
SINT GODELIEVE ABDIJ
BRUGGE

+

+ +

+

Open Oproep  04302

PLANT EN HOUTGOED

LIME
STRUCTUURSTUDIES





1

INTRO

0.1 DE NIEUWE BOOMGAARD - DE BUURTTUIN
0.2 PUBLIEKE DOORGANG NAAR DE BUURTTUIN
0.3 INKOM ABDIJPUNT
0.4 DE TUINKAMERS 
0.5 DE BAKKERIJ MET APARTE BAKOVEN
0.6 HET ATELIER
0.7 DE COLLECTIEVE MOESTUIN
0.8 DE NIEUWE SERRES

1.0 DE SLOTINKOM
1.1 INKOM HUISBEWAARDER & RESIDENTMAKERS 
1.2 INKOM INSPIRERENDE WERKPLEKKEN
1.3 DE HORTUS CONCLUSUS 
1.4  DE ABDIJLOGIES

0.1

0.2
0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1



2

HET BEHOUDEN HUIS

“ Het eerste wat me aan deze plek opviel, was 
de nederigheid van het gebouw. Het is het 
tegenovergestelde van wat je zou verwachten van 
een abdij. Je denkt aan iets kolosaals en gotisch 
maar het is een van de weinige plekken waar ik de 
indruk krijg dat, hoewel de gelovigen vertrokken zijn, 
het leven zich gewoon voortzet. Het is een intieme, 
simpele, nederige plek” 

Wat Mathieu Lours hier in de docu ‘Tuinen 
van Heden’ zegt, vat de essentie samen: De 
Godelieveabdij is geen leegstaand pand, laat staan 
een problematisch leeg religieus monument. 
Dit is een huis! Je verwacht een van de bewoner 
elk moment achter een hoek te zien verschijnen. 
De geuren, de bijkeuken – waar je een koffie met 
koek krijgt en praat terwijl je tegen het aanrecht 
leunt- , de tuin met bloeiende Linde, de abdissen 
die je nauwgelet toestaren, alles getuigt van een 
Behouden Huis. De ziel zit nog in de fles. 
In die zin is deze opdracht niet problematisch en 
dus ook niet ‘alles-of-niets’. Een Behouden Huis 
vraagt om subtiele ingrepen, om een bijsturing hier 
en daar, niet om een architecturale tabula rasa, laat 
staan pronk-architecture. 
Terzelfdertijd heeft het huis ontzettend veel nodig 
om het “behouden” te houden en te behoeden van 
snel verval door haar onhoudbare schaal binnen een 
economisch, ecologische en sociale oververhitte 
maatschappij. 

Andere invalshoek:
In zijn boek ‘Moed en tegenspoed’ onderzoekt 
historicus Edward de Maesschalck de positie 
van de edelvrouwen in de Boergondische tijd. Je 
zou denken dat vrouwen, na de nachtmerrie van 
de donkere Middeleeuwen, net in die tijd meer 
rechten hadden maar niets is minder waar. De 
Bourgondische tijden betekenden een vernieuwd 
patriarchaat, minder vrouwenrechten, laat staan 
toegang tot de nu erg conservatieve, haast 
fundamentalistisch katholieke universiteiten. 
Edelvrouwen die zich toch wilden scholen, namen 
vaak hun toevlucht tot een orde. Binnen de muren 
van een klooster konden ze zich verder en in 
gemeenschap ontwikkelen; een bibliotheek stond 
hen ter beschikking en ze hadden -weliswaar 
afgezonderd- contradictorisch wel vrije toegang 
tot hedendaagse filosofie, liturgie, kunst. Ze 
waren redelijk zelfstandig door hun collectieve 
zelfredzaamheid. Deze levensomvattende (en 
feministische?) keuze zette hen echter radicaal 
buiten het wereldlijke leven. Wilden ze dit 
maatschappelijk escapisme compenseren door 
hun sociale wederdiensten? 

Ligt in deze oorspronkelijke raison d’etre niet meteen 
de toekomst van de abdij? Een plek om je terug te 
trekken van een fucked up wereld? Waar stilte en 
studie en handarbeid in contemplatie primeert? 
Een Asulon, een refuge, reculer pour mieux sauter? 

We hebben spa’s en gym’s voor het lichaam maar 
waar worden onze vermoeide geesten verzorgd? 

Onze voorstellen passen zich in deze visie in. Een 
enkele keer vraagt dit om een vernieuwende ingreep 
maar waar kan, behouden we de orde der dingen. 
Het huis telt 1 keuken, 1 kerk, 1 zolder, 1 refter,.. 
en de bezoekers/bewoners/buurt ervaren de abdij 
als 1 Behouden Huis. De wandeling van die ene 
kamer naar de andere vormt deel van onthaasting 
en contemplatie. De tuinen zijn sponzen die een 
helende en wonderlijke wereld op zich vormen. Het 
ontwerp van onthaasting.

MEDIATORS

Compagnie O richt zich als atelier op ‘architecturale 
biotoopvorming’. Bij de meeste opdrachten starten 
we hierbij van nul – een nieuwe school, een nieuwe 
brandweerkazerne... 
Deze opdracht dwong ons om vanaf dag 1 anders 
op te stellen; want hier sta je dan in een Behouden 
Huis, dat meer dan degelijk is geanalyseerd, 
gescreend, opgetekend, geparticipeerd, berekend 
en gemasterplanned. Er is hierdoor gaandeweg een 
vrees voor overpromise & underdeliver gegroeid. 
En wat is de taak van architecten in deze? Nog meer 
beloven?

Architecten zijn de laatste der generalisten. Wij 
doen alles. ’s Ochtends staan we tot de kuiten in 
de modder aanwijzingen te geven over de correcte 
plaatsing van bitumenslabben en ’s middags 
presenteren we een Open Oproep. Daarom moeten 
we, voor we beginnen te hollen, goed weten waarom 
we het doen en waar onze meerwaarde ligt. 

Het komt er op aan om in dit Behouden Huis “genau” 
te zijn; om elke mogelijke ingreep te toetsen op haar 
ultieme ruimtelijke haalbaarheid; in snede en plan; 
ter plaatse aftoetsend; En tegelijkertijd te zorgen 
dat het geen verzameling van ingrepen wordt. 

In deze opdracht ligt gek genoeg het zwaartepunt 
niet op de architectuurschaal of -taal. Goede 
architectuur is immers in overvloed aanwezig en 
vormt een haarscherpe vertaling van de zuiver 
redenerende Benedictinessen; getypeerd door 
pragmatisch, haast Shakeriaans, bouwden ze hun 
huis volgens een ingetogen interne logica. Het leest 
als een stevig doch sober en vooral “genau” corpus. 
Het laat zich daardoor moeiteloos herinvullen. Hier 
geldt voor ons de Kunst van het Niet Doen. Om deze 
reden spreken we ons op dit moment nauwelijks uit 
over de bestaande Genereuze Ruimten – de kerk, de 
refter, de bestaande kamers. 

De opdracht draait ons inziens eerder rond de 
schaal van een studiolo en de schaal van een weids 
landschap. En wij als architecten staan daar pal 
tussen in de rol van mediators. 
- De studiolo met zijn interieurschaal, als metafoor 
voor het enten van nieuw individuele leven binnen 
de gemeenschap (het ik); 
- Het landschap/ De landschappen als metafoor 
voor het hernieuwde collectieve leven (de wij). 

EEN BUNDEL ALS INSTRUMENT

Dit is geen bundel met doorlopende tekst, dit is 
een draaiboek. U dient wat volgt te lezen als een 
verzameling van 12 individuele steekkaarten. U 
wordt uitgenodigd de steekkaarten te herordenen 
tot het schoentje u past. Elke nieuwe ordening is 
een andere toekomst voor de abdij.

Het spel dient gespeeld, niet als gimmick, wel 
omdat we het scenariodenken als enige middel zien 
om uit een impasse te geraken. 

De verzameling steekkaarten is een destillaat 
van wat wij als opportune interventies zien. De 
Projectdefinitie hebben we in vraag gesteld. Het 
groot aantal gevraagde functies is overdonderend. 
Daardoor kan de abdij haar serene draagkracht 
verliezen, wat net haar absolute kwaliteit is . Er is 
niets mis met uitvullen of “zo laten”. 
De microbrouwerij, de ateliers voor kunstenaars op 
rust, een tweede abdijpunt hebben we blauwblauw 
gelaten, goed wetende dat aan de overzijde een 
tweede klooster staat te lonken. 

Terzelfdertijd hebben we een conciergefunctie 
toegevoegd omdat ons deze binnen de werking van 
de abdij onontbeerlijk lijkt. 
Bepaalde functies zijn dan weer breder 
geïnterpreteerd na een bezoek van een werkende 
collectieve tuin of een professionele high-end 
keuken of ambachtelijke bakkerij. 

Met de 12 voorgestelde potentiële ingrepen 
trachten we de kerk in het midden te houden: het 
zijn nauwgezette afwegingen tussen ecologische, 
sociologische en economische maatregelen en 
liefst een win-win-win.
We pretenderen niet dat dit een compleet spel 
kaarten is. Maar het is wel een startpunt.
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DE DREMPELLOZE BUURT
DE BOOMGAARD - DE NIEUWE BUURTTUIN 

INTRO
Het landschapsontwerp voor alle tuinen van de 
abdij is het resultaat van een eerste lezing van 
de site. Naast het meenemen van verschillende 
elementen zoals doorwaadbaarheid, 
toegankelijkheid, atmosferen, functies ,... vormt 
het groenontwerp een concrete vertaalslag van 
verschillende duurzaamheidsconcepten op de 
site.
We hechten enorm veel waarde aan een 
ontwerpproces in dialoog met de opdrachtgever, 
andere actoren en partners, rekening houdend 
met studies die lopende zijn. De hier besproken 
visie en verbeelding vormen dus eerder een 
tussentijds resultaat, dat we hopelijk in de 
toekomst, verder kunnen uitdiepen. 

ZOOM UIT
De omgeving van het Sint-Godelieveklooster 
bestaat uit een ommuurde ruimte van 
verschillende groene kamers met elk hun eigen 
karakter. Het landschapsontwerp wil in de 
eerste plaats deze atmosferen versterken met 
respect voor het verleden, maar deze ook verder 
opladen met oplossingen voor hedendaagse 
inzichten en noden.
We vertrekken vanuit volgende algemene 
groenconcepten. 
1.   We creëeren vanuit het klooster een gradiënt 
van gecultiveerd groen naar meer natuurlijke 
vegetievormen naar de randen toe. Hoe dieper 

we in het klooster binnendringen, hoe tuinlijker 
en meer omsloten de omgeving is. Het beheer 
is hierdoor gediversifieerd.
2.    We focussen op eetbare natuur en refereren 
hierdoor naar de zelfvoorzienendheid van het 
klooster. De concentratie hiervan situeert zich 
in de productieve moestuin en nieuwe serre om 
het groeiseizoen te verlengen, maar ook in de 
andere tuinen vindt eetbaar groen z’n plek in de 
kruid-, struik- en boomlaag. 
3. We maximaliseren met elke ingreep 
de biodiversiteitswinsten, waar allerlei 
levensvormen welkom zijn en waardoor we een 
weelderigheid bekomen zoals het schilderij van 
‘Maître du Jardin de Paradis de Francfort 

De plaats van de boomgaard -de aantrekkelijke 
buurttuin- binnen dit geheel:
Door zijn gesloten karakter acteert de 
boomgaard eerder zoals een buurttuin, en 
minder als een openbaar park. De deelzones 
die we creëren zijn op een menselijke schaal. 
Het landschapsontwerp van deze zone is het 
resultaat van volgende insteken:
- Binnen de historische muren en de gevels 
van de omringende gebouwen, wensen we de 
openheid te behouden en tegelijk een meer 
diverse vegetatie naar beleving en biodiversiteit 
te installeren. In de zuidelijke zone – de 
introverte zone-  wordt een maaipatroon 

gecombineerd met bloemrijk hooiland onder 
fruitbomen (cfr ‘Le Jardin Plume’). Dit zorgt 
voor intieme en afgesloten plekken en voegt een 
nieuwe textuur toe. Aan de noordzijde brengen 
de terrassen en buitenkamers ter hoogte van 
de bakkerij en het abdijpunt en de intensief 
gemaaide zone meer diversiteit aan activiteit 
en ontmoeting (extraverte zone). De grote 
majestueze bomen aan de noordzijde geven 
schaal en volume binnen het groenontwerp 
en zijn een belangrijke sfeermaker voor een 
nieuwe verblijfsplek onder de kruinen.
- De bestaande oost-westverbinding tussen 
ingang/abdijpunt naar het bakkerij wordt 
afgebogen. Dit geeft een meer organische 
oriëntering en zorgt voor een minder harde 
scheiding. Het pad is zichtbaar vanaf de straat 
en maakt nieuwsgierig voor de passant. De 
bewegende lijn tenslotte sluit naadloos aan 
bij de vorm van het brandweerpad, dat we 
zo onzichtbaar mogelijk integreren in het 
groenontwerp.
- Aan de muurzijden maken we een 
aantrekkelijke border met een lage maar 
volumineuze beplanting. Deze vormt een 
gradiënt van densere groenvormen naar de 
open ruimte. Op bepaalde punten maaien 
we echter tot tegen de muur zodat deze op 
sommige plekken goed zichtbaar blijft.

STEEKKAART 1
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- Het introduceren van dieren wordt verder 
onderzocht. Voor koeien is de boomgaard te 
klein, maar andere neerhofdieren zoals kippen 
en pauwen kunnen zeker een plek vinden in de 
oude stallen. 
- We voegen een nieuwe as toe tussen het 
kapelletje aan de muur en de toegang naar 
de kelder/de keuken. Hierdoor wordt de open 
vlakte ook in deze oriëntatie verschaald en 
wordt een nieuwe connectie gemaakt door een 
gematerialiseerd perspectief tussen gebouw en 
tuin. 
- De organische vormen van het maaipatroon, 
de border en de verhardingen staan in contrast 
met de rechte en formele kloostermuren. Ze 
waarborgen de intimiteit van de boomgaard die in 
de eerste plaats een buurttuin is waar informele 
ontmoetingen (picknikken) plaatsvinden.

BUURT & TUIN = BUURTTUIN
De planning van de aanleg van deze buurttuin 
is bepalend voor de volledige planning van alle 
werken. Eerst dient het beoveld uitgevoerd 
(zie steekkaart 6) en de brandweg met nieuwe 
toegang via de ring gemaakt. Deze brandweg 
zal tevens de toekomstige werven van de abdij 
faciliteren. Eens aangelegd, kan de buurttuin 
ingericht worden.

Een buurtfeest met bomenplant zien we als 
startpunt van de abdij-revitalisatie. Het betrekt 
de buurt bij de echte opstart en buigt de eerder 
bevragende participatie in werkelijk handelen 
om. 

01. het extroverte deel van de buurttuin
02. het introverte deel van de buurttuin
      ( hooiland met gemaaide pockets)
03. terras aan de bakkerij met nieuwe bakoven
04. de open tuinkamers
05. het afgebogen pad
06. de nieuwe overlangse as
07. het terrasje aan het abdijpunt
08. de doorsteek naar Mariatuin en moestuin
      met nieuwe slotpoort

links & midden: Le Jardin Plume in Auzouville- Frankrijk - tuinconcept vertrekt van boomgaard
rechts: Cascina Cuccagna - historische stadsboerderij met tuinen in Milaan - terras aan binnentuin

01.
03.

04.

05.
06.

07.

08.

02.
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BAKKERIJ
Het Nieuwe Buurten kent zijn moment 
suprême aan het bakkersatelier met winkel en 
verbruiksruimte. Op deze plek gebeurt alles 
tussen akker en bakker.
De nauwgezet gerestaureerde abdijhoeve huisvest 
voortaan de ruime bakkerswinkel en beperkte 
gelagzaal of workshopruimte. Dit landelijk-
erfgoed-middenin-de-stad wordt binnenin met 
een vide opengewerkt waardoor de waardevolle 
houten spantenstructuur geheel zichtbaar én 
dus beeldbepalend wordt. Het geheel wordt 
hierdoor ruimtelijker, lange visuele linken worden 
nu wel mogelijk: van gelijkvloers naar zolder en 
nok, van winkeltoog naar park, van zitruimte naar 
bakatelier, van bakatelier naar buurtpark en naai-
atelier…

Net naast de bestaande hoeve bouwen we een 
nieuwe ‘state of the art’ bakoven: het volume leest 
als een archetypisch element van een ovenhuis 
of een uitvergrote schouw. 
Het markeert de historisch geladen doorgang 
tussen abdij en slot, tussen binnen en buiten 
én kondigt tegelijkertijd vernieuwing aan. Dit 
werkatelier met oven en plaats voor beperkt 
aantal cursisten speelt op straffe polen: langs 
de buitenzijde bekleed met Yakisugi (gesmoord 
Larikshout) als knipoog naar oven en knapperige 
brood; langs de binnenzijde smetteloos glanzend 

wit betegeld als een verwijzing naar de bestaande 
kloosterkeukens. 
Een grote vitrine etaleert het ambacht naar buurt 
en bezoeker. Transparantie als merk, net zoals bij 
De Superette of Cru. Hier geen broodverbeteraars 
maar back to the roots: graan, water, desem. Het 
ambacht is zichtbaar, het kneden van het brood 
speelt zich af in de vitrine en de activiteit laadt het 
buurtpark op. 
Planmatig laten we de organisatorische 
elementen van hoeve en bakoven spreken in 
eenvoud en eenduidigheid: een oven, een toog, 
een tafel. 

De bakoven tracht zich met zijn eigen verhaal 
en architectuur te verknopen op de historische 
verhaallijn van de abdij, zonder te willen 
bruskereren. 

SLOTPOORT
Tegenover de bakoven plaatsen we de nieuwe 
slotpoort. Door de introductie van een 
volledig nieuw poortelement kunnen we een 
doorgangsbreedte van 4 meter garanderen, wat 
maakt dat bluswagens zich nu ook achterraan, 
aan de De Geytervleugel kunnen opstellen. 
Met de functie van een nachtbezetting in het 
achterhoofd, is dit een must.
De nieuwe poort is een piece de resistance: 

Ze fungeert als artefact eerder dan als een 
practisch-architectuale oplossing. Ze tracht 
de overgangszone tussen buurt en slot in een 
beleving om te zetten: Even een hapering in tijd, 
even een rimpeling in de journeys. 

De poort zet zich niet langer haaks tussen 
de muren van boerderij en abdij maar maakt 
een gracieuze diagonale beweging. Hierdoor 
boetseert ze de oorspronkelijke harde grens in 
een meer fluide overgangszone. 
Dit onderschrijft de nieuwe doorwaadbaarheid 
tussen slotklooster en buurt, tussen buurtpark en 
moestuin. De grens is er nog wel maar ze is in 
transitie.

De poort is uitgewerkt in een uitgesproken 
hedendaags vormentaal. Ze is én uitdagend 
én efemeer want in open toestand nauwelijks 
aanwezig. 

Met dat ze zich diagonaal ‘opspant’ tussen abdij 
en bakoven en we ze in een spiegelend materiaal 
zien, werkt ze als een peppers ghost en reflecteert 
ze -als ze gesloten is- alle activiteit van de bakoven 
recht het buurtpark in. 
In open toestand, vormt ze de nieuwe “gevel” 
van de gesloten kopse gevel van de abdij: een 
filmische spiegelwand die je op jezelf terugwerpt. 

DE DREMPELLOZE BUURT
DE BAKKERIJ MET BAKOVEN EN SLOTPOORT

STEEKKAART 2
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boven: bakkerij  museumsite Bokrijk - BC architects
onder links: voorbeeld Yakisugi- zwart hout in combinatie met betegelde binnenafwerking
rechts: spiegelend inkomvolume in parklandschap- NaturaFuturaArquitectura

gas

+ 0.10

SCALE 1.150

0m 2m 10m

NIVEAU +0   1:150

01 BAKKERSWINKEL
02 BAKOVEN MET ATELIER
03 OPSLAG 
04 GISTKAMER
05 VERBRUIKRUIMTE GELIJKVLOERS 
06 NAAR VERBRUIKRUIMTE VERDIEPING
07 BAKKERSTERRAS
08 DE SLOTPOORT
09 TUINKAMERS
10 SANITAIR
11 ATELIER-WORKSHOPROOM
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DE DREMPELLOZE BUURT
HET ATELIER EN DE KEUKEN 

ATELIER-WERPLEK- PLUSKEUKEN

We zetten de abdij op scherp. We ontdoen haar van alle 
aanhangsels en bijbouwsels die de kloeke vormen verklutteren 
en vertrekken van een strak lichaam. 

De wirwar aan bijbouwtjes (zonder erfgoedwaarde) aan de 
achterzijde van de waskeuken worden weggedacht. Zo kunnen 
we een gerichte en brede logistieke flow voor de professionele 
keuken organiseren. Mooi meegenomen resultante van deze 
geste is dat hierdoor het wassalon in een vrij veld komt te 
liggen.
Net deze plek is nu al het meest laagdrempelig aangrijpingspunt 
van de hele abdij. Het is het typisch Vlaams “binnenkomen-
langs-de-achterkeuken” voor de hele site, en bij uitbreiding: 
voor de hele buurt. Je voelt je er direct thuis. 

Doordat deze ruimte nu vrij komt te staan, kunnen we haar 
noordflank van eenzelfde reeks raampartijen als haar Zuidzijde 
voorzien. Hierdoor krijgt deze laagdrempelige, down to-earth-
plek een janushouding: van hier uit krijg je zowel lange zichten 
op buurtpark als moestuin. 

Dat maakt haar uniek op de site.
Quasi automatisch neemt ze de functie van werkplek in. Ze 
kan zowel kook- of bakworkshops faciliteren maar evenzeer 
dienen als tijdelijk keramiek- of kinderatelier. Bij grotere 
revenu’s werkt ze als pluskeuken. 
We zien hier een stoere ruimte met ruime werktafel en 
aan beide zijden doorlopende werkvlakken met voldoende 
uitgietbakken, kookelementen, opslagruimte en ingewerkte 
vuilbakken. Zowel aan Noord- als Zuidzijde is er plaats voor 
buitenwerkplekken.

Kortom, dit atelier is polyvalent door positie en vloerpas 
(integraal toegankelijk), afmeting, lichtinval en functionaliteit. 0m 2m 10m

ATELIER 1:75

SCALE 1.500

STEEKKAART 3
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VERDIEPING

11. bestaande circulatieruimte 
12. personeelsruimte met keukentje  
13. aangepast sanitair in bestaand sanitair
14. leslokaal- vergaderruimte 
15. ontspanningsruimte
16. leernissen - leerplekken
17. doorsteek naar klooster
18. abdijlogies
19. nieuwe circulatiekoker met lift
20. bestaande slaapcellen

SCALE 1.150

gas

+ 0.10

SCALE 1.150

DE PROFESSIONELE KEUKEN 
We trekken het niveau van de huidige keuken 
tot de noordgevel door. Dit resulteert in 1 
groot werkoppervlak op dezelfde vloerpas als 
alle ‘genereuze ruimten’ van het slotklooster.
(We passen voor kelners die telkens een 
hoogteverschil van 1.30 meter moeten nemen.) 

Op dit groot vlak wordt de huidige werkkeuken 
volledig gemoderniseerd en richten we twee 
aparte ruimten in: de afwaszone en de koelcel. 
Deze worden, geheel volgens de HACCP 
regelgeving, van mekaar gescheiden door een 
brede gang.

We ontwerpen binnen dit professioneel 
compartiment zo kort mogelijke circulatielijnen: 
- 1 gang verbindt de overdekte laad- en loszone 
met de kloostergang. Halverwege wordt deze 
doorsteek geflankeerd door de nieuwe verticale 
circulatiekoker met lift.
- Er zijn waar kan aparte looplijnen gemaakt 
in functie van een vlotte catering. We voorzien 
een nieuwe directe dienstingang naar het 
naaiatelier, wat maakt dat deze ruimte erg 
geschikt wordt voor revenu’s. 
Ook de bestaande smalle doorgang naar 
het nieuwe terras aan het naaiatelier is nu 
voorbehouden voor catering wat ook hier 
resulteert in een scheiding van bezoekers – en 
cateringflow. 
Tenslotte, het buurtterras aan de Zuidzijde kan 
eveneens worden bediend zonder dat hiervoor 
een andere functie moet worden doorkruist. 

Door de afbraak van de bijgebouwen is er plaats 
gecreëerd voor het stationeren en makkelijk 

DE PERSONEELSRUIMTEN

Comform het ARAB, maken we op de verdieping 
de nodige personeelsruimten. We plaatsen 
ze op het niveau net boven de werkkeuken en 
het atelier, waar momenteel reeds sanitair en 
werkruimten aanwezig zijn. Op de kop plaatsen 
we een degelijke ontspanningsruimte. 

Voor de mensen van het leerhotel is deze 
positie best ideaal want gelegen tussen logies 
en gelijkvloerse ruimten én met gescheiden 
circulatie. 
Bovendien voorzien we op de zolderruimte van 
dit aparte volume de logistieke ruimten voor de 
abdijlogies dus ook hier zetten we in op korte 
looplijnen. 
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laden en lossen (overdekt aflegplateau op 1.30m 
hoogte) van een vracht- of bestelwagen. Deze 
staat op het moment van lossen uit het zicht van 
buurt en bezoek. 
De overdekte inkomtrappartij met laad- en 
loszone werkt als een eenvoudige dockleveller. 
Onder dit aflegplateau voorzien we een 
geventileerde afvalzone met rolcontainers.

Het atelier-op-de-kop kan bij grotere 
evenementen ingezet worden als pluskeuken. 
De verbinding tussen beide ruimte blijft 
ongewijzigd en de uitgebreide werking is 
volledig HACCP conform want gescheiden van 
afvalstromen.

De prachtige historische keuken kan met al 
deze ingrepen (indien gewenst) in de luwte 
van grotere cateringstromen blijven. Is het niet 
beter deze huiselijke maar ook fragiele plek als 
dé keuken van en voor de abdijlogies en het 
leerhotel te beschouwen? 

DE VOORRAADKELDERS
We stellen een no nonsense heringebruikname 
van de grote voorraadkelders voor. De 
ondergrondse ruimten zijn droog, voldoende 
ruim en makkelijk bereikbaar. 
Tuinders en andere leveranciers van het Brugse 
Ommeland kunnen via de buitentoegang hun 
producten vlot leveren. 
De ruimten beschikken over een natuurlijk 
koelvermogen. 
Een (wijn)proeverij kan á l’Italienne worden 
georganiseerd: niet pocherig, wel authentiek, 
tussen de kazen en groenten in..

GELIJKVLOERS

01. atelier- mogelijke pluskeuken 
02. bestaande circulatieruimte  
03. professionele keuken
04. historische keuken 
05. (tijdelijke) loszone
06. personeelsinkom
      met afvalberging eronder
07. afwasruimte
08. koelcel
09. nieuwe circulatiekoker met lift
10. “cateringdoorsteek” naaiatelier
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HET NAAIATELIER

Het naaiatelier is de enige “genereuze ruimte” 
waar we denken op in te moeten grijpen. We 
doen dit omdat enerzijds het ruimtelijk potentieel 
en de “return on investment” er voor het rapen 
liggen en anderzijds omdat het nu doorwaadbare 
landschap & masterplan op dit punt nieuwe 
condities en mogelijkheden creëert. 

De ruimte ligt strategisch in het midden van 
beide customer journeys: 
> Voor de buurt bevindt de plek zich net tussen 
de twee tuinen in, die als (de)compenserende 
vaten werken. 
Na de intensiteit van het nieuwe aangrijpingspunt 
van de buurt met ‘hun bakkerij’ en ‘hun eigen 
workshopruimte’ en ‘hun buurttuin’, volgt de 
luwte van de Mariatuin, over de volledige lengte 
geflankeerd door het naaiatelier. Deze plek vormt 
een cesuur in de journey met tegelijkertijd een 
wijds (maar stil) contactoppervlak tussen slot en 
buurt.
Voor de slotgebruikers/bewoners ligt het atelier 
“aan de andere zijde” van de ingang, het verste 
punt weg, achter de hortus conclusus verscholen. 
Na de intensiteit en spiritualiteit van kerk, refter, 
keuken en binnentuin, vormt de plek ook in deze 
journey een cesuur, een komma.

Het ruimtelijk potentieel wordt momenteel 
onderbenut. De grote raampartijen scheiden 
eerder dan te verbinden. De ruimte is groot en 
met een prachtige lichtinval maar ook hard en 
weinig omzwachtelend. De akoestiek, de vloer, 
het plafond, de grijze kasten, de kleurstelling 
in het algemeen; alles is hard en onderkoeld. 
Alsof het eertijds een zonde was om zich te 
ontspannen..
De ruimte zoekt ook niet echt naar een fysische 
toenadering tot de Mariatuin. 

0m 2m 10m
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SCALE 1.150

STEEKKAART 4

01 HET NAAIATELIER ALS GENEREUZE RUIMTE
02 DE MARIATUIN ALS TERRAS
03 GENEREUS INTEGRALE PLATFORMLIFT
04 NIEUWE CIRCULATIE NAAR DE ABDIJLOGIES (ENKEL  
 NA FASE 1) 
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Dit alles is architecturaal laaghangend fruit dus 
daarmee valt vlot te werken:
Door de nu gesloten raampartijen tot op de 
huidige vloerpas te verlagen ( 30cm) en te 
vervangen door wijds opengaande deuren, wordt 
de ruimte genereus en luchtig. Aansluitende 
trappartijen en een speels rond balkon vormen 
nieuwe inhaakmomenten tussen atelier en 
tuin. (Het balkon fungeert trouwens meteen als 
liftplateau wat het atelier (en de tuin) drempelloos 
en extreem integraal toegankelijk maakt.)

Het naaiatelier krijgt een royale beloopbare 
buitenruimte. Hieraan wordt een meer dense 
groenzone gekoppeld waarin de Lourdesgrot 
haar plaats behoudt. De bestaande border 
wordt gevoelig uitgebreid met een kruidlaag, 
wilde bloemen en interessante (meerstammige) 
struiken. Zo bekomen we een meer gesloten 
introverte groene ruimte als transitiezone tussen 
de meer open boomgaard en moestuin. 
Het kleine paviljoen is nu helemaal ingebed in 
het nieuwe schaduwgroen.

Binnenin stellen we voor om de kleurstelling en 
afwerking grondig aan te pakken en te verzachten. 
Grijs, zwart en wit maakt plaats voor aardetinten 
en textiel waartussen kleurrijke objecten tot hun 
recht komen. De akoestiek wordt flink gedempt. 
De kasten gaan mee op in deze cocon van 
gefilterd licht en groen. De ruimte ademt nu de 
sfeer van een serene orangerie, een ascetische 
witruimte.

De nieuwe slotpoort werkt als ‘verkeerswisselaar’ 
en bepaalt of een activiteit exclusief of eerder 
open is. 

Dit atelier kan zijn oorspronkelijke functie 
hernemen: een plek met goed licht om te naaien, 
te borduren, een tijdelijke residentie voor Claudia 
Jongstra, voor jonge textielontwerpers, voor 
religieus textielonderzoek en restauratie
Als workshopruimte heeft de plek nu ook een 
interessante buitenzone die als ‘messy space’ 
kan fungeren- dat voordeel hebben de andere 
genereuze ruimten niet zo direct.

 Als exporuimte bewijst ze zich nu al omdat ze de 
juiste proporties en lichtkwaliteit heeft en zelfs de 
bestaande kasten als scenografisch displayers 
kunnen worden ingezet. 

Met een gescheiden cateringflow van en naar de 
nieuwe keukens en het m’a tu vu buitenterras, 
is het atelier tevens dé geknipte plek voor een 
bescheiden receptie. Ze verstoort door haar 
ligging niet de stilte van de kloostergang of 
binnentuin, laat staan de sacrale kerkruimte.

Kortom: dit atelier met aansluitende buitenruimte 
is de meest laagdrempelige, praktisch inzetbare, 
performante, versatiele ‘genereuze ruimte’ van 
het slotklooster. 
Ze zet zich op de wip van het buurtgebeuren 
maar behoudt haar plek en voorrechten binnen 
het exclusieve slotparcours.

links : orangerie Egmondpark Brussel
rechts: proefmaquette van Mariatuin & naaiatelier

10
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DE NIEUWE MOESTUINEN MET SERRES

De moestuin vervult verschillende functies 
(productieve plek, meewerkplek, proefplek,...). 
Ze vormt een uithangbord voor het Sint-
Godelieveklooster, en van (stedelijk) innovatief 
én productief tuinieren. 

De ambities voor deze tuin zijn eindeloos. Wij 
gingen uit van volgende basisprincipes: 
Deze zone hoort meer bij het slot en is als 
dusdanig semi-publiekelijk. Omdat dit wel 
de plek is van waaruit het Abijpunt wordt 
bevoorraad, is het een interessante oefening 
om de productie toch zichtbaar te maken. 

Het centrale pad voorzien we daarom als 
publiek toegankelijke zone van waaruit de niet-
toegankelijke veldjes zichtbaar zijn. Punctuele 
bredere zones met zitelementen vormen 
kortstondige verblijfsmomenten in het groter 
geheel. Van hieruit heeft men zicht op de 
moestuin, de serre, bijenhal en de context met 
de kloostergebouwen en tuinmuren. 

Op deze wijze verweven we 2 parcours door 
mekaar : deze van de occasionele bezoeker 
(wanneer de poort open staat en het geheel 
doorwaadbaar is) en deze van de collectieve 
tuinders. Als scheidend element zien we 
bijvoorbeeld een tunnel met perelaren en 
plukfruit.
We geloven in een divers palet van (productief) 
groen. We onderzoeken naast de toepassing van 
(klassieke) gewasvelden ook de toepassing van 
leifruit, eetbare borders, peergangen, eetbare 
heggen die de publieke gang afsluiten,... 

De invulling van de gewasvakken werd zeer 
gevoelsmatig ingevuld. Dit ontwerp wil in de 
eerste plaats inspireren, de mogelijkheden 
tonen (medicinale tuin, snoeptuin, 
productieveld, kruidentuin, Belgische eetbare 
border, verhoogde plantvakken (inclusieve 
meewerktuin), bloementuin, etc. 
De lopend studies van oa Foodlab kunnen 
moeiteloos ingekanteld worden in dit ontwerp.

STEEKKAART 5

The Cotswolds Gardens in Banks Fee - VK
boven: perelaren-tunnel

01 CENTRAAL SEMI PUBLIEK PAD / PEERGANG
02 ONTMOETINGSPLEK
03 NIEUWE SERRES
04 PORTIEK AAN KAPELLETJE
05 BIJENHAL
06 PLANTVAKKEN COLLECTIEVE STADSLANDBOUW
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Kloostertuin met portiekstructuur in Maarssen- Nederlang
Dom Hans Van Der Laan

0m 2m 10m

NIVEAU +0   1:200

SERRE

De toevoeging van een serre van 150m2 
verhoogt de mogelijkheden van de moestuin 
gevoelig (verlenging van groeiseizoen, grotere 
keuze van toegepaste soorten (cf. tomaten), 
overdekte workshops, buitenkeuken, etc…). 
De serre veruitwendigt zich als een overhoekse 
verlenging van het huidige bijenkorfschuurtje. 
Dom Hans Van Der Laan indachtig, plaatsen 
we een ritme van bakstenen portieken voor 
de kopse muur. Tussen de scheidingsmuur 
en nieuwe portiekstructuur plaatsen we langs 
beide zijden wandserres. De portiek vormt het 
bindend element. Ter hoogte van de kleine 
buitenkapel loopt enkel de portiekstructuur 
door. Op deze wijze wordt de ruimte voor de kapel 
een onverwacht omzoomde bezinningsplek 
met zitbank, licht verscholen van de rest. 

De serres hebben een no-nonsense 
functionaliteit. Buiten de plantbakken voorzien 
we hier ook de minimale functies voor de 
landbewerkers. Helemaal links vind je een 
zone met laarzenwas, lockers, wastroggen 
en sanitair. Ergens halverwege pinpoint een 
kitchenette een rustruimte voor wie op de akker 
werkt. Of wordt er hier ook occasioneel gekookt 
met de groenten van den hof? Alle functies 
staan onder eenzelfde serredak.  

De bijenkorven worden licht (en traag) iets naar 
voren geschoven en kunnen ingezet worden 
wanneer de serregewassen bevrucht moeten 
worden.

01. meditatieve ruimte voor kapelletje
02. sanitair & wastroggen & lockers
03. serre met plantbakken en keukentje
04. 2de deel van serre
05. bijenlogies
06. plantvakken omzoomd met peergangen, 

The Cotswolds Gardens in Banks Fee - VK
boven: perelaren-tunnel
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DE INTEGRALE DUURZAAMHEIDS-UPGRADE

ZELFREDZAAMHEID
Deze steekkaart behandelt duurzaamheid, niet 
als een vrij invulbaar containerbegrip maar als 
de belangrijkste beslissing om nu te nemen, 
voor al de andere keuzes en verlanglijsten die 
nog zullen komen. 

Nu de bewoners vertrokken zijn, blijft de leegte 
achter maar de verbanden tussen de dingen 
zijn wel gebleven, althans voorlopig nog.
De zelfredzaamheid lezen we als de belangrijkste 
kracht doorheen het complex. 
Zelfredzaamheid is wat alles samenbrengt, 
in verhouding plaatst en daardoor betekenis 
geeft: de ommuurde site, haar gebouwen, 
de uitrusting, inboedel, artefacten en de 
verdwenen bewoners. 
Zelfredzaamheid als gevolg van de keuze om 
met een afgebakende groep het wereldlijke te 
begrijpen vanuit het spirituele. 
Zelfvoorzienend zijn betekent dat je je bewust 
bent van je eigen noden en dat je je leven, 
samen met anderen, zo organiseert dat er 
een natuurlijk evenwicht komt tussen wat je 
neemt en geeft, wat je doet en terugkrijgt, 
ongedwongen, in evenwicht en in stilte.
We willen deze kracht, boven alle beslissingen 
heen, blijvend laten doorwerken: Een holistische 
visie op duurzaamheid.

Langs een kant heb je het comfort van de 
bezoekers, bewoners en ondernemers, langs 
de andere kant heb je het erfgoed met haar 
eigen specifieke comfortvraag. Dit bouwkundig 
en roerend erfgoed vraagt een minimaal 
stabiele klimatologische conditie (16°c en traag 
fluctuerende RV). Pas als aan deze ‘bewarende 
voorwaarde’ voldaan wordt, is het erfgoed klaar 
om meerdere invullingen in ruimte en tijd aan 
te kunnen. 

De tijd is nu. 20.000L stookolie/2 maanden 
verbranden is maatschappelijk onverantwoord.
We zetten dan ook een substantieel deel van 
het startkapitaal in om de site haar energetisch 
evenwicht te geven waardoor ze geen ‘last‘ voor 
de samenleving wordt. Deze zelfvoorzienende 
zelfstandigheid is er altijd geweest en willen we 
respecteren. We zien deze sine-que-non-keuze 
dan ook als uitgesproken conceptueel, eerder 
dan installatietechnisch- of pragmatisch. Deze 
keuze toont aan dat we het als samenleving 
ernstig menen, ook met erfgoed. 

De aanwezig gasinstallaties kunnen 
systematisch uitgefaseerd worden. Enkel de 
bakoven blijft gasgestookt. Als energiebron 
stellen we warmtepomptechnologie voor. 
De site heeft haar schaalvoordeel mee om 
zelfbedruipend te zijn. Een eerste doorrekening 
leert dat een volledig geïnstalleerd vermogen 
van ong 900kW vereist zal zijn om de volledige 
site te verwarmen.
In de eerste fase voorzien we 450kW aan 
geothermie. Dit komt neer op ongeveer 70  
boringen van 150m diep ter hoogte van de 
buurttuin uitgevoerd. Het boorgrid van 8m 
ritmeert de verdere aanplantingen van bomen 
die zo mee ‘getuigen’ van een energietransitie. 
De collectorruimtes en technische installatie 
voorzien we in de kelders onder het naaiatelier.

PLAN VAN AANPAK ENERGIETRANSITIE
Een beoveld leg je echter niet gefaseerd aan. 
De installatiekosten en werfimpact nopen 
tot een éénmalige actie, in het begin van het 
transitieproces en als basis voor de toekomst. 
Je boort dus te veel in verhouding tot de 
eerste jaren, maar als oprechte attitude én 
publieke responsabilisering is het wel de juiste 
investering. 

Ook voor de toekomstige exploitanten is het 
energievraagstuk alvast een zorg en grote 
kost minder. Het volstaat om per deelproject 
de hydraulische koppeling met een eigen 
warmtepompen te realiseren en de energie kan 
verder verdeeld worden. 

Daarnaast voorzien we   een  faseerbare 
uitbreiding met bijkomende 450kW door 
middel van lucht/water warmtepompen. 
Deze warmtepompen kunnen volgens 
gevraagd vermogen geïnstalleerd worden, 
zonder bijkomende bouwkundige ingrepen. 
We voorzien een afgeschermde (visueel en 
akoestisch) bovendakse opstelling thv de 
zijvleugel aan de oostzijde, ter hoogte van de 
logistieke ruimte van het leerhotel.  
 
Deze installatie vergt wel de bouw van een  
middenspanningscabine en een verdeling 
in aparte tellers per verbruiker. Deze cabine 
dient pas geïnstalleerd eenmaal de vermogens 
oplopen, dus na fase 1.

Warmtepompinstallaties renderen het best op 
lage temperaturen. Het is dus van belang de 
warmteverliezen bouwkundig aan te pakken: 
isolatie van daken (sarking concept) en 
schrijnwerken (restauratie + achterzetramen), 
luchtdichtheid verhogen.
We voorzien deze ingrepen  reeds in fase 
1 voor de westvleugel (kerk), volledige 
zuidvleugel en de pandgang. De andere delen 
worden gefaseerd aangepakt en per deel dat 
geherwaardeerd wordt. 

De warmteafgifte in de genereuze ruimten 
worden per ruimte geëvalueerd. Waar 
energetisch mogelijk kunnen de gietijzeren 
radiatoren behouden blijven.

CIRCULARITEIT 
Als ontwerpteam geloven we dat duurzaamheid 
zeer breed kan gaan. In elk project zoeken we naar 
de juiste balans tussen keuzes en hun impact 
op mensen, het milieu en middelen – de 3P’s: 
Planet (ecologische duurzaamheid), People 
(sociale duurzaamheid), Profit (economische 
duurzaamheid). Hiernaast beschouwen we, 
volgens een circulair denken, de site als een 
mogelijke bron aan materialen. Tijdens het 
ontwerpproces en de daarop volgende stappen 
wordt gezocht naar een geschikte balans 
tussen deze duurzaamheidswaarden, de noden 
en wensen, en het beschikbare budget. 

We beperken daarom de afbraak tot een strikt 
minimum. Afbraakmateriaal wordt gescheiden 
geëvalueerd op recuppotentieel. Zo kunnen 
de gevelbakstenen hebruikt worden voor de 
portiekstructuur van de nieuwe serres.

Nieuwbouw wordt circulair bedacht. 
De nieuwe ingrepen zijn qua schaal beperkt 
en qua locatie zorgvuldig geselecteerd om een 
maximaal functioneel en ruimtelijk rendement 
te bereiken.
De constructies worden gemonteerd, de 
bekledingen en afwerkingen zijn herbruik-of 
recyclebaar. De materialen zijn primair-basic, 
onbehandeld waar mogelijk en zullen natuurlijk 
verouderen. We vermijden alle plastic en gaan 
voor kws-arm. 

ONDERGRONDS GAAN
We beperken de grond-ingrepen ter hoogte 
van de moestuin tot een minimum: 1 
nieuwe serreconstructie tegen de kopse 
tuinmuur aan en 1 ondiepe wapening voor de 
brandweerstelplaats.
De buurttuin daarentegen zal meer in zijn 
geheel ondiep (max1m) verstoord worden ten 
gevolge van de aanleg van het beoveld. 
Dit  grijpen we meteen aan om alle noodzakelijke 
rioleringen en nutsleidingen futureproof 
meegaand te realiseren zodat de groenaanleg 
daarna duurzaam uitgevoerd kan worden.  

Alle grijze waters worden centraal opgevangen 
en gezuiverd voor herbruik in sanitaire 
spoelinstallaties. We voorzien een nieuwe 
moerriool waarop gefaseerd aangesloten kan 
worden. Deze investering is deel van de eerste 
fase. 

Alle hemelwater afkomstig van daken, 
wordt opgevangen in bouwkundige  
hemelwaterputten, gedimensioneerd in functie 
van intensief herbruik in de verschillende tuinen 
(irrigatie, besproeiing) & droogtebestendig. 
Alle hemelwater dat op verhardingen valt, 
infiltreert in de aanpalende groenzones. 
Doel is om alle hemelwater op de site te houden 
en de openbare afvoerriolen niet verder te 
belasten. Deze investering is deel van de eerste 
fase.

Alle nutsleidingen worden herbekeken 
en ondergronds gebundeld in functie van 
gefaseerde (her)aansluitingen.

STEEKKAART 6
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INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID
Integrale toegankelijkheid is een conditio sine 
qua non. Een spannende uitdaging voor een 
slotabdij die op veel plaatsen labyrintisch & 
escheriaans vergroeid is.

De aanpak om alle publieke ruimten integraal 
toegankelijk te maken, is tweeledig:
 
1. Uitvlakken:  bij  hoogteverschillen met 
meerder optredes wordt onderzocht of de 
aanpassing van de vloerpas soelaas biedt. 
Deze aanpak geeft voordelen met betrekking 
tot het draagvermogen van de vloeren, 
de brandveiligheid (compartimentering), 
de akoestische scheiding (lucht en 
contactgeluiden) én het verloop van nieuwe 
technieken in een mogelijks plenum. 
We passen dit principe toe op de verdiepingen 
van de DeGeyter vleugels. Met één ingreep 
worden bovenstaande kwaliteiten toegevoegd 
(noodzakelijk ifv de geplande abdijlogies) 
én komt zowel de noord- als zuidvleugel op 
eenzelfde vloerpas te liggen. 
Dit geeft als bijkomend voordeel dat 1 nieuwe 
lift volstaat om al de verdiepingen van de 
hoofdvleugels van de abdij te bedienen. 
Ook ter hoogte van de keuken wordt een 
functionele nivellering doorgevoerd zodat 
keuken en circulatie op eenzelfde vloerpas 
komen. 

2. Optillen: op 4 plaatsen worden hulpmiddelen 
ingezet: 2 platformliften - waarvan 1 
geintegreerd in een heus balkon (naaiatelier) 
en 2 gewone liften.
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aanleg 450 kw beoveld

bouwkundige hemelwaterput onder 
nieuw terras

zuivering grijze waters

nieuw tracé van nutsleidingen

technische ruimten in bestaande 
kelders
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SNEDE DOOR OOSTVLEUGEL 
MET NAAIATELIER & ABDIJLOGIES

vernieuwd sarking dakvlak

nieuwe erker - zijde Mariatuin

plateaulift/balkon 
aan naaiatelier

kelder opstelling technieken bouwkundig hemelwaterreservoir

nieuwe vloerplaat / beton 200mm 
tss stalen balken HEB300 hoh 320cm 

(REI60)

verhoogde vloer op bestaande vloerplaat 
(REI60) met technisch plenum ifv logies 

en gelijkvloerse ruimtes
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Voor het inhoudelijk ontwerp van het onthaal en 
de visitors journey hebben we ‘geklankbord’ met 
Jelke Stoop van het museaal Ontwerpbureau 
Bailleul. 

Het ontwerp van de onthaalruimte start vanuit een 
suggestieve collage van het kabinet van Kardinaal 
Brandenburg dat op de ontvangstruimte wordt 
gelegd. Het toont de man aan zijn tafel met een 
leeg zitbankje ernaast. Die lege zitbank is een 
uitnodiging. Het staat niet tegenover hem, maar 
naast hem, in zijn onmiddellijke nabijheid. 
De vogels, leeuw en artefacten rondom hem 
doen gewoon hun ding en zo ook de bezoeker. 
Kom binnen, zet u erbij.

Dit is een huis en bezoek dient gul en persoonlijk 
ontvangen. We ontwerpen niet de zoveelste 
onthaalbalie van een typisch bezoekerscentrum 
met folders langs de voorzijde en ingewerkte 

led schermen. We passen ook voor een 
geautomatiseerd onthaal. Hier heerst geen haast. 
Word er maar aan gewoon. Decompresseer uzelf!

Op dit punt start de visitors journey van 
genodigden, (tijdelijke) bewoners en slotgasten.
We ontleden deze journey volgens de vijf E’s 

De E van “Entry” start bij het indrukken van de 
bel, de opengaande deur, de begeleiding naar 
het tafelgesprek, de geur van geboend hout, de 
portretten die je aanstaren, de dingen op de tafel, 
het gedempte licht. Een beetje raar, dat wel.
Bezoek zet zich naast de onthaalmedewerker, 
ellebogen op tafel. 

“Mevrouw, Mijnheer, hebt u het makkelijk 
gevonden? Hebt u nog andere bagage? Hebt u 
uw reserveringsbewijs bij? Wachten we nog even 
op de rest van de groep? “

Het voordeel van deze opstelling is dat je 1 
enkele persoon maar ook een groep van 17 kan 
ontvangen. Allemaal rond dezelfde tafel voor een 
eenvoudig gesprek.

De E van Engage begint bij de inhoudelijke info 
die de onthaalmedewerker je geeft:
De Orde der dingen wordt geduid,
Objecten/artefacten op tafel worden kort 
toegelicht, 
Praktische huisregels worden uitgelegd: waar je 
je jas kwijt kan, hoe je de weg naar de nieuwe 
expo vindt, hoe je naar de kerk kan, waar welk 
werk hangt maar ook wat er in de moestuin staat 
te gebeuren. 

Ook het stilteparcours wordt aangeduid op een 
plattegrond. En dat je zeker in dit complex wel 
even verloren loopt maar altijd terecht komt...

SLOTPARCOURS
ONTHAAL, VESTIAIRE, VISITORS JOURNEY 

STEEKKAART 7
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links: oorspronkelijk traliehek met doorgeefrol
midden:
rechts: “Catherine’s Room” video-installatie - Bill Viola

Je wordt vervolgens meegenomen naar het 
geherintroduceerde claustrum en krijgt een 
scenografische inkijk in het kleine salon. 
Hier neemt de museaograaf over. Een pepper 
ghost met de vorige bewoners? Een intro in de 
gebarentaal? Een wunderkammer? Een Bill Viola 
installatie?

Volgende stap is het betreden van het slotklooster 
door de grote deur. 
Van hieraf ben je aan jezelf en de stilte 
overgeleverd, van hieraf moet je gaan. 

Eerste halte is de vestiaire, praktisch ingericht 
en het aanknooppunt met de administratie van 
de Residentmakers die op de eerste verdieping 
huizen. 

Tweede halte is -mits begeleiding- een bezoek aan 
de schatkamer. Dit is deel van de museografie.

Derde halte is de pandgang. 
Deze fungeert als een zelforganiserend systeem 
die alle flows van het slotklooster opneemt en laat 
ronddraaien; Een architecturale weesgegroetje, 
een paternoster. 
Het tollen rond de binnentuin, het hoeken maken 
en (ver)dwalen, we zien het als een handig 
‘instrument’ om je te vertragen en te verstillen. Bij 
elke overhoekse beweging laat je de buitenwereld 
net iets meer achter je. 

Deze logica indachtig, zoeken we voor de visitors 
journey van de slotbezoekers/bewoners niet naar 
de kortste verbindingen maar naar de meest 
serene, scenografische. 

Daarom leggen we de nieuwe hoofdcirculatie 
naar de abdijlogies/studiolo’s diagonaal ten 
opzichte van de start van het parcours. Zodat je 
kan chambreren voor je je kamer betreedt.

Vanuit de centrifugale beweging van de 
kloostergang is het mogelijk om altijd weg te 
draaien; een kamer of refter in, naar de binnentuin 
of de trap op, de stilte in.

De E van Exit leidt de slotbezoeker uiteindelijk 
naar het authentieke en alledaagse van het Brugs 
buurtpark en dus niet terug naar het onthaal. 
Je verlaat het slot via de groene idyllische 
buitenruimte, waar het onderscheid tussen 
globals en locals, internen en externen, focus en 
dwalen verdwijnt. Allemaal mens! 

De E van Extend start in het buurtpark dat je 
weliswaar terug naar het wereldlijke brengt maar 
wel de abdij-ervaring verlengd, rekt en in het 
geheugen grift; Een idylle met de geur van krokant 
brood, een terrasje, een visite aan de abdijwinkel 
waar je zaaigoed koopt ‘voor in onze eigen hof’.
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NIVEAU +0   1:15001. nieuwe ontvangstruimte - kabinet
02. traliehek + museale invulling 
03. vestiaire  met balie
04. trap naar ruimte Residentmakers
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HORTUS CONCLUSUS

De Hortus Conclusus als gedetailleerde rusttuin
We herzien de binnentuin met behoud van 
de bronput en enkele grote snoeivormen. 
Traditionele elementen zoals de kruisvorm, de 
aanwezigheid van water en soortenkeuze die 
onder meer refereren naar het religieuze worden 
integraal vertaald. Op een meer hedendaagse 
manier wordt alles in detail herdacht en ingevuld 
met belevingsvolle vegetatie. Seizoenale kleuren, 
geur en textuur worden van zeer nabij ervaren 
door een patroon van informele paadjes, 
waardoor een gevoel van volledige verbondenheid 
en doorwaadbaarheid ontstaat.

De tuin toont intiemer, je kan er schuilen zonder 
te worden opgemerkt, in alle rust.

STEEKKAART 8
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 DE ABDIJLOGIES & HET LEERHOTEL

STEEKKAART 9

Zoals in de intro aangehaald, handelt de opdracht 
ons inziens eerder rond de schaal van een studiolo 
en- aan de andere kant van het spectrum - deze 
van een weids en divers landschap:

- De studiolo met zijn interieurschaal, als metafoor 
voor het enten van nieuw individuele leven binnen 
de gemeenschap (het ik); 
- Het landschap – de cirkels van tuinen-  als 
metafoor voor het nieuwe collectieve leven (de 
wij). 

Het huis – de architectuurschaal bij uitstek- is er 
immers al, gaaf en af en ongenaakbaar robuust. 
Het huis telt netjes 1 keuken, 1 kerk, 1 zolder, 1 
refter, 1 kelder, 1 onthaal... 
Toegegeven, het is een groot huis, de wandeling 
van keuken naar slaapcel is langer dan in 
een doorsnee woonst maar dit vormt dan ook 
de grondslag van een bewuste strategie van 
onthaasting en contemplatie, dé genius loci van 
deze plek.

De olifant in de ruimte
“Religieus erfgoed herbestemmen gaat niet enkel 
om verbouwen, zelfs niet in de eerste plaats 
om materiële ingrepen. De genius loci van een 
abdij behelst ook alle immateriële aspecten 
die even goed herbestemd of geinterpreteerd 
en geactualiseerd kunnen worden... Een 
organisatievorm zoals het kapittel, een relatie met 
de buurt, een stabiel economisch model kunnen 
eveneens de herbestemming inspireren. ..De 
herbestemming van de abdij moet levensvatbaar 
zijn en dus over voldoende terugkerende, 
financiële middelen kunnen beschikken. Dit kan 

perfect binnen een Benedictijnse perspectief 
zoals ook Rik Donckels aantoont in zijn boek De 
regel van Benedictus & KMO’s. We associëren 
deze herbestemming met het Donut model* waar 
het economische, het sociale en het ecologische 
samen gaan in een ‘stabiel’ model”. 
Uit projectbundel van deze Open Oproep :“Genius 
Loci _Onderzoek naar de ziel van de plek van de 
Benedictinessenabdij Sint-Godelieve te Brugge – 
Sien 2021”

* De  Donuteconomie is een economisch model 
dat economische welvaart meet door te kijken naar 
de realisatie van een sociaal fundament zonder 
het overschrijden van ecologische plafonds. 
Simpel gezegd is het doel om de behoeftes van 
iedereen te realiseren binnen de draagkracht van 
de Aarde. (cfr Wikipedia)

De miniatuurontwerpjes van de verschillende 
abdijlogies vormen ‘genau’ uitgewerkte 
architectuurvoorstellen op schaal van een meubel. 
De logies zijn ontworpen als ascetische studiolo’s 
die zich veelal autonoom in een ruimte zetten naar 
analogie met de bestaande slaapcellen. Hoewel 
ascetisch en minimalistisch zijn ze geschikt voor 
(kortere of langere) bewoning. Ze nemen afstand 
van het alledaagse en sturen aan tot zelfreflectie. 
Ze zijn niet doorsnee of Brugs. Er is geen TV of 
minibar. Misschien zijn ze nog wel het meest 
“Benedictijns”.
Ontdaan van materiele luxe, baden ze in de 
mentale luxe van de stilte van de plek. 

Hoe ver moet u rijden vooraleer het echt stil 
wordt? 

“ Op 31 december 2021 waren er bijna 122.000 
Belgen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt 
door een burn-out of depressie. Het grootste deel 
van deze groep lijdt aan een depressie: meer dan 
78.000 mensen. Hun aantal stijgt ook het snelst 
(+42 procent, tegenover +33 procent bij de burn-
outs Mentale problemen zorgen met een aandeel 
van haast 37% de hoofdoorzaak van de langdurig 
ziek zijn” 
persbureau Belga

We zien de verzameling van abdijlogies als een 
Asulon, een refuge, een verblijf met als tagline 
“reculer pour mieux sauter”. Er zijn geen aparte 
lounges of bars of nevenfuncties buiten deze 
die nu al voorhanden zijn in het klooster. Zonder 
de rest van deze gemeenschappelijkheid, 
functioneert dit programma-onderdeel niet. Pars 
pro toto. 
De gemeenschappelijke ruimten tussen de logies 
in spiegelen zich dan ook aan de bestaande 
historische (of historiserende) gang tussen de 
oude cellen in: we kopieren zonder gêne dezelfde 
breedte, dezelfde verhoudingen, dezelfde lichtinval 
en materialisatie maar met implementatie van de 
harde parameters van brand, toegankelijkheid.
Hierdoor wordt instant duidelijk dat het hier 
over een transsignificatie van erfgoed gaat: 
de herbestemming met abdijlogies wordt 
gemindmapped met het leven en terugtrekken 
van de Benedictinessen. 
Dit alles gebeurt dan ook vanuit eenzelfde 
drijfveer: de buitenwereld buiten houden en zich 
overgeven aan stilte in de hoop rust te vinden. Il 
faut cultiver son jardin, zei Candide, en hij ging 
tuinieren. Zoiets. 

INTRO

STUDIOLO

° voorbeeld transsignificatie

links: Sint Godelieveklooster - detail
rechts: Catherine’s Room / installatie van Bill  
Viola met als inspiratie de schilderijen van Andrea 
Di Bartolo over Caterina Van Siena
Deze sfeer trachten we mee te nemen in het 
ontwerp van de logies

Een studiolo is een ‘uitvinding’ van de Renaissance 
en een frequent terugkerende typologie aan 
het Italiaanse Hof. Het is een klein privévertrek 
in een paleis, een persoonlijk heiligdom voor 
contemplatie en studie voor een gepriviligeerde 
gast. Het behoort slechts 1 persoon toe en is 
een zo perfect mogelijke ruimtelijke vertaling van 
diens idealen. In een studiolo voert men innerlijke 
monologen – in absentia - men leest, schrijft 
brieven, verdiept zich in kunst en mediteert.

18
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ABDIJLOGIES

NIVEAU +1

58a

58

SCALE 1.200

NIVEAU +2

SCALE 1.200

0m 2m 10m

1:200

01. studiolo type 1
02. studiolo type 2
03. studiolo type 3
04. nieuwe circulatiekoker met lift
05. doorsteek naar oorspronkelijke slaapcellen
      nu in te richten als studiekamers
06. doorsteek naar grote meditatieve ruimte

PLANOPBOUW

In de noord- en oostvleugels voorzien we 10 logies 
op de eerste verdieping en 8 onderdaks. 
De nieuwe circulatiekoker (lift+trap) en de 
bestaande trap (glv>+1)- die tot  de zolderruimte 
wordt doorgetrokken- ontsluiten beide vleugels 
in tegenovergestelde hoeken. De gelijkvloerse 
pandgang verbindt beide circulaties in een 
’voortdurende loop’ zodat je altijd kunt blijven 
kiezen welke richting je wil uitgaan bv als je de 
andere wil mijden. 

De planopbouw is even strak-eenduidig als de 
historische slaapcellen in de zuidvleugel: een 
centrale gang met aan beide zijden of eenzijdig (ifv 
breedte van de vleugel) de logies.
De uniforme ritmering van de cellen is 
een herkenbaar patroon dat staat voor de 
gemeenschapszin en verbondenheid in gelijkheid. 
De uitwerking van de cellen differentieert enkel ifv 
de ligging (verdieping of onderdaks) en beschikbare 
breedte. 

Enkel aan de oostgevel worden nieuwe dakerkers 
toegevoegd. Zijde hortus conclusus blijft het 
aanzicht van het gevel-en dakenlandschap 
ongewijzigd op de toevoeging van kleinere stalend 
dakvlakramen naar historisch model na.

De idee om de bestaande slaapcellen als aparte 
studieruimtes aan te bieden wordt weerhouden.

+2  

+1
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SCALE 1.150

STUDIOLO  1

Dit type studiolo is gelegen op de eerste verdieping 
aan de zijde van de binnentuin. De ruimte heeft 
een bedstee met aansluitende natte zone. 
Een lage kast kan langere verblijvers faciliteren

Deze studiolo is een vertaling van de studiolo van 
Sint Hïeronimus naar een schilderij van Antonello 
da Messina (1474)
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SCALE 1.150

STUDIOLO  2

STUDIOLO  3

Dit type studiolo is gelegen op de tweede verdieping 
aan de oostzijde. De zolderruimte wordt gezien als 
een doorlopend vlak met schuifdeuren (een dojo?).
In deze versie werd nog geen erker voorzien maar in 
het finale voorstel zijn erkers toegevoegd. 

Elke abdijlogie krijgt een focus op een stukje roerend 
erfgoed van de abdij. 

PS: De aansluitende zolderruimte boven de 
bestaande slaapcellen met mooie spantstructuur 
zien we als een lege meditatieruimte. 
De tatami-vloer van de abdijlogies wordt 
doorgetrokken. Deze ruimte wordt door toevoeging 
van de lift integraal toegankelijk

Een 3de bestudeerde studiolo is gelegen op de 
zolderverdieping aan de noordzijde. Het is de 
kleinste logie, getypeerd door ingewerkte bedstee. 
Deze studiolo bevindt zich in het historisch 
gedeelte én aan de zijde van de binnentuin. 
Hier dient verder onderzocht of met stalen 
dakvlakramen licht kan worden binnengetrokken. 
Zoniet is deze versie geen optie.
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Dakbedekking
Het zadeldak dat het huis beschut van wind en weer is be-
kleed met rode Vlaamse gegolfde dakpannen zonder sluiting. 
Hetzelfde verhaal kan verteld worden voor de dakkapel die 
zich aan de westgevel bevindt. De nokaansluiting is afge-
werkt met halfronde nokpannen, gelegd in mortel. Lokaal zijn 
er in de dakgevel, alsook bij de nokpannen, enkele pannen 
grijs gekleurd, maar dit in de mate dat het binnen zijn ge-
heel amper op te merken valt. Tegen de oostgevel sluit een 
lager gelegen zinken roevendak aan dat zich verder uitreikt 
over de aangelegen bijgebouwen. Aan de overkapping naar 
de meer zuid gelegen koer vinden we ook een kunststoffen 
koepel terug. 

PATHOLOGIE 
 - verspreid zijn gele korstmossen aanwezig
 - de onderdakplaten zijn mogelijks asbesthoudend
 - het zinken roevendak is licht gecorrodeerd. 

Dakdoorbrekingen
Het dakpannen zadeldak wordt onderbroken door een in bak-
steenmetselwerk opgetrokken dakkapel aan de westgevel. 

1. 

Deze volgt parallel uit de buitenmuur. De zijmuren van de 
dakkapel vertonen een verticaal opdelende bouwnaad. In 
het oostelijk dakvlak bevinden zich twee metalen steekraam-
pjes. Aan het roevendak bevinden zich twee patio’s die het 
dak onderbreken, welke grenzen aan de achtergevel van 
het hoofdvolume.  

PATHOLOGIE
 - Het metaal van de dakvensters is roestig.  

Dakaansluitingen 
De dakaansluiting met de dakkapel is gerealiseerd met loden 
slabben. Ditzelfde principe is uitgevoerd bij de aansluiting 
met de noorderbuur van huis nummer 43, alsook met de 
zijgevel van het deel van de abdij met hoofdinkom aan de 
zuidzijde. De schoorsteen, centraal op het zadeldak heeft  
een dakaansluiting uit loden slabben. Bij het roeven dak aan 
de oostzijde wordt opnieuw gebruik gemaakt van een loden 
aansluiting tussen het plat dak en de aangrenzende gevels.

1.   Overzicht van de 
volledige westgevel 
van de abdij langs de 
Boeveriestraat met 
aanduiding van het Huis 
nummer 43.

2.   Westelijk dakvlak van 
nr. 43 met dakkapel.
3.   Oostelijk plat dak, 
met dakkoepel, dat 
de ontvangstruimte 
overdekt.

2. 3. 

zie geveltekening met aanduiding schadebeeld op p.page 23 ter verduidelijking bij onderstaande beschrijving
Westvleugel - Boeveriestraat 43 - Conciërgewoning

 
HET HUIS VAN DE HUISBEWAARDER

In 1927 nog voor het gemak het “huisje van de knecht” genoemd, voorzien 
we op dezelfde plek en binnen de huidige constellatie van het historisch 
voorhuis en de moderne achterbouw de gelijkvloerse woonst van de 
huisbewaarder. Deze functie -die niet is opgelegd- lijkt ons fundamenteel 
voor de werking en het harmonisch voortleven van de abdij en dit om 
meerdere redenen.

Pragmatisch
De abdij is een doolhof. Je geraakt makkelijk en op meerdere plaatsen 
gedesoriënteerd en hebt enkele bezoeken nodig om enige mental 
mapping te verwerven. 
Een ervaren huisbewaarder die alle hoeken van de kamer kent, is een 
ontzettende meerwaarde. 
De abdij heeft historische deuren met historische sleutels en komt met 
een behoorlijke gebruiksaanwijzing. Het beheer kan niet “vanop afstand” 
of via badge. Iemand moet de sleutels bewaren en het sleutelplan uit 
zijn/haar broekzak kennen.

Paradiso Perduto
Wat de abdij voor buitenstaanders aantrekkelijk maakt, is haar conservatie 
als huis en niet haar (mogelijke) omvorming tot of uitstraling van een 
museum. De ziel zit nog in de fles; Alsof morgen ‘de boel’ terug in gang 
kan worden getrokken. 
Je voelt hierdoor geen afstand tot het (vergane) abdijleven. Je ervaart wel 
een lichte schroom, een voyeuristische kick als je als bezoeker in ‘hun’ 
huis rondwandelt. Dat van Sabine en Hermine en ..
Dat is de kracht van deze plek. Niet de zoveelste kijkkast met porselein 
naast de zoveelste kijkkast met relikwieën. God behoedt ons. Zulke 
aanpak is niet genereus maar generisch.

Het beheren en beheersen van dit volle en merkwaardig volledig huis 
vraagt om een meer doorgedreven bezieling én management dan 
eender welke abdij-omgevormd-tot-museum. Voor het management van 
residenten en exploitanten heb je goede Residentmakers nodig, 
voor de bezieling heb je een goede 24/24 Huisbewaarder nodig,

Planopbouw
De woonst van netto 105 m2 is momenteel voor een koppel ontworpen. 
Ze beschikt over een kleine logeerkamer of aparte bureauruimte. De twee 
bestaande patio’s -in dit ontwerp omgevormd tot Japans aanvoelende 
binnentuintjes- zijn handig meegenomen voor sfeer en lichttoetreding. 

Aan de kleinste patio plaatsen we de slaapkamer die hiermee (akoestische) 
afstand neemt van de dynamische Bouveriestraat. De leefruimte plaatsen 
we in het achtervolume met wijds zicht op de tuin. In de 40m2 open living 
veranderen we de ramen naar genereuze terrasdeuren. De privacy wordt 
gewaarborgd door de gesloten kopse muur richting abdij. 

Flow
De huisbewaarder leeft op een draaischijf. Hij/zij heeft een 
gemeenschappelijke inkom aan de Bouveriestraat. In een ideaal scenario 
huizen boven hem (in de inspirerende werkplekken- zie steekkaart 11) 
de Residentmakers. Zo blijft het management goed gekoppeld en is een 
vlotte communicatie gewaarborgd. 
De huisbewaarder kan vanuit de woonst via de grotere patio vlot de 
achterinkom van de abdij bereiken en van hieruit direct naar onthaal en 
kloostergang. 
Aan de achterzijde blijft een derde en bestaande inkom behouden met 
een snelle link naar moes- en Mariatuin. Vanuit de leefruimte heeft hij/zij 
zicht op iedere beweging van en naar de collectieve tuinen. 
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1:15001 INKOM HUISBEWAARDER EN  
 RESIDENTMAKERS
02 PRIVE HAL HUISBEWAARDER
03 LEEFRUIMTES
04 TUINTERRAS
05 PRIVEBURO - LOGEERKAMER
06 SLAAPKAMER
07 PATIO
08 DRESSING
09 BADKAMER
10 NIEUWE LIFT
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DE WERKPLEKKEN (VAN DE RESIDENTMAKERS)

Binnen dit masterplan voorzien we 2 locaties 
voor inspirerende werkplekken/ coworking/ 
atelierruimten. Ze beschikken beiden over een 
aparte entrée die volledig los kan staat van de 
abdijwerking of het buurtgebeuren. Dat geeft 
de gebruikers een maximale autonomie, wat 
een meerwaarde is bij een onderverhuring of 
exploitatie binnen dit complexe geheel.

De werkplekken aan de Boeveriestraat 43 
delen een gemeenschappelijke inkompartij 
met de huisbewaarder – zie steekkaart 10 -. De 
werkruimten zelf zijn volledig gesitueerd op de 
eerste verdieping. Door een verbreding van het 
oorspronkelijke halletje en de plaatsing van een 
lift, is ze integraal toegankelijk. 
De lift is hiervoor uit het oorspronkelijke 
bouwvolume getrokken. Binnen de Brugse logica- 
een stadslandschap getypeerd door schouwen, 
hebben we haar de eenvoudige archetypische 
vertaling van een schouw gegeven.

PLANOPBOUW
Op de verdieping voorzien we links van de 
trappartij en in het lagere zoldergedeelte een 
sanitair blok. Aan de andere zijde start een 155m2 
ruime werkplek, inclusief ontspanningsruimte en 
aparte vergaderruimte. Een 50m2 ruim terras met 
zicht op de moestuin, verlucht dit werklandschap 
en maakt deze plek best exclusief.
De vergaderruimte plaatsen we in de bestaande 
en best charmante huidige “bergruimte” die 
zich in de oksel van het klooster bevindt en van 
een zicht op de kloostertuin kan genieten. Alle 
ruimten liggen op eenzelfde vloerpas. 
De zolderverdieping zijde Boeveriestraat is 
voorbehouden voor technieken.

FLOW
De trap-in-kast, die zich ter hoogte van de 
ontspanningsruimte bevindt, geeft een directe link 
met de inkom van de abdij én de zolderruimten. 

Ook het doksaal en de oorspronkelijke 
slaapvertrekken zijn vanuit dit punt, via de lagere 
flankerende verbindingsgang, te bereiken. 

Er zijn meerdere redenen om te stellen dat dit 
de uitgelezen plek is om de Residentmakers, de 
coördinatiecel voor alle beweging in de abdij, te 
huisvesten. 
- De cel kan in nauw contact staan met de 
huisbewaarder
- De cel heeft via de bestaande, haast verborgen 
verbindingsmogelijkheden vanop de verdieping 
directe toegang tot het abdijgebeuren en dit op 
elk niveau. 
De directe link met de vestiaire brengt hen in no 
time naar het onthaal. 
- De buitenruimte, betrekt de cel tot het 
slotgedeelte van de abdij en maakt haar dus 
meer ‘ingewijd’ dan andere gebruikers.
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HET ABDIJPUNT &  DE WERKPLEKKEN

HET ABDIJPUNT
Het eerste abdijpunt bevindt zich aan de 
Boeveriestraat 47, net links van de toegang tot 
de buurttuin. De winkel kan volledig autonoom 
van de abdij (en als het moet; ook de buurttuin) 
functioneren. 

De beperkte vitrineruimte en bijhorend 
commercieel nadeel van de vrij gesloten 
straatgevel, wordt ruimschoots gecompenseerd 
door de openheid aan de zijde van de nieuwe 
buurttuin. Je kan eigenlijk stellen dat de nieuwe 
voorgevel van het abdijpunt aan deze tuinzijde 
ligt. Aan deze tuingevel vind je tevens een beperkt 
terras voor een snelle koffie. Een fijne stalen luifel 
vormt een gradiënt tussen shop en buiten, een 
‘tussenplek’ om extra spullen (planten uit de 
tuin?) te etaleren.

Het terras van bakkerij en abdijpunt vormen op 
deze wijze 2 kopse tegenpolen van de buurtuin.
(Het spreekt voor zich dat het publiek toiletvolume 
zonder erfgoedwaarde hiervoor moet wijken. De 
uitbater kan gebruik maken van het vernieuwd 
toiletblok tegenover de sacristie)

Binnenin behoudt deze andersoortige 
winkelruimte de bestaande kamerlogica 
(behoud van vloerpatronen, schouwmantels, 
kastfragmenten). We leggen er een parcours 
doorheen: beperkte muurperforaties brengen je 
van de eerste kamer (toog met verse producten 
en kassa), over de tweede kamer naar de laatste 
en terug. 

Logistiek doen de bestaande voorraadkelders 
dienst als overslag voor het abdijpunt: de 
tuinders kunnen er hun oogst in kwijt die zowel 
door abdijpunt, keuken als bakkerij kan worden 
aangewend. Ook voor eigen beperkte stock 
is er in de kelderruimte plaats genoeg. Via de 
bestaande buitentrap heb je een snelle link met 
de winkelruimte. 

INSPIRERENDE WERKPLEKKEN
Binnen dit masterplan voorzien we 2 locaties 
voor inspirerende werkplekken/ co-working/ 
atelierruimten: Boeveriestraat 43 en 49. Beide 
locaties beschikken over een aparte entrée die 
volledig los kan staat van de abdijwerking of 
het buurtgebeuren. Dat geeft de gebruikers een 
maximale autonomie, wat een meerwaarde is bij 
een onderverhuring of exploitatie.

De werkplekken aan de Boeveriestraat 49 plaatsen 
zich op de twee bouwlagen boven het abdijpunt. 
Het ‘geweld’ van de Boeveriestraat wordt 
compleet gebufferd door de gesloten witte 
straatwand. Deze beslotenheid wordt binnenin 
ruimschoots gecompenseerd door een grote 
openheid naar de buurttuin. We hebben- waar 
mogelijks- de achtergevel geopend, vertrekkend 
vanuit de ritmering van de bestaande gevel. 

De bestaande mansarde is geherinterpreteerd 
tot een eenduidige houten uitbouw met 
raamopeningen die ook hier inspelen op de 
ritmering van de oorspronkelijke gevel. 

Alle binnenruimten richten zich op die manier 
maximaal op de buurtuin met boomgaard en 
hooiland. Ramen kunnen open, een pastoraal 
plaatje ontvouwt zich, een uniek stil stukje 
Brugge. En ’s middags kan je picknicken in de 
tuin of een broodje eten op het terras van de 
bakkerij.

Ook de verdiepingen van deze zijarm-aan-het-
klooster behouden (zoals het ondergelegen 
abdijpunt) de bestaande kamerlogica: elke 
werkkamer is net iets anders. Door voldoende 
nieuwe muurperforaties, krijg je een enfilade & 
doorwaadbaarheid van werkkamers. 
Een nieuwe lift, aangepast sanitair en correcte 
circulatiebreedten maakt het geheel integraal 
toegankelijk. 

Er zit een gradiënt in de schikking van functies: 
De echte stille werkplekken leggen we tegen de 
gemene muur met de kerk aan. Ze vormen het 
einde van de wandeling en liggen in de luwte, 
achter de gemeenschappelijke ruimten. Deze 
meer dynamische ruimten grenzen op hun beurt 
aan de nieuwe circulatiekern. Zo krijg je een 
verloop van gemeenschappelijk & dynamisch 
naar focus & stilte. 

Wat nu ingetekend staat als ‘Inspirerende 
Werkplekken’, kan evengoed omgedacht worden 
tot ateliers, co-workingplek of zelfs studio’s voor 
artists in residence. Het plan laat moeiteloos 
meerdere invulling toe en is vlot aanpasbaar.
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FASE 1
basisdeel:  ondergrondse infrastructuur + beoveld
deel 2:  aanleg van de tuinen
deel 3:   restauratie en rnovatie van de boerderij naar bakkerij
deel 4: energetische restauratie van zuid-en westvleugel + pandgang
deel 5: ontwerp van onthaal 
saldo 6: het naaiatelier met lift/balkon en aansluitend terras

2. NOTA 1ST FASE, PROCES & TIMING AKA FASERING

1. NOTA INTEGRALE DUURZAAMHEID: ZIE STEEKKAART 6

De inzet van het beschikbare katalysatorbudget is de vertaling van onze 
prioriteiten. Jaren in woelige waters, zoeken naar krachtlijnen en draagvlak, 
in de diepte en de breedte, hebben een open veld geschapen, waar we nu 
duidelijke groeven in trekken zodat iedereen kan zien dat dingen kunnen 
groeien. 

Het budget bestaat uit publieke middelen. Dit is een belangrijk gegeven. 
In volle responsabilisering tot de samenleving én ons baserend op de 
zelfvoorzienende genius loci van de abdij, zetten we als eerste stap een groot 
deel van het budget in op energetische en infrastructurele duurzaamheid: de 
aanleg van een 450kW geothermisch beoveld, rioleringen, hemelwateropslag 
en nutsleidingen. Dit zijn geen ‘sexy’ voorstellen want amper zichtbaar maar 
ze bepalen wel de draagkracht van de toekomst én ze verstoren de ondergrond 
slechts één keer, helemaal in het begin.

Hierdoor kan deel 2 van het budget onmiddellijk en volwaardig ingezet worden. 
Tuinen worden doorgaans op het einde der werken aangelegd waardoor we 
jaren van doorgroei missen.  Dankzij de eerste stap kan de aanleg van alle 
groene ruimten onmiddellijk aangevat worden: buurttuin met boomgaard en 
hooiland, moestuinwereld en hortus conclusus. 

Dit is wel ‘sexy’. De buurt participeert in de aanleg van de boomgaard waar het 
ook snel het genot van zal plukken. De ongeduldig trappelende groene partners 
kunnen onmiddellijk en ongestoord aan de slag in de collectieve moestuin. De 
hortus conclusus kan vanuit het open hart van de abdij de revitalisering kleur 
geven.

Beide ingrepen: de één ondergronds en de andere op het niveau van het 
maaiveld verhouden zich één op één tot elkaar. Samen vormen ze een uiterst 
krachtige grondlegger / ondergrond / drager voor de verdere bewaring en 
behoeften van de abdij. 

Wat de gebouwen betreft, is er een intrinsiek spanningsveld dat voortvloeit 
uit het gegeven dat dit een slotklooster achter hoge muren was. Grote delen 
waren privatief afgesloten voor de samenleving, die, nu de poorten openstaan, 
zich aangetrokken voelt om binnen van alles te gaan ontdekken. We willen 
deze ‘druk’ opvangen en herverdelen omdat het ‘exclusief’ karakter dat we met 
de slotzusters associëren willen vrijwaren, in stilte en rust. 

Deel 3  van het budget gaat voluit naar de restauratie, verbouwing en uitbreiding 
van de boerderij tot bakkerij met terras, gelagzaal en uitnodigende bakoven. 
Door 25% van het startkapitaal op deze plek te investeren, wordt de site in 
de diepte aangepakt. De centrifugale ligging, zichtbaar vanaf de inkompoort, 
biedt een panoptisch overzicht over de tuinen. Deze nieuwe functie vormt 
samen met de buurttuin het publieke krachtveld van het project. 

Deel 4 van het budget gaat omgekeerd evenredig naar de als exclusief 
geconnoteerde ‘Genereuze Ruimtes’ van het slotklooster: de kerk, de pandgang 
en de volledige zuidvleugel. De buitenschrijnwerken worden energetisch 
duurzaam gerestaureerd en de daken geïsoleerd. 

De slotbezoeker belt aan en is op afspraak. Het onthaal is hartelijk – formeel en 
voorwaardelijk. De toegang tot de abdij is strak gereglementeerd. 
In het onthaal voorzien we één stuk ontvangstmeubel dat als regisseur het 
bezoek initieert.
Op de wip tussen beide werelden bevindt zich het naaiatelier met het nieuw 
aangelegd terras.  Deze neo-ruimte is door haar ligging en afmetingen geschikt 
om als eerste genereuze ruimte polyvalent geactiveerd te worden. Ze is niet al 
te zwaar beladen, geniet van licht en lucht en kan wel degelijk verschillende 
gebruik en activiteiten aan. 
Hier willen we het saldo van het budget in investeren. 

Met deze budgettaire keuzes willen we pragmatisch-conceptueel dat wat nu 
echt telt voor de toekomst van de abdij vastleggen: haar ondergrond, haar 
gulheid én gereserveerdheid. 

FASE 2+
De volgende fasen zullen zich volgens noodzaak en opportuniteit verhouden 
tot deze krachtlijnen:

- We zien veel potentieel in de snelle introductie van een huisbewaarder en
Residentmakers-werkplekken op de verdieping boven het onthaal.

- Vervolgens zien we de culinaire nucleus uitgebreid door de omvorming van
de keukens tot 1 volwaardige professionele keuken. Op dit moment wordt ook
de nieuwe circulatie met lift gerealiseerd.

- De workshopruimte op de kop van de zuidvleugel is een quick win, zowel
voor buurt als slot. Ze vergroot ook het potentieel van de culinaire knoop als
pluskeuken.

- De grootste ingreep wordt de omvorming van de zorgruimten en zolders naar
authentieke abdijlogies op beide verdiepingen van de noord,-en oostvleugels.

- Parallel aan al deze evoluties en eigenlijk totaal onafhankelijk/autonoom in tijd 
kunnen aan de Boeveriestraat het abdijpunt en de inspirerende werkplekken
worden geïntroduceerd.
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3. NOTA PROCESGERICHT - PROCESBEREID

ONTWERPTEAM

klankbord 
museografie

Bailleul ontwerpbureau

d
ir. technieken

HP engineers

ir. stabiliteit

Lime

kostencalculatie &
finacieel managment*

Drees & Sommer

* intentie tot samenwerkingr

externe adviezen
onroerend erfgoed

archeologie

millieudienst

nutsmaatschappijen

brandweer Brugge/ fire engineering

enter vzw

Ernst & Young

VGC (veiligheidscoördinator)

S.O.P. + asbest inventarisatie

M.E.R.

...

opdrachtgever 
1ste fase

Toerisme Vlaanderen

projectleider

Co-creatieve 

projectgroepen
Stuurgroep

mogelijke opdrachtgevers 
2+ fase

Exploitanten

Joke Vermeulen architect
Projectregisseur + SPOC

Compagnie-O architecten + 

Architectenbureau Sabine Okkerse +

Plant en Houtgoed 

MENSELIJK
Elk proces wordt bepaald door mensen – alle mensen – die eraan meewerken. Deze 
moeten eenzelfde begeestering en engagement uitdragen. Dit zijn soft-skills die 
sterker doorwegen dan elk protocol of elke spreadsheet. Vooraf moet het project dan 
ook in alle transparantie worden doorgesproken, met alle partners aan tafel, zodat 
het een gemeenschappelijk gedragen goed wordt. Twijfels en frustraties moeten 
tijdens het proces zo snel als mogelijk binnen de groep worden uitgesproken zodat 
deze de gang van zaken niet kunnen overschaduwen. Tenslotte moet de werkdruk 
menselijk blijven. Het menselijk kapitaal is onnoemlijk belangrijk in dezer.
Wij nodigen trouwens een nieuwe opdrachtgever altijd graag op onze werkplek uit, 
om hem/haar een beter inzicht te geven hoe en met wie we “achter de schermen” 
werken. 

VERSATIEL & FLEXIBEL
De combo Compagnie-O + Okkerse heeft ‘wendbaarheid’ als credo: “float like a 
butterfly and sting like a bee” (Muhammad Ali), een attitude die we ook bij onze 
nieuwste partner Plant en tuingoed terugvinden. 
 Als hoofd -ontwerper en projectregisseur is flexibiliteit een conditio sine qua non 
om de voortdurende stroom aan wijzigingen en problemen te kunnen analyseren, 
communiceren en verwerken. Door constant doorheen het project te manoeuvreren 
-doelgericht tijdens vergaderingen en kriskras tijdens ontwerpsessies- worden
problemen en knelpunten ‘birds-eye’ gewijs snel gespot, geduid, uitgesproken
en gecommuniceerd binnen het team en via de procesmanager met de
opdrachtgever. We zijn overtuigd dat enkel met een flexibele houding complexe
processen goed gestuurd kunnen worden. Een flexibele houding is echter enkel
succesvol indien ze kan bewegen binnen een strak georganiseerd proces, met
duidelijke communicatielijnen en afspraken, een heldere planning en wederzijds
gerespecteerde coördinatie. Het organiseren en bewaken van dit kader door de
projectmanager vormt de sleutel van het succes.

SPOC 
Er wordt binnen het Ontwerpteam één continue SPOC (= single point of contact) 
aangeduid die als Projectregisseur het volledige concept - en realisatietraject 
doorloopt en alle vergaderingen leidt. Hij/zij voert de integrale projectregie, overlegt 
met opdrachtgever, stakeholders en overheden en bepaalt mee te behandelen 
thema’s. De Projectregisseur opereert vanuit het welzijn van het project, in een 
sfeer van onafhankelijkheid en stelt zich bemiddelend op. Conflicten worden 
steeds in een ‘bigger picture’ geplaatst wat pragmatisch en relativerend werkt en 
een probleemoplossende sfeer induceert. Hij/zij is belast met het toezicht op het 
budget en timing en draagt de verantwoordelijkheid om tijdig te rapporteren. 

BEWAKEN VAN DE PLANNING
Een duidelijke, gefaseerde en op voorhand goed gecommuniceerd ‘traject van 
besluitvorming’ is noodzakelijk om enerzijds tijdig leemten te ontdekken en 
anderzijds iedere partner de kennis en inzicht te geven om de eigen taken correct 
en tijdig te kunnen uitvoeren. Het proces wordt van bij de opstart van het traject 
geformaliseerd in een overzichtelijke planning met milestones, deadlines, en 
periodes van besluitvorming. Alle beslissingen die mede door de Opdrachtgever te 
nemen zijn, worden voorafgaandelijk geanalyseerd, gedestilleerd en gestructureerd 
(checklists) en gecommuniceerd.
Indien, ondanks de strikte planning, deze toch overhoop wordt gehaald of niet 
haalbaar blijkt wordt het probleem gedetecteerd (oorzaken), de impact ervan 
ingeschat en onderzocht of en hoe de planning bijgestuurd kan worden. Er kan 
steeds gezocht worden naar een overlap tussen de fases om verloren tijd in te halen. 

INTERN MANAGEMENT
De vordering van de studies wordt in eerste lijn gestuurd door de planning. 
Hierbij worden van de teamleden/ ingenieurs per deelstudie tussentijdse hand-
ins gevraagd ter implementatie én controle. Deze hand- ins laten toe om zowel de 
progressie als de inhoud op volwaardigheid te controleren. Deze hand-ins zijn zowel 
grafisch (schetsen, plannen, principes) als metrisch (rekennota’s, ramingen,...) als 
tekstueel (verantwoordingsnota’s, bestekken,..). 

Om het budget en de bijhorende ramingen onder controle te houden worden 
minstens per afzonderlijke fase budgetcontroles uitgevoerd aan de hand van 
ramingen. Principe hierbij is dat reeds van bij het schetsontwerp voor elke deelstudie 
het beschikbare aandeel van het totaalbudget als ijkingsbedrag ondubbelzinnig 
vastgelegd wordt. Ook wordt bepaald welke artikels wel en niet onder deze 
deelstudies vallen (scheiding der onderaannemingen). De onderaannemer- 
raadgevende ingenieurs werken naar dit budget toe. 
Elke fase wordt afgerond met het indienen van een formeel goed te keuren bundel. 
Deze bundeling geeft enerzijds de stand van zaken weer maar is tegelijk een track-
record van het gevoerde proces zodat de opdrachtgever met kennis van zaken 
kan evalueren, oordelen en beslissen. De bundels zijn zeer grondig en bevatten 
alle geleverde producties, zowel grafische, metrische (ramingen, ruimtestaten, 
rekennota’s) als verantwoordingsnota’s en alle verslagen. 
Per fase wordt ook de raming heropgebouwd waarbij telkens de LOD (level of 
detail) toeneemt. Tijdens fase Voorontwerp is de meting het grofst en wordt met 
aangepaste eenheidsprijzen geraamd, gebaseerd op vergelijkbare projecten 
(schaal) geüpdatete volgens de prijsevoluties (ifv de tijd). 

Dit team  is projectspecifiek samengesteld. Het basisteam heeft als kern CieO + 
Okkerse die reeds meer dan 20 jaar rond erfgoedprojecten samenwerken. Deze 
kern nam het initiatief voor deze opdracht en neemt de leiding als projectregisseur.  
Deze kern werd uitgebreid met één nieuwe partner: Plant en Tuingoed. Deze 
hebben we leren kennen als een even proactieve als versatiele speler. Met z’n drieën 
coveren we de vereiste basisexpertise van erfgoed over ontwerpend onderzoek tot 
aan landschap. 
Het potentieel van de kern wordt in onderaanneming verbreed met 2 studiebureaus 
waarmee de kernleden reeds verschillende grotere en complexe realisaties 
uitgevoerd hebben. In onze complexe samenleving, is het heilzaam mensen rond 
de tafel te brengen die in grote en duidelijke lijnen denken, die conceptueel en 
vanuit een brede blik met een vraagstelling aan de slag gaan. Dit syncretische 
en grensoverschrijdend denken is een voorwaarde om tot heldere oplossingen te 
komen.

Hp Engineers: Voor de studies energetische duurzaamheid, waterbeheer, 
klimaatoplossend denken en speciale technieken: 
Hp Engineers heeft een imposante portfolio opgebouwd, gekenmerkt door een 
nimmer aflatende streven om nieuwe inzichten en technieken in bouwprojecten 
te integreren. HpE denkt en opereert procesmatig. Hun visie is conceptueel, pas 
dan uitvoeringstechnisch. Deze attitude werkt bevragend voor alle partners, ook 
de opdrachtgevers. HP is vanaf het begin bij elk project betrokken, dat is nu niet 
anders geweest. 

LIME bvba : Voor de studie stabiliteit: 
Lime is een toonaangevend studiebureau getuigend van vakmanschap, creativiteit 
en inventiviteit. Hun affiniteit met complexere cases en erfgoed zijn de reden 
om hen als ingenieur stabiliteit op te nemen. Hoofdingenieur Francis Delacroix 
heeft een proactieve en praktijkgerichte aanpak om kostenefficiënt én tektonisch 
interessante stabiliteit in projecten te integreren. 

Bailleul treedt op als sparing partner vanuit hun visies op museografie. Ze treden 
expliciet niet op als museografen temeer dit geen voorwerp van deze studies is 
maar de werksessies waren zo mutueel inspirerend dat besloten werd om deze 
vibe mee op te nemen in de teamwerking. Bailleul bevraagt de ruimtes vanuit de 
bezoekende beleving. Vooral de zintuiglijke ondertoon van de Godelieve abdij werkt 
bevreemdend mee in het leren lezen en begrijpen van de ruimtes, hun uitrusting 
en de verspreide artefacten.

4. TEAMSAMENSTELLING
We hebben Drees & Sommer gecontacteerd. Drees en Sommer zijn een 
internationaal vanuit Duitsland opererend consultancy bureau (met afdeling in 
Nederland en België) die het projectteam kan bijstaan met het oog op de financiële 
haalbaarheidsstudies. Hun expertise kan ingezet worden om de projectvoorstellen 
in een vroeg stadium te evalueren op haalbaarheid. Ze opereren als schakel tussen 
het ontwerpteam en de exploitanten al dan niet bijgestaan door bv Ernst & Young. 
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De opdracht tot opmaak van het Masterplan wordt gefaseerd aangepakt, 
waarbij de specifieke uitgangsprincipes en programmapunten, zoals 
deze geformuleerd zijn in de projectdefinitie en het brandbook, centraal 
staan. 

De verschillende uitgangsprincipes en programmapunten in de offerte 
leiden in onze lezing van de opdracht naar een duidelijke verweving qua 
eindtermen. Enerzijds is er de vraag naar visueel krachtige scenario’s 
die worden afgetoetst met projectleider, de stuurgroep en met de co-
creatieve projectgroep. Hierin is het ontwerpend onderzoek leidend en 
staat het ‘hoe’ centraal. 

Anderzijds is er een duidelijke vraag naar programmabepaling, 
procedure-methodiek, financiële haalbaarheid, inpassing in het 
wetgevend kader en opdrachtomschrijving van de beleidsmatig 
gewenste ontwikkeling. Hierin is procesregie leidend en staat het 
‘waarom’ centraal. De laatste doelstelling wordt ten dele opgenomen 
door de opdachtgever, maar ons inzien is een sterkere verweving tussen 
beide attitudes hoogst noodzakelijk om te komen tot een haalbaar en 
implementeerbaar resultaat. Dit betekent geenszins dat het traject dat 
de opdrachtgever na afsluiting van de studie zal lopen, vervangen wordt, 
wel dat de opdrachtgever door het ontwerpteam ondersteund wordt 
in het voeren van een kwaliteitsdialoog, waarbij waarbij stakeholders 
op vandaag, na het eindrapport en in de verdere toekomst betrokken 
kunnen worden.

De opdrachtgever treedt hierin niet langer op als controleur, maar 
eerder als regisseur van een voortdurend proces. Om deze ambitie 
waar te maken stellen we een proces voor dat (financiële) haalbaarheid, 
beeldkwaliteitsdoelstelling en veerkracht inbedt in een integraal 
beleidstraject, inclusief een co-creatieve aanpak en participatietraject.

In de volledige studie wordt het ontwerpend onderzoek evenwaardig 
opgenomen door Compagnie-O architecten,  Architectenbureau Sabine 
Okkerse en Plant en Houtgoed, , omwille van de complementariteit 
van de drie bureaus. De doorlooptijden houden telkens rekening met 
validatie-periodes door de stuurgroep. Dit geeft de kans actief bij te 
sturen waar nodig. 

Er is een expertenteam voorzien die op structurele basis betrokken wordt 
bij de verschillende stappen. Hun insteken verbreden de opdracht, 
zorgen voor kritische vragen en objectiveren bepaalde uitgangspunten.

Een breed team vraagt ook om een concreet plan van aanpak hoe deze 
samenwerking georganiseerd kan worden. Naast een digitale gedeelde 
projectserver waar ieder teamlid toegang toe heeft, zetten we ook een 
vaste overlegdag in waar we digitaal, dan wel fysiek samen werken aan 
de opgave. 

STAPPENPLAN

In de overzichtstabel wordt de inzet van middelen in een indicatieve 
uurtabel samengevat. 

De studie wordt gestructureerd in 4 fases: (0) de kick-off, (1) de 
verkennende fase, (2) de onderzoekende fase en (3) de synthese-
fase. Iedere fases is gekoppeld aan een op te leveren product en 
dialoogrondes om feedback te verzamelen. De sleutelmomenten 
in de fases worden telkens gevolgd door een moment van validatie, 
waardoor de opdrachtgever telkens voldoende tijd krijgt om feedback 
te formuleren.

FASE 0/ Kick-off 

timing : 2 weken =>  8/8/22 - 19/8/22

Bij aanvang van de studie wensen we een kick-off meeting  te organiseren 
met de Stuurgroep.  Deze meeting is van essentieel belang om aan de 
studie te kunnen beginnen met ‘alle neuzen in dezelfde richting’.  Er 
zullen afspraken gemaakt worden over “wie is wie”, “wie doet wat” en 
“tegen wanneer”. Deze afspraken worden in een projectcharter gegoten 
dat gedurende het verloop van de studie als roadbook zal fungeren. 
We verwachten van de stuurgroep dat ze voorgeschiedenis en reeds 
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lopende studies voor de site toelichten, zodat maximaal de lessons learned 
worden meegenomen in deze studieopdracht.

Het gekoppelde werkmoment met de Stuurgroep wordt bijgewoond door 
alle kernteamleden.  Het zorgt ervoor dat de verschillende invalshoeken 
evenwaardig worden meegenomen in de dialoog.

Output fase 0: 

- een gedragen projectcharter met identificatie
van alle relevante stakeholders, uiteenzetting
van het te volgen proces en data-sheet met
alle beschikbare én nieuw te verwerven data.

FASE 1/ Verkenning

timing : 3 weken =>  22/08/22 – 9/09/22
> informatievergaring

Er is tijd voorzien voor de analyse van alle beschikbare informatie door 
de drie projectpartners. Dit zorgt ervoor dat alle invalshoeken worden 
meegenomen in de mapping van de scenario-mogelijkheden. 

Bovenop de beschikbare informatie is er ook een budget voorzien om extra 
stakeholders, die geïdentificeerd werden in de kick-off meeting,   intensief te 
bevragen in interactieve workshopmomenten. Dit betreft oa de leden van de 
co-creatieve projectgroep, geïnteresseerde gebruikers, maar ook brandweer, 
dienst mobiliteit en parkeren,  nutsmaatschappijen, … 

> mapping scenario-mogelijkheden

Op basis van de ambities en verwachtingen die naar boven komen in de 
analyse van de documenten en de extra verworven kennis, zal het studieteam 
de bouwstenen definieren voor verder onderzoek 

Bij het bepalen van de bouwstenen, baseren we ons in de eerste plaats op 
de in de projectdefinitie aangereikte bouwstenen, maar ook op de resultaten 
van de analyse en de workshops.  We willen daarbij  het gamma aan 
mogelijkheden zo breed mogelijk open trekken.

Deze bouwstenen fungeren als “basisconcepten” die uitgediept en afgetoetst 
worden om daarna al dan niet weerhouden en gecombineerd te worden 
binnen de scenario’s (in fase 2). Het zijn als het ware de “puzzelstukken” die 
worden uitgesorteerd om in volgende fase de  scenario’s te kunnen “leggen”. 

Het zijn algemene concepten en mogelijke uitgangspunten waarvan de 
eventuele potentie voor de herbestemming/programmatie van de site 
onderzocht wordt. 

De potenties van de weerhouden bouwstenen zullen onderverdeeld worden 
in 4 categorieën:

● Open en bebouwde ruimte = RUIMTELIJK POTENTIEEL
● Sitebeleving  = FUNCTIONEEL POTENTIEEL (erfgoedwaarde,recreatie, 

bedrijven, tijdelijke activiteiten , programmatie, , …)
● Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  = LOGISTIEK POTENTIEEL
● Economische ontwikkeling  = FINANCIEEL - ECONOMISCH  
             POTENTIEEL 

Binnen deze 4 potentie-categorieën zullen op basis van de gedetecteerde 
potenties van de bouwstenen verschillende subcriteria worden bepaald. Deze 
categorieën met hun subcriteria zullen samen het finaal afwegingskader 
vormen voor deze fase.
`
In samenspraak met de Opdrachtgever zullen de verschillende subcriteria 
worden gedetailleerd en voorzien van een quoteringsschaal en hun 
onderling gewicht bepaald.  Later zullen de scenario’s  - als combinatie van 
de verschillende bouwstenen - tegenover elkaar afgewogen worden op basis 
van de (in meer of mindere mate) aanwezigheid van de potenties die we 
initieel in onze bouwstenen hebben weerhouden.
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Het afwegingskader dient voor iedereen logisch opgebouwd en helder 
te zijn en zal daarom gevisualiseerd worden in een SPEAR – diagram 
en vergezeld van een evaluatiematrix met gedetailleerde argumentatie 
van de scores voor elk subcriterium. 

Deze aanpak correleert zeer goed met ons basisconcept om 
programma’s als ‘steekkaarten’ te vatten. Deze methodiek zorgt voor 
flexibiliteit in denken en laat toe om sneller de pro’s en con’s van elke 
steekkaart/keuze op een bepaald moment te evalueren.

In de scenario- mapping is ook een budget voorzien om de experten 
(stabiliteit / technieken / financiele haalbaarheid / duurzaamheid ) te 
betrekken. 

Output fase 1: 

opmaak van een afwegingskader, bestaande uit:

- analyse van documenten en insteken van stakeholders
- onderzoeksvragen in beeld
- overzicht van de noden en wensen van de

opdrachtgever en stakeholders
- schema’s over hoofdprincipes = bouwstenen
- spear-diagrammen en evaluatiematrix

FASE 2/ ONDERZOEK

timing : 8 weken =>  12/09/22 – 4/11/22
> projectdefinitie

De onderzoeksfase vat aan met het opmaken van een gedegen 
projectdefinitie. Dit document synthethiseert de feedback uit de vorige 
fases en vertaalt het in een opdrachtbrief waarop de verschillende 
scenario’s ruimtelijke antwoorden moeten geven. Een dergelijke 
aanpak zorgt ervoor dat het ontwerpend onderzoek niet ‘blind’ 
gebeurt, maar steeds gestoeld is op strategische overwegingen. Een 
belangrijke parameter hierin is de economische haalbaarheid van de 
projectdefinitie. Hiervoor voorzien we een regelmatige terugkoppeling 
met de financiele experten van de opdrachtgever.

> opmaak ontwikkelingsscenario’s

Het ontwerpend onderzoek staat bij de opmaak van de 
ontwikkelingsscenario’s centraal. Hiervoor wordt een trio opgezet 
Compagnie-O architecten, Architectenbureau Sabine Okkerse en 
Plant en Houtgoed,  drie bureaus helder in hun doelstelling, en 
complementair in hun oplossingen.

De scenario’s worden getoetst, kritische bevraagd en vertrekken uit insteken 
die worden geleverd voor het expertenteam. 

Tijdens het ontwerpproces is er een voortdurende terugkoppeling met 
de economische haalbaarheid (en wenselijkheid) van de verschillende 
plan-opties. We werken hiertoe met een helder rekenblad dat voldoende 
veerkrachtig is om evolutief mee te groeien, maar eveneens al snel 
alarmsignalen laat afgaan als bepaalde uitgangspunten economisch 
onhaalbaar zouden blijken te zijn.

Het tijdsframe voor het opmaken van dit ontwerpend onderzoek is bewust 
vrij ruim gezet om voldoende dialoog met de Stuurgroep en het Agentschap 
Onroerend Erfgoed toe te laten. Hiervoor zijn 2 momenten voorzien in de 
planning, maar het aantal is uiteraard afhankelijk van de scenario’s en de 
wijze waarop de visie van het Agentschap Onroerend Erfgoed gëintegreerd 
kan worden. 

> Feedbackronde

Er worden drie soorten feedbackmomenten voorzien. Op het einde van 
fase 2 zullen we de scenario’s in eerste instantie in detail presenteren 
aan de stuurgroep en de co-creatieve projectgroep en waar nodig 
bijsturen. De scenario’s zullen op basis van het afwegingskader met 
elkaar vergeleken worden. Het tweede feedbackmoment slaat op een 
buurtinformatiemoment dat verder bouwt op de insteken die de buurt reeds 
in eerdere contactmomenten heeft geformuleerd. In dit moment worden de 
scenario’s bevattelijk en wervend toegelicht met als doel extra feedback te 
verzamelen en mensen mee te nemen in de mogelijkheden. 

Tot slot is er 1 moment

voorzien om de politieke terugkoppeling te realiseren. Naast het toelichten 
van de scenario’s zal ook worden ingezoomd op de financiële impact van 
de keuzes die gepaard gaan met elk scenariovoorstel. We hebben hierbij 
ook al oog voor de vervolgstappen: welk planinitiatief is gekoppeld aan welk 
scenario? Wat kan de rol van Toerisme Vlaanderen zijn na de vermarkting? 
Op welke manier kan deze vermarkting gebeuren? Wat met het beheer 
van de open ruimte. Dient toerisme Vlaanderen/stad Brugge een sterker 
regisserende rol op te nemen, of treden ze eerder op als controleur? 

We treden in deze momenten telkens als team naar voor, waardoor de 
dialoog maximaal inhoudelijk op het moment zelf kan gevoerd worden. De 
inzichten uit de contactmomenten worden gebundeld en er is tijd voorzien 
op de rapportage op professionele wijze uit te voeren.

Output fase 2:

- een heldere projectdefinitie die de uitgangspunten
strategisch onderbouwt

- ontwikkelingsscenario’s die ruimtelijk, programmatisch,
financieel en planningstechnisch worden doorgelicht in
een tussentijds rapport

- een presentatie”deck” waarmee de verschillende actoren
zullen worden bevraagd.

FASE 3/ SYNTHESE

timing : 3 weken =>  7/11/22 – 25/11/22

> verfijning tot voorkeursscenario

Het scenario wordt in alle aspecten opnieuw onder de loep genomen. Dit 
betekent dat naast het werk van de architecten, opnieuw de experten aan 
zet zijn om op vlak van technieken, mobiliteit, duurzaamheid input te gaan 
geven. Hun advies is in deze fase verdiepend en detaillistisch. Ze vormen een 
waarheidstoetsing van het gekozen scenario. 

Ook op vlak van financiële haalbaarheid wordt het scenario volledig 
doorgelicht en bijgestuurd in functie van optimalisaties. 

Het ontwerpend onderzoek zal zowel op vlak van programma, als op vlak 
van ruimtelijke insteken het scenario verder verfijnen. De architecten 
synthetiseren alle verschillende insteken in een geïntegreerd verhaal. 
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In de verfijning van het voorkeursscenario is afdoende budget 
voorzien voor het ontwerpend verfijnen, het betrekken van experten en 
de financieel-economische aftoetsing. 

> opmaak eindrapport

Doorheen het hele traject wordt telkens gewerkt aan duidelijke 
producten en bouwen de nota’s op elkaar voort. De procesregisseur 
werkt van in het begin naar de finaliteit van het eindrapport. Dit zorgt 
ervoor dat de ontwerpers, adviseurs en experten gekaderd worden in 
een strategisch ontwikkelings objectief waarbij haalbaarheid centraal 
staat. 

Het eindrapport vertaalt het scenario-onderzoek in een heldere en 
visueel aantrekkelijke plannen, schema’s en teksten, opgeluisterd 
met wervende beelden. Er is ook budget voorzien voor een 
managementsamenvatting. 

> Feedbackronde

Er worden twee feedbackmomenten georganiseerd. Het eindrapport 
wordt in eerste instantie toegelicht aan de stuurgroep en de co-creatieve 
projectgroep. In tweede orde gaan we in dialoog met de opdrachtgever 
de buurt opnieuw inlichten welk scenario het verst werd uitgewerkt. 
Het is hierbij van groot belang om de volgende stappen duidelijk mee 
naar voor te brengen. 

De geformuleerde feedback uit deze twee momenten wordt in een 
rapport ‘next steps’ toegevoegd aan de studie, opdat geen belangrijke 
informatie voor het vervolgtraject verloren zou gaan. 

St Godelieveklooster -trajectbegeleiding- - expert duurzaamheid en energie - expertise -

MASTERPLAN fasering & timing tijdspad compagnie-o Experten
projectregie projectcoördinatie projectverwerking projectcoördinatie projectverwerking projectcoördinatie projectverwerking projectcoördinatie projectverwerking op afroep Tot

FASE 0 - KICKOFF 2 weken (10 werkdagen) 12 8 0 8 0 8 0 8 0 0 44
opstellen projectcharter 6 4 4 4 4
Startoverleg met de Stuurgroep
werkmoment 4 4 4 4 4
rapportage 2

FASE 1 - VERKENNING 3 weken (15 werkdagen) 36 32 28 32 28 32 28 25 24 24 289
Informatieverwerking
analyseren documenten 4 2 8 2 8 2 8 1 4
budget extra informatievergaring 12 18 18 18 12
mapping scenario-mogelijkheden 8 8 20 8 20 8 20 8 20 24
opstellen Afwegingskader 6
Startoverleg met de Stuurgroep
werkmoment 4 4 4 4 4
rapportage 2

FASE 2 - ONDERZOEK 8 weken (40 werkdagen) 74 48 80 48 80 48 80 24 36 100 618
Opmaak projectdefinitie
doorvertaling projectcharter in keuze voor ontwikkelingsscenario's 12
Opmaak van  ontwikkelingsscenario's
expertenbudget (incl. prestaties experten) 48
ontwerpend onderzoek 16 24 72 24 72 24 72 12 36
financiële doorrekening in overleg met opdrachtgever 48
Opmaak tussentijds rapport 16 4 4 4 4
2 x Aftoetsen van de verschillende ontwikkelingsscenario's (AOE, stuurgroep, ...)
werkmoment 8 8 8 8 4
rapportage 4
Politieke terugkoppeling
1 presentatie ifv politieke terugkoppeling
presentatie 4 4 4 4
rapportage 2
finale Terugkoppeling Suurgroep en Co creatieve projectgroep
presentaties 4 4 4 4 4 4
rapportage 2
Contactmoment Participatie
voorbereiding contactmoment 4 4 8 4 8 4 8
rapportage 2

FASE 3 - SYNTHESE 3 weken (15 werkdagen) 44 23 71 22 39 22 55 11 24 36 347
Opmaak projectdefinitie
doorvertaling projectdefinitie naar voorkeursscenario 8
verfijning tot voorkeursscenario
expertenbudget (incl. prestaties experten) 24
ontwerpend onderzoek 8 12 35 12 35 12 35 8 24
financiële doorrekening in overleg met opdrachtgever 12
opmaak eindrapport
opmaken wervend beeldmateriaal - sfeerbeelden 32 16
verwerken input en finaliseren einddocumenten 10 3 3 3 3
managementsamenvatting 6
Terugkoppeling Stuurgroep en co creatieve projectgroep
presentaties 4 4 4 4
rapportage 2
Contactmoment Participatie
contactmoment 4 4 4 3 4 3 4
rapportage 2

Totaal aantal uren 166 111 179 110 147 110 163 68 84 160
gemiddeld uurloon (excl. btw) 85 85 55 85 55 85 55 85 55 120

TOTAAL (excl. btw) 14.110,00 9.435,00 9.845,00 9.350,00 8.085,00 9.350,00 8.965,00 5.780,00 4.620,00 19.200,00

Totaal (excl. btw) 98.740,00
Totaal (incl. btw) 119.475,40

- ontwerpend onderzoek -

compagnie-O sabine okkerse plant- en houtgoed HP engineering

Output fase 3:

Een eindnota die bevat:

- een globale visie op het onderzoeksgebied, ruimtelijke
concepten en principes.

- een globaal financieel-economisch plan
- een uitgewerkt voorkeursscenario
- een onderbouwde visie over beeldkwaliteit

(ontsluiting, groenstructuren, bebouwing en open
ruimte, …)

- een visie op de economische haalbaarheid en wijze(s)
waarop de ontwikkeling tot uitvoer kan gebracht

worden

Een managementsamenvatting die summier de grote lijnen 
samenvat. 

PRIJSOPBOUW

De tabel geeft een indicatieve opbouw weer van de globale prijs, opgesplitst 
volgens de prestaties van de verschillende teamleden in de verschillende 
fases.

Voor het hoofdteam hanteren we - wat betreft coördinatie en (creatieve) 
leiding een gemiddelde prijs van 85e/u excl btw. De productie-uren (het 
uittekenen en verbeelden van scenario’s) wordt gewogen aan 55e/u excl.
btw. Aangezien de experten voor specifieke deelvragen worden benaderd, 
hanteren we hiervoor een tarief van 120e/u excl. btw. 

De tabel geeft verder inzage in de gewichten die aan de verschillende fases 
en deelproducten worden gegeven. 
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