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Het Dominicaanse klooster was een gesloten systeem: het was gericht op de wereld door afstand te 
nemen. 
De Dominicaanse Orde was niet bang voor een harde confrontatie met de realiteit van de 19e eeuwse 
geïndustrialiseerde stad. Het klooster was nog steeds een ommuurde, gescheiden omgeving.
De opdracht bestaat er nu in om deze ‘beslotenheid van een kloostertypologie’ te transformeren tot een 
toegankelijke, multifunctionele ontmoetingsplaats gericht op innovatie en de productie van kennis. De 
ommuurde, gesloten architectuur van het complex moet transparant worden, open. Deze transformatie 
kan niet zonder gevolgen. Wij stellen voor om de minimale hoeveelheid veranderingen die nodig zijn 
om de organisatie en de sfeer van het klooster te wijzigen te realiseren, zonder aarzelen als er een paar 
ingrijpende beslissingen nodig zijn.
We stellen een duidelijke en pragmatisch ontwerp voor door middel van verschillende interventies die 
bijdragen aan deze strategie. Als zodanig kunnen de verschillende interventies afzonderlijk uitgevoerd 
worden doorheen het proces vanuit deze algemene strategie.

PAssAgenwerk

1. plan van St. Gallen klooster
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Het QVIT gebied is een woonwijk net buiten het middeleeuwse centrum van de stad. Het gebied wordt 
gescheiden van het centrum door een klassieke set van de 19e eeuwse infrastructuur (het station, de 
dierentuin), gelegen net buiten de vroegere stadsmuren. Momenteel is het QVIT gebied een relatief 
anonieme omgeving, die niet volledig benut is. In feite is het potentieel van de QVIT erg groot door 
de aanwezigheid van het centrum, het station, het nieuwe HS-station, de Zoo, enz... . Toch vormt 
de aanwezigheid van deze grootschalige stedelijke infrastructuur een probleem door afwezigheid 
van openbare ruimte en openbare gebouwen van een kleinere schaal. De realisatie van het nieuwe 
wijkcentrum zal cruciaal zijn in dit verband. Het kan bijdragen aan een divers, multi-gelaagde stedelijk 
landschap waarin de grotere stedelijke schaalelementen worden verweven met kleinere.
Het is mogelijk om een nieuwe stedelijke sequentie voor te stellen op de schaal van QVIT / Borgerhout 
en het aansluiten van het centrum van de stad, het station, de dierentuin, het nieuwe wijkcentrum en 
(samen Milisstraat-Oedenkovenstraat) het Districtshuis Borgerhout. Deze nieuwe stedelijke sequentie 
zal een nieuwe stedelijke passage genereren door de zoo (of het publiek park, in het geval van het 
weggaan van de zoo) en door het nieuwe wijkcentrum.

PAssAgenwerk

2. stedenbouwkundig schema met 
voetgangersverbinding
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Het introverte karakter van het klooster is een kwaliteit: het vormt een oase binnen de chaos van 
de hedendaagse stad. Tegelijkertijd vormt de geïsoleerdheid van de site een ernstige belemmering 
voor het gewenste publieke karakter van het nieuwe buurthuis. Het besloten complex moet worden 
‘uitgebroken’ met behoud van haar kwaliteiten.
Wij stellen voor om de Dominicaanse klooster open te stellen voor de stad door letterlijk het interieur 
te tonen aan de buitenwereld: een nieuwe stedelijke passage verbindt de verschillende delen van het 
complex, die de ingang aan de Ploegstraat en de ingang van de Provinciestraat verbindt. Door het 
creëren van een openbare straat worden alle de functies van het buurthuis ontsloten. De binnenkant van 
de voormalige kloostersite wordt onthuld en openbaar gemaakt door de verschijning van de passage.
De passage wordt gebouwd op een zeer klassieke manier, met lichte structuur en glazen dak. De 
passage beweegt zicht als een slang doorheen de site en is opgevat als een systeem van kassen met een 
diversiteit aan planten, bloemen en fruit. Hierdoor creëert het een aangename en onverwacht exotische 
omgeving met zonlicht dat door het dak gefilterd wordt.

PAssAgenwerk

3. Kaisergalerie, Berlin
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De twee nieuwe ingangen maken het interieur van het klooster opnieuw toegankelijk. Langs de 
Provinciestraat, wordt de gevel van de oude kerk verwijderd en vervangen door een nieuwe gevel. Deze 
is opgevat als een voortzetting van de passage. Hier start en/of eindigt de inwendige passage. Het nieuwe 
voorgebouw omwikkelt de bestaande kerk in een omhulling van glas en vegetatie. Hierdoor wordt ook 
het neo-gotische interieur van de kerk zichtbaar op de straat en is de straat aanwezig binnen in de kerk.
Deze nieuwe voorbouw is een lichte structuur, met een variëteit aan planten die groeien in opgehangen 
potten. Door de transformatie van de zware, sombere gevel en van de onevenredige klokkentoren en 
het vervangen door een nieuw glazen scherm zal de volledige site een nieuw gezicht krijgen naar de 
stad. Het huidige inkomsas van de kerk is te klein voor de ontvangst van een groot aantal mensen in 
het geval van concerten, lezingen of openbare vergaderingen. De nieuwe inkomzone zal een grotere 
overdekte openbare ruimte creëren voor de ingang.
In vergelijking met de bestaande gevel zal de nieuwe gevel meer aansluiting vinden met de aangrenzende 
huizen met betrekking tot ritme, maat en vorm. De nieuwe, transparante voorbouw zal letterlijk de 
toegankelijkheid en openheid van de nieuwe faciliteiten voor alle categorieën van gebruikers blootleggen. 
Het verdwijnen van de zware, onhandige neo-gotische gevel resulteert in een bevrijdende nieuwe 
lichtheid voor de hele buurt. Het nieuwe buurthuis introduceert een nieuwe, frisse, experimentele sfeer 
in de hele QVIT, als een activator van de stedelijke transformatie.

PAssAgenwerk

4. Mimmo Rotella, “decollage”
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Een verticale tuin van klimplanten leidt de bezoekers van het nieuwe wijkcentrum naar de passage. 
De nieuwe voorgevel van de kerk is gevuld met diverse bloempotten waarin beplanting kan groeien. 
De potten worden met een hijssysteem bevestigd aan de structuur van de serre. Hierdoor kunnen de 
potten naar beneden gebracht worden voor onderhoud. De potten bevatten ook een led-verlichting die 
de gang en de kerk ’s avonds verlicht.
Het binnenhof is verdeeld in twee driehoekige helften: een verhard gedeelte voor multifunctioneel 
gebruik en een tuin, met vegetatie in het wild. De tuin behoudt zoveel mogelijk de bestaande vegetatie 
wordt doorgetrokken op het dak waar er een daktuin wordt voorzien met uitzicht op het binnenhof. 
De zachte ondergrond bestaat uit grind en gras wordt aangevuld met wijnstokken (betelnoten) die 
als zonwering dienstdoen. Tijdens het warme seizoen, kan het binnenhof bestemd worden voor 
koffiepauzes, middagpauzes, openlucht evenementen, lezingen, kleine shows. In het bijzonder zal het 
restaurant en het buurthuis deze buitenruimte kunnen innemen voor allerhande activiteiten.
De kleine patio is een geheime tuin, een klassieke hortus conclusus met geneeskrachtige planten die 
doet denken aan de sfeer van het klooster.
Het Binnenhof en de daktuin zijn visueel met elkaar verbonden. De patronen van bloemen en 
eeuwigdurend gras op het dakterras weerspiegelen de geometrie van het binnenhof. Het hoogste dak 
van het gebouw bestaat uit een eenvoudige daktuin bedekt met sedum en gras.

PAssAgenwerk

5. Luigi Ghirri, “villa Jole”
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Binnen is de kerk gehouden zoals het is. Het interieur zal volledig bewaard blijven met uitzondering 
van enkele nieuwe toevoegingen zoals meubilair en verlichting.
Net als in de Nederlandse kerken geschilderd door Pieter Jansz Saenredam kort na de Reformatie, 
komt de verandering in het gebruik van de heilige plaatsen niet overeen met een verandering in de 
architectuur van het gebouw. In de schilderijen van Saenredam is de architectuur van de voormalige 
katholieke kerken niet verandert. De verandering van het licht en meubilair is voldoende om een 
mutatie in de toon van de ruimte te definiëren. De enige sporen van een fundamenteel religieus / 
politieke / sociale gebeurtenis, zoals de Reformatie, zijn een aangepaste chromatische bereik, een kleine 
verandering van de posities van de personen in de ruimte van het schilderij en een nieuwe reeks van 
zeer eenvoudige bankjes en preekstoelen.

Het nieuwe programma en de nieuwe gebruikers van de Dominicaanse kerk aan de Provinciestraat 
verschillen nog meer van de oorspronkelijke gebruikers dan het protestantse gebruik die Saenredam 
schilderde als voortzetting van het katholieke gebruik. 
Toch zal de transformatie delicaat zijn. De oude kerk zal niet gewijzigd worden, uitgezonderd de 
verwijdering van de voorgevel. De kerk zal een veel aangenamer en rustige omgeving worden: eenvoudiger 
en helderder. Er zal zich een nieuwe lichtstralen binnendringen in de oude kerk. Het licht wordt gebroken 
door het scherm van de vegetatie en is voorzien van nieuwe - vibrerende, groene toon.
De kerk zal dienen als de multifunctionele hal en organiseert conferenties, seminaries, evenementen, 
concerten en tentoonstellingen. Binnenin de kerk worden slechts twee elementen toegevoegd: een 
infobalie bij de ingang en een grote ronde doos met sanitaire voorzieningen. De meubels die nodig zijn 
voor activiteiten in de kerk kunnen worden opgeslagen in het achtergelegen gedeelte van de kerk.

PAssAgenwerk

6. Pieter Jansz Saenredam, “St. Odulphs kerk”
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Het project is zeer aanwezig aan de Ploegstraat. De metselwerkgevels in de Ploegstraat, samen met de 
gebouwen en de serres van de zoo vormen het karakter van de straat. Hier voorzien we enkel een open 
poort aan de oostelijke grens van het perceel. Vanaf deze poort zal de passage volledig zichtbaar tot 
50 meter binnen het perceel. De enfilade met de inrichting van planten signaleren de aanwezigheid van 
de doorgang in de Ploegstaart.
De gebouwen langs de Ploegstraat worden zacht gerestaureerd. De bestaande toegangen leiden naar de 
personeelsgebonden zones en naar de nieuwe woningen in het voormalige De Beuckelaer huis.

PAssAgenwerk

7. zicht van de passage vanuit de Ploegstraat
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Het Dominicaanse klooster wordt herbestemd tot een nieuwe wijkcentrum door middel van minimale 
ingrepen. Het klooster volgt inderdaad een zeer rationele regeling die op geen enkele wijze dient te worden 
bestreden. Wij stellen daarom een eenvoudig project voor: de passage en de binnenplaats dienen als de 
belangrijkste infrastructuur van het complex en zullen alle onderdelen van het complex ontsluiten.
Het buurthuis is onderverdeeld in vijf subeenheden, die zijn gegroepeerd langs de verticale 
circulatiekernen. De subunits zijn: de zone voor het personeel, de Doc Atlas en niet-gespecificeerde 
clusters, het sociaal restaurant, het buurthuis en de multifunctionele hal. Alle subunits zijn direct 
toegankelijk vanuit de passage en het binnengebied, zodat elke cluster onafhankelijk kan opereren. In 
principe zal de doorgang altijd open blijven, ook wanneer de verschillende delen van het wijkcentrum 
gesloten zijn (maar, de doorgang kan ook gemakkelijk gesloten worden indien men dit wenst).
De zone voor het personeel is gelegen in het deel van het klooster langs de Ploegstraat en is direct 
bereikbaar vanaf de straat.
De Doc Atlas en Cluster 2-3-4-5-6 zijn toegankelijk vanaf de passage en vanuit de belangrijkste verticale 
circulatie van het klooster.
Het sociaal restaurant is toegankelijk vanuit de binnenplaats.
Het buurthuis is toegankelijk vanuit de gang en vanaf de binnenplaats.

De multifunctionele zaal is direct toegankelijke vanuit de Provinciestraat en van de passage.
Deze site wordt met andere woorden gevormd door de passage, het binnenhof en de voormalige 
kerkruimte. Door de nieuwe passage zal de voormalige kloostersite opereren als een fragment van de 
stad en de binnenplaats en de kerk zal als openbare ruimte op de schaal van het gebouw waar doorheen 
het jaar verscheidene activiteiten zullen plaatsvinden.
Onze ingreep is zal de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de site vergroten. Door het ‘publiek’ maken 
van de interne passage zal dit de wisselwerking tussen buurt en buurhuis intensifiëren. De passanten 
zullen het voormalige kloostercomplex opnieuw kunnen ontdekken en worden intuïtief aangetrokken 
om deel te nemen aan de diverse activiteiten van het buurthuis.
De bezoeker zal worden aangetrokken door zijn glorieuze architectuur van het klooster en de 
transparantie van de passage waar de planten zullen bijdragen tot een ontspannen omgeving. Het 
gebruiksvriendelijke karakter van de site zal een nieuw publiek aantrekken.
In ons ontwerpvoorstel werd ook rekening gehouden met de aanwezige niveauverschillen die door 
enkele lichte hellingsbanen (5%) kunnen overbrugd worden.
De toegang voor leveringen gebeurt via de zijde van het Copernicus gebouw, de toegang voor leveringen 
aan de kerk gebeurt rechtstreeks via de Provinciestraat.

PAssAgenwerk

8. schema van de toegangen
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Het nieuwe buurthuis volgt een zeer eenvoudig schema, en zal zich zo makkelijk aanpassen aan 
verschillende toekomstscenario’s. Ons ontwerpvoorstel tracht zoveel mogelijk de architectuur van 
het voormalige Dominicaanse klooster te respecteren zonder een hypotheek te leggen op toekomstige 
transformaties.
De kas-passage zou uiteindelijk kunnen uitbreiden in de bestaande kassen van de dierentuin, ten oosten 
van het buurthuis.

PAssAgenwerk

9. plan van private en publieke ruimte 
(after Nolli plan)
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De nieuwe gevel van de voormalige kerk fungeert effectief als een tweede huid in de vorm van een serre 
die de thermische condities van de kerkruimte kan reguleren. De nieuwe gevel vormt een thermische 
en akoestische bufferzone met de omgeving.In de zomer worden de ruimten natuurlijk geventileerd 
door het open zetten van ramen terwijl het bladgroen het zonlicht tempert. In het koude seizoen zal de 
warmte van de serre de noodzaak van conventionele verwarming verminderen. Hoewel de passage niet 
voorzien wordt van klimatisatie, zal het ook dienst kunnen doen als een klimatologische bufferzone 
tussen binnen en buiten.

In de diverse lokalen wordt het thermisch comfort gegarandeerd door middel van een lage 
temperatuursverwarming en een vraaggestuurde hygiëne ventilatie, gekoppeld aan een CO2 meting. 
Op deze wijze wordt een goede binnenluchtkwaliteit gegarandeerd.
De nieuwe gevel vergroot de luchtgeluidsisolatie tussen de verschillende ruimten en de omgeving, wat 
het akoestisch comfort verhoogt. 

De maximale aandacht wordt besteed aan het gebruik van daglicht voor de natuurlijke verlichting van 
de werkoppervlakken. Door gebruik van zonwering worden verblinding en oververhitting vermeden.  

Algemeen worden volgende maatregelen getroffen om in de bestaande gebouwen een optimaal comfort 
te garanderen:
* Een goede isolatie van de gebouwschil
* Een optimalisatie van de zonnewinsten in de winter
* Een goede luchtdichtheid
* Warmteterugwinning op de ventilatielucht
* Een gebruik van zonwering voor beperking van de zonnewinsten in de zomer
* Natuurlijke nachtventilatie
* Optimaal gebruik van de thermische massa van het gebouw voor passieve koeling in de zomer

PAssAgenwerk

10. diagram seizoenen
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Alle gebruikte materialen bij de renovatie van de Dominicaanse klooster zijn slijtvast en makkelijk te 
onderhouden. De passage en alle intensief gebruikte ruimten zullen verhard zijn in gepolijst beton. De 
paden in het binnenhof zijn voorzien in betonnen tegels. De soorten van planten worden gekozen in 
functie van hun onderhoud. In ieder geval moet het onderhoud van het groen worden geïnterpreteerd 
als een didactisch moment, effectief met betrekking tot de gebruikers van het nieuwe buurthuis in de 
teelt van een gedeelde landschap.

PAssAgenwerk

11. Nina Luth, untitled





16schAAl 1:2000bestAAnde situAtiePlAn vAn PrivAte en Publieke ruimte



17schAAl 1:2000ProjectPlAn vAn PrivAte en Publieke ruimte



18schAAl 1:300AXonometrie bestAAnde situAtie



19schAAl 1:300AXonometrie AfbrAAk



20schAAl 1:300AXonometrie Project
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1.  centrum sociale economie, diversiteit, 
 armoede en wijkwerking

 cluster 1 / DocAtlas

1.1.1 bibliotheek   275 m²
1.1.2 laad/loszone bib  12 m²
1.1.4 kantoor box + meeting 23 m²
1.1.5 back office   54 m²

 Gemeenschappelijke voorzieningen voor alle  
 clusters

1.7.1 personeelsruimte  110 m²
1.7.2 ontvangstbalie inkom  23 m²
1.7.3 sanitair    70 m² (51 m²  
     te delen met  
     3.5)
1.7.7 ehbo    18 m²

2.  sociaal restaurant

2.1 restaurant   95 m²
2.2 keuken koud/warm  23 m²
-------------------------------------------------------------------
3.  kerk (polyvalente ruimte)

3.1 evenementen ruimte  501 m²
3.2 cateringruimte   27 m²
3.3 laad/loszone
3.4 vestiaire   13 m²
3.5 sanitair    60 m² (51 m²  
     te delen met  
     1.7.3)
3.6 technische berging  30 m²
-------------------------------------------------------------------
4.  ontmoetingscentrum (polyvalente ruimte)

4.1 evenementen ruimte  140 m²

4.2 exporuimte/vergaderzaal 
 (groot)    89 m²
4.3 exporuimte/vergaderzaal 
 (klein)    114 m²
-------------------------------------------------------------------
5.  wooneenheden

5.1 woning    73 m²
-------------------------------------------------------------------
 kelder

1.1.7 data/telecom server 
 (cluster 1/DocAtlas)  5 m²
1.1.9 archief/opslag 
 (cluster 1/DocAtlas)  50 m²

1.7.4 kleedkamers + lockers 
 (gemeenschappelijke 
 voorzieningen)   50 m²

1.7.5 douches personeel 
 (gemeenschappelijke 
 voorzieningen)
1.7.6 technische berging 
 (gemeenschappelijke 
 voorzieningen)   25 m²
1.7.8 technische ruimtes installaties
1.7.9 afvalverzamelpunt

2.3 sanitair/kleedkamers 
 (sociaal restaurant)  25 m²

gelijkvloers schAAl 1:300
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1.  centrum sociale economie, diversiteit, 
 armoede en wijkwerking

 cluster 1 / DocAtlas

1.1.1 bibliotheek   161 m²
1.1.3 kantoor landscape  172 m²
1.1.6 leslokaal 35personen  97 m²
1.1.8 kitchenette   4 m²

 Gemeenschappelijke voorzieningen voor alle  
 clusters

1.7.3 sanitair    17 m²
-------------------------------------------------------------------
2.  sociaal restaurant

2.1 restaurant   96 m²
2.2 keuken koud/warm  53 m²

verdiePing 1 schAAl 1:300

2.4 kantoor   8 m²
-------------------------------------------------------------------
5.  wooneenheden

5.2 woning    75 m²
5.3 woning    67 m²
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1.  centrum sociale economie, diversiteit, 
 armoede en wijkwerking

 cluster 2

1.2.1 landschapskantoor  164 m²
1.2.2 kantoor box + meeting 22 m²
1.2.3 vergaderzaal   22 m² (te  
     delen met  
     1.3.3)
1.2.4 spreekkamer   11 m²
1.2.5 data/telecom server  10 m² (te  
     delen met  
     1.3.5)
1.2.6 kitchenette   16 m² (te  
     delen met  
     1.3.6 en  
     1.6.4)

schAAl 1:300verdiePing 2

 cluster 3

1.3.1 landschapskantoor  156 m²
1.3.2 kantoor box + meeting 20 m²
1.3.3 vergaderzaal   22 m² (te  
     delen met  
     1.2.3)
1.3.4 spreekkamer   10 m²
1.3.5 data/telecom server  10 m² (te  
     delen met  
     1.2.5)
1.3.6 kitchenette   16 m² (te  
     delen met  
     1.2.6 en  
     1.6.4)

 cluster 6 / IVA gebouwbeheerder

1.6.1 landschapskantoor  30 m²

1.6.2 kantoor box + meeting 25 m²
1.6.3 data/telecom server  11 m²
1.6.4 kitchenette   16 m² (te  
     delen met  
     1.2.6 en  
     1.3.6)
1.6.5 commandokamer  33 m²

 Gemeenschappelijke voorzieningen voor alle  
 clusters

1.7.3 sanitair    12 m²
-------------------------------------------------------------------
5.  wooneenheden

5.4 woning    75 m²
5.5 woning    67 m²

 kelder

1.2.7 archief/opslag (cluster 2) 20 m²

1.3.7 archief/opslag (cluster 3) 15 m²

1.6.6 archief/opslag (cluster 6) 15 m²
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1.  centrum sociale economie, diversiteit, 
 armoede en wijkwerking

 cluster 4                                                                                       

1.4.1 kantoor landscape  105 m²
1.4.2 kantoor box + meeting 23 m²
1.4.3 vergaderzaal   16 m² (te  
     delen met  
     1.5.3)
1.4.4 data/telecom server  10 m² (te  
     delen met  
     1.5.4)
1.4.5 kitchenette   4 m² (te delen  
     met 1.5.5)

 cluster 5

1.5.1 landschapskantoor  72 m²

schAAl 1:300verdiePing 3

1.5.2 kantoor box + meeting 14 m²
1.5.3 vergaderzaal   16 m² (te  
     delen met  
     1.4.3)
1.5.4 data/telecom server  10 m² (te  
     delen met  
     1.4.4)
1.5.5 kitchenette   4 m² (te delen  
     met 1.4.5)

 Gemeenschappelijke voorzieningen voor alle  
 clusters

1.7.3 sanitair    12 m²
-------------------------------------------------------------------
 kelder

1.4.6 archief/opslag (cluster 4) 15 m²
1.5.6 archief/opslag (cluster 5) 15 m²



25dAkenPlAn schAAl 1:300



26gevel ProvinciestrAAt schAAl 1:200



27gevel PloegstrAAt schAAl 1:200



28sneden schAAl 1:200



29sneden schAAl 1:300



30sneden schAAl 1:300



31sneden schAAl 1:200



32diAgrAm PAden

logistieke zones
publiek
personeel
wooneenheden

cluster 1 (DocAtlas)
cluster 2
cluster 3
cluster 4
cluster 5
cluster 6 (IVA Gebouwbeheerd
Gemeenschappelijke voorzieningen

sociaal restaurant
Kerk Polyvalente Ruimte
ontmoetingscentrum
wooneenheden



33functionele Zones schAAl 1:600

passage.....................................................380m²
terrassen...................................................704m²
private tuin.................................................70m²
binnenhof................................................449m²
sociaal restaurant.....................................330m²
kerk polyvalente ruimte...........................615m²
ontmoetingscentrum................................401m²
wooneenheden.........................................397m²

cluster 1 (docatlas)..................................822m²
cluster 2...................................................287m²
cluster 3...................................................246m²
cluster 4...................................................156m²
cluster 5...................................................117m²
cluster 6 (iva gebouwbeheer)...................124m²
gemeenschappelijke voorzieningen...........328m²

kelder
cluster 1(docatlas)......................................65m²
cluster 2.....................................................25m²
cluster 3.....................................................18m²
cluster 4.....................................................18m²
cluster 5.....................................................18m²
cluster 6(iva gebouwbeheerd).....................18m²
gemeenschappelijke voorzieningen...........150m²

sociaal restaurant.......................................30m²
wooneenheden...........................................75m²



34schAAl 1:600restAurAtie / AfbrAAk

restauratie
afbraak



35schAAl 1:600voertYPes

asfalt
betonnen vloer
zwevende vloer
gepolijste beton
betonnen tegels
keramische tegels
houten vloer
gras en struiken



vegetAtie

Luigi Ghirri, untitled



37schemA vAn de groenAAnleg



38schemA vAn de groenAAnleg
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GLOBALE BEGROTING QVIT

eenheid hoeveelheid eenheidsprijs subtotaal

algemeen werfinrichting / veiligheid / plaatsbeschrijving SOG 1 600.000,00!         600.000,00!         

renovatie klooster / kerk
afbraak voorste travee kerk + toren SOG 1 300.000,00!         300.000,00!         
diverse afbraakwerken (binnenwanden, trappen, deuren, enz…) SOG 1 150.000,00!         150.000,00!         

exterieur gevelrestauratie bestaand klooster m2 3580,80 100,00!                358.080,00!         
nieuw buitenschrijnwerk bestaand klooster m2 702,11 500,00!                351.055,00!         
opnemen en vernieuwen van plat dak bestaand klooster (incl dakterras) m2 812,88 150,00!                121.932,00!         
nazicht en herstel bestaand dak kerk m2 691,00 50,00!                  34.550,00!           

interieur herstel en/of nieuwe vloerbekleding bestaand klooster m2 3891,38 75,00!                  291.853,50!         
nieuwe binnendeuren stuk / pieces 142 600,00!                85.200,00!           
nieuwe binnenwanden m2 1865,46 65,00!                  121.254,90!         
nieuwe binnentrappen SOG 2 15.000,00!           30.000,00!           
wandbepleistering + schilderen m2 5364,89 35,00!                  187.771,15!         
plafondbepleistering + schilderen m2 3375,39 40,00!                  135.015,60!         
diverse restauratiewerken in het kerkinterieur SOG 1 250.000,00!         250.000,00!         
losse inrichting (nieuwe losse volumes in kerkinterieur, balie, inbouwkasten,…)SOG 1 250.000,00!         250.000,00!         

nieuwbouw
exterieur dakbeglazing nieuwe voorbouw m2 377,41 550,00!                207.575,50!         

dakbeglazing nieuwe passage m2 414,51 550,00!                227.980,50!         
gevelbeglazing nieuwe voorbouw m2 432,94 500,00!                216.470,00!         
stalen draagconstructie voorbouw SOG 1 120.000,00!         120.000,00!         
nieuwe buitengevels nieuwbouw (binnenkoer) m2 353,35 250,00!                88.337,50!           
nieuwe plat dak (binnenkoer) - structuur + afwerking m2 173,32 200,00!                34.664,00!           

interieur nieuwe vloeren op volle grond (passage, uitbreiding) - incl afwerking m2 442,84 300,00!                132.852,00!         
nieuwe binnendeuren stuk / pieces 24 600,00!                14.400,00!           
nieuwe binnenwanden m2 238,79 65,00!                  15.521,35!           
nieuwe binnentrappen SOG 1 15.000,00!           15.000,00!           
wandbepleistering + schilderen m2 477,58 35,00!                  16.715,30!           
plafondbepleistering + schilderen m2 173,32 40,00!                  6.932,80!             
losse inrichting (hangende bloempotten,…) SOG 1 150.000,00!         150.000,00!         

technieken elektriciteit m2 4370,00 120,00!                524.400,00!         
verwarming / ventilatie m2 4370,00 160,00!                699.200,00!         
sanitair m2 4370,00 50,00!                  218.500,00!         
lift SOG 1 60.000,00!           60.000,00!           
akoestiek SOG 1 200.000,00!         200.000,00!         

buitenaanleg opkuisen en heraanleg bestaande binnenkoer m2 511,42 250,00!                127.855,00!         

15% diversen 1.050.000,00!       

TOTAAL BTWe 7.393.116,10!       
21% 1.552.554,38!       

TOTAAL BTWi 8.945.670,48!       

globAle begroting Qvit



de nieuwe gevel aan de Provinciestraat



zicht vanuit de Provinciestraat



zicht vanuit de Provinciestraat naar de ingang van de kerk



zicht naar de passage en het kerkinterieur vanaf de stoep aan de Provinciestraat



de ‘serre’



zicht vanuit het voorgebouw naar het kerkinterieur



kerkinterieur



zicht vanuit het kerkinterieur naar de ‘broeikas’ en de Provinciestraat



het binnenhof met de nieuwe uitbreiding



het binnenhof met de nieuwe uitbreiding



het binnenhof met de nieuwe uitbreiding



het binnenhof met de nieuwe uitbreiding



zicht van de passage vanuit de Ploegstraat



de ‘serre’




