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Geen mens kan leven zonder herinnering. Iets in herinnering brengen is een bepaalde ordening aanbrengen in 
gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan. En ordenen, structuur geven, is nu juist een bijzonder architectonische 
handeling. Er moeten aanleidingen komen om herinneringen op te wekken want uit de herinnering spruit de verwachting 
voort. Daarom moeten er voorstellen gedaan worden voor de herinrichting van het dorpscentrum, haar markt en 
pleinen, met als doel, het dorpscentrum zijn geheugen terug te geven en zijn gebruikers het continuüm dat nodig is 
voor een positieve kijk op de ruimte en geloof in zijn mogelijkheden.

uit “De stedenbouw volgens zijn artisieke grondbeginselen”    Camillo Sitte 1889 - vert 1991
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Gelegen in het glooiende landschap is Laarne een dorp met karakter en een rijke geschiedenis. Tal van historische en 
monumentale gebouwen getuigen van een waardevolle architectuur met uitgesproken landschappelijke waarde.
De Ferrariskaart van 1777 toont ons de historische aanleg die via een as in het landschap het slot van Laarne met de 
kerk verbindt en ook nog vandaag uitzonderlijke zichten en perspectieven biedt. Waar de as aan de kerk eindigt omsluit 
een lusvormige weg het centrum van het dorp…..Het is op de uiterste rand van deze lus dat eind 19de eeuw de het 
kloostergebouw van de zusters van barmhartigheid van Laarne werd gebouwd, gericht naar het zuiden en met een 
buitengewoon uitzicht op het ongerepte natuurlijke landschap, dat tot op heden is bewaard gebleven. 
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De context wordt voornamelijk bepaald door de gunstige ligging in het dorpscentrum, de landschappelijke 
waarde van de site en de beeldwaarde van het klooster dat als bouwkundig erfgoed is geïnventariseerd. Naast het 
stedenbouwkundige en architecturale belang is ook de maatschappelijke waarde bepalend in de dorpsgemeenschap. 
Het klooster stond in voor maatschappelijke dienstverlening in de vorm van onderwijs en zorg voor wezen en ouderen. 
In de loop der jaren en omwille van de maatschappelijke noden onderging de site diverse wijzigingen. Het klooster en 
de hoeve zijn tot hiertoe grotendeels onaangetast gebleven. Het zijn eenvoudige, heldere gebouwen zonder veel franje 
maar ze getuigen van de samenhang tussen bouwkunde, ambacht en kunst. Het erf en de noordelijke boomgaard 
noordelijk zijn met de jaren verdwenen om plaats te maken voor bejaardenwoningen met dienstencentrum. Met de 
vraag tot herbestemming ten dienste van de bewoners van Laarne,  bevestigt het OCMW haar missie en versterkt ze 
ook inhoudelijk de kloostersite.  

In navolging van de gemeente, die inspanningen levert tot herwaardering van haar erfgoed, dient men respectvol met 
de site om te gaan. Voor de gebouwen en de open ruimte dient men tot een  logische oplossing te komen die niet 
verdringt maar zich schikt binnen de context en de bestaande kwaliteiten ervan versterkt.
Het is de bedoeling om via beperkte ingrepen in de architectuur en de open ruimte de onderlinge verhoudingen 
te verbeteren. Er wordt gezocht naar voorstellen die de bestaande bebouwing respecteren en die binnen de multi-
functionele opgave regelend en bindend werken zodat de site in Laarne een plaats wordt voor wonen, werken en 
welzijn.  Na analyse van de mogelijkheden van het terrein en in het bijzonder van het kloostergebouw wordt de opgave 
aan deze context getoetst via diverse voorstudies. Bij de keuze van een oplossing wordt de integratie van de diverse 
functies in de dorpsgemeenschap van Laarne vooropgesteld.
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EDe site ademt de sfeer van Laarne en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

hoge, lage, grote en kleine volumes, een afwissseling van gebouwen en open ruimten. 

De evolutie van  de kloostersite doorheen de jaren is duidelijk voelbaar. Zo zijn het 
klooster en de zuidelijke voortuin beeldbepalend en waardevolle herinneringen uit 
de geschiedenis. Deze zijn te bewaren, het karakter van de tuin kan bevestigd worden 
door het overbodige weg te halen en het groen aan de rand te versterken. Bijko-
mende parkeerplaatsen kunnen voorzien worden door ter hoogte van de toegang de 
tuin in te korten. Zo sluiten ze bij  de bestaande parking naast het schoolgebouw. De 
betekenis van de school is belangrijk voor de site.

Het gebied tussen klooster en bijgebouwen is meer ingesloten en door de kapel-
vleugel van het klooster opgedeeld in een verhard plein aan straatkant met hier-
achter een groene tuin. De bijgebouwen zijn historisch en architecturaal charmant 
maar van mindere waarde dan het klooster. Het dienstencentrum, een recente con-
structie met plat dak ligt wat dieper en is  door zijn inplanting  nauwelijks zichtbaar 
vanuit de straat.  De kapelvleugel met aanbouwsels belemmert in oostelijke richting 
zicht en zon. Hoewel deze constructie gebouwd werd binnen deze context houden 
de gevels geen rekening met de beperkte mogelijkheden voor zichtrelaties en be-
zonning. Het terras van het dienstencentrum geeft uit op de tuin achter de be-
jaardenwoningen. De oriëntatie is niet optimaal. Het dienstencentrum is vanuit de 
straat niet herkenbaar aanwezig, het heeft geen voeling met de dorpsgemeensc-
hap.
Dit tussengebied vraagt om een ingreep die openheid en doorzicht biedt en het 
ingesloten karakter  doorbreekt.

De recente bejaardenwoningen zijn geschikt rond een gemeenschappelijke binnen-
tuin. Deze aaneengesloten woningen zijn aan straatzijde eerder besloten. Ze zijn 
volledig gericht op de private terrassen die uitgeven op de gemeenschapelijke tuin 
waar ook het dienstencentrum naar gericht is. Deze groene zone is vanuit de straat 
niet zichtbaar, enkel de doorzichten naar de toegang tot de private parkeerplaatsen 
laten die aanwezigheid vermoeden.
Het is duidelijk dat de organisatie van woningen rondom deze tuin goed functioneert, 
de relatie met het terras van het dienstencentrum is belangrijk binnen de werking 
van het geheel.  
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De beslissingen aangaande reconversie worden genomen met de intentie om deze kwaliteiten te versterken, door het 
gebouw bv. te ontdoen van latere toevoegingen, dit om heldere ruimten te bekomen met hoge plafonds, klassieke 
ramen, vrijgemaakte ornamentieken, goede belichting en maximale uitzichten. Niet enkel de gevels zijn waardevol 
en dienen bewaard.  De kracht van het kloostergebouw en de schoonheid van de architectuur wordt ook door de 
inhoud, de ruimtelijke structuur bepaald. De vraag stelt zich of het vooropgestelde programma zich optimaal kan 
schikken binnen het volume van het klooster en welke implicaties dit met zich meebrengt. Is het een goede keuze om 
het klooster maximaal te vullen met functies of kan men beter de belasting op het klooster minimaliseren om het via 
beperkte aanpassingen opnieuw te benutten.
Zijn er alternatieven mogelijk om aan de vraag van het programma te kunnen voldoen.

Het klooster is een sobere klassieke constructie opgebouwd uit massief metselwerk en houten vloeren. Het omvat 
een gelijkvloers, eerste- en zolderverdieping onder een houten dakgebinte; er is geen onderkeldering tenzij onder de 
kapelvleugel. Een ingesloten houten trap verbindt de onderlinge niveau’s die bestaan uit een centrale gang waarop 
volgens een eenvoudig patroon kamers uitgeven, de draagstructuur laat toe om aan beide uiteinden van de gang 
telkens ruime lokalen te voorzien met lichtname via drie gevels. De zwaarste verbouwing bestaat uit een betonnen 
constructie die halfweg de hoogte van de oude kapel werd aangebracht. Verder  zijn in de gevels in de loop der jaren 
enkele ingrepen gebeurd ter hoogte van ramen en deuren. De waarde van het klooster wordt bepaald door haar 
architecturale beeld, door de  structurele indeling in gangen en wisselende kamers, de hoogte en de geometrie van de 
ruimten en de geleding van de ramen waardoor het licht diep binnenvalt en waar men buitengewone uitzichten heeft 
op het omliggende landschap. 
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Het OCMW Laarne heeft de ambitie om een intergenerationele en multifunctionele site te creëren waar buiten-
schoolse kinderopvang en wonen worden voorzien en in samenhang kunnen worden versterkt door de aanwezigheid 
van het dienstencentrum en contactpunt OCMW.

Het OCMW wenst een moderne organisatie uit te bouwen die flexibel maar ook efficiënt kan bijsturen en bijgevolg kan 
inspelen op de maatschappelijke noden die zich vandaag en morgen stellen.

Het doel is de campus te herbestemmen naar een laagdrempelige, toegankelijke site voor wonen, dienstverlening 
en zorg, een centraal punt van waaruit de dynamiek inzake ontmoeting, mantelzorg en thuiszorg gestimuleerd wordt.

De opdracht omhelst de herconditionering van het kloostergebouw met het oog op een totaalvisie vor de campus, 
met respect voor de geschiedenis van de site  en het landelijke groene karakter van de gemeente.

In concreto wordt het programma als volgt gesteld:
In het klooster wordt de naschoolse kinderopvang op het gelijkvloers ondergebracht met de sociale woningen vanaf de 
verdieping. De woningen worden later overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij.
Het huidige dienstencentrum wordt uitgebreid tot een volwaardig ontmoetingscentrum.
De bijgebouwen maken plaats voor een contactpunt welzijn.

Het OCMW verwacht een architectonisch kwalitatief hoogstaand complex gegenereerd met respect voor de context. 
Er wordt van de ontwerper een waardevolle omgang met het klooster verwacht, waarbij uitbreiding en nieuwbouw in 
harmonie zijn met het hoofdproject en zijn omgeving.

De rode draad is het uitwerken van een economisch concept met maximale kwaliteit:
toegankelijk, laagdrempelig, open, duurzaam, energievriendelijk, gebruiksvriendelijk, origineel....

ONTWERPEND ONDERZOEK

Vertrekkende van  de gegeven context en rekening houdend met de aanwezige kwaliteiten zijn er diverse voorstudies 
uitgewerkt voor het vooropgestelde programma. 

Hierbij zijn volgende aspekten in beschouwing genomen.

1. de mogelijkheden van het klooster in ruimtelijke en constructieve zin gebruiken
Er wordt gezocht naar de meest logische oplossing voor reconversie van het klooster waarbij de aanpak van de ka-
pelvleugel bepalend is.  Het herstel van dit bouwdeel in oorspronkelijke toestand is ingrijpend gezien de betonnen  
vloerpaat die halfweg de kapel werd ingevoegd. De vloerplaten komen qua pas niet overeen met deze van het klooster, 
rechtstreekse verbindingen zijn dus niet voor de hand liggend. Ter plaatse van de huidige trap, centraal in het klooster 
is het momenteel donker en heeft men geen uitzicht.

2. de kwaliteit van de woningen en de normen en eisen waaraan deze moeten voldoen (oppervlakte, volume, 
kostprijs, bezonning, buitenruimte, toegankelijkheid, isolatie,...) maar ook de privacy wan de woningen.
Het is vooral de vraag  om een 10-tal woningen te huisvesten in het klooster, die tot nadenken stemt.  De gestelde nor-
men door de huisvestingsmaatschappij betreffende akoestiek (ontdubbelen van wanden), individuele technieken per 
wooneenheid (meer leidingen en infrastructuur om ze toegankelijk te maken), normen naar brandveiligheid, normen 
naar oppervlakte en volume, geven een grote moeilijkheidsgraad naar realisatie. De realisatie van deze woningen bin-
nen de bestaande structuur van het klooster zal wegen op de kostprijs en het onderhoud in de toekomst.
Verder kan men zich afvragen of de woonkwaliteit en de integratie in eerste instantie op de site en verder naar het dorp 
niet beter gewaarborgd is bij nieuwe grondgebonden woningen eerder dan bij een opstelling op één of twee verdiepin-
gen van het klooster. Voorstudies tasten de grenzen af...

3. de ruimtelijke relaties en de bindingen tussen de opgegeven functies 
Op welke wijze kan een architecturale ingreep ervoor zorgen dat relaties versterken en functies kunnen aangepast 
worden in de tijd, hoe kan men flexibele oppervlakte bieden, welke functies kunnen gedeeld worden en op welke wijze. 
Zijn er lokalen die dubbel kunnen gebruikt worden zowel  voor het dienstencentrum , het OCMW, de kinderopvang als 
voor de dorpsgemeenschap.
De woningen worden als technisch onafhankelijk van deze diensten beschouwd, maar er wordt gestreefd naar een 
goede integratie en onderlinge verbinding met andere functies.

4. de beleving en de kwaliteiten van de buitenruimte - de publieke ruimte versus private ruimte
Er wordt gezocht naar een ruimtelijke oplossing voor de problematiek rond de huidige buitenruimte tussen klooster,  
bijgebouwen en dienstencentrum. Het is een kwaliteit indien het dienstencentrum vanuit de straat zichtbaar aanwezig 
wordt. De bereikbaarheid vanuit de binnentuin bejaardenwoningen dient behouden te blijven. Verder is er  de wens 
om de belevingswaarde van de buitenruimten voor het dienstencentrum te maximaliseren door bijkomend zichten te 
bieden op het plein en de kloostertuin. Er dient een goed evenwicht te zijn tussen  privatieve en publieke buitenruimte. 

Er zijn in voorstudie 3 organisatorische schema’s opgemaakt. Ze zijn bedoeld als vingeroefening om voeling te krijgen 
met het programma en hoe dit te vertalen in de gegeven context. Er is ten slotte gekozen om de derde voorstudie uit 
te werken omdat hierin de geschetste problematiek maximaal is opgelost.
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BUITENSCH. KINDEROPVANG

LOKETFUNCTIE - OCMW
O1 ONTHAALBALIE
O2 SPREEKKAMERS.

K1 KEUKEN KINDERRUIMTE
K2 KINDERRUIMTE
K3 ADMINISTRATIEVE RUIMTE
K4 PERSONEELSRUIMTE
K5 SANITAIR
K6 BERGING

DIENSTENCENTRUM
D1 PEDICURE
D2 SPREEKKAMERS
D3 COMPUTERLOK.
D4 POLYVALENTE RUIMTE

WONEN

O3 KANTOOR LEIDINGEVENDE
O4 LANDSSCHAPSKANTOOR SOCIALE DIENST
O5 LANDSSCHAPSKANTOOR ADMINISTRATIE
O6 VERGADER /REFTER
O7 BERGING / FOTOCOPIJ
O8 SANITAIR

750m²

144m²

319 m²

821 m²

2.034 m²TOTAAL NETTO OPPERVLAKTE
EXCL. CIRCULATIE

O8O8

O7O7

06

NIVEAU 0 - duplex

W5 W6 W7 W8 W9 W10

W3 W4

NIVEAU 2 

W6 W7 W8 W9

NIVEAU 2 - duplex

O2

K3

K2 K2

K2K4K5
K5

K6 K6

K2

D3/4D1

D2

K1

NIVEAU 0

D3/4

O1

O4/05

O3 O3 O3O3

O4O5

O3O5

W1 W2

NIVEAU 1

Het programma wordt volledig gerealiseerd binnen één volume van  klooster met aanbouw. 
De vleugel met kapel wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouwvleugel met 
meer oppervlaktecapaciteit. De oude boerderij kan afgebroken worden zodat een park 
ontstaat in aansluiting met de bestaande binnenhof achter de bejaardenwoningen.

voordeel:  compactheid / kleine footprint / 
 reserveoppervlakte voor uitbreiding OCMW
nadeel:  zware belasting van het klooster naar gebruik, stabiliteit, constructie  
 woonkwaliteit onder dak?
 kwaliteit buitenruimte / bereikbaarheid dienstencentrum? 

niveau functie verbouwing nieuwbouw totaal 

-1 meters/technieken 200

0 kinderen/OCMW/dienstencentrum 536 200

1/2 OCMW 200

1 OCMW 536 200

2 woningen 536 200

2 1/2 woningen 139

TOTAAL BRUTO OPPERVLAKTE 1.747 m² 1.000 m² 2.747m²
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O3 KANTOOR LEIDINGEVENDE
O4 LANDSSCHAPSKANTOOR SOCIALE DIENST
O5 LANDSSCHAPSKANTOOR ADMINISTRATIE
O6 VERGADER /REFTER
O7 BERGING / FOTOCOPIJ
O8 SANITAIR

582m²

144m²

319 m²

810 m²

BUITENSCH. KINDEROPVANG

LOKETFUNCTIE - OCMW
O1 ONTHAALBALIE
O2 SPREEKKAMERS.

K1 KEUKEN KINDERRUIMTE
K2 KINDERRUIMTE
K3 ADMINISTRATIEVE RUIMTE
K4 PERSONEELSRUIMTE
K5 SANITAIR
K6 BERGING

DIENSTENCENTRUM
D1 PEDICURE
D2 SPREEKKAMERS
D3 COMPUTERLOK.
D4 POLYVALENTE RUIMTE

O3 O3 O3O3

O4O5

O3O5O3 O7

O7

450

300

NIVEAU 1

O6

O7O7

O8

VIDE

O8

NIVEAU 0-duplex

WONEN

1.855 m²TOTAAL NETTO OPPERVLAKTE

D4
D3

D4D2 D2

O1

O2

K3

K2 K2

K2K4

K5K5

K6 K6

-30

K2

NIVEAU 0

K1

925

NIVEAU 2
EXCL. CIRCULATIE

Het klooster wordt maximaal behouden binnen de bestaande begrenzingen.
De woningen worden nieuw gebouwd ter plaatse van het af te breken boerderij-
gebouw

voordeel:  eenvoudig hergebruik van klooster/ beperkte kostprijs
 > 500m² reserve voor uitbreiding zolder klooster
 kwaliteit van de woningen
nadeel:  ingesloten circulatie, beperkte uitzichten
 kwaliteit buitenruimte / bereikbaarheid dienstencentrum?

niveau functie verbouwing nieuwbouw totaal

-1 meters/technieken 86

0 kinderen/OCMW/dienstencentrum 536 

1/2 OCMW 86

1 OCMW 536 

2 reserve 536 

0+1 woningen 900/860

TOTAAL BRUTO OPPEVLAKTE 1.780 m² 900 m² 2.680 m²
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NIVEAU 2

BUITENSCH. KINDEROPVANG

LOKETFUNCTIE - OCMW
O1 ONTHAALBALIE
O2 SPREEKKAMERS.

K1 KEUKEN KINDERRUIMTE
K2 KINDERRUIMTE
K3 ADMINISTRATIEVE RUIMTE
K4 PERSONEELSRUIMTE
K5 SANITAIR
K6 BERGING

DIENSTENCENTRUM
D1 PEDICURE
D2 SPREEKKAMERS
D3 COMPUTERLOK.
D4 POLYVALENTE RUIMTE
D5 BUREAU IPV PEDICURE

WONEN

O3 KANTOOR LEIDINGEVENDE
O4 LANDSSCHAPSKANTOOR SOCIALE DIENST
O5 LANDSSCHAPSKANTOOR ADMINISTRATIE
O6 VERGADER /REFTER
O7 BERGING / FOTOCOPIJ
O8 SANITAIR

528 m²

115 m²

284 m²

770 m²

1.694 m²TOTAAL NETTO OPPERVLAKTE

VIDE

VIDE

O6

NIVEAU 0 - duplex

O3 O3 O3O3

O4O5

O6O8

O7

O3 O7

W10W6 W7 W8 W9

NIVEAU 1

VIDE

W5W1 W2 W3 W4

NIVEAU 0

K2 K2

K2K3/4

K2

K6 K6 K1

O2D5

D3 D4

D2/O2
K5O1

O8

D1

EXCL. CIRCULATIE

Het klooster wordt maximaal behouden na afbraak kapelvleugel.
Een nieuwe toegang dienstencentrum vormt een verbindingsas tussen de tuinen 
De woningen worden nieuw gebouwd ter plaatse van de af te breken 
boerderijgebouwen

voordelen:  eenvoudig hergebruik van klooster/ beperkte oppervlakte /kostprijs
 > 500m² reserve voor uitbreiding zolder klooster
 kwaliteit van de woningen
 zuivere buitenruimten, goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van  
 diverse diensten
 goede belichting, uitzichten 
 

niveau functie verbouwing nieuwbouw totaal

0 kinderen/OCMW/dienstencentrum 536 

1/2 OCMW 50

1 OCMW 536 

2 reserve 536 

0+1 woningen 900/860

TOTAAL BRUTO OPPERVLAKTE 1.658 m² 900 m² 2.558 m²
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VOORSTEL
Het voorstel streeft naar een evenwicht en wisselwerking tussen open ruimte  en bebouwing. De open ruimte wordt 
bepaald door 3 zones met eigen karakter in invloedssfeer, de gebouwen die uitgeven op deze groene ruimten zijn 
gericht op wonen, werken en welzijn. In tegenstelling tot de opgave is er gekozen om de kwaliteit van de woningen 
voorop te stellen en deze te brengen op de plaats waar de opdrachtgever de kantoren voor het OCMW voorziet. De 
keuze is gemaakt om de woningen optimaal te kunnen integreren op de site en in de dorpsgemeenschap, wat leidt 
tot grondgebonden wooneenheden.  De gevraagde dienstverlenende functies zijn integraal voorzien in het klooster 
met de zolder als reserveruimte. Het klooster leent zich tot het dragen van deze functie zonder strikt noodzakelijke 
bouwkundige ingrepen. 

DE BINNENTUIN
Ter plaatse van de vroegere boomgaard van het klooster staat nu de  binnentuin ten dienste van de bejaardenwoningen. 
Deze  blijft onaangeroerd, behoudens enkele bijkomende parkeerplaatsen in aansluiting op de reeds bestaande plaatsen. 
Na afbraak van de oude hoevegebouwen worden nieuwe woningen voorzien  waarvan de private buitenruimte op deze 
centrale binnentuin zullen uitgeven. 

HET DORPSPLEIN:
Er wordt na afbraak van de kapelvleugel en de bijjgebouwen een centraal publiek plein voorzien waarop klooster, 
dienstencentrum en woningen uitgeven. De publieke functies  van OCMW en dienstencentrum krijgen een nieuwe 
glazen toegang rechtreeks op het plein. Ze staan voor openheid en toegankelijkheid naar de burger toe. Deze plek 
wordt gezien als een plaats voor ontmoeting een verkeersvrije open ruimte met bomen, groen en banken, een plein 
voor Laarne.  De sfeer is ongedwongen en nodigt uit tot sociaal contact, met voldoende afstand tot de woningen om 
privacy te waarborgen. Het plein is open naar de straat en richt zich tot het dorp. Er is langsheen de straat een zone 
voorzien tot kort parkeren of parking mindervaliden. Op het plein wordt plaats voorzien omfietsen te stallen.  

DE KLOOSTERTUIN
De vroegere kloostertuin of voortuin, zuidelijk gelegen is gericht  naar het landschap, en de basisschool aan de 
overzijde van de straat. Deze tuin wordt ten dienste gesteld van de kinderen, de voordeur van het klooster wordt inkom 
voor de  naschoolse kinderopvang. De tuin wordt bewaard, er worden bijkomende beplantingen voorzien rond de  
hoogspanningscabine zodat de zichten vanuit het klooster voornamelijk op groen gericht zijn. Verder is de aanleg sober 
en uitgepuurd: door het grastapijt loopt een recht tegelpad naar de voordeur;  twee strakke terrassen,  enkele banken 
en 3 speelzones nodigen uit tot spel en rust.  De tuin wordt eveneens ten dienste gesteld van de gemeenschap door 
dat de polyvalente ruimte voor het dienstencentrum  erop uitgeeft. Ter hoogte van de straat wordt de tuin ingekort ten 
voordele van een tiental parkeerplaatsen; deze plaatsen staan ook ten dienste van de school die in nauw verband staat 
met de buitenschoolse kinderopvang.  Misschien is het op termijn mogelijk om ook de academie te verplaatsen van de 
huidige containers naar deze basisschool, een bijkomende kans voor kinderen van de naschoolse opvang.

In totaal 17 bijkomende parkeerplaatsen: publiek plein +2P  binnenhof +5P  zuidtuin +10P

KLOOSTER:
Na afbraak van de kapelvleugel wordt het klooster verbouwd tot gebouw voor dienstverlening.De kinderopvang is 
gelegen op het gelijkvloers met zuidelijke toegang, het contactpunt OCMW is gelegen op het gelijkvloers + duplex 
+ eerste verdieping met noordelijke toegang en met een interne verbinding met het dienstencentrum; er is de 
mogelijkheid tot flexibel gebruik van een aantal lokalen.

DIENSTENCENTRUM
Het dienstencentrum krijgt een nieuwe toegang via een glazen gang op het plein. Deze maakt de verbinding van 
gebouwen en tuinen met elkaar. De cafetaria waarvan de gevel zijdelings geopend wordt richting plein, en de 
polyvalente ruimte geven hierop uit en worden zo meer betrokken bij dorpsgebeuren. Het dienstencentrum wordt 
uitgebreid in het klooster, een uitbouw van het bestaande terras behoort ook tot de mogelijkheden maar is om reden 
van kostprijs nu niet weerhouden. 

WONINGEN
Na afbraak van de hoevegebouwen kunnen de woningen op deze plaats voorzien worden. Hier zijn diverse scenario’s 
mogelijk, waarvan er 2 zijn uitgewerkt: hetzij  10 gestapelde appartementen over 2 bouwlagen met toegangen via trap, 
lift en passerel aan noordzijde en terassen uitgevend op het plein, hetzij 10 grondgebonden eengezinswoningen met 
toegang via het publieke plein.  Beide mogelijkheden zullen hierna in detail worden toegelicht.
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WERKEN

WONEN 
binnenhof bij het wonen

WELZIJN
kloostertuin zuidtuin voor de kinderen

P2

P1

P1
P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

BINNENTUIN

DORPSPLEIN

KLOOSTERTUIN
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K2

K6 K6 K1

D5 D2/O2

D3

D1

D4

D2/O2 K5 K3/4
O1

O8

O2O2O2

K2
K2

K2

P2

P1

P1
P2

P3

BUITENSCH. KINDEROPVANG

LOKETFUNCTIE - OCMW
O1 ONTHAALBALIE
O2 SPREEKKAMERS.

K1 KEUKEN KINDERRUIMTE

W1-5 APPARTEMENT 1-5

K2 KINDERRUIMTE
K3/K4 ADMINISTRATIE / PERSONEEL
K5 SANITAIR
K6 BERGING

DIENSTENCENTRUM
D1 PEDICURE
D2 SPREEKKAMERS
D3 COMPUTERLOK.
D4 POLYVALENTE RUIMTE
D5 BUREAU IPV PEDICURE

WONEN

O3 KANTOOR LEIDINGEVENDE
O4 LANDSSCHAPSKANTOOR SOCIALE DIENST
O5 LANDSSCHAPSKANTOOR ADMINISTRATIE
O6 VERGADER /REFTER
O7 BERGING / FOTOCOPIJ
O8 SANITAIR

750m²

115 m²
19 m²
10 m²
31 m²
62 m²
12 m²

24 m²
33 m²
31 m²

  3 m²

319 m²

821m²

  7 m²
184 m²
20 m²
13 m²
15 m²

400 m²

 / KASTEN NIVEAU 0 

NIVEAU 0
Het contactpunt OCMW met toegang vanuit het plein neemt  een aantal 
lokalen in aan noordelijke zijde van het klooster. Naast onthaalbalie zijn 
hier de spreekkamers voorzien. Boven dit onthaal is op duplexniveau 
een vergaderruimte - koffiekamer voorzien, de overige diensten van het 
OCMW liggen op de eerste verdieping.De functies met publeik karakter 
zijn op het gelijkvloers gelegen, via vides en doorzichten wordt contact 
beoogd met de kantoren op de verdieping.

Het dienstencentrum blijft voor het grootste deel ongewijzigd. Er wordt 
als kopgevel van het dorpsplein een nieuwe beglaasde hoofdinkom 
voorzien die tevens de verbindinsas vormt tussen het dienstencentrum 
en de  beide tuinen noord en zuid. Vanuit deze toegang kan men ook 
het  klooster bereiken waarin het dienstencentrum uitbreiding vindt, 
onder meer in de polyvalente zaal met een toegang tot de zuidelijke 
tuin met terras. Hiernaast zijn ook het computerlokaal voorzien en de 
gevraagde spreekkamers. De spreekkamers sluiten aan op deze van het 
OCMW zodat dubbel en flexibel gebruik mogelijk is. Het huidige bureel 
in het dienstencentrum wordt mogelijk uitgerust als pedicure  waarbij 
het bureel zelf verhuist naar een ruimte tegenover het computerlokaal.  

De naschoolse kinderopvang met toegang vanuit de zuidelijke tuin, 
neemt het grootste deel van het gelijkvloers in beslag.
Er zijn 4 ruime lokalen voorzien voor werking in groepen, hiervan is 1 
lokaal noord-oost gericht en 3  zuidelijk met toegang tot de tuin.
Verder is een lokaal voor personeel voorzien, een keuken en een 
sanitaire ruimte met berging. Deze dienstlokalen zijn gericht op het 
noordelijke plein. Indien gewenst kunnen de kinderen gebruik maken 
van het polyvalent lokaal dat in het klooster is voorzien in aansluiting 
met het dienstencentrum.Een doorverbinding van de kinderopvang 
met de noordelijke inkom via de trapzaal is eveneens mogelijk.
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LOKETFUNCTIE - OCMW
O1 ONTHAALBALIE
O2 SPREEKKAMERS.

WONEN

O3 KANTOOR LEIDINGEVENDE
O4 LANDSSCHAPSKANTOOR SOCIALE DIENST
O5 LANDSSCHAPSKANTOOR ADMINISTRATIE
O6 VERGADER /REFTER
O7 BERGING / FOTOCOPIJ
O8 SANITAIR

750m²

W6-10 APPARTEMENT 6-10 375 m²

107 m²
106 m²
104 m²
  72 m²
  29 m²
  7 m²

821m²

NIVEAU 0 - duplex

VIDE

VIDE

O6

VIDE

NIVEAU 1

O3 O3 O3O3

O4O5

O6O8

O7

O3 O7

W10W6 W7 W8 W9

KLOOSTER - ZOLDER

WONEN -  MOGELIJK ZOLDERS BIJ APPARTEMENT 6-10

NIVEAU 2
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NIVEAU 1
De diensten van het OCMW zijn gehuisvest op de eerste verdieping van het 
klooster. Op beide koppen van de gang zijn de landschapskantoren voorzien 
voor  sociale en administratieve zaken. De burelen voor diensthoofden 
worden voorzien in de afzonderlijke lokalen die uitgeven op de gang.  Verder 
is er een vergaderruimte, berging, fotocokopie en sanitair,  ..

NIVEAU 2 
De zolder van het klooster is te beschouwen als reserve oppervlakte. 
Indien het geheel van OCMW diensten verhuist van de huidige locatie  naar 
de kloostersite, wat logisch zou zijn, dan is een verdere uitbreiding van 
oppervlakte nodig. Deze uitbreiding kan op de tweede verdieping zowel 
in de kleinere zuidelijke lokalen voor individuele kantoren als op de rest 
van de zolder die geschikt is voor ruime mooie landschapskantoren, zonder 
structurele ingrepen.
Langsheen de trap en lift en boven de sanitaire kern wordt een technische 
ruimte voorzien voor opstelling van cv ketel, warm water, ventilatie....
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indeling: behoud van algemene structuur
Het is de bedoeling om de bestaande constructie te hergebruiken en het te versterken waar nodig. Het klooster wordt 
ontmanteld. Vloerbekledingen, wandbekledingen en verlaagde plafonds worden verwijderd. Niet dragende wanden 
en eventueel dwarsmuren worden weggenomen. De geometrie van de originele ruimten wordt hersteld: de lange 
gang waarop kamers uitgeven blijft gerespecteerd, door het weghalen van invulwanden op de koppen van de gangen 
ontstaan ruime lokalen met lichtname aan zuidelijke en noordelijke zijde en aan beide kopgevels waar ramen terug 
geopend worden. Een nieuwe gecompartimenteerde trapzaal met lift, die voldoet aan de normen voor brandveiligheid 
en toegankelijkheid, waarborgt de werking voor de toekomst. 

stabiliteit van de vloeren: behoud en versterking van vloerplaten
Het klooster is een  constructie met wanden uit dragend metselwerk en vloeren en daken in hout. Er is geen kelder in 
het bewaarde deel, de funderingen zijn vermoedelijk uit baksteen maar verder onbekend.  Het is niet de bedoeling om 
de lasten extreem te verzwaren door de vloeren bv. te vervangen door beton. De vloeren bestaan momenteel uit een 
houten roostering dragend van voor naar achtergevel met geschatte balken 6/18  en 7/21 in de grotere lokalen… De 
vloeren op de eerste verdieping zijn dienstig geweest voor bewoning maar zijn wellicht te weinig draagkrachtig voor 
kantoorbelasting volgens de actuele normen. In die zin wordt voorgesteld om ze te verstevigen. Kasten kunnen worden 
opgesteld tegen gangwanden. De zones onder de kasten kunnen op zeer eenvoudige wijze plaatselijk verstevigd worden.  
In de uiterste lokalen op de 1ste verdieping  merken we de aanwezigheid van twee hoofdbalken, met geornamenteerde 
consolen evenwijdig met voor- en achtergevel. Deze dragers van de zoldervloer zullen worden verstevigd dmv het 
oplijmen van houten balken  bovenop de moederbalken teneinde de zolderverdieping voor normale lasten te kunnen 
gebruiken.  De houten vloeren van eerste en zolder worden niet enkel versterkt maar ook aan beide zijden bekleed 
zodat ze aan de brandnormen voldoen. Ze worden belast in functie van de draagkracht. 

isolatie: maximaal
De vloerplaat van het gelijkvloers wordt behouden en hierboven maximaal geïsoleerd. In deze dikte worden technieken 
/ leidingen verwerkt. Het geheel wordt afgewerkt met een verhoogde vloer. Het dak wordt vernieuwd en hoogwaardig 
geïsoleerd met minstens 22cm rotswol. Het gebinte wordt verstevigd, indien nodig vervangen.  De buitengevels 
worden aan de binnenzijde geïsoleerd en met pleister afgewerkt. De houten vloeren worden aan bovenzijde akoestisch 
geïsoleerd zodat overdracht van contactgeluid wordt vermeden. Indien het budget het toelaat worden de ramen 
vervangen door hoogwaardig isolerende ramen - de uitvoering van de werken kan ook met behoud van huidige ramen.

technieken: rationeel en spaarzaam
De technieken worden rationeel vernieuwd. Een nieuwe stookplaats met hoogrendementsketel wordt opgesteld op 
zolder. De sanitaire installatie wordt compact gecentraliseerd per verdieping om leidingen te bundelen. Het gebruik 
van warm water wordt beperkt tot keukens en verzorging van kinderen en bejaarden. Het verloop van elektrische 
leidingen en data wordt bepaald volgens de meest economische oplossing hetzij via verhoogde vloer, hetzij via verlaagd 
plafond / strategische opstelling van borden en dataracks. Indien mogelijk wordt geopteerd voor hoogrendement 
balansventilatie met groep op zolder. Bij hergebruik van de ramen kan ook de ventilatie via bestaande raamroosters 
worden bekomen. In het kader van reconversie van erfgoed is de regelgeving soepeler.

duurzaamheid: in hergebruik, karakteristieken, technieken, materialen
Het kloostergebouw is duurzaam omdat structuur en indeling hergebruik toelaten. De materialen steen en hout zijn 
natuurlijk en eenvoudig recycleerbaar. De hoge ruimten zorgen voor een groot luchtvolume dat minder frequent dient 
ververst te worden.  De hoge ramen laten het daglicht in alle lokalen diep binnenvallen zodat in het ganse gebouw op 
kunstlicht kan bespaard worden.  Door bijkomend te investeren in hoogwaardige isolatie kan ook duurzaam worden 
verwarmd.

kostprijs: 
Wat kan bespaard worden in de bouwkost van het klooster wordt geïnvesteerd in isolatie en rationele en 
energievriendelijke  technieken. Verder dient deze spaarzame houding om nieuwbouw van woningen toe te laten.

ref: ontmantelen en versterken van moederbalken door bovenververlijming van houten balk en door plaatsing van stalen liggers

ref:  hoogwaardig en brandvrij isoleren van zolders en historische daken

ref:  brandvrij bekleden van houten vloeren en aanbrengen van verhoogde en technische vloeren

ref:  reconversie van historische ruimten met behoud van structurele kwaliteiten
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P2

P1

P1
P2

P3

W10W6 W7 W8 W9

W5W1 W2 W3 W4

WONEN
W1-10   10 appartementen (2 SLK)  10x80m² = 800 m²
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W6 W7

VARIANT MET 1 EN 3 SLAAPKAMERS

WONINGEN

De woningen worden voorzien tegenover het kloostergebouw aan de overzijde van het dorpsplein en in relatie met de 
binnentuin waarop ook de bejaardenwoningen uitgeven.

De woningen worden gebouwd volgens de gangbare normen met een bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, 
lichtinval, uitzicht, flexibiliteit, ecologie en  duurzaamheid. 
Er zijn twee voorstellen uitgewerkt die beantwoorden aan de vraag naar 10 woningen.

Een eerste voorstel bestaat uit 10 appartementen waarvan er 5 op het gelijkvloers zijn gelegen en 5 op de verdieping. 
Alle appartementen hebben hun voordeur aan noordzijde en zijn bereikbaar vanuit de straat. De verdiepingen zijn 
bereikbaar via een passerel met lift en trappen. De appartementen zijn bijgevolg allen toegankelijk voor mindervaliden. 
De appartementen hebben dezelfde indeling en zijn voorzien met twee slaapkamers; binnen deze voorgestelde 
structuur kunnen 2 appartementen met 2 slaapkamers op eenvoudige wijze worden veranderd in één appartement 
met 1 slaapkamer en een ander met 3 slaapkamers. Bovendien hebben de appartementen op de verdieping de 
mogelijkheid om uit te breiden op de zolder, onder het zadeldak.
Indeling: er wordt per 2 appartementen een gemeenschappelijke inkom voorzien. Ieder appartement heeft hierna 
een eigen inkomsas. De keuken ligt aan noordzijde langsheen de passerel, de woonkamer is zuid gericht met terras 
en uitzicht op het dorpsplein. Een nachthal bedient beide slaapkamers en sanitair. De mogelijkheid bestaat om 
beide slaapkamers te bedienen vanuit de woonkamer en om één slaapkamer via schuifdeuren te betrekken bij het 
woongedeelte. Omdat de appartementen een symmetrische indeling hebben kunnen  ze eventueel ook worden 
gespiegeld zodat de toegangen van de gelijkvloerse woningen  gelegen zijn aan pleinzijde.
 



RECONVERSIE KLOOSTER LAARNE  002110C NOVEMBER 2011/16

Een tweede voorstel bestaat uit grondgebonden woningen als volgt ingedeeld: 8 grondgebonden eengezinswoningen, 
2 grondgebonden appartementen met één slaapkamer en hierboven 2 woningen met 1 à 2 slaapkamers. Van de 10 
woningen zijn er 8 op het gelijkvloers toegankelijk voor mindervaliden.
De 8 grondgebonden woningen hebben hun voordeur op het dorpsplein. Ze zijn volgens dezelfde structuur opgebouwd.
Indeling: er wordt per 2 woningen een gemeenschappelijke inkom voorzien. Iedere woonst  heeft hierna een eigen 
inkomsas waarop het toilet uitgeeft. De keuken ligt aan de noordzijde, de woonkamer is gelegen van zuid naar 
noord en neemt licht via het plein en de binnentuin. In de woonkamer maakt een binnentrap de verbinding met de 
slaapkamers en badkamer op de verdieping. Voor de zolders zijn er variante mogelijkheden gaande van berging tot 
duplex bij slaapkamers tot extra slaapkamer. Iedere woning heeft een private tuin aan de noordzijde die uitgeeft op de 
gemeenschappelijke binnenhof.
De twee grondgebonden woningen met één slaapkamer zijn volgens dezelfde structuur opgebouwd en hebben 
achteraan een slaapkamer met badkamer.  Hierboven bevinden zich twee woningen die qua indeling te vergelijken zijn 
met de 8 anderen, ze hebben een buitenruimte aan de noordzijde, boven op de platte daken van de onderliggende 
appartementen. Ze maken maximaal gebruik van de zolderruimte onder het dak en zijn bijgevolg niet meer uitbreidbaar.

Om landschappelijke redenen wordt in beide voorstellen gekozen voor de vorm van een zadeldak; dit biedt inwendig 
de mogelijkheid tot gebruik van zolders. Deze kunnen privatief per appartement worden gebruikt voor uitbreiding. Ze 
kunnen ook aangewend worden voor het plaatsen van gemeenschappelijke technische uitrustingen...
De buitenruimte aan noordelijke zijde kan privatief worden ingericht ofwel kan dienst doen als een gemeenschap-
pelijke tuin met zitbanken en speeltuigen. 
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WONEN
W1-6   6 woningen (2 SLK)  6x89m² = 534 m²
W7-8   2 woningen  (1SLK) 2x60m² = 120 m²
W7-8   2 appartementen (2SLK)   2x76m² = 152 m²
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Indeling - structuur
Beide woningtypologieën zijn volgens een eenvoudig repetitief systeem opgebouwd. Mogelijk kunnen ze in een prefab 
bouwsysteem worden voorzien. Ze hebben een oriëntatie noord/zuid. Ze zijn ingedeeld in functie van ruime kamers 
met voldoende licht en uitzichten op groen. Alle woonkamers hebben een zuidelijke oriëntatie. Doorbezonning wordt 
zoveel als mogelijk gerealiseerd. Circulatie wordt tot een minimum herleid.  Bergruimte is voorzien in slaapkamers door 
een maximale kastlengte te bieden. Verder zijn onder het dak zolders beschikbaar als uitbreiding van woonoppervlakte 
of extra bergruime.

constructie - architectuur
Zowel voor de appartementen als voor de woningen bestaat de constructie uit dragend metselwerk waarop van 
scheidingsmuur tot scheidingsmuur de vloerplaten  dragen.  Indien de ondergrond dit toelaat worden geen kruipkelders 
voorzien.De opbouw is rationeel en repetitief en laat op termijn flexibele invullingen toe op termijn. De invulwanden 
voor het definiëren van kamers, zijn voorzien in niet dragend metselwerk of gipskarton. Het zadeldak draagt van 
scheimuur tot scheimuur. Op de gordingen in hout of staal worden  geïsoleerde en brandvrije afwerkingspanelen 
geplaatst. 
De sobere vormgeving  verwijst naar  de architectuur van het bestaande klooster door het hernemen van proporties  

en repetitie in openingen, door het bieden van zuiver geometrische en flexibele ruimten. In materiaalgebruik sluit de 
nieuwbouw aan bij de architectuur van het klooster waarnaar het verwijst met eenzelfde aandacht voor detail, motief, 
reliëf, verband. De voorkeur uit naar eenvoudige, duurzame materialen met een warm karakter. 

Technieken
De technische uitrustingen kunnen individueeel of collectief worden voorzien in overleg met de opdrachtgever te 
bepalen. Collectieve systemen voor cv, warm water en ventilatie dragen onze voorkeur maar vergen een opvolging 
door de opdrachtgever naar verdeling van de kosten, ze beginnen te renderen vanaf een 10-tal éénheden die erop 
worden aangesloten. Indien de keuze gaat naar bereikbare appartementen dient een bijkomende  lift voorzien.

Duurzaamheid
Er wordt gestreefd om de normen te verbeteren door compactheid en maximale isolaie. De duurzaamheid ligt in de 
flexibele indeling, de keuze van natuurlijke robuuste materialen, de natuurlijke isolatie en de maximale bezonning en 
belichting.Tot slot dragen het zuinig omspringen met technische installaties en de compacte opstelling ervan bij tot een 
energiezuinig gebouw. 
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 Op publieke plaatsen en toegangen wordt meer glasarchitectuur toegepast, de vertikale  geledingen 

in de glasgevels geven structuur, kaderen de zichten en geven een uitdrukking aan de openheid. Deze 
glaspartijen bepalen de zichten van de trapzaal klooster en van de verbindingsgang dienstencentrum. 
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