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BOUWERS MET EEN VISIE

CAAN
Roel Cocquyt
Koen Heijse

Het ontbreekt aan predikaten om het Gentse bureau Caan architecten
te vervatten. Uiteraard staan vennoten Koen Heijse en Roel Cocquyt een
bepaalde visie voor, maar ze praten veel liever over projecten dan over ‘het
bureau’. “We zijn bouwers”, beklemtonen ze. “We wenden onze overredingskracht liever aan om bouwheren of de dienst Stedenbouw mee te krijgen, dan
om onszelf op de borst te kloppen. We willen projecten realiseren.”
Geen praatjes over Caan architecten, wel de pars-pro-toto.
Een gesprek met Koen Heijse en Roel Cocquyt wordt gevoerd op basis van
projectfoto’s. Gerealiseerde projecten. Concrete voorbeelden. “Tussen het
ontwerpen, visualiseren én de uiteindelijke oplevering zit nog een lang proces.

WWW.CAAN.BE
Dat proces is voor ons minstens zo belangrijk als de conceptuele benadering
van een project.” Daadkracht is sowieso een nobel streven. Het doet denken
aan Vers une Architecture van Le Corbusier, een reeks artikelen uit 1923 die
Le Corbusier aanleverde voor l’Esprit Nouveau dat hij samen uitgaf met
schilder Amédée Ozenfant. Daarin staat het onomwonden: “De tijd is aangebroken om te bouwen, niet om praatjes te maken.” Lijkt ook hier de leuze.
“We zijn bouwers”, klinkt het meermaals.

SURPLUS
Bij Caan architecten huldigt het 12-koppig team het principe eerder dan visie van
Le Corbusier. “Uiteraard is hij een voorbeeld, net zoals Stéphane Beel of Paul
Robbrecht overigens, maar we proberen vooral projecten uit te werken waarin we
kunnen kneden”, luidt het vanuit het opgemerkte kantoor aan de Gentse Krijgslaan.
Met het kneden doelen ze vooral op volumes, maar ook op de functionering en de
geest van de bouwheren. “We hebben best veel vaste klanten, eigenlijk. Particuliere
bouwheren, maar net zo goed projectontwikkelaars. We gaan nooit een uitdaging
uit de weg, maar fundamenteel voor ons is het gevoel dat we hebben bij een bouwheer en zijn project. Er moet een uitdaging in zitten, zo zullen we niet snel ingaan op
een carte blanche.”

De persoonlijke complementariteit tussen Koen Heijse en Roel
Cocquyt schemert opvallend door in de aard van de projecten.
Of het nu gaat om een kantoor, een appartementsgebouw of een
woning, de schaal of de aard van het project vormt nooit een euvel,
noch de contextuele beperkingen. “We hebben misschien een
uitgesproken stijl, maar dat is niet eens bewust nagestreefd”, klinkt
het evenwel. “De kracht van ons team zit in de wisselwerking waarbij
we ideeën op elkaar afstemmen. Dat leidt altijd wel tot een voorstel
waarin een surplus schuilt.”
Conceptueel laten ze zich dan ook leiden door gevoel. Een gevoel
ingegeven door antwoorden. Antwoorden op vragen als: wat wil de
opdrachtgever, hoe ziet hij of zij het, hoe moet het aanvoelen en hoe
verhoudt het zich tot de omgeving? Dit lijkt de logica zelve, maar
het is geen toeval dat ze bij Caan architecten er over waken dat elk
ontwerp technisch haalbaar is en bovenal uitvoerbaar. “Het is niet
moeilijk om in renders mooie plaatjes voor te spiegelen, maar de perfectie bij de oplevering vergt meer inspanningen. Daarin proberen we
het verschil te maken”, benadrukt Roel Cocquyt. “Als architect lever je
een dienst, maar die dienst zit vervat in elk aspect van het bouwen, in
elk contact met de opdrachtgever én de aannemers.”
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Het minimalisme als modekreet in architectuur zal je niet horen weerklinken
tussen de muren van Caan architecten. “Voetjes op de grond”, klinkt het
unisono bij de Caan-vennoten. Toch lijkt dit in contrast te staan met de uitgesproken doch verstillende vormentaal in hun portfolio. Hoewel. Ook hierin
zien ze een verwantschap met aannemers zoals Bosmans Haarden.“Visie en
daadkracht combineren is van primordiaal belang voor samenwerking.
Ook vertrouwen. Daarom werken we graag met aannemers die van aanpakken
weten en zich laten kennen op momenten als er zich problemen aandienen
door ze aan te pakken en op te lossen. Bij Bosmans Haarden zien ze het net zo:
service vanaf het eerste onthaal tot en met de oplevering.”
Roel Cocquyt en Koen Heijse poken graag het vuur aan in hun betoog voor de
essentie van goede en mooie architectuur. Dat biedt hen zuurstof.
Daarvoor laait het enthousiasme.
De basis van de architectuur en het fundament van Caan architecten is er op
gericht na te denken over primaire volumes en daarop verder te bouwen.
Stelde Le Corbusier niet in datzelfde ‘Vers une Architecture’ dat architecten
zich al te vaak verliezen in de steriele ‘plooien’ van hun plattegronden,
de rankenversieringen, de pilasters of de loden nokbedekkingen, terwijl ze zich
het denken in primaire volumes eigen moeten maken?
Caan architecten geeft hem lik op stuk. Bouwers zijn het. Bouwers.

STIJLPARADOX
Vernuftig bouwen vergt een visie op het omgaan met primaire
volumes. Bij Caan architecten gaan ze niet voor de signatuur, niet
voor de vondstjes of gekkigheden. Nu ja, de schakelaars of ronde
deurkrukken op 83 centimeter hoogte misschien maar dat heeft
met verhoudingen te maken. “Als architect moet je er vooral over
waken dat je niet gaat etaleren wat je allemaal kunt of durft.
Integendeel. Het is zuinig omspringen met ruimte, volumes,
techniek en esthetiek.”
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+ FIRE
CAAN architecten

+ PLACE
AALTER

Houtgestookte haard op maat, ingewerkt in
het vloerpakket.
Conceptstaal maatkader en vloerplaat
Natuursteenmaatwerk in ceppo di gré,
maatmeubilair in minerale cementvezelplaat
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