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Sum viert 50 jaar architectuur 
en stedenbouw met blik achter de 
schermen

Naar aanleiding van hun 50e verjaardag organiseerde architecten- en studiebureau Sum 
uit Brussel een ‘Open House’. In het weekend van 3 en 4 december leidde het voltallige 
team de bezoekers rond in hun kantoren aan de Waterloolaan. Binnenshuis was een se-
lectie tentoongestelde projecten kundig voorzien van de nodige achtergrondinfo, visie en 
anekdotes. Een uitgebreide terugblik op die halve eeuw aan architectuur lees je hieron-
der, doorspekt met drie recente projecten.

Het eerste stedelijke structuurplan van België

Sum, voluit SumProject+SumResearch, ontstond 50 jaar 
geleden als Groep Planning. Al van bij die oprichting in 
1966 werd het ontwikkelen van een interdisciplinaire visie 
als doelstelling vooropgesteld, een ambitie die de vier op-
richters Jan Tanghe, Jacques Pêtre, Ignaas Deboutte en 
Willy Canfyn samen deelden. De levendige wisselwerking 
tussen architectuur en engineering was al vanaf dit begin 
aanwezig, wat zich snel uitbreidde naar een fundamentele 
interesse en een visieontwikkeling omtrent maatschappij, 
architectuur en stedenbouw.

Zo ontwikkelde Groep Planning met het Structuurplan 
Brugge (1972) het allereerste stedelijke structuurplan in 
België. Daarin werd onderzocht hoe de historische stad 
naar de toekomst toe zou evolueren en hoe architecto-
nische invullingen daarin konden kaderen. In deze eer-
ste periode van het bureau (1966-1979) ontwikkelde zich 
een architectuur te omschrijven als brutalistisch en vaak 
Scandinavisch geïnspireerd.

In een tweede periode tussen 1980 en 1995 stelde Sum 
de ambitie voorop stedelijke ontwikkeling te implemente-
ren in architectuurprojecten die een stad concreet vorm-
geven. “Voor historisch Brugge was het herstel van de 
stedelijke structuur onlosmakelijk verbonden met de alge-
mene aantrekkingskracht en leefbaarheid ervan”, vertelt 
Paul Lievevrouw, één van de drie huidige partners van 
Sum. “In Brussel hadden we toen vooral te maken met 
een gefragmenteerde stad. Vertrekkende vanuit een 19e-
eeuwse visie over stadsontwikkeling werd gezocht naar 
vernieuwende architectuurprojecten.”

In deze periode ontstond een enorme ‘spanning’ tussen 
kantoordrukte en kantoorontwikkeling ten opzichte van 
het behoud van een stedelijke structuur. “Deze span-
ning drukte zich uit in het zoeken naar een vernieuwde 
identiteit in de vorm van de stedelijke présence van het 
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bouwblok. In Brussel werd enerzijds nagedacht over de 
ontwikkeling van de stad als EU-hoofdstad, en anderzijds 
ontwikkelde Sum als één van de eersten een meer maat-
schappelijke visie voor het algemene welzijn van de ste-
delijke bevolking.”

Het nieuwe metier

Vanaf de jaren 90 ging de focus van Sum naar sterk van 
elkaar verschillende stadsprojecten en complexe pro-
gramma’s met bijvoorbeeld scholen en musea. “We gin-
gen het gemengde karakter van diverse functies verder 
onderzoeken. Stedenbouwkundig was er de implemen-
tatie van het Structuurplan Vlaanderen op provinciaal en 
gemeentelijke niveau. In 1995 was er de integratie van 
‘Mens en Ruimte’. De expertise binnen de groep ver-
ruimde met milieu en maatschappelijke planning. 1995 
- 2000 was voor Sum de periode van het samengaan 
van nieuwe architectuur en herbestemming in complexe 
stadsprojecten, grootschalige masterplanning en het her-
tekenen van de stad.”

Vanaf 2005 tot nu werkte het architectenbureau in het 
teken van ‘het nieuwe metier’: als creatieve ondernemers 
begaan met het initiëren en realiseren van stedelijke ont-
wikkelingen. Sum is als ‘som’ van tientallen nationale en 
internationale ontwerpers in diverse disciplines meer dan 
ooit interactief en stimulerend actief. Het gaat entrepre-
neurial partnerships aan om een ‘totaalantwoord’ te be-
denken voor projectdefinities en ontwikkeling.

Intussen bestaat Sum uit de drie partners Paul 
Lievevrouw, Jean-Pierre Mariën en Jan Jonas- Szatanski. 
Samen met hun ruim 35-koppige, internationale en inter-
disciplinaire team stellen ze een sterke link voorop tussen 
opdracht en onderzoek. “In interactie met diverse part-
ners gaan we voor architectuur waar de noden van een 
voortdurende veranderende maatschappij prioritair zijn. 
Precies die unieke combinatie definieert de efficiëntie, 
nauwkeurigheid en meerwaarde van onze oplossingen.”
Hieronder drie projecten:

Project 1: Nationaal Spoorwegmuseum Train World, 
Schaarbeek

Ondanks de rijkdom van verschillende collecties had ons 
land geen eigen spoorwegmuseum. Nochtans speelde 
België een pioniersrol in de wereld van de treinen: de 
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eerste treinrit op het Europese vas-
teland reed op 5 mei 1835 tussen 
Brussel en Mechelen. In opdracht 
van B-holding en Eurostation nv 
zocht Sum naar een ideale loca-
tie voor dit museum. Na een lange 
zoektocht bleek de site van het sta-
tion van Schaarbeek een perfecte 
keuze. Deze site heeft een uitzon-
derlijke ligging in het hart van het 
land: op het tracé van die eerste 
spoorlijn in België tussen Brussel en 
Mechelen, een Europees kruispunt.

Het station zelf is pareltje van de 
Belgische spoorwegarchitectuur en 
de site is bovendien makkelijk be-
reikbaar met openbaar vervoer, auto 
en fiets. Op langere termijn moet 
het museum ook toegankelijk wor-
den met het Gewestelijk ExpresNet 
(GEN) en de metro.

“In een eerste restauratiefase res-
taureerden we het historische sta-
tionsgebouw, daterend uit 1887”, 
legt partner-architect Jean-Pierre 
Mariën uit. “En we herstelden zijn 
oorspronkelijke functie als reizigers-
station. Naast een loketfunctie be-
vinden zich hier ook de burelen van 
het spoorwegpersoneel. Een tweede 
restauratiefase transformeerde het 
stationsgebouw uit de jaren 1930 tot 
inleidende museumruimte en evene-
mentenhal voor het spoorwegmu-
seum Train World.”

“De ‘salle des pas perdus’, loketten 
en aanpalende ruimten werden mi-
nutieus gerestaureerd naar de oor-
spronkelijke bouwperiode (1930). 
Deze monumentale ruimte wordt 
nu gebruikt voor tentoonstellin-
gen en dienstverlenende faciliteiten. 
De voormalige wachtruimte tussen 

“De inplanting dichtbij het beschermd stationsgebouw 

zorgt voor een intermediaire, publieke ruimte 

tussen het stationsgebouw en de nieuwe museumhal”
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het oude en nieuwe stationsgebouw werden getransfor-
meerd tot restaurant, toegankelijk voor zowel museum-
bezoekers als voor externe bezoekers. De lokettenzaal 
van het stationsgebouw uit 1887 werd ingericht als loket 
voor het museum en functioneert als hoofdingang voor 
de bezoekers.”

In de derde fase werd een nieuwe museumhal gebouwd, 
waarbinnen de belangrijkste tentoonstellingsruimtes wer-
den ondergebracht. Het nieuwe gebouw situeert zich 
langs de sporen op de site, ten noorden van het be-
staande oude station en het laboratorium van de NMBS.

Scenografische opbouw

“De inplanting dichtbij het beschermde stationsgebouw 
zorgt voor een intermediaire, publieke ruimte tussen 
het stationsgebouw en de nieuwe museumhal, aange-
zien de grote hal van het stationsgebouw van 1930 ook 
deel uitmaakt van het museum. Het reizigersstation en de 
aanwezige spoorweginfrastructuur zijn op die manier on-
losmakelijk verweven met de nieuwe museumfunctie.”

Het nieuwe museum is opgebouwd op basis van een li-
neair parcours voor de bezoeker met een alternerende 
opeenvolging van ruimtes. Dat zorgt voor een sceno-
grafische opbouw van het verhaal over de technologi-
sche evolutie van het Belgische spoorverkeer. Een galerij 
langsheen de gevel aan de kant van de sporen zorgt voor 
een ruimtelijke verbinding van de verschillende tentoon-
stellingsruimtes. Bezoekers krijgen op verschillende plaat-
sen zichten naar de aanwezige spoorweginfrastructuur.

“De architecturale vorm en materiaalkeuze van het 
nieuwe gebouw refereert naar het industriële karakter en 
de typische shed-structuur van de spoorweggebouwen.”

Integratie stalen spoorwegbrug

Binnenin het nieuwe gebouw werd een bestaande spoor-
wachterswoning geïmplementeerd. “En voor de sce-
nografie integreerden we een gedeelte van een stalen 
spoorwegbrug”, vult Jean-Pierre aan. “Aan de achterzijde 
van het gebouw werd de gevel volledig transparant opge-
bouwd met een spectaculair zicht op de bestaande spoor-
infrastructuur. De sporen lopen letterlijk tot binnen in het 
gebouw. Aan de kopse gevel opent het gebouw zich naar 
het Prinses Elisabethplein.”

“Verder voorziet het programma in een ontvangst- en 
evenementenhal en een restaurant in het bestaande sta-
tion. En een bookshop, vier grote tentoonstellingshal-
len, kleinere expositieruimtes en technische lokalen in het 
nieuwe museumgebouw.”

De scenografie werd vormgegeven door het team 
Expoduo, onder leiding van François Schuiten. In septem-
ber 2015 opende Train World officieel zijn deuren.
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Project 2: Bouwblok Hotel Empain, Brussel

Het beschermde pand ‘Hotel Empain’ in de Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Sneeuwwijk in Brussel werd door Sum ge-
restaureerd en uitgebreid. In de aangrenzende panden 
werden kantoren en een aantal appartementen ingericht. 
Sum verzorgde eveneens de voorstudie en het vooront-
werp van de herwaardering van dit merkwaardig stukje 
Brussels patrimonium. Het Hotel Empain-project werd 
eerder dit jaar opgeleverd.

Het gebouw werd in 1878 gebouwd als woning voor 
Ridder de Knuyt de Vosmaer en werd daarna vrij snel 
aangekocht door Baron Empain. Na verschillende aan-
passingen en uitbreidingen installeerde hij er zijn ‘Banque 
industrielle Belgique’. In de jaren zeventig werden de ver-
schillende grote salons met voorzetwanden en verlaagde 
plafonds opgedeeld in kleinere kantooreenheden. Het 
verwijderen van de voorzetelementen legde de oorspron-
kelijke rijkdom van de decoraties van de salons bloot.

Pragmatische oplossingen

“Hotel Empain is sterk aanwezig in het Brusselse straat-
beeld, de restauratie ervan is dan ook van groot belang 
voor de verdere ontwikkeling van de Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Sneeuwwijk”, vertelt Paul.

“De historische ontwikkelingen in de afzonderlijke delen 
van het gebouw zorgden voor een gebrek aan goede 
functionele verbindingen doorheen het volledige blok. 
Dat betekende een moeilijke leesbaarheid en toeganke-

lijkheid voor bezoekers en gebruikers. Geen enkel circu-
latiepatroon bediende alle verdiepingen. Het bestaan van 
sommige trappen parallel met de hoofdtrap zorgde voor 
verwarring en onveiligheid. De liften voldeden niet aan 
de normen van brandveiligheid en waren niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.”
De verschillende gebouwen, delen en verdiepingen van 
het Hotel Empain-blok vormden geen samenhang. De 
achtergevel was een versnipperd geheel en had niet de-
zelfde kwaliteit als de andere gevels van het blok. “Een 
herbestemming van het volledige gebouw was enkel mo-
gelijk via pragmatische oplossingen voor al deze pijnpun-
ten. We wilden Hotel Empain een flexibele samenhang en 
circulatie geven tussen de verschillende delen, rekening 
houdend met comfort en een maximaal behoud.”

“Vooral de partnerships met gespecialiseerde bedrij-
ven waren belangrijk voor dit ingewikkeld dossier. Met 
Structor en Istema hadden we gedreven partners voor 
stabiliteit en technieken, maar vooral onstond dit be-
langrijk herbestemmingsproject in een Design and Build, 
samen met het team van Foremost Immo en Denys.”

Marmeren trap

“We beschouwden het volledige blok als een coherent 
geheel van drie aparte entiteiten, zowel op vlak van func-
tionaliteit als opdeling. Zone A, het hoofdgebouw aan de 
Congresstraat en aansluitende stukken van de Drukpers- 
en Onderwijsstraat, werd omgetoverd tot verschillende 
kantoorruimtes. In zone A herstelden we de hoofdingang, 
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de monumentale marmeren trap, de salons van de bel-
etage en de art-decosalons op de derde verdieping in hun 
oorspronkelijke staat.”

De oppervlakte van de kantoren op de vierde verdie-
ping eisten een zone voor onthaal. Daarom zorgden we 
voor een volledig beglaasd portaal. Een verdieping lager 
voorzagen we voor de art-decoruimtes een glazen vloer 
als dakraam, wat zorgt voor een constante natuurlijke 
verlichting.

“Ook in zone B langs de Onderwijsstraat en het gebouw 
binnen het bouwblok werd herbestemd tot burelen. De 
bestaande marmeren trap werd er in ere hersteld en de 
lift werd verplaatst naar de bijgebouwde zone. Zo is er 
een ideale verbinding met zone A en een prima knoop-
punt tussen de voor- en achterzijde van zone B. Het 
derde gebied, zone C, bestaat uit twee delen. Een deel 
C1 voor burelen en één duplexappartement, en een deel 
C2 dat als losstaand volume werd ontwikkeld naar vier 
appartementen.”

Project 3: Thermen van Spa

Na de bouw van de nieuwe Thermen op de heuvel bui-
ten de stad, ging de stad Spa op zoek naar een nieuwe 
bestemming om haar historisch Thermengebouw en 
stadscentrum nieuw leven in te blazen. Het voormalige 
Thermengebouw uit 1868 – ontworpen door architect 
Leon Suys – ligt pal in het centrum van Spa. De opdracht? 
De restauratie van dit historisch kuuroord koppelen aan 
een nieuwe, kwalitatieve functie met luxehotel, winkels 
en een aantal luxe-appartementen.
“Samen met B. Van der Wee Architcts schreven ons in 
binnen een DBFM-procedure met Foremost Immo en 
Denys”, legt Paul uit. “Op basis van een duidelijke patri-
moniale visie definieerde ons team een innovatief pro-
ject met een eigen identiteit en een maatschappelijke 
meerwaarde. We werkten nauw samen met betrokken 
partners, potentiële investeerders en exploitanten. Het 
project is nog in ontwikkeling.”
“We willen de toegang van het toekomstig hotel naar de 
achterzijde verplaatsen en de koppeling maken naar een 
ondergrondse parking. Dit vereenvoudigt de circulatie en 
zorgt voor een nieuwe dynamiek in deze zone. Rond de 
nieuwe toegang ontstaat via een kleinschalige paviljoen-
achtige nieuwbouw een afgesloten plein met ruimte voor 
een gezellige bar met terras, winkeltjes …”
De majestueuze inkomhal en begeleidende salons worden 
gerestaureerd en krijgen een semi-publieke ontvangst-
functie. “Op de verdiepingen richten we een zeventigtal 
luxekamers in. In de kelders werken we aan een kwalita-
tief en exclusief Thermen-project.”
De circulatie wordt geoptimaliseerd en kleine vergader-
ruimten worden rechtstreeks verbonden met het cul-
tureel centrum, waardoor een verhoogde synergie en 
samenwerking zich kan ontwikkelen.

www.sum.be
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“In interactie met diverse partners gaan we voor architectuur waar de noden 

van voortdurende veranderende maatschappij prioritair zijn”

Jan Jonas-Szatanski, Prof. Paul Lievevrouw, Jean-Pierre Mariën


