal met
je? Hoe voelt het en welke invloed oefent het uit op je handelen?
No deze verandering in gewaarwording van bestaande gebouwen heb ik deze houding oak leren
toepassen op het eigen antwerp, Het kijken wat een bepaald materiaal kan en wat dit materiaal
in een bepaalde context met de toeschouwer doet, in samenwerking met de ruimte die je met
dot materiaal creeert. lk heb wat dot betreft vee! geleerd van de gebouwen en teksten van de
architect Peter Zumthor die door oak constant mee bezig is. Het gebouw is geen (hippe) schil met
daarin wat opgestapelde functies. het is een omgeving waarin men zich gepast moet voelen bij de
activiteit die er ontplooid wordt een eenheid die in ruimtelijkheid. materialiteit en lichtspel reageert
op water om hem heen gebeurt en water in hem gebeurt. Een gebouw Is niet, het doe f.
Er zijn oak punten waar ik graag nag wat meer aandacht aan had besteed of die ik misschien wei
anders gedaan zou hebben. Zo is er het hele noordelijk gedeelte van het terrein. De uitspraak in
dit project is uiteindelijk dot het een park wordt met een onbepaalde termijn, maar graag had ik
hier Ianger naar willen kijken om er op zijn minst wat faciliteiten te plaatsen of een routing en een
relatie met het achtergebied te creeren . Oak verdiende de overkant van de Rue de Vise tot aan
het spoor wat meer aandacht, om het geheel te vervolmaken.
Verder had ik graag nag wat Ianger stil willen sloan bij de uitwerking van het zuidelijke baken,
om oak door de sfeer te kunnen overbrengen. Het karakter, de bouwwijze en de sfeer wordt al
duidelijk in het noordelijke baken. maar tach goat het zuide lijke baken weer heel anders om met
zijn omgeving, vooral van binnenuit.
Een belangrijke 'competentie' die ik weer heb teruggewonnen en die enigszins weggecijferd
wordt gedurende de opleiding - wellicht vanwege zijn plicht aan de academische status -is het
ontwerpen op intu'ltie, het 'onderbuikgevoel'. Een ontwerpproces kan naar mijn mening nooit
lineair !open: no de eerste lijnschetsen van de intu'ltie, komt de rede van de verklaring om de hoek
kijken en wordt dus weer teruggekoppeld op de eerder gemaakte analyse, randvoorwaarden
en programma va eisen. Vervolgens kom je steeds weer en stapje verder. Aan het eind van de rit
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lijkt het voor de toeschouwer een prachtig kloppend causaal verhaal. zoals het hoort. terwijl de
architect al die tijd steeds maar cirkeltjes heeft gemaakt. Het is deze onophoudende beweging
tussen intuHie en terugkoppeling naar de realiteit van het bouwen die voor mij de architectuur zo
boeiend maakt.
Willem Doris, juli 2008
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Samenvaffing
Dit project handel! over de herbestemming van het voormalige steenkoolmijncomplex van de
Hasard Cheratte en daarmee het samenbrengen van twee uiteenlopende gedachten in een
krachtige symbiose.
De gedachten goon over hoe men om wit goon met deze bijzondere plek. Enerzijds is er de
bewondering voor de plek ols een ru'ine, anderzijds de sterke behoefte om deze plek ols voormolig
sociool-culturele en economische hart nieuw Ieven in te blozen. Het eerste stondpunt word!
gedrogen door mensen van buitenof die niet iedere dog met het object geconfronteerd worden
en die de spanning von het niet alledoagse erin vinden. Het tweede standpunt is dot van de
mensen die deze plek juist als olledaags ervaren en daarmee negatieve associoties hebben: dot
von economisch vervol, teloorgong van een industrieel tijdperk en het uitblijven von een nieuwe
toekomst voor hun directe omgeving, in dit gevol het dorp Cheratte. De oplossing is gevonden in

twee nieuwe functies, die tegemoet komen oon beide gedochten en die Ievens stimuleren een
onderlinge interoctie aan te goon, woordoor het dorp weer kan spreken von een nieuw sociaolcultureel hart, dot ook naar buiten toe een voor een nieuwe impuls zorgt. De belangrijkste functie
voor de mensen von buiten Cherotte is een badhuis, woorbij de diepe essentie von de sfeer, zoo Is
die nu in de ru'ine ervaren kan worden, ook don letterlijk aan den lijve kon worden ondervonden.
De functie voor de mensen van Cheratte is een buurthuls, een plek waar thematische activiteiten
kunnen plaats vinden die de inwoners van Cheratte weer verbinden zoals vo or de sluiting von de
mijn in 1977. Het verbindend element tussen deze twee functies vormt een plein met doaraan ook
nog een restaurant.

Het antwerp
Er moet gewoarborgd worden dot de essentie van de sfeer en de ruimtelijkheid, zools die nu te
ervaren is in de ru'ine, ook ervaren kon worden in de nieuwe bestemming. De kunst is om met zo
min mogelijk ingrep en zo veel mogelijk te bereiken en zelfs de heersende dromatiek her en der
nog te versterken. De elementen die zijn toegevoegd, de zogenoomde bakens zorgen voor een
nieuwe entree noar het gebied en ook doorbroak noar een ooit door het gebied ofgesneden
straat. Hierdoor wordt het gebied eenvoudig bereikbaar. De kunst von de minimale ingreep wordt
herhaald in het bodhuis en de andere gebouwen.

De Bakens
De bakens zijn de invoegingen die de bezoeker tot het platform op 6 meter boven het straat
niveau leiden. Er zijn drie bakens, waarvan twee direct versmolten met het complex en een die de
orriverende bezoekernoarhet complex toe leidt een verbinding aangaat met het tegenoverliggende
terrein, woor zich d e parkeerplaats bevindt . De twee g rot ere bakens zijn d e daadwerkelijke
entrees tot het gebied en moe ten door hun ruimt elijkheid een versterking teweegbrengen van d e

bewustwordlng von de plek. Hun moterialiteit en voorkomen is ge'inspireerd op het principe en
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ontstaan van steenkool. een verwijzing naar de oude functie van de plek. De zich naar beneden
toe verlagende en donker wordende ruimtes komen overeen met de druklagen in het diepste
van de aarde . Gekozen is voor rammed earth als constructiemateriaal. waarbij de massa en

gelaagdheid van de aarde zichtbaar en voelbaar naar voren komt.
Het Badhuis
In de karakteristieke schachttoren en de noordvleugel van het 'ensemble medieval' het neogotische
gedeelte van het complex bevindt zich het badhuis . Het baden zelf vindt voornamelijk in en direct
rond de schachttoren plaats. het proces dot voorafgaat aan het baden in de noordvleugel.
De dramatiek van de loren is versterkt door de baden erin te hangen en Iicht vrij spel te geven.
De enorme dikte van de muren wordt ervaren in de spiraalsgewijs lopende uitgeholde !rappen.
Direct contact met de materialiteit van het oorspronkelijke gebouw is hier essentieel.
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