
We know that this is a world in need of repair 
We see it in the cracks in our streets 

The pain in our streets 
We need to see each other We need to to be moved, and to move 

We cannot get from here to there, without getting from here to there
…

And to take steps forward to live in our world together 
Move us, we want to be moved.

A Prayer for Rapid Transit by Rabbi Scott Fox 

SIX TUNNELS
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN IN DRIE DEELOPDRACHTEN MET ALS VOORWERP HET 
ONTWERP, DE VERWEZENLIJKING EN DE UITVOERING VAN KUNSTWERKEN IN DRIE TUNNELS ONDER DE NOORD-

ZUIDVERBINDING, IN HET KADER VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT JONCTION
VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BESTEKNUMMER CAR/16/PNP/107

Stad Brussel,
Departement Stedenbouw, Cel CHA Anspachlaan 6, 1000 Brussel

Lode Vranken /De Bouwerij Architecten - Pepa Ivanova
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Boomrooster gegalvaniseerd staal (Ø 160cm)
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F. Basse Tunnel
Marollen / Wasserij / Nieuwland

 Anneissenswijk / Stalingradstraat 



 Anneissenswijk / Stalingradstraat 



 Anneissenswijk / Stalingradstraat Marollen / Wasserij / Nieuwland



Concept
Het concept achter het project vloeit voort uit de 
bijzondere context van de gekozen ‘Passage’.

De Bassestraat en tunnel verbinden het kleine 
gemeenschappelijke park – Speelplein Wasserij 
/ Nieuwland - tussen de hoogbouw van de 
Marollen aan de ene zijde met de drukte van 
restaurants en winkels in de Stalingradstraat in 
de Anneissenswijk. In die zin verbindt de korte 
passage twee zeer verschillende landschappen. 
Uitgaande van het concept van de ‘Passage’, 
als een overgangsgebied of transitieruimte, 
willen we een rustige contemplatieve plek 
creëren, welke contrasteert met de diversiteit van 
de aanpalende buurten, maar tevens deze ook 
verbinden.

Het concept voor het ontwerp vertrekt van de 
noties van ‘passage en transitie’. Het werk zet 
de toeschouwer/ participant aan tot reflectie en 
herinneringen over ‘reizen’, ‘dynamiek’ en 
‘verandering’.

Vele van de bewoners of aanverwanten maakten 
grote reizen op zoek naar een plek voor een 
nieuw leven. De buurt wordt dan ook gekenmerkt 
door een grote culturele diversiteit met 122 
verschillende nationaliteiten. In die zin willen 
we het concept voor de tunnel als een metafoor 
zien, als een ‘tempel voor de verandering’, actueel 
en  figuurlijk.

Uitgaande van de notie van reflecteren over 
de buurt werd geopteerd om glas als medium 
te gebruiken, en specifiek met betrekking tot 
het concept van ‘ transitie en displacement of 
vervreemding’ werd gekozen om autovoorruiten 
te gebruiken. - de autoruit als metafoor voor 
de blik op de toekomst en de reis. Dit medium 
heeft  de eigenschappen van zowel transparantie 
als reflectie.

Participatief proces
Gedurende de twee weken die voorzien worden in de plan-
ning voor participatie met de buurbewoners zullen verschil-
lenden evenementen georganiseerd worden rond bovenver-
meld thema ‘passage’ , ‘de reis’ en ‘transitie’. 

Om een verscheidenheid aan mensen en culturen, subcul-
turen, leeftijden en nationaliteiten, bewoners en bezoekers 
te kunnen bereiken zullen de evenementen op verschillende 
locaties georganiseerd worden. De bijeenkomsten zullen 
onder andere gehouden worden op het speelplein tussen 
de appartementsblokken, het plein voor Recyclart, de mid-
denberm van de Stalingradstraat en natuurlijk ook onder de 
Bassetunnel. 

Gedurende deze evenementen zullen participanten uitgeno-
digd worden om hun ervaringen over hun reizen, rituelen 
en gebeden te delen.  Dit met betrekking tot de traditionele 
gebruiken hieromtrent binnen hun eigen cultuur. We zullen 
luisteren naar reisverhalen en samen ingaan op de betekenis 
van transitie en adaptatie. Wat is de rol van een ‘passage’ en 
hoe is dit deel van hun dagelijks leven?

Uiteindelijk zullen de mensen gevraagd worden verhalen 
over hun ervaringen, rituelen, herinneringen neer te schrij-
ven op de autoruiten. Deze teksten en tekeningen, ‘reflectie’ 
van hun ervaringen, zullen deel maken van de installatie. 
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Participatief proces
Gedurende de twee maanden zullen, in 
samenwerking met Recyclart, verschillenden 
evenementen georganiseerd worden rond 
bovenvermeld thema ‘passage’ , ‘de reis’ en 
‘transitie’.

Om een verscheidenheid aan mensen en culturen, 
subculturen, leeftijden en nationaliteiten, 
bewoners en bezoekers te kunnen bereiken 
zullen de evenementen op verschillende locaties 
georganiseerd worden. De bijeenkomsten 
zullen onder andere gehouden worden op het 
speelplein tussen de appartementsblokken, het 
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Gedurende deze evenementen zullen participanten 
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worden verhalen over hun ervaringen, rituelen, 
herinneringen neer te schrijven op de autoruiten. 

Deze teksten en tekeningen, ‘reflectie’ van 
hun ervaringen, zullen deel maken van de 
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Medium 

Staalprofielen, autoruiten, LED verlichtingen, witte verf

Ongeveer 300 glazen platen zullen opgehangen worden 
onder het gewelf van de tunnel. Het materaal is transpa-
rant, zacht gebogen en gekleurd en zal interageren met 
omstandigheden - licht van passerende auto’s reflecteren 
en variërende lichtinval van zon en de lichtinstallatie op 
dynamische wijze aftekenen op het gewelf van de tunnel. 
Hiervoor zal het gewelf wit geschilderd worden zodat de      
tekening van het glas helder zichtbaar wordt. 

Tevens zullen alle teksten over de reisverhalen geprojec-
teerd worden op het gewelf. Mensen zullen is staat zijn van 
de verhalen van buren te lezen en tevens hun eigen verhaal 
zien hangen. Op deze manier wordt de tunnel een deel van 
hun verhaal en tevens een verhaal van allen. 

De installatie zal opgelicht worden met LED verlichtings-
armaturen welke tegen de wand van de tunnel geplaatst  
zullen worden.

Light installation with car glass
Pepa Ivanova
Marion de Canniere gallery
Antwerpen, 2013

Young Masters exhibition at Het Glazen Huis
Lommel, 2014

http://www.glassismore.com/core/content.php?
option=viewitem&id=42&rd=360&le=120
http://www.hetglazenhuis.be

Medium
Staalprofielen, autoruiten, LED verlichtingen, witte verf.

Ongeveer 200 glazen platen zullen opgehangen worden onder het gewelf van de 
tunnel. Het materaal is transparant, zacht gebogen en gekleurd en zal interageren 
met de omstandigheden - licht van passerende auto’s reflecteren en variërende 
lichtinval van zon en de lichtinstallatie op dynamische wijze aftekenen op het 
gewelf van de tunnel. Hiervoor zal het gewelf wit geschilderd worden zodat de 
tekening van het glas helder zichtbaar wordt.

Tevens zullen alle teksten over de reisverhalen geprojecteerd worden op het 
gewelf. Mensen zullen is staat zijn van de verhalen van buren te lezen en tevens 
hun eigen verhaal te zien hangen. Op deze manier wordt de tunnel een deel van 
hun verhaal en tevens een verhaal van allen.

De installatie zal opgelicht worden met LED verlichtingsarmaturen welke tegen de 
wand van de tunnel geplaatst zullen worden.



 Johan De Bleser  PHILIPS OUTDOOR LIGHTING BELUX p 4

concept six tunnels1.2 concept

5x eW Graze Powercore BCS419 L1219 NW 30°x60°



 Johan De Bleser  PHILIPS OUTDOOR LIGHTING BELUX p 3

concept six tunnels1.1 concept

5x eW Graze Powercore BCS419 L1219 NW 30°x60°





Participatief project.
Voor de organisatie van het participatief project 
wordt gerekend op de logistieke steun van Recyclart 
en/of No New Enemies. Dit houdt in het leveren 
van stoelen, tafels en toebehoren naar de verschil-
len plekken waar bijeenkomsten gepland worden.  
Naar gelang de mogelijkheden van de partners kan 
een samenwerking voorzien worden in de vorm 
van een gecombineerd evenement, met muziek of        
andere projecten die lopen bij Recyclart. 
Mogelijkheden en de timing kunnen steeds over-
eengekomen worden.

Algemene verantwoordelijke 
Lode Vranken
De Bouwerij architecten
Marktplein 33
1740 Ternat
lode@debouwerij.com
0497 048375

Ontwerp
Het voorontwerp en het definitief ontwerp, na 
beëindiging van het participatief traject en bespre-
king met Recyclar, NNE, en andere betrokken par-
tijen (infrabel, stenenbouw,…), zullen gebeuren 
door Lode Vranken (De Bouwerij) en Pepa Ivanove. 

Bouwvergunning en Technische 
uitwerking
Alle nodige besprekingen, afhandeling van alle for-
maliteiten voor de bouwaanvraag, alsook de tech-
nische uitwerking van de installatie, timing en be-
sprekingen met de onderaannemer, zullen gebeuren 
door De Bouwerij architecten. 

Installatie van het werk.
De uitvoering van het werk wordt volledig uitbe-
steed aan De Smaele Robin, erkend aannemer. De 
uitvoering zal in onderaanneming onder de ver-
antwoordelijkheid van de Bouwerij architecten ge-
beuren. Gezien het over een klein, doch complex 
project gaat, zullen zij een permanente opvolging 
doen. Om de esthetische kwaliteit van het werk te 
garanderen zal Pepa Ivanova ook tijdens de instal-
latie (ophanging van het glas) aanwezig zijn. 
Het team werkte reeds eerder samen voor de uit-
voering van kunstprojecten:
Quartier Ludiek: Wielswijk, Brussel
duurzaam wijkcontract jonction , Brussel
IN/OUT: dagcentrum De Wal, Wondelgem
dienst Cultuurparticipatie, Gent

Technische uitwerking en verwezenlijking. Algemeen
Tijdens de werkzaamheden zal de straat aan beide 
zijden afgesloten worden, zodat niemand de werf 
kan betreden. Hiervoor zal De Bouwerij de nodige 
stappen ondernemen in functie van het verkrijgen 
van een toelating.
Zowel voor de schilderwerken, de installatie van 
de staalstructuur, als voor de ophanging van het 
glas en verlichting zullen twee mobiele schaarlif-
ten aanwezig zijn op de werf.

Hoofd structuur van de installatie
Voor de ophanging van de installatie zal een gegal-
vaniseerde stalen structuur chemisch verankerd 
opgehangen worden onder het gewelf. De struc-
tuur zal bestaan uit gebogen spanten welke om de 
4 meter bevestigd zullen worden. Deze structuur 
zal in onderaanneming voor het kunstenaarsteam 
gefabriceerd, geleverd en geplaatst worden door 
De Smaele Robin, aannemer, onder zijn verant-
woordelijkheid.

Bevestiging glas
De autoruiten zullen tweedehands voorruiten 
zijn. Hiervoor werd CarrGlas gecontacteerd welke 
de ruiten gratis willen geven. Enkel ruiten met een 
beperkte beschadiging zullen gebruikt worden. 
Bovendien zal enkel gelaagd glas gebruikt worden. 
In die zin kan het glas nooit breken en wordt de 
veiligheid van de passanten onder het kunstwerk 
gegarandeerd. 

De ophanging van de platen zal in clusters ge-
beuren. De kunstenaars zullen met de beschreven 
en blanco ruiten composities maken van ongeveer 
6 m2. Deze zullen dan door de aannemer tegen 
de structuur worden bevestigd door middel van 
bouten. Dit zal, om de esthetische kwaliteiten van 
het werk te garanderen, onder continue begelei-
ding van de artiesten gebeuren.

Lichtinstallatie
In overleg met de kunstenaars zal verlichting opge-
hangen worden door een erkend aannemer. De 
ophanging van de armaturen zal afhankelijk zijn 
van de gewenste schaduwwerking op het gewelf. 



Duurzaamheid, 
Onderhoud 
Garanties
Het project heeft een permanente sculptuur tot doel. In die 
zin is de stalen hoofdstructuur en de bevestiging van het 
glas voorzien en berekend op een lange levensduur. 

Het glas is gelaagd wat de veiligheid, zelfs bij vandalisme, 
van de constructie garandeert. Om vandalisme te vermei-
den zal de constructie overal minimaal 4 m boven de grond 
hangen. 
Dit tevens om te voldoen aan de brandweervoorschriften.

Op zich is er weinig onderhoudt aan de installatie. De ruiten 
zullen periodiek afgespoten moeten worden. De rest van de 
constructie heeft geen onderhoud nodig. De staalstructuur 
zal roestwerend behandeld worden. De verlichting zal meer 
dan 3 meter boven de vloer hangen.

Garantie betreffende het concept en  de uitvoering. 
Zowel de aannemer als het architect hebben alle nodige 
verzekeringen met betrekking tot aansprakelijkheid voor 
het ontwerp en uitvoering van het project en hun tienjarige 
aansprakelijkheid.
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