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r Zo moet de grootste expositieruimte met de patio er na de renovatie uitzien/

Broodnod ige opknapbeurt voor
Museum Dhondt-Dhaenens"
SEURTE

Begin 2021 start de eerste
fase van een gfondige err
broodnodige opknapbeurt
van het Museum DhondtDhaenens. In een tweede
fase wordt de nabije omgeving aangelegd als een'totaalbeleving?.

liik binnen in het gebouw. Aan
de witte bakstenen gevel raken
we niet", zegt de architect.
In die eerste fase blijft het
museum gesloten. "Dat kan

niet anders, want de werken
zullen stofen trillingen veroorzaken. Maar in de tuin worden wel zaken georganiseerd",
zegt Van Liefferinge.

Het Museum Dhondt-Dhaenens ging in 1968 open maar
heeft meer dan vijftig jaar later
veel van zijn pluimen verloren.
"Het dak is helemaal op, de pa-

neelbekleding is rot, de regen
sijpelt binnen en sommige ramen zijn dichtgeplakt met duct
tape. Sommige delen zijn een
studentenkot niet waardig",
meent Jean-Pierre Van Liefferinge van SVR-Architects.
Samen met het bestuur werd
een masterplan ui.tgewerkt
voor een renovatie in twee fase. De eerste begint in januari
en eindigt tegen de zomervakantie. "Daarin wordt de technische installatie vernieuw-d,
de brandcompartimentering

uitgewerkt, het dakcomplex
vernieuwd en de grootste expositieruimte afgewerkt met
een rijkelijk beglaasde patio.
De akoestische kwaliteiten

Jan Hoet
Fase twee richt zich op de
buitenaanleg van het complex,
dat naast het museum en de
tuin ook The Wunderkammer
Residence omvat, waar de persoonliike bibiiotheek van Jan
Hoet een plaats kreeg. 'IMie via
de Pontstraat het domein binnenwandelt, kijkt nu op 600
vierkante meter grind, 600

vierkante meter pelouse en een

leliike achtergevel. Door die
buitenruimte opnieuw in te
richten, wilien we de drie elementen verbinden tot een totaalbeleving. We onrurikkelen
daarvoor nu een visie om al het
potentieel eruit te halen."
Een timing voor de tweede fase is er nog niet. "Die hangft af
van wanneer er financiering
voor wordt gevonden." 1m:ra1

worden waar nodig verbeterd.
Deze fase verloopt voorname-

r Het Museum Dhondt-Dhaenens gaat volgend jaar zes maanden dicht.

