Hoogspanningstation 150kV/15kV

nieuwbouw Petroleum Zuid/ Antwerpen

Door de lengte van het complex volledig uit te spelen, maken
we de fenomenale schaal van de installatie zichtbaar. Zo
kan het bouwwerk stand houden en een plaats markeren
te midden van de grootschalige installaties van het gebied
‘Petroleum Zuid’.
Aan de kaaizijde toont het zich als een scherp omlijnde
figuur. Hier wordt de bestemming van het bouwwerk
verborgen gehouden. Het manifesteert zich alleen door zijn
gestalte en in zijn geleding. Een glad lichaam op een ruwe
sokkel; beiden zwart. Het front aan het binnengebied is
uitgewerkt als een maatstaf. De rood-witte standaard ijkt
de lengte van de installatie en de uitgestrektheid van het
‘petrol’-domein. Door het metrum van zijn kleurbewerking
refereert de rechthoekige gevel tegelijk aan typische
infrastructuurelementen en archetypische industriële
bouwwerken.
We beogen de kwaliteiten die we op de site aantreffen te
behouden en te versterken.
Die kwaliteiten zijn nauw verbonden met de algemene
landschappelijke
belevingswaarde
van
het
oudindustriële gebied ‘Petroleum-Zuid’. Het industriële
infrastructuurlandschap wordt getypeerd door zijn openheid
en uitgestrektheid. Begrenzingen worden er belichaamd
door forse artefacten en flarden dichte vegetatie. Het
omgevingsontwerp zet een aantal grote legstukken in: een
paar uitgestrekte verharde stroken, een open veld bezaaid
met bermgras en een losse opstelling van hoogstammige
bomen op het talud aan de oostzijde.
We beschouwen het Hoogspanningstation niet als een
geïsoleerd bouwwerk. Zoals gevraagd planten we het in
langs de d’Herbouvillekaai maar zoeken tegelijk om het in
configuratie met de andere aanwezige gebouwen te plaatsen.
Het arrangement van de gebouwen verbijzondert een plek in
het continuüm van industrieterreinen, van infrastructuur en
groene bermen dat het gebied kenmerkt. Het terrein wordt
tegelijk begrensd en bezet door de haakse opstelling van
langgerekte gebouwen en de hertekende terreinstroken.
Het domein wordt beheerst door een suprematistische
compositie.
Het domein wordt permanent opengesteld voor het publiek.
Bescherming en afsluiting van de installaties (zowel voor Elia
als Concertzaal Petrol) wordt op de gebouwen zelf geregeld.
De wegverharding die naar het bovendek van het voormalige
afvalverwerkingsbedrijf leidt, wordt behouden. Dit bovendek
maakt deel uit van het publieke terrein. Het biedt een
overzicht over het domein en geeft een ruimer beeld van de
omgeving Petroleum-Zuid. Het talud dat naar die esplanade
leidt wordt tot aan de kaai doorgetrokken en beplant met
hoogstammige bomen (Robinia-pseudoaccacia).
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