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Tom Avermaete
is professor in de Architectuur aan de TUDelft (Nederland), 
waar hij departementsvoorzitter is, alsook het hoofd van 
de onderzoeksgroep Methode en Analyse. Avermaetes 
onderzoek spits zich toe op de ontwikkeling van publieke 
ruimte in zowel westerse als niet-westerse omgevingen. Hij 
publiceerde talrijke boeken over dit onderwerp, waaronder 
Shopping Towns Europe 1945–75.

Michael Bianchi
is architect, vennoot bij l’Escaut en docent aan de Université 
de Liège. Hij is eveneens opiniemaker voor het radiopro-
gramma Les glaneurs van Fabrice Kada op Musiq3.

Jean-Marie Binst
is redacteur bij BRUZZ (Vlaams-Brusselse Media). Hij is al 
een kwarteeuw actief als journalist inzake culturele materies 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gideon Boie
is deel van het activistisch onderzoeksbureau BAVO en 
docent aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven. 
Zijn onderzoek richt zich op de politieke dimensie van 
kunst, architectuur en planning.

Mathias Bouet
studeerde in 2016 als architect af aan de Faculté d’Architectu-
re La Cambre/Horta van de ULB. Hij houdt van literatuur en ro-
tondes, en maakte daarvan het onderwerp van een eindwerk 
waarin eigenheid van een plek rijmt met hypermarkt. Bouet 
werkt sinds september samen met het Brusselse bureau V+.

Aslı Çiçek
draagt regelmatig bij aan Europese en Turkse architec-
tuurmagazines en was coredacteur van Architectuurboek 
Vlaanderen nr. 11. Ze is gastprofessor interieurarchitec-
tuur aan de KU Leuven en is gespecialiseerd in tentoon-
stellingsarchitectuur.  

Joep Gosen
is ingenieur-architect, fotograaf en schrijver. Hij is opgeleid 
in Eindhoven en werkt sinds 2007 in België, zowel voor 
zijn eigen praktijk als op freelancebasis voor bureaus. In 
het verleden schreef hij al voor Ar-Tur, Architectuurwijzer 
en Archined.

Janina Gosseye
is een architectuurhistorica, verbonden aan de University 
of Queensland (Australië). Haar onderzoek spitst zich toe 
op de ontwikkeling van naoorlogse collectieve ruimten. 
Recent publiceerde ze samen met Tom Avermaete een 
boek over de ontwikkeling van shoppingcentra in Europa, 
met als titel Shopping Towns Europe 1945–75. 

Anne-Laure Iger
is architect, en studeerde af aan de École Nationale 
Supérieure de Bretagne. Sinds 2016 voert ze een onder-
zoek in het kader van een doctoraat aan de ULB over ar-
chitectuurtentoonstellingen in Brussel tussen 1969 en 2018.

Charlotte Lheureux
is praktiserend architecte en schrijft een doctoraatsthesis 
aan de UCL. Ze verleent regelmatig haar medewerking aan 
verschillende kunst- en architectuurtijdschriften. Ze coördi-
neert de Guide d’architecture moderne et contemporaine en 
Wallonie-Picarde (FWB & Mardaga).

Sven Sterken
is ingenieur-architect en professor architectuurgeschiedenis 
aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. Zijn onder-
zoek gaat over de architectuurcultuur van grote religieuze, 
commerciële en politieke organisaties. 

Pieter T’Jonck
is architect en schrijft voor diverse kranten, tijdschriften en 
boeken in binnen- en buitenland over architectuur, beelden-
de kunst en podiumkunsten. Hij werkt voor Klara Radio en 
was hoofdredacteur van A+.

Dieter Van Den Storm
is freelance criticus en journalist in België en het buitenland. 
Zijn bijdragen over design, architectuur en interieurvorm-
geving zijn regelmatig te lezen in De Standaard Magazine, 
The Word en Living, de bijlage van de Italiaanse krant 
Corriere della Sera.

Gerlinde Verhaeghe
is architecte en als onderzoekster verbonden aan de KU 
Leuven, faculteit Architectuur. Haar onderzoek focust op 
de thema’s architectuurpedagogie, materialiteit en surre-
alisme in de architectuur. Samen met Johannes Müntinga 
ontwikkelt ze projecten voor camera architectuur. 

Laurent Vermeersch
is journalist en historicus. Hij schrijft over stedenbouw en 
aanverwante thema’s voor BRUZZ.
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Shopping Center K,
Kortrijk,
Belgium
-
2005-2010
-
Situation
Scale 1/2.000

Robbrecht  en Daem architecten
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Niets van dit alles in het Architectuurboek nr. 10 
Radicale Gemeenplaatsen – Europese architectuur uit 
Vlaanderen (2012). Het winkelcentrum van Rob-
brecht & Daem architecten op de Bijstandssite 
in Kortrijk wordt aangekondigd als een heel 
gevoelig ontwerp dat naadloos aansluit op het 
bestaande weefsel. Zo is het winkelcentrum 
niet enkel naar binnen gericht: het heeft ook 
een gevel aan de buitenkant. De ondergrondse 
parking haalt de obligate toeleveringskades weg 
uit het straatbeeld. De toren met extra apparte-
menten vormt een baken in de stad.
 Deze analyse stelt de auteurs André Loeckx 
en Els Vervloesem in staat om Shopping K te 
presenteren als duurzaam alternatief op de 
randstedelijke shoppingmall. Ze refereren 
hiermee expliciet aan het indertijd fel gecon-
testeerde Uplace-project op de voormalige 
Renault-terreinen aan het viaduct van Vilvoor-
de, dat ondertussen een levende dode lijkt. Of 
toch niet? Nu het stof is neergedwarreld, lijkt 
het goed om de laudatio van de stedelijke shop-
pingmall onder de loep te nemen. Er zijn een 
paar kronkels die aandacht vragen. 

Architectuur van de derde weg
Shopping K wordt gepresenteerd als een motor 
van stedelijke transitie. Begrijpelijk: de schaal om 
stedenbouw te bedrijven in België is ongeveer 5 
à 6 meter – de breedte van een rijwoning. Dat is 
een sterk verschil met pakweg Nederland, waar 
stedenbouw standaard op het formaat van het 
bouwblok gebeurt. In België staat het denken op 
bouwblok garant voor problemen – al was het 
maar omdat er heel wat onteigeningen nodig 
zijn, buurtprotest om de hoek loert enzovoort. 
De shoppingmall is dus een zeldzame mogelijk-
heid om stedenbouw te bedrijven in Vlaanderen. 
 Tegelijk is de aanname opmerkelijk. Nor-
maal gesproken wordt de vermarkting van de 
stad gezien als zegen of gesel – afhankelijk van 
de ideologische voorkeur. De alledaagse prag-
matiek van de stedenbouwdienst zorgt vervol-
gens voor een eerbaar compromis – niet te hoog, 
niet te blits, niet te veel, niet te ver enzovoort. 
Stedenbouw is de kunst van het uitvlakken van 
overdreven verschillen tot een middelmaat waar 
iedereen mee kan leven. Deze figuur wordt in de 
argumentatie van Shopping K op zijn kop gezet. 
De vraag hoe we de problemen van de vermark-
ting van de stad kunnen aanpakken, krijgt een 
krachtig antwoord: door méér vermarkting. Het 
eenzijdige programma wordt voorkomen met 
een toren van 8 bouwlagen (goed voor in to-
taal 41 appartementen), de verkeersdruk wordt 
beantwoord met een ondergrondse garage met 
vier ondergrondse niveau’s (goed voor 1250 
plaatsen) enzovoort. 

Sinds Michael Sorkin is de shoppingmall een  
anathema: elke discussie over shopping begint en 

eindigt bij een kritiek op het themapark.  
Maar Shopping K in Kortrijk vormt een unicum in 

het Belgische architectuurlandschap: voor  
het eerst is het mogelijk om je als architectuur- 

minnaar te bekennen tot het winkelcentrum.  
Of is dat slechts schijn?

Gideon Boie

Uplace of Shopping K?  
Nee, bedankt

Shopping K in Kortrijk, inplantingsplan
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Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Neoliberalisme met Belgische 
kenmerken

De architecturale kwaliteit van Shopping K is 
het resultaat van een gewaagd maar geslaagd 
huwelijk. Eerst was er een project op kleine 
schaal met ontwikkelaar Van Roey en architec-
ten Buro II. Het project werd opgewaardeerd 
tot een Stadsvernieuwingsproject met subsidie en 
ondersteuning vanuit het Vlaams Stedenbe-
leid. Het stelt het stadsontwikkelingsbedrijf 
verantwoordelijk om het ambitieniveau bij de 
publiek-private samenwerking te verdubbelen. 
Dankzij de aantrekking van de Nederlandse 
investeringsmaatschappij ForumInvest nv 
is een radicaal project uitgewerkt. Van Roey 
werkte samen met Van Laere voor de algemene 
bouwaanneming. Robbrecht & Daem architec-
ten kwamen op het toneel als architect (geen 
idee wat er van Buro II geworden is). 

 Het resultaat? Shopping K is een ultracom-
mercieel project geworden, maar wel een dat 
via het Stedenbeleid stevige flankvoorwaarden 
opgelegd kreeg. Opmerkelijk is dat de rol van 
architecturale kwaliteit niet langer een verzach-
tende maatregel is. De hoogwaardige archi-
tecturale kwaliteit van de shoppingmall zorgt 
voor een ruimtelijke, sociale en economische 
meerwaarde, schrijft het Architectuurboek. De 
omvang van het winkelproject werd groter (en 
de bouwenveloppe sluit dus een grotere portie 
van de stad in) én zorgt tegelijk voor de groei 
van het lokale winkelbestand (men spreekt zelfs 
van een versterking van het lokale handelsbe-
stand). De architecturale kwaliteit vormt in 
Shopping K het glijmiddel om de vermarkting 
van de stad radicaal door te voeren. 

Shopping K in Kortrijk met woontoren
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Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Zo duurzaam als een  
fantasmagorie

Het Architectuurboek geeft toch – voorzichtig – 
één probleempuntje in Shopping K aan. Het 
winkelcentrum zou toegankelijker gemaakt 
moeten worden voor niet-consumenten, ook 
buiten de openingstijden van de winkels. Het 
winkelcentrum sluit naadloos aan op het omlig-
gende stratenpatroon, maar sluit wel de deuren 
om 19 uur. Dat brengt ons bij het argument dat 
Shopping K een duurzaam alternatief vormt 
voor zijn randstedelijke evenbeeld. Doorslag-
gevende succesfactor van een shoppingmall is 
de aantrekkingskracht die hij uitoefent op de 
consument. Hierdoor staat Shopping K altijd in 
competitie met zijn concurrenten in de periferie 
of in naburige steden, in het geval van Kortrijk 
zeker ook voorbij de grens met Frankrijk. 
 Walter Benjamin beschreef lang geleden hoe 
snel de aandacht van de flaneur permanent 
verglijdt van het ene naar het andere product, 
en hij in zijn onstilbare honger telkens op zoek 
gaat naar nieuwe ruimten die de fantasmagorie 
voeden. Benjamin was verbaasd om te zien dat 
de magie van de passages zo snel uitgewerkt was 
– hij beschrijft de passages die overgenomen 
zijn door brocanterie en verkopers van valse 
gebitten – en dat de consument zich inmid-

dels verdrong voor het nieuwe wonder van de 
Grands Magasins. Het succes van de ene stond 
in relatie met het falen van de andere – alsof 
het communicerende vaten zijn. De vraag was 
indertijd hoelang de grote warenhuizen op de 
Grands Boulevards het zouden uitzingen, en 
hoe de ruimte voor warenconsumptie nog meer 
totaal bedacht kon worden. 
 Hiermee hebben we drie elementen om de 
keuze tussen Uplace en Shopping K te ont-
maskeren als wat Slavoj Žižek een valse keuze 
genoemd heeft. Ja, de randstedelijke shopping-
mall is een plaag voor de stad, maar we raken 
verwikkeld in een cirkelredenering door al onze 
hoop te vestigen op binnenstedelijke winkel-
centra. In dat geval leveren we de stad over 
aan de krachten die we eerst wilden bestrij-
den, en voeden we de concurrentieslag tussen 
winkelcentra en steden. Elk winkelcentrum 
inspireert de droom van nog directere en meer 
totale bevrediging van de verlangens bij de con-
sument. Junkspace is de naam die architecten 
geven aan de ruimte die overblijft als de droom 
van het modernisme uitgewerkt is. De toekomst 
van Shopping K kunnen we moeilijk voorspel-
len. Wie weet is Kortrijk in 2050 pionier in de 
24-uurseconomie. In de tussentijd bedank ik 
vriendelijk voor een vals dilemma. 

Shopping K, Kortrijk, niveau 0

Robbrecht & Daem Architecten www.robbrechtendaem.com

Officiële naam

 K in Kortrijk
Adres

 Steenpoort 2, 8500 Kortrijk
Programma 
 Winkelcentrum met bijbehorende infrastructuur  
 en parking, appartementen

Procedure 
 Privé
Bouwheer 
 Sint-Janspoort NV, Foruminvest Group – 
 City Mall
Stabiliteit 
 THV Technum – TDE

Landschapsarchitect 
 Robbrecht en Daem architecten
Oplevering
 Maart 2010
Oppervlakte
 97.300 m2

Budget
 € 129.000.000 (excl. btw en erelonen)
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kerst en een  
gelukkig nieuwjaar!

Abonnementen

Grond wordt schaarser, de ecologische voetafdruk 
van nieuwbouw weegt steeds zwaarder door. Tegelij-
kertijd staan duizenden gebouwen leeg. Intelligente 
herbestemming benut het ruimtelijk potentieel dat 
elk gebouw herbergt om een nieuwe functie te kun-
nen absorberen, en vormt zo een antwoord zowel op 
ruimtelijk, sociaal als cultureel vlak. Met bijdragen 
over de Noordwijk in Brussel, het sanatorium in 
Tombeek, de typische Belgische parochiekerk en de 
hoogovens bij Luik.

Cover
Randmotief 
© Richard Venlet
Nice, 2017

Vereniging van studiebureau’s atelier tom vanhee 
– GRAUX & BAEYENS architecten –  Ingenium nv – Util cvba




