
De Gentse Coupure mismeesterd door  

Delen Private Bank 
 

 

De laatste bankier met visie op 

architectuur in België zal 

vermoedelijk baron Lambert zijn 

geweest. Voor zijn nieuwbouw in 

Brussel deed hij beroep op 

Gordon Bunshaft. Het was 

tevens de eerste grote 

buitenlandse opdracht voor 

SOM, het Amerikaans bureau 

waaraan Bunshaft verbonden 

was. Nu is dit beeldbepalend 

gebouw aan de Marnixlaan, vlak 

bij de Warande en het Koninklijk 

Paleis, de hoofdzetel van de ING 

Bank. Het blijft één van de 

topwerken van de Belgische 

architectuur.  

Een tweede initiatief uit de banksector om tot kwalitatieve architectuur te komen 

vond plaats in de jaren ’80 toen de BAC Bank aan een aantal jonge architecten 

een opdracht gaf om kleine bankfilialen te ontwerpen. Architecten als Robbrecht 

/Daem, Coussée & Goris, Beel, Van Hee en anderen kregen de gelegenheid 

interessante filialen te bouwen. Voor wat betreft de grote Vlaamse Bank KBC met 

hun “huisarchitect” Michel Jaspers en Partners kan men enkel besluiten dat het 

een opeenvolging is geweest van gemiste kansen. Na de CERA hoofdzetel, beter 

gekend als het “Witte Huis” op de Leuvense grote ring, bouwde Jaspers de 

pompeuze hoofdzetel aan de Brusselse Havenlaan. De schuine KBC toren in Gent 

heeft meer met opsmuk te maken dan met architectonische kwaliteiten. 

 

Delen Private Bank bouwt in Gent 

In de sector van de “privat banking” is de Bank Delen een begrip in België. In 

2011kreeg Bank delen van Euromoney de onderscheiding van “Runner up best 

Private Bank in Belgium’ en vierde de bank haar 75ste verjaardag. Hun core-

business is het adviseren en beheren van groot privékapitaal. Voor haar Gentse 

zetel kocht de bank een statig herenhuis aan de Gentse Coupure dat eigendom 

was van het Belgische Leger. Het terrein links was open en mocht worden 

bebouwd. In de grote tuin werden rijzige bomen gekapt om plaats te maken voor 

een parking. Voor dit project organiseerde de bank in 2010 een beperkte 



wedstrijd met als jury de eigen beheerders. De deelnemers kregen nadien de 

mededeling dat er uiteindelijk werd gekozen voor het Gentse bureau Bontinck, 

Architecture & Engineering. Van een jury verslag of motivering van de keuze was 

er geen sprake. Vermoedelijk heeft dit commercieel architectenbureau een grote 

financiële portefeuille bij deze bank en kon de directie geen andere keuze 

maken.  

 

Het bestaande pand werd gerenoveerd en op het vrije terrein verscheen een 

banaal volume met onderaan een doorrit. Aan de straatzijde is er een verticale 

glasstrook voor een panoramische lift en een groot wit gevelvlak met daarin twee 

openingen. Een minder geïnspireerde gevelcompositie kan men zich niet 

voorstellen. Het is net of de bank een gesloten kluis bouwde om haar centen te 

verstoppen!  

 

Wie langs de Coupure wandelt kan 

vaststellen dat een algemeen kenmerk 

van deze site het verticale raamtype is. 

In het nabijgelegen 

appartementsgebouw “De 

Kanaalhuizen”, met onderaan 

kantoorruimte, ontworpen door de 

architecten Robbrecht & Daem wordt dit 

raamtype aangewend vanuit een respect 



voor het algemeen karakter van deze 

site.  

Sinds 1981 is de Coupure door de 

Vlaamse Overheid beschermd als 

stadsgezicht. Beeldbepalend voor de 

bebouwing is het verticale ritme van de 

gevels. Samen met de rijzige, verticale 

platanen, is dit het hoofdkenmerk van 

dit stadsdeel. Dat de Stad Gent een 

bouwvergunning heeft gegeven aan een 

dergelijke lompe oplossing valt niet te 

begrijpen. Het gaat niet om mooi of 

lelijk, om subjectieve argumenten. De 

nieuwbouw beantwoord niet aan het 

karakter van deze site. Op de website 

van de architecten staan veel 

binnenzichten, een beeld vanaf de 

Coupure valt niet te bespeuren. 

In de Veldstraat wordt een bouwheer door de Dienst Monumentenzorg verplicht 

om bestaande en oninteressante gevels te bewaren, met als argument dat de  

verticale geleding de bepalende factor is van het straatbeeld. De Veldstraat is 

geen beschermd stadsgezicht in tegenstelling tot de Coupure.  

Graag had ik van architect Dirk Boncquet, directeur van de Dienst 

Monumentenzorg van de Stad Gent, vernomen welke de kwaliteiten zijn van dit 

Bontinck project en op welke wijze dit project zich inpast in een beschermd 

stadsgezicht. Misschien kan men de argumenten ook mededelen aan Schepen 

Tom Balthazar, bevoegd voor bouwvergunningen, om hem er over te informeren 

dat in een beschermd stadsgezicht in Gent ongeveer alles kan, als je maar de 

juiste architect weet te kiezen. Het project aan de Coupure geeft mij te indruk 

dat bepaalde architectenbureaus in Gent een voorkeurbehandeling genieten. Of 

ben ik verkeerd? 

De dynastie Bontinck heeft in Gent reeds verschillende miskleunen op haar 

palmares staan. Het Zuidproject, in samenwerking met het bureau Van Acker, is 

wel het ergste wat Gent is overkomen. Terwijl velen zaten te zeuren over de 

Stadshal werd de Coupure op een onverantwoord wijze “mismeesterd” met 

medeweten van Dienst Monumentenzorg. Een debat of reactie op dit bouwproject 

kwam er niet!  

Marc Dubois  

Maart 2013. 

 


