
maart 2013 immers aan medewerkers

en klanten dat er een fusie zou komen

met het bureau RDBM Architecten &

Adviseurs. Dus moest voor elk van de 65

teamleden de juiste plek worden gezocht

in de nieuwe structuur. Het spreekt van-

zelf dat een dergelijke puzzel zachtjes in

elkaar dient geschoven. Nieuwe projecten

worden voortaan uitgevoerd onder de

naam CONIX RDBM Architects en de

fusie wordt bestuurd door drie vennoten,

de architecten Christine Conix, Jorden

Goossenaers en Frederik Jacobs, vanuit

de kernwaarden context, duurzaamheid,

maatschappij en kennis. Bedoeling van de

fusie is nog meer kwaliteit bieden en de

internationale ambities nog meer waar-

maken. Ondertussen gaat het werk

gewoon voort.Zo pendelt Christine gere-

geld tussen België en Marokko, waar ze

Het is begin september. De temperatuur

stijgt vandaag voor de laatste keer van het

jaar boven de dertig graden uit. Perfect

licht straalt door de staalblauwe hemel

boven deAntwerpse gemeente Boechout.

Vlakbij het centrum – op een perceel met

een onverwacht weids zicht over uitge-

strekt groen – schittert Casa Vitae in de

zon. Deze ‘woning van het leven’ is bijna

23 jaar geleden opgeleverd maar dat had

evengoed gisteren kunnen zijn, zo tijdloos

en zuiver zijn de architecturale lijnen.Dit is

dan ook de woonst van één van ’s lands

belangrijkste architecten: Christine Conix.

We hebben veel geluk dat we nog

een interview konden vastleggen met

Christine Conix want ze heeft het de

afgelopen maanden erg druk gehad. Haar

kantoor Conix Architects meldde begin

werkt aan een compleet nieuwe stad,

Marchicamed-Nador, waarbij het reeds

bestaande stedelijk weefsel van de haven-

stad Nador wordt verbeterd, uitgebreid

en gekoppeld aan een heel mooi stuk

natuurlijk landschap met de lagune

Marchica. Tussen die lagune en de

bestaande stad komt de nieuwe stad, met

een moskee, een universiteit en scholen,

hotels, provinciegebouwen, een esplanade

op maat van de Marokkaanse levensstijl

en vrijetijdsbesteding... CONIX RDBM

Architects gaat hier delen van bouwen

maar zal ook vaak hand in hand werken

met lokale architecten. En niet alleen in

Marokko maar ook in Oostende, in de

voordien sterk verkrotte havenbuurt

Oosteroever, werkt het architectenbureau

aan een project dat (bijna) een volledig

nieuwe stad is. Tijd voor Home Sweet

Home om een stand van zaken op te

vragen.

HSH: Hoever staat de overgang naar

CONIX RDBM Architects ondertussen?

Christine Conix:“RDBM was al vele jaren

actief, ikzelf ook al 35 jaar, en het was zaak

om uit elk bureau het beste te halen, van

mekaar te leren kennen en de juiste

mensen op de juiste plek te zetten. Die

fase is nu al heel ver gevorderd. Een

andere grote stap is reorganiseren en

plaats maken. RDBM had drie kantoren,

één in Antwerpen, één in Terneuzen en

één in Rotterdam en wij hadden er twee,

met name in Antwerpen en Brussel.

Evident was dat de beide Antwerpse

kantoren op één plaats moesten komen.

Het leuke was dat RDBM al in een project

zat dat wij hebben gebouwd, de London

Tower aan de Londenstraat 60, waar nog

plaats voor uitbreiding was. Bij ons in

Upstream aan de Kaaien was uitbreiding

niet mogelijk en de London Tower was

ook jonger. Dus is een groot deel van het
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Conix-team ondertussen al verhuisd naar de twaalfde verdie-

ping van de LondonTower, waar RDBM dus al zat. Die toren is

een baken, het is de noordelijke poort die men passeert bij het

binnenrijden van Antwerpen. Met deze verhuis geven we

meteen aan hoe wij willen omgaan met stedenbouw, namelijk

door verdichting of door de hoogte in te bouwen en door duur-

zaam bouwen, want de toren is ook heel solide en duurzaam.”

HSH: Vast een heel spannende evolutie, die ook veel extra werk

meebrengt. Hoe vindt u evenwicht en ontspanning in uw privé-

leven?

Christine Conix: “Evenwicht zoeken en vinden is inderdaad

heel belangrijk, ook in je persoonlijke leven. Het is een hele

oefening als je een eigen bedrijf hebt. Iedereen doet dat op z’n

eigen manier. Sommigen werken halftijds, maar bij mij zit dat

wel even anders – en je kunt dat goed vinden of niet goed –

maar mijn beroep is mijn hobby. Dus bij mij zit ook daar een

stuk evenwicht in. Het is een passie, en dat zal ook altijd zo blij-

ven. Natuurlijk heb ik nu wel een heel mooi evenwicht dankzij

mijn twee vennoten, want met drie zijn we zeer complemen-

tair. Heel de fusie is gebaseerd op complementariteit: niet enkel

op vlak van personen en persoonlijke aanpak maar bovendien

op vlak van het soort klanten. Dat is ook belangrijk want als je

voor dezelfde klanten werkt, krijg je kannibalisme.Dat is niet de

verbreding die ik zocht.Voor mijzelf, mijn team en onze klanten

was er een evenwicht nodig voor de continuïteit naar de

toekomst.Want ik stond er eigenlijk al 35 jaar alleen voor in

het bureau. Vroeg of laat moest er een oplossing komen.

Je moet de realiteit onder ogen zien tegenover klanten en

medewerkers: stel dat er met mij iets zou gebeuren... Dan is er

geen oplossing voorhanden voor al die mensen. Het zou niet

duurzaam zijn om zo met je bedrijf om te gaan. Dus deze

belangrijke invulling, waar ik al zo lang naar zocht, heeft nu

eigenlijk door mijn twee vennoten nog meer inhoud gekregen

doordat we complementair zijn en elk onze eigen focus

hebben. Bovendien had ik het na 35 jaar wel een beetje gehad

met IT, administratie, boekhouding en zo meer. Pas op, ik heb

veel interesse gehad in, bijvoorbeeld, het financieel gezond

maken en beheren van een bedrijf. Maar het is niet mijn groot-

ste interesse. En daarin heb ik nu dus wel evenwicht bereikt.”

HSH: “U spreekt vaak over duurzaamheid, een begrip dat in uw

architectuur samenvalt met ecologisch en tijdloos. Hoe verklaart u

dat deze woning na 23 jaar nog zo actueel aanvoelt?”

Christine Conix: “Door niet mee te doen aan hypes, mode-

grillen en fancy. Door niet mee te doen aan echte beeldarchi-

tectuur. Natuurlijk willen we wel dat er een mooi beeld kan

worden gecreëerd van onze projecten, maar de uitstraling

ervan is altijd inhoudelijk en contextueel verantwoord: de

uitstraling reflecteert de inhoud, en elk project is een uniek

antwoord op een unieke plek. In het geval van Casa Vitae

vonden we de site zodanig innemend dat het landschap deel

moest uitmaken van de woning.We hebben ze daarom geënt

op het landschap door ze op een as van oost naar west te

plaatsen. Die as is eigenlijk een wandeling van oost naar west

door dat landschap, terwijl de beleving van de woning mee

wandelt. Het terras ligt op de oostkant: hier wordt ontbeten bij

de opkomende zon. De ondergaande zon komt terug binnen

door de vide op het westen. De entree ligt discreet op de

noordkant, terwijl de achterzijde geheel open is naar het zuiden.

Dat laatste is in feite een principe van duurzaam bouwen,maar

dan wordt zonwering een noodzaak. We hebben dat hier

22 jaar geleden al toegepast met de overstekende terrassen.

Je voelt ook dat het binnen heel aangenaam blijft terwijl

het buiten echt warm is. Deze woning evolueert heel

goed in temperatuur zonder alle technieken van nu. Er zitten

wel technieken avant-la-lettre in: verluchtingsroosters, buiten-

zonwering, perfecte isolatie, kleine ramen op het noorden en

vloerverwarming op lage temperatuur. Er is heel veel tijd

gekropen in de voorbereidingen. Dat is ook heel belangrijk.Als

architect is je eigen woning een uithangbord,maar in mijn geval

dwingt vooral mijn passie me om er grondig mee bezig te zijn

en te zorgen dat alles perfect klopt. Als je na vijf jaar zou

bedenken dat je het eigenlijk beter anders had gedaan, is het

toch heel erg om erin te leven. Dus ging ik zeer bewust te

werk. Door zelf te bouwen als architect snap je ook heel goed

waar je klanten voor staan als ze die stap zetten. Dat gaf mij

begrip voor de moeilijkheid die sommigen ervaren om dingen

vast te leggen: als het er staat, dan staat het er. Elke keer dat je

bouwt is die vraagstelling er opnieuw. Dat is zo bij onze hele

grote projecten, maar net zo goed bij de kleine, die we ook

bewust blijven aannemen. De klant legt het belangrijkste

budget dat hij in zijn hele leven zal uitgeven in onze handen!

Dat is een hele verantwoordelijkheid.Door zelf enkele keren te

bouwen of verbouwen besef ik hoe belangrijk het wel is om

daar heel bewust mee om te gaan.”

Bekijk zeker de vele geweldige projecten op de website van het

kantoor.Dat kantoor is ontstaan uit de passie van één persoon,

heeft alle mogelijke bouwtypes met alle mogelijke functies

neergezet, werd ook van langsom meer tot zeer actief in het

buitenland en zal in de toekomst – nu de fusie met RDBM een

feit is – nog meer vorm geven aan de wereld.

Met dank aan:

Christine Conix

www.conixarchitects.be / www.rdbm.eu

Nieuw vanaf 15 november: www.conixrdbm.com


