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’Wij ontveinzen ons niet dat deze opgave groots is en boven 
het gewone ligt, maar wij kunnen niet hoog genoeg mikken 
als het om de verheffing van ons volk gaat. Ruim honderd jaar 
lang werd het begrip ‘volksverheffing’ als een slogan gebruikt; 
vandaag moet het een tastbare realiteit worden, en hieraan 
kan en moet ons cultuur- en ontmoetingscentrum “De Warande” 
meehelpen, ja zelfs een doorslag geven.’1

Invulling van de warande
Het warandepark bevond zich ten westen van het kasteel van 
de hertogen van Brabant en ten zuiden van het begijnhof, 
vlak bij de Grote Markt van Turnhout. Op de Ferrariskaart van 
1777 zien we dat het park verdeeld is door mooie dreven.2 In 
de tweede helft van de negentiende eeuw werden op deze 
plek een aantal grote gebouwen in eclectische stijl gereali-
seerd. In 1856 voltooide provinciaal architect Eugène Leopold 
Gife ten westen van het begijnhof het godshuis Sint-Petrus als 
huisvesting voor oude mannen en vrouwen. In 1866-1867 liet 
provinciaal architect Johan Van Gastel aan de zuidwand van 
het park de rijkswachtkazerne oprichten. Van 1871 tot 1875 
bouwden de zusters augustinessen in de oostzijde een nieuw 
‘gasthuis’ met klooster in neogotische stijl. In de noordoostzijde 
werd in 1899 het hoofdgebouw van het Sint-Victorinstituut in-
gewijd, een middelbare jongensschool met klooster van de 
Broeders van Liefde. In 1904 liet architect Louis Bouckaert de 
gevangenis bouwen, grenzend aan de tuinen van de woningen 
van de Hanuitstraat in het westen en die van de Warandestraat 
in het zuiden.

Het gasthuisgebouw
De plannen van het gasthuis waren erg functioneel opgevat. 
De drie vooruitspringende blokken in de zuidgevel bevatten 
respectievelijk de pastorie, de kerk en de apotheek. Een gang 
verbond ze met de gemeenschapslokalen van de zusters. Boven 
lagen de cellen. Het noordelijke deel was het eigenlijke hospi-
taal. De zalen voor de mannen en de vrouwen op de begane 
grond en op de verdieping sloten aan op een brede centrale 
gang met ziekenkamers. De grond met het gebouw, die be-
hoorde aan de Commissie voor Openbare Onderstand, kwam 
vrij toen het ziekenhuis in 1957 naar de zuidelijke rand van 
Turnhout verhuisde. In 1958 besliste het gemeentebestuur, na 
een positief onderzoek commodo en incommodo, de gronden 
van het oude ‘gasthuis’ aan te kopen voor meer dan 20 miljoen 
frank (zo’n half miljoen euro). De argumentatie was: ‘Deze 
aankoop geschiedt voor het overbrengen van de Stedelijke 
Muziek- en Tekenacademie, Vredegerecht, tentoonstellings-
zaal, enz.’3 In 1960 konden de klassen van de stedelijke teken- 
academie overgebracht worden van de bouwvallige behuizing 
in de Victor Van Halstraat naar het noordelijk deel van het 
oude gasthuis. De muziekacademie kwam in de zuidoosthoek. 
Rond die tijd vroeg het schepencollege aan de directeur van 

de tekenacademie, architect Frans Schoeters, een plan te ma-
ken voor de aanpassing van het gasthuisgebouw aan de no-
den van de academies. Over de contouren van het oude ge-
bouw tekende hij een grondplan en een verdiepingsplan voor 
een ‘kultureel centrum’. Hoewel hij voor een deel het oude 
tracé volgde om muren te behouden, reduceerde hij het sche-
ma tot een liggende H-vorm. Hij breidde het hele noordelijke 
blok achteraan en aan de beide zijkanten uit en tekende hier-
in zeer gedetailleerd alle lokalen voor de academies. Hij stelde 
voor het middelste verbindingsblok om te bouwen tot een 
zaal met podium. Het vereenvoudigde zuidelijke blok is min-
der gedetailleerd ingevuld: in het midden hal en foyer, zijde-
lings archief, vergaderzalen en toerisme en boven bibliotheek 
en museum. De kern van het museum voor schilderkunst zou 
bestaan uit Kempense werken. Hiernaast zou een vleugel ko-
men met geschiedkundige en etnografische inslag, namelijk 
het bestaande Taxandriamuseum dat in de Mermansstraat 
met te beperkte huisvesting kampte. Het museum zou zowel 
voor de academie als voor het grote publiek openstaan.4

Kunstcentrum
In augustus 1961 besliste de gemeenteraad onder de architec-
ten van de provincie Antwerpen een prijskamp uit te schrijven 
voor een ‘kunstcentrum, omvattende de stedelijke muziek-  
en tekenacademiën, tentoonstellingszaal enz.’5 Burgemeester 
Bauweraerts en schepenen Alfons Crols, mevrouw Bouvin en 
Richard Proost zetten zich in om de kunstbeleving in de stad te 
verbeteren. Het moet duidelijk gesteld dat het — summiere — 
programma van het nieuwe gebouw vertrok van de feitelijke 
toestand, namelijk de huisvesting van de academies op de 
grond van het oude gasthuis, en dat van een cultureel centrum 
nog geen sprake was.
In september was de schatting voor de aankoop van het oude 
gasthuis al opgelopen tot bijna 32 miljoen frank (zo’n 0,8 miljoen 
euro).6 Op de raad van 6 november 1961 gaf schepen Peeters 
de volgende uitleg: ‘Gelet op de hoge schattingsprijs van de 
gronden van het oude gasthuis, nl. ruim 30 millioen, waarbij nog 
eens 20 millioen dienen gerekend te worden voor de verschil-
lende lokalen van het op te richten kunstcentrum, zodat het  
geheel een uitgave zou vergen van ruim 50 millioen; Overwe-
gende dat dergelijke uitgaaf niet draagbaar is voor de financiën 
van de stad en anderzijds dat de stad in het bezit is van grond 
nabij het park, alwaar een kunstcentrum kan opgericht worden, 
stelt het Schepencollege voor bepaald af te zien van de aankoop 
van de gronden van het oude gasthuis.‘
 Verder waren er al gebouwen van het oude gasthuis afge-
broken, was er veel materiaal gestolen en lagen de gronden vol 
afbraak.7

 Het schepencollege zat zonder vestigingsplaats voor het 
kunstcentrum en met een dilemma voor de architect: Frans 
Schoeters of de winnaar van een wedstrijd. Ze gingen te rade 
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bij de heer Picavet, de provinciale griffier. Na besprekingen 
bereikten alle partijen begin 1962 een akkoord: de prijskamp 
vervalt, samen met Schoeters zullen nog twee andere archi-
tecten samenwerken aan de opdracht, het gezamenlijke ho-
norarium zal 5% bedragen en Schoeters ziet af van enig hono-
rarium of vergoeding voor het door hem tot heden ge- 
presteerde werk. Het kunstcentrum zou opgericht worden op 
een bouwgrond van de stad, begrensd door de Graatakker, de 
Parklaan en de Papenbruggestraat. De lokalen van het oude 
gasthuis zouden weldra ontruimd moeten worden.8

Op zoek naar een plaats en een programma
Het schepencollege duidde vlug daarna de andere twee archi-
tecten aan: Carli Vanhout en Eugène Wauters.9 Ze waren toen 
dertigers en de meest vooruitstrevende architecten van Turn-
hout. De drie architecten vormden dadelijk de tijdelijk samen-
werkende Architektengroep Kunstcentrum.10 Omdat de gron-
den van het oude gasthuis niet meer in aanmerking kwamen, 
werd het kunstcentrum gepland op een cruciale plaats: een 
langwerpig stuk tegenover het stadspark en grenzend aan de 
ringlaan, die in aanleg was. Van die periode dateren twee te-
keningen op A4 in het archief van Eugène Wauters met sche-
ma’s voor het gebouw.11 Omdat het stadsbestuur blijkbaar nog 
geen vaststaand programma opgesteld had, bevatten deze 
schetsen ongeveer dezelfde functies als in het ‘Kultureel Cen-
trum’ van Frans Schoeters: in het westen een blok met teken- 
en muziekacademie — met een restaurant op het dak — in het 
midden een blok met hal, vergaderzalen, kantoren, magazijnen 
en museum en in het oosten een driehoekig blok voor con-
certzaal en auditorium. De blokken, waarvan de gevels met 
een verschillende textuur zouden worden uitgewerkt, staan 
apart en worden met glazen gangen verbonden.
 Het nieuwe terrein aan de zuidrand van de stad bleek te 
krap voor een gebouw van een dergelijke allure en het idee 
om het kunstcentrum daar te plaatsen werd verlaten tijdens 
een gemeenteraad in juni 1962.12 Na onderzoek commodo en 
incommodo besliste de gemeenteraad de gronden van het 
oude gasthuis te kopen voor de som van 15 miljoen frank (zo’n 
375.000 euro). ‘De gebouwen moeten dienen voor het onder-
brengen van het Kunstcentrum, omvattende Muziek- en Teken- 
academie, tentoonstellingszalen, Muzeum, Wetenschappelijke 
bibliotheek en stadsarchieven.’ Het duurde tot het koninklijk 
besluit van 17 april 1964 tot de aankoop van de gronden goed-
gekeurd werd. In die jaren waren er formele en informele con-
tacten tussen het schepencollege en de architecten, en bij en-
kele groeperingen, op zoek naar een juist programma en een 
juiste bestemming van het gebouw.
Er werden een aantal studiereizen ingelast. In juli 1962 reden de 
schepenen Crols, Bouvin en Proost, de stadssecretaris Peeters, 
de bestuurder De Geeter en de drie architecten naar het Kursaal 
van Oostende (°1947, 1950-53) en het Centre Culturel van Ukkel 

(1957-58), beide van Léon Stynen.13 Voor de reis naar het in 
1962 voltooide cultuurcentrum te Wolfburg van Alvar Aalto 
werden in mei 1963 drie dagen uitgetrokken.14 Het werd alle-
maal wat concreter in de overeenkomst van 4 juni 1964 tussen 
het stadsbestuur en de architecten.15 Behalve de geplande uit-
gaven, 30 miljoen frank (zo’n 750.000 euro), en het honorarium, 
5%, worden de functies van het ‘gebouwencomplex’ opge-
somd: tekenacademie, muziekacademie, bibliotheek, kleine 
vergaderzaal, tentoonstellingszaal en voordrachtzaal voor  
het geven van kleine concerten met kleine foyer, conciërgewo-
ning, parkeerruimte, opslagplaats en lokaal voor de dienst 
voor toerisme.

Verouderde culturele infrastructuur
In die dagen was Turnhout nog een relatief gesloten gemeen-
schap waarin iedereen een vereniging kon vinden die paste bij 
zijn stand, levensbeschouwing en politieke overtuiging. De 
zaal Amicitia, een katholieke kring voor vooraanstaande bur-
gers, dateerde al van 1913 en lag achterin aan de Grote 
Markt.16 Die van de Katholieke Volksbond lag in de Korte Be-
gijnenstraat, die van socialistische Volkswil in de Stationstraat. 
Aan de Merodelei lag de zaal van de vroegere Onafhankelij-
ken, een toneel- en muziekvereniging voor de ‘nederige, maar 
deftige werkmens’.17 Ook de andere verenigingen huurden 
een van deze zalen voor hun feesten, toneelavonden, en mu-
ziek- of zangopvoeringen. De zalen hadden allemaal in plan 
de vorm van een langwerpige rechthoek met vlakke vloer en 
met vooraan een klein podium. De enige grote zaal met oplo-
pende zitplaatsen was die van het Kursaal. Ze was in 1937 door 
een privé-initiatief als bioscoop gebouwd en later door het 
stadsbestuur gekocht om op vrijdagen als stadsfeestzaal te 
fungeren. De andere dagen werd ze verpacht als filmzaal.18 Ze 
was gelegen aan de Grote Markt, had een capaciteit van 1372 
zitplaatsen, een behoorlijke scène maar geen toneelinfra-
structuur zoals achtertoneel, toneeltoren en artiestenloges.19 
Het amateurtoneel, met verenigingen zoals het Kunstver-
bond, Pogen en de Franciscusgezellen, speelde in kleinere za-
len en had zijn bloeiperiode achter de rug.20 Het gezelschap 
Elckerlijc had vanaf zijn start in 1959 in zijn eigen miniatuur-
theater in de Luizenpoort een groot succes. In het Kursaal  
waren er tot twintig toneelvoorstellingen per jaar, door een 
samenwerkingsverband tussen het Willemsfonds, het Davids-
fonds, de Vlaamse Kring en enkele middelbare scholen. Er 
werden gerenommeerde gezelschappen uit Nederland uitge-
nodigd, waarvan sommige nergens anders in Vlaanderen op-
traden: Centrum, Globe, Appel. Ook verplaatsten sommige 
Turnhoutenaren zich vanaf 1961 naar de nieuwe schouwburg 
van Tilburg en vanaf 1964 naar die van Eindhoven.
 Turnhout had in die tijd slechts één zaal van circa 150 m² 
die voor tentoonstellingen bruikbaar was, de zaal Beauty, ge-
legen achterin aan de Gasthuisstraat.21 Er bestonden in Turn-
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hout twee Openbare Aangenomen Boekerijen, de Katholieke 
aan de Grote Markt en de Socialistische in de Stationsstraat. 
De fusie tot Stedelijke Openbare Bibliotheek werd vanaf mei 
1968 voorbereid en op 1 januari 1971 voltooid.

Het afstudeerproject van Paul Schellekens
In 1964 diende Paul Schellekens zijn afstudeerproject in aan 
het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Steden-
bouw (NHIBS) in Antwerpen. Schellekens kende, als schoon-
broer van Carli Vanhout, de Turnhoutse evolutie zeer goed. 
Als project koos hij dan ook voor een ‘kultureel sentrum’ met 
een uitgebreid programma waarbij hij ook de plaatselijke no-
den, zoals die van de academies, incalculeerde. Het bebouwde 
deel tussen het kasteel en de Warandestraat wordt als par-
keerplaats bij het geheel betrokken. Het eigenlijke perceel is 
voornamelijk ingericht als park met wandelpaden tussen de 
gebouwen door, met een 3 m lager gelegen tuin voor ten-
toonstellingen, een openluchttheater, een speeltuin en veel-
vuldige waterpartijen. De afzonderlijke tweelagige paviljoenen 
zijn op de eerste verdieping met elkaar verbonden met loop-
bruggen en bouwvolumes. Een geprononceerd overdekt  
wandelpad in het oosten leidt naar de ingang. De promenade 
architecturale wordt binnen voortgezet via een aantal ruimtes 
die aan elkaar hangen maar die ook afgescheiden kunnen 
worden: de hal met in het oosten de tentoonstellingszaal en 
in het zuiden de foyer. De cilindervormige ‘zaal voor totaal- 
toneel’ heeft een vloer bestaande uit zeshoeken die in hoogte 
verstelbaar zijn. Ten zuiden hiervan ligt het kwartier van de 
artiesten en ten oosten het café met zijn gesloten karakter, 
dat nog benadrukt wordt door de halfcilindervormige zithoeken. 

Deze vorm van een halve cilinder vinden we ook terug in de 
muurtjes in de tuin en bij de spiltrappen. De noordoosthoek 
van het perceel wordt ingenomen door de bibliotheek met 
zijn opvallende halfbolvormige ruimte voor de jeugd. Aan de 
hele westzijde tekende Schellekens een ‘school’, die duidelijk 
verwijst naar de academies. Tussen beide ligt een conciërge-
woning. Verder plaatste Schellekens een nieuwe watertoren 
aan de westkant van de toneelzaal. Die diende om de nabijge-
legen oude watertoren (1904) te vervangen. In de ogen van 
Schellekens fungeerde deze nieuwe toren als tegenhanger 
van de kasteeltoren en dus als confrontatie tussen de cultuur 
van het verleden en de cultuur van de toekomst. Het was de 
bedoeling er ook een attractief element van te maken door 
hem te laten fungeren als uitkijktoren.
 Dit ontwerp van een cultureel centrum is een stap in de 
zoektocht van Paul Schellekens naar een eigen idioom. De 
stammen van de indrukwekkende bomen rondom het kasteel, 
die Schellekens als voorbereidende studie van de omgeving 
schetste, inspireerden hem voor de vele cilindrische vormen. 
Zijn streven naar een grote rijkdom van vormen vinden we ook 
in zijn composities van onregelmatige piramides als daklichten 
van de tentoonstellingszaal en van andere, soms ondergronds 
gelegen, zalen. De grijze vlakken van het gewapend beton 
waarin heel het complex is gebouwd, worden hier en daar ver-
levendigd door kleurvlakken en muurschilderingen. Naar het 
voorbeeld van zijn vader, die veel tekende en schilderde — 
ook abstract — probeerde Schellekens zich ook op deze ma-
nier te uiten. De elf perspectieftekeningen die hij bij zijn ont-
werp voegde, ademen de sfeer die een striptekenaar aan een 
buitenaardse cultuur zou geven.

Paul Schellekens, grondplan afstudeerproject, 1964, APS
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Vanhout & Schellekens, grondplan voorontwerp 1 (B), 1966, AVS

Eugène Wauters, grondplan voorontwerp 1 (A), 1966, APA

Het eerste voorontwerp van Vanhout en Schellekens
In een brief vroeg het schepencollege aan de architecten op 
7 december 1965 schetsen in te dienen, ‘een 3tal voor het 
Kunstcentrum en een 3tal voor het cultuurcentrum’.22 In 
maart 1966 namen behalve de architecten en het schepencol-
lege ook leden van het ministerie van Cultuur en van de 
werkgroep Mens en Ruimte deel aan de bezichtiging van het 
cultureel centrum in Wanne-Eickel, bij Düsseldorf.23 Wat later 
bezochten de architecten samen met de leden van de cul-
tuurraad la Maison de la Culture in Amiens,24 dat door André 
Malraux op 19 maart ingewijd was. In die maanden probeer-
den de architecten tot een voorontwerp te komen. Frans 
Schoeters hield zich afzijdig. Carli Vanhout en Paul Schelle-
kens hadden medio 1965 een associatie opgezet. Er bleek 
geen compromis mogelijk tussen de strakkere stijl van Wau-
ters met gordijngevels, zoals die van het raadhuis van Kopen-
hagen-Rødovre van Arne Jacobsen, en de variant van het 
brutalisme van Vanhout & Schellekens. Daarom dienden ze 
twee voorontwerpen in. Het schepencollege wilde niet kie-

een wachtmuur in rode baksteen voor de ondergrondse ga-
rage te zien. Het gebouw van het cultureel centrum wordt op 
de begane grond doorsneden met een inrit, die in het zuiden 
in het midden van het terrein vertrekt, dan een hoek van 90° 
maakt en in het oosten, bij het kasteel, uitkomt. De architec-
ten hadden er alles aan gedaan om dit parcours zo indruk-
wekkend mogelijk te maken: eerst vormt de weg een brug 
over de 2,90 m lager gelegen beeldentuin en dan loopt hij 
onder het blok van de bibliotheek met midden erin een 
rechthoekige uitsparing. De beeldentuin, die uitsluitend be-
reikbaar is via een spiltrap aan de inrit, geeft licht aan drie 
vergaderlokalen in de kelderverdieping. De grote waterpartij 
en de brug wekken reminiscenties aan de slotgracht en de 
brug van het naastliggende kasteel. De functies van het cul-
tureel centrum zijn verdeeld in units, die met glazen gangen 
verbonden zijn: links van de inrit ligt eerst de cafetaria, dan 
de zaal met foyers, en uiteindelijk de hal. Westelijk aan de 
hal sluiten de vestiaire en de tentoonstellingszaal met patio 
aan. Rechts van de inrit is een blok gelegen met de diensten 

zen en legde de beslissing weer bij de architecten. Zij raad-
pleegden een Brusselse architect, een expert in bibliotheken, 
die voor het voorontwerp van Vanhout & Schellekens opteer-
de.25 Eugène Wauters aanvaardde dit gegeven en werkte sa-
men met Carli Vanhout loyaal mee aan het dossier en de con-
trole op de uitvoering, maar hij eiste wel dat op de officiële 
documenten, in publicaties en bij tentoonstellingen slechts 
de namen van de contractuele architecten, Schoeters, Vanhout 
en Wauters, genoemd werden.26

 Schellekens was nog maar een half jaar terug van zijn 
reis door de VS en was nog danig onder de indruk van de bru-
talistische werken van Rudolph en Le Corbusier. Dat uitte zich 
in hun voorontwerp. De vestiging van de teken- en de mu-
ziekacademie aan de noordzijde en het cultureel centrum 
aan de zuidzijde gaat terug naar het plan van Schoeters, dat 
de omtrek van het oude gasthuis volgde. In de noordoost-
hoek vinden we een halfondergrondse parkeerruimte, met 
hierop deels de daktuin en deels het gebouw van de acade-
mies. In de huidige noordgevel van de Warande is er nu nog 

en het archief van de bibliotheek. De bibliotheek voor de vol-
wassenen met uitleendienst vinden we op niveau 1, aanslui-
tend aan de verdieping boven de hal. De jeugdbibliotheek, 
op niveau ½, en de leeszaal, op niveau 1½, sluiten oostelijk 
aan, met een prachtig uitzicht op het kasteel. Voor de zaal 
werd er geopteerd voor een kruising tussen een feestzaal 
met vlakke vloer en een toneelzaal met kleine scène en  
oplopende zitplaatsen bij de zaal en op het balkon. De vele 
duplexen en overhangende bouwvolumes zorgden wel voor 
een ruimtelijk zeer interessant complex, maar aan de uit-
voering en het verbruik ervan zou een behoorlijk prijskaart-
je hangen. Bovendien was het ontwerp nog niet voldragen 
wat het programma betreft. In de weken na de keuze voor 
dit voorontwerp werd het besproken met de leden van het 
bibliotheekwezen en de theaterbouw. ‘Tevens werden hier-
aan de wijzigingen gebracht voorgesteld door de eerwaar-
de Broeder Directeur van de Technische School te Hasselt, 
ten einde de latere opmerkingen tot een minimum te her-
leiden.’27
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Vanhout & Schellekens, verdiepingsplan voorontwerp 1, 1966, AVS

Vanhout & Schellekens, doorsnede voorontwerp 1, 1966, AVS

Het tweede voorontwerp
Architect Carli Vanhout stelde het nieuwe voorontwerp voor 
tijdens het schepencollege in de voormiddag van 27 april 
1966, waarna het ‘s avonds in de ‘Verenigde Commissiën’ be-
sproken werd.28 Het werd goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 2 mei.29 Het was ingediend onder de namen Vanhout & 
Schellekens, Wauters en Schoeters. Intussen hadden de archi-
tecten een meer nauwkeurige raming opgesteld, ten bedrage 
van meer dan 88 miljoen frank (een slordige 2,2 miljoen 
euro), de halfondergrondse parkeerruimte inbegrepen. De 
volgende gemeenteraad corrigeerde twee onverenigbaarhe-
den tussen de beslissing van de vorige gemeenteraad en die 
van 1964, waarin het contract met de architecten goedge-
keurd werd.30 Er werd duidelijk gesteld dat het voorontwerp 
noch de muziekacademie, noch de tekenacademie bevat en 
dat daarom het begrip ‘kunstcentrum’ vervangen moest wor-
den door ‘cultuurcentrum’. Ook werd opgemerkt dat de oor-
spronkelijke raming bijna verdrievoudigd was. Hiermee werd 
in mei 1966 een belangrijke ideologische stap gezet: er werd 
voluit gekozen voor een cultureel centrum, een nieuwe typo-
logie die wel overal besproken werd, maar waarvan nog geen 
voldoende uitgewerkte voorbeelden bestonden. Begrippen 
zoals ‘culturele ontvoogding’, ‘laagdrempeligheid’, en ‘ont-
moetingsplaats’, die in de raden en de verenigingen circu-
leerden, moesten nu een concrete vorm krijgen. De Studie-
groep van de Cultuurbevordering, geleid door de Leuvense 
professor en geboren Turnhoutenaar Frans Van Mechelen, 
kwam vijf maanden later in een verslag tot het ambitieuze 
besluit dat er in Vlaanderen 406 culturele centra gebouwd 
moesten worden: een topcentrum in het Brusselse, vijf regio-
nale centra, 120 stedelijke en 280 gemeentelijke.31

 Het afstudeerproject van Schellekens van 1964, het eerste 
en het tweede voorontwerp van 1966, het derde vooronwerp 
van begin 1967 en het definitieve ontwerp van midden 1967 
kunnen beschouwd worden als stappen in de volwassenwor-
ding van een project, waarbij de nodige expertise gestadig 
groeide. De bestaande bomen aan de zuidrand en de beuk 
van ‘± 400 jaar oud’ aan de ingangsluifel werden behouden 
om zo het complex te omzomen met een park. In dit tweede 
voorontwerp krijgen alle functies een logische plaats, die ze 
ook bij de uitvoering behielden. Het centrale blok met op de 
eerste verdieping de foyer, op de begane grond de hal en in 
de kelderverdieping de vergaderlokalen, is omzoomd door 

de bibliotheek in het noorden, de schouwburg in het westen 
en de tentoonstellingszaal met café in het zuiden. De hal 
wordt geaccentueerd door een langwerpige luifel, die voor 
een deel steunt op een bewaard stuk muur van het oude 
gasthuis, ter bescherming van een oude beuk. De centrale hal 
heeft een gesloten karakter omdat de belangrijkste oostelijke 
wand over de onderste 3 m dicht is. Alleen stukken van de 
noordelijke en zuidelijke wand geven uitzicht, en dan nog op 
andere delen van het gebouw. Een centrale staatsietrap leidt 
naar de foyer op de eerste verdieping. Die ademt een andere 
sfeer, wegens de grote ramen aan drie zijden en de uitzichten 
in de onderliggende hal via duplexen. Het idee van de feest-
zaal werd vervangen door een volwaardige schouwburg met 
een rechthoekige toneeltoren en een trapeziumvormige 
zaal. Een ruime cilinder omvat beide, maar de functies van de 
restruimtes zijn nog niet duidelijk bepaald. De toegang tot 
de zaal ligt op de eerste verdieping, aansluitend aan de foyer. 
Op de begane grond is er onder de tribunes plaats voor de 
vestiaires en de toiletten. De functies in het blok van de  
bibliotheek zijn goed bestudeerd en zullen later niet veel 
meer wijzigen. Op de begane grond liggen de jeugdbiblio-
theek met aparte cilindrische vertelhoek, de discotheek, de 
uitleendienst met ‘katalogen’, en de eigenlijke bibliotheek 
met een leeszaal. Die ligt 2 m hoger en heeft met grote ramen 
een prachtig uitzicht op het kasteel. Vroeger, toen er slechts 
een paar tafels en stoelen stonden, kwam dat nog meer tot 
zijn recht. Eronder was de inrit voor de parkeerplaats ge-
pland. In het publieke deel van de bibliotheken zitten drie 
binnentuinen die voor het nodige licht en de nodige rust  
zorgen. Op de eerste verdieping van het bibliotheekblok lig-
gen in het oosten de diensten en in het westen een cluster 
bedoeld voor samenwerking tussen verschillende functies: 
de artiestenfoyer, de conciërgewoning, de directiekantoren 
en de vergaderzaaltjes. Op het zuiden wordt weinig contact 
gezocht met de Warandestraat. De tentoonstellingszaal heeft 
op de begane grond wel een groot zuidelijk raam, met het 
overstekende blok van het café als zonnewering, maar het 
café zelf ligt op de eerste verdieping en heeft daar een cirkel-
vormig terras. In dit voorontwerp zijn reeds alle architecturale 
kwaliteiten van het uiteindelijke gebouw aanwezig: de expres-
siviteit van de bouwvolumes, de zichtbare onderverdeling 
van de functionele clusters en de ruimtelijkheid van de interi-
eurs door de duplexen en de binnentuinen.32
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Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, grondplan voorontwerp 2, 1966, DST

Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, verdiepingsplan voorontwerp 2, 1966, DST

Een ander vernieuwend element schuilt in het gebruik van de 
materialen. In een memo van 23 september maakten de  
architecten er een beschrijving van:33 ‘De muren in opstand 
zullen zowel binnen als buiten worden uitgevoerd in donker 
bruine mangaan Kempische handvorm gevelsteen’, met  
andere woorden in de typische steen van de SAS-fabriek in 
Rijkevorsel. De lateien, kolommen en balken zijn in zichtbare 
beton. Carli Vanhout had hiervoor al in 1963 gekozen. Paul 
Schellekens legde een verband tussen deze materialen en de 
democratische taak van een cultuurcentrum. Hij zei hierover 
in een interview met het studentenblad Raam: ‘Het cultureel 
centrum is een gebruiksvoorwerp. Daarom zijn ook gewone 
ruwe materialen zoals bruine steen en beton gebruikt en 
geen marmer of Franse steen. Dat wil niet zeggen dat de 
ruimtes en accommodaties niet goed verzorgd zijn, maar het 
zal niet luxueus zijn. Het mag de gewone mens niet afschrik-
ken, hij moet er zich thuis voelen. Vandaar het groot belang 

van de hal: ge moogt er frieten eten, met een voet tegen de 
muur leunen, kinderen mogen er eventueel met een bal spelen, 
ge moogt er zijn zoals ge zijt. Deze hal moet een plaats zijn 
waar iedereen door moet om binnen te komen en waar mensen 
van verschillende interessekringen elkaar kunnen tegenko-
men: een natuurlijk ontmoetingscentrum. De ruwe materia-
len en de indrukwekkende massa’s zullen wel voor de nodige 
ambiance zorgen.‘34

 De vraag kan gesteld worden of de — vooral oudere — 
Turnhoutenaar met dat laatste akkoord ging. Het gemeente-
raadslid Marcel Boone zei hierover: ‘Ruwe bakstenen en bun-
kerbeton scheppen weinig huiselijke sfeer.’35 De extra 
brutaliteit van de diepliggende voeg was niet oorspronkelijk 
gepland, maar het resultaat van een werk in min van ‘niet 
uitvoeren van voegwerken aan handvormgevelsteen’ bij de 
afwerking van de eerste fase. Hiermee werd 127.312 frank 
(bijna 3200 euro) uitgespaard.36
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Foto: Openbaar kunstbezit, 1976 

Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, gevels voorontwerp 2, 1966, AVS

Foto’s: Rob Koop
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Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, grondplan voorontwerp 2bis, 1966, AVS

Voorontwerp 2 bis
Nieuwe plannen, die we voorontwerp 2bis zullen noemen, 
bevatten behalve het cultureel centrum ook de invulling van 
de teken- en de muziekacademie. Het blok bevat de niveaus 
½ en 1½ en is ten opzichte van de vorige ontwerpen naar het 
kasteel toe verschoven. Het cultureel centrum en de acade-
mies zijn nu volwaardige partners, die verbonden zijn. Een 
tussenliggend blok, dat ook op de parkeerplaats ligt, bevat 
de kantine met erboven een zaaltje voor zo’n honderdtwin-
tig personen. Het was bedoeld als repetitielokaal en voor op-
tredens van de muziekacademie. De scène zou ook als ballet-
zaal gebruikt kunnen worden. Het is met een loopbrug met 
het cultureel centrum verbonden. Een andere loopbrug, in 
het westen, komt op de scène van de schouwburg uit, maar 
heeft halverwege een aftakking naar het bibliotheekblok, 
waar de artiestenfoyer gepland is.

Het derde voorontwerp
In een brief van 23 november 1966 deelde Renaat Van Elslande, 
de minister van Nederlandse Cultuur, de principiële goedkeu-
ring van het voorontwerp mee. In december verklaarden de 
drie contractuele architecten zich in een bijvoegsel van hun 
onderlinge contract akkoord tot een herverdeling van de ho-
noraria.37 Het komt erop neer dat Eugène Wauters en Carli 
Vanhout ieder recht hebben op 2%, en Frans Schoeters op 
1%, ‘zodat architect Frans Schoeters ontheven wordt van alle 
onkosten, behalve de hem persoonlijke uitgaven’. De bijdrage 
van Schoeters bestond vanaf die dag voornamelijk uit zijn 
medewerking aan de controle op de werken. In januari 1967 
presenteerden de architecten het derde voorontwerp, waar-
van ook een maquette gemaakt is. We vinden er, behalve de 
loopbruggen, ook een ander door Schellekens geliefd motief: 
een hoge buitenspiltrap. In het nieuwe voorontwerp wordt 
die gebruikt om de ‘kabien’ te bereiken die tegen de oost-
wand van de kleine zaal geplakt is. Behalve deze cabine zijn 
er nog drie andere overkragende delen in de westgevel: de 
luifel boven de hal, een terras bij de technische ruimte (film, 
tv, radio) van de grote zaal en een terras op de eerste verdie-
ping van de tentoonstellingszaal. Een van de verleidelijke  
aspecten van dit ontwerp is het contrast tussen de zwaarte 
van de muren, de kolommen en overgedimensioneerde bal-
ken en de lichtheid van de ruimte, die overal tussen vloeit. 
Dat is te zien in de verbrede loopbrug naar het terras in de 
tentoonstellingszaal, maar komt nog duidelijker naar voren 
in de hal.
 De twee stukken van de vloer van de eerste verdieping 
liggen los van de glazen gevel en van de cilindervorm van de 
schouwburg. Op deze plaatsen was in plantenbakken voor-

zien om de leuningen te maskeren. De extra uitkragende 
halfcilindervormen van de zithoeken vergroten deze drama-
tiek nog meer. Spijtig dat deze ruimte op de eerste verdie-
ping haar belangrijkste functie, die van foyer, niet meer kon 
vervullen omdat de toegang tot de schouwburg op de bega-
ne grond kwam te liggen. In de Warande stond ze de laatste 
jaren voor de verbouwing door Beel & Achtergael bekend als 
‘tentoonstellingsruimte B’. De acht balken van de hal gaan 
dwars door de vliesgevel en steken er 60 cm uit. De halve  
cilinders binnen werden slechts voor een korte tijd als zit-
hoeken gebruikt. Die beneden werden afgebroken toen de 
oorspronkelijke vloerbekleding vervangen werd. De hal wist 
later zijn functie als ontmoetingsplaats zeer goed waar te 
maken, zeker in de jaren dat de schouwburg nog niet vol-
tooid was. De eerste directeur haalde er de stempelcontrole 
voor werklozen naartoe en organiseerde er ‘s zondagsvoor-
middag de eerste rommelmarkt. Door twee brede openingen 
in de hal bereik je een relatief kleine ruimte die als vestiaire 
en als foyer dienstdoet, met de ‘blekken’ toog in het oosten. 
De indrukwekkende ruimtes naast de zaal worden door de 
architecten tot organisch gevormde trappenzalen omgeto-
verd, met trappen op drie lagen: naar de toiletten in de kel-
der, naar de zijingangen van de zaal en naar de loges. De in-
gangsdeuren en de kubusachtige loges staan diagonaal op 
de zijwanden van de zaal. De loges zijn in het parcours van 
idee naar verwezenlijking verloren gegaan, geheel in de lijn 
van de toenmalige trend naar democratisering. In het tijd-
schrift A+189 plaatsen Bart Verschaffel en Wouter Davidts 
bedenkingen bij het rational auditorium design van huidige 
logeloze zalen, waarbij de zijwanden niet meer gebruikt 
worden voor het te kijk zetten van toeschouwers.38

 Om alle elementen in de omhullende cilinder te krijgen, 
werd de diameter ervan in de verschillende ontwerpen steeds 
groter. De toneeltoren zelf blijft verrassend klein en zou van-
af de grond praktisch niet opgemerkt worden. Er zijn niet al-
leen hele cilinders, maar er komen ook halve cilinders voor. 
Behalve in de reeds vermelde zithoeken in de hal, zijn ze ook 
te vinden in drie persoonlijke leeshoeken van de bibliotheek 
en ter afscherming van rijen ramen in de trappenzalen van de 
schouwburg en bij de lokalen van de bibliotheekvleugel. Ze 
waren misschien wel nodig om de privacy te garanderen van 
de oorspronkelijk daar geplande artiestenloges. Nu heel 
deze vleugel in kleine bureaus onderverdeeld is, vinden veel 
mensen die er werken het spijtig dat hierdoor het overgrote 
deel van het uitzicht weggenomen wordt. Deze halve cilin-
ders voor de ramen zijn een duidelijk Schellekens-motief dat 
op dat moment al uitgevoerd werd in de speelzaal van de 
lagere school Sint-Victor tegenover de Warande.
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Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, grondplan voorontwerp 3, 1967, DST

Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, verdiepingsplan voorontwerp 3, 1967, DST

Foto: Yves De Bont > 
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Foto’s: Yves De Bont

Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, maquette voorontwerp 3, AVS

Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, langsdoorsnede voorontwerp 3, 1967, DST

Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, doorsnede foyer voorontwerp 3, 1967, DST Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters, doorsnede 

foyer voorontwerp 3, 1967, DST
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Naar de uitvoering
1967 is het jaar waarin in hoog tempo getekend, gepland en 
aanbesteed werd. De Architektengroep Kunstcentrum werd 
de facto aangevuld met Schellekens, die op de achtergrond 
bleef maar via zijn schoonbroer toch alles volgde en beslissin-
gen over materialen en kleuren beïnvloedde. Om op verzoek 
van Wauters op een neutraal terrein te kunnen werken, kregen 
ze van het stadsbestuur een bureau in het oude gasthuis toe-
gewezen, maar ze zorgden zelf voor de inrichting en de uit-
rusting.39 De architecten Raf Horsten en Karel Beuten, een 
schoonbroer en studiegenoot van Paul Schellekens, kwamen 
er werken, en ook Rob Van Hout, die tekenaar was bij Eugène 
Wauters,40 tot hij in 1969 door Vanhout & Schellekens ge-
vraagd werd bij hen in dienst te komen.41 Het gemeentebe-
stuur verdeelde het totale project over drie fasen: de eerste 
met de hal, bibliotheek en vergader- en administratieloka-
len, de tweede met de schouwburg en de derde met de aca-
demies. In juni maakten de architecten nieuwe plannen voor 
fase drie. Het is een immens blok met een lengte van 63 m ge-
worden. Omdat het op de halfondergrondse parkeerruimte 
staat, steekt het boven de meeste delen van het cultureel 
centrum uit. Het nieuwe gebouw zou met een brede trap 
vanuit het noorden bereikbaar zijn. Op de maquette staat er 
verder nog aan de westzijde een conciërgewoning op de par-
keerruimte.
 De maand van het leggen van de eerste steen van de 
tweede fase, oktober 1973, was ook de maand van de hoge 
stijgingen van de energieprijzen van de eerste petroleum- 
crisis. De derde fase zou er nooit komen en de academies 
bleven verspreid over Turnhout. Dit gemis aan een hechte 
band tussen het cultureel centrum en de academies is te  
betreuren.

De eerste fase
In juli 1967 keurde de gemeenteraad het definitieve ontwerp 
van de eerste fase goed.42 De tentoonstellingszaal en het 
café waren niet inbegrepen. Op 12 september kreeg de ge-
meente de principiële goedkeuring van staatstoelage door 
de minister De Saeger. In oktober werden de bouwwerk-
zaamheden toegewezen aan aannemer Vanhout en zonen 
uit Vosselaar, voor het bedrag van 34.585.231 frank (zo’n 
865.000 euro), nog geen 4% meer dan de raming van de ar-
chitecten.43 Op 27 december legde Renaat Van Elslande, nog 
altijd minister van Cultuur, de eerste steen, ruim een half jaar 

nadat hij dat ook gedaan had voor het cultureel centrum van 
Hasselt. Dat het menens was met de voortgang van de werk-
zaamheden bewijst de gemeenteraad van 8 juli 1968 waar de 
plannen voor de uitbreiding van fase 1, namelijk de tentoon-
stellingsruimte en het café, goedgekeurd werden, samen 
met de onderhandse toewijzing aan dezelfde aannemer voor 
5.148.504 frank (bijna 130.000 euro). Deze plannen gaan verder 
in de richting van het derde voorontwerp, maar de ruimtes 
zijn meer gefragmenteerd. Hierbij werd veel belang gehecht 
aan de centrale betonnen wand met een bocht, die aan de 
bolle zijde de toog van het café en aan de holle zijde de wan-
deling in de tentoonstellingsruimte begeleidt. De promenade 
architecturale wordt vormelijk uitgewerkt in de betonnen 
trap met brede bordessen. Hier herhalen de architecten het 
element van vloeren die aan sommige zijden los liggen van 
de wanden. De natuurlijke verlichting gebeurt met ronde 
koepels. Toch bleken de materialen en de uitdrukkelijke aan-
wezigheid van bouwelementen van dit brutalisme niet de ideale 
achtergrond voor tentoonstellingen te zijn.
 Intussen was Frans Van Mechelen minister van Nederlandse 
Cultuur geworden. Zijn kabinetschef was de Turnhoutse 
schepen voor cultuur, Richard Proost, een verdediger van het 
eerste uur van het ‘Kunstcentrum’. Beiden zorgden ze ervoor 
dat de Warande gepropageerd werd als het archetype van 
het Culturele Centrum in Vlaanderen.44 De gemeenteraad 
deed er alles aan om het cultuurcentrum de nodige allure te 
geven. In maart 1969 stelde hij ‘landschaps- en tuinarchitect 
VBTH’ Rik Carlier aan voor de groenbeplanting.45 Hij stelde 
ook een jury samen voor het beoordelen van de inschrijvingen 
van de meubelen.46 De jury kwam zevenmaal bijeen en in 
april 1971 kreeg Meubelen St. Antonius in Turnhout de bieding 
toegewezen, voor de prijs van 493.862 frank (bijna 12.500 
euro). Hierin waren de rekken van de bibliotheek niet inbe-
grepen. In de conferentiezaal en de vergaderlokalen kwamen 
honderdtachtig stapelbare stoelen nr. 1601 naar het ontwerp 
van Don Albinson. Als bureaustoel viel de keuze op de mooie 
verstelbare PSCC (Pivot Sidechair Cast Base on Castors) van 
Charles Eames, met bekleed fiberglaskuipje. Voor in de ten-
toonstellingsruimte werd in twaalf fauteuils in bruin leder 
van Arne Jacobsen voor de firma Fritz Hansen voorzien, voor 
circa 15.000 frank (zo’n 375 euro) het stuk. Maar de meest 
kenmerkende zijn wel de buismeubelen: de — oorspronkelijk 
vierentwintig — fauteuils Wassily van Marcel Breuer die veer-
tig jaar lang in de hal prijkten.47

Foto’s: Rob Koop
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Kelderplan as built, 1973, ADW Grondplan as built, 1973, ADW
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Plan 1ste verdieping as built, 1973, ADW Plan 2de verdieping as built, 1973, ADW
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De werking van de eerste fase
De gemeenteraad bepaalde al op 1 juni 1970 het personeels-
kader van de bibliotheek, namelijk vier voltijdse en acht part-
time betrekkingen. Het duurde echter nog tot 1973 alvorens 
de nieuwe bibliotheekruimtes in de Warande werden ingeno-
men met een spectaculaire boekenverhuizing met de mede-
werking van achthonderd kinderen. Op 5 april 1971 kreeg de 
‘Bestuursraad’ van het cultureel centrum vorm. Hij zou be-
staan uit zes leden van de gemeenteraad, vier van de cultuur-
raad, een van de gezinsraad en een van de jeugdraad.48 Op 4 
oktober 1971 besloot de gemeenteraad dat het personeels-
kader zou bestaan uit twaalf personen: een cultuurconsu-
lent, vier klerken en zeven arbeiders.49 Na een conversatie-
proef op 15 maart 1972, waaraan zes kandidaten deelnamen, 
benoemde de gemeenteraad Eric Antonis tot cultuurconsulent 
van het cultureel centrum, op proef voor één jaar.50 Op zater-
dag 28 oktober 1972 werd de Warande plechtig geopend. In 
hetzelfde jaar waren ook al het cultureel centrum van Hasselt 
en dat van Waregem met hun activiteiten gestart. Vanaf het 
begin bleek dat de Warande onder een goed gesternte gebo-
ren was. In de eerste twee maanden vonden er al 51 vergade-
ringen, 17 tentoonstellingen, 16 podiumactiviteiten (zonder 
schouwburg), 11 feesten, 13 voordrachten en 14 repetities 
plaats.51 Na vier maanden werd al de 50.000ste bezoeker ge-
noteerd. De no-nonsenseaanpak van Eric Antonis was hierbij 
legendarisch: ‘We hebben geprobeerd het openingsweek-
einde, en eigenlijk de ganse openingstijd, zo in te kleden dat 
de mensen het gevoel zouden krijgen: “de Warande is ook 
van ons”.’ Eric Antonis en zijn ploeg bedienden heel het as-
sortiment van het plaatselijk verenigingsleven tot en met de 
avant-gardekunsten. Hierbij werd gewoekerd met de be-
perkte ruimte. Ze richtten in een deel van de hal een tijdelij-
ke toneelzaal in met een verplaatsbaar podium, uittrekbare 
voetbaltribunes en zwarte doeken aan rails. Na de opening van 
het stuk van de snelweg E3 (nu E34) tussen Ranst en Eindhoven 
in 1973 vond ook het publiek van de wijdere omtrek, van 
Antwerpen tot Eindhoven, zijn weg naar de Warande.

De tweede fase
De gemeenteraad stelde in juni 1968 de ingenieur Auguste 
Raes aan als ‘ontwerper van de akoestiek’ voor de toneel-
zaal.52 In zijn opdracht stond onder andere ‘de bouw van een 
model op 3% schaal, met experimenteel onderzoek in het  
laboratorium van de ontwerper’. Op 28 juli 1969 keurde de 
gemeenteraad de plannen voor de tweede fase goed. De 
schouwburg voor 752 personen is uitermate functioneel en 
sober. In het gebruik blijkt hij een uitstekende zichtbaarheid 
en toneelakoestiek te waarborgen. Extra akoestische panelen 
waren niet nodig en het ruwbekiste beton van de wanden 
bleef onafgewerkt en werd grijs geschilderd. De toneeltoren 
is meer expliciet aanwezig dan in het derde voorontwerp om-
dat hij door middel van tussenliggende dienstruimtes en ber-
gingen wordt doorgetrokken tot tegen de cilindrische bui-
tenmuur. Boven het achtertoneel is een balletzaal ingeplant. 
De bouw van de schouwburg maakte een moeizaam verloop 
door. Eerst was er een heraanbesteding,53 dan liepen de 
werkzaamheden vertraging op en moesten sommige delen, 
zoals de loopbrug, afgebroken en hermaakt worden, uitein-
delijk ging de aannemer Proost uit Vosselaar failliet en lagen 
de werkzaamheden twee jaar lang stil. Intussen was het per-
soneelsbestand aangegroeid en werden de artiestenloges, 
die tegenover de kantoren gepland waren, door de admini- 
stratie opgeslorpt. De artiestenbar werd als kantine gebruikt. 
Zo kregen de artiesten hun loges en bar in ruimtes bij het zij- 
en het achtertoneel, dat daar oorspronkelijk niet voor voor-
zien was. De voorlopige oplevering met de nieuwe aannemer 
Vanhout in Vosselaar had pas plaats op 7 oktober 1977, daags 
voor de feestelijke opening. De uiteindelijke realisatie van de 
Warande nam dus tien jaar in beslag. Hiermee was het cultu-
reel centrum van Turnhout ingehaald door vele andere in 
Vlaanderen. Het — in grootte vergelijkbare — ontmoetings-
centrum Westrand in Dilbeek werd in slechts vier jaar ge-
bouwd, van 1969 tot 1973.

Foto’s: Rob Koop

Foto: Yves De Bont
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Uitbreiden en aanpassen
Omdat de derde fase van de Warande onafgewerkt bleef en 
de drie contractuele architecten nog leefden, bleef er tot in 
1994 onduidelijkheid of hun opdracht al dan niet beëindigd 
was. Toen de gemeenteraad zijn plannen bekendmaakte om 
via een onderhandse opdracht een ontwerper aan te duiden 
voor een uitbreiding in het bibliotheekblok, schreef Eugène 
Wauters een brief in naam van de Architektengroep Cultureel 
Centrum. Hierin stelden ze: ‘Wij menen dat, gezien de contrac-
ten die tijdens de jaren 1962-1978 tussen de stad Turnhout en 
onze architectengroep werden afgesloten, aan onze tussen-
komst in verband met de eventuele uitbreidingen, van welke 
aard ook, bezwaarlijk kan worden voorbijgegaan. [...] Boven-
dien getuigt het bestaande Cultureel Centrum van een typische 
bouwtrant, die wij min of meer rechtens menen te mogen 
claimen. Een ander concept naast het bestaande zou het gehele 
complex kunnen schaden en zelfs degraderen.‘54

 De gemeenteraad stelde echter dat hun contract afge-
lopen was. Om niet te moeten kiezen tussen een van de drie 
architecten en om toch iemand in de arm te nemen die de oor- 
spronkelijke geest van het gebouw zou respecteren, werd 
geopteerd om de opdracht toe te vertrouwen aan Paul Schel-
lekens. Schellekens, die sinds 1986 geen associatie meer had 
met Carli Vanhout, werkte voor de opdracht samen met Luc 
Vanhout, de zoon van Carli. De uitbreiding betrof een ‘cyberbib’ 
op de begane grond en kantoren op de verdiepingen. Hiertoe 
werd de patio in de noordwand dichtgebouwd. Zowel door 
de vormgeving (een hellende gevel) als door de materialen 
(aluminium raamprofielen en golfplaten) namen de architecten 
bewust afstand van de ‘typische bouwtrant’.
 Reeds in 1977, vlak na de opening van de schouwburg, 
had H. Hendrickx, de voorzitter van het Davidsfonds, deze 
profetische woorden geschreven: ‘Na de eerste vreugde van het 
ontdekken van de nieuwe “grote” toneelzaal zal dan onge-
twijfeld de behoefte ontstaan aan een kleinere polyvalente 
zaal met uitbreidingsmogelijkheden naar die theatervormen 
die willen afstappen van het klassieke patroon “het publiek 
in de zaal en de toneelacteurs op het podium”. Ook dan zal,  
hopen we, de Warande die behoefte voldoen en de oorspron-
kelijk geplande kleine zaal uitbouwen. Laat ze dan maar eens 
komen lachen met “de boerkens van de Kempen”.’
 In 1998 besloot de toenmalige bestendige deputatie van 
de provincie Antwerpen om daadwerkelijk een tweede podium- 
zaal met bijhorigheden op te richten voor de Warande. Het 

architectenbureau Macken & Macken won de architectuur-
wedstrijd van 1999. Deze architecten namen in hun bouwblok 
letterlijk en figuurlijk afstand van het bestaande gebouw en 
maakten alleen ondergronds een verbinding. In september 
2005 werd het ‘Warandep’ant’ in de noordwesthoek van de 
terreinen officieel geopend.55 In december 2009 werden de 
nieuwe ondergrondse parkeerplaats en het plein erboven in 
de noordoosthoek van het domein in gebruik genomen. Bij 
dat alles ligt de noordgevel van het oorspronkelijk gebouw 
er verweesd bij. Exemplarisch hiervoor is de loopbrug die van 
de schouwburg vertrekt en aan de kantoren aftakt, maar al 
meer dan dertig jaar midden in het niets eindigt. In juli 2009 
nam de provincie Antwerpen het cultuurhuis de Warande over, 
op het bibliotheekgedeelte na. Enkele jaren hiervoor had het 
stadsbestuur al bij het architectenbureau Beel & Achtergael 
een masterplan besteld voor de renovatie van de Warande, 
maar wegens de overdrachtplannen van de stad naar de pro-
vincie werd dat enkele jaren uitgesteld. Een aantal van de te-
kortkomingen van de Warande zat al in het oorspronkelijk 
plan ingebakken, voornamelijk de moeilijk in te richten ten-
toonstellingsruimte en de gedeeltelijk onlogische circulatie 
in de centrale hal. Een aantal tekortkomingen zijn gegroeid 
door het succesverhaal van het cultuurhuis: het te kleine 
café, de beperkte kantoorfaciliteiten en de vermenging van 
de voetgangers- en de dienstencirculatie.56 Bij de uitgave van 
de tweede druk van dit boek is de vernieuwe Warande onge-
veer een jaar in gebruik. Beel en Achtergael hebben enkele 
heldere lokalen toegevoegd, zoals de tuinzaal en de ruimtes 
voor tentoonstellingen, maar de aansluiting tussen nieuw en 
oud bleek een moeilijke oefening. Zo missen veel Turnhou-
tenaren de gezelligheid van de oude centrale hal.
 Zoals veel gebouwen heeft de Warande al een hele ge-
schiedenis achter de rug. De keuze in 1962 voor de plaats van 
het oorspronkelijke ‘Kunstcentrum’ vlak bij het kasteel blijkt 
vijftig jaar later een schot in de roos te zijn: alle Turnhou-
tenaren binnen de ring kunnen het te voet bereiken en voor 
de bezoekers van de omgeving zijn de ondergrondse par-
keerplaats en de nabijheid van het station een pluspunt. 
Door de combinatie van de goede materiële en immateriële 
structuur en de geest van innovatie en vastberadenheid van 
de architecten en de directeurs heeft het cultuurhuis de  
Warande, gelegen in het hart van Turnhout en in het hart van 
de Kempen, een plaats veroverd in het hart van de Turnhoute- 
naren en cultuurliefhebbers van de hele regio.
 tekst: Yves De Bont
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