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Analyse

Sint Machariusklooster te Laarne ·  Een waardevolle plek voor 
intergenerationele ontmoeting en sociale ondersteuning

De rol van de site Sint Machariusklooster, waar tot voor kort 
het rusthuis Laarne was gevestigd, wordt voortgeschreven. 
De functie die deze plek altijd al heeft gehad binnen de 
gemeenschap, als een oord dat zich verplicht voelt aan de 
gemeenschap en met name aan degenen die hulp en sociale 
steun nodig hebben blijft ook in de toekomst behouden en 
wordt zelfs versterkt. 
Voor de opdrachtgevers, het Ocmw Laarne, de sociale 
huisvestingsmaatschappij Eigen Dak en de gemeente is het 
de drijfveer iedereen in staat te stellen een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  
Centraal staat hierbij kansen aan te reiken en daadwerkelijke 
ondersteuning te bieden om actief aan de samenleving deel te 
kunnen nemen.
Plekken en activiteiten aanbieden waar de verschillende 
generaties en sociale groepen elkaar kunnen ontmoeten, 
woonmogelijkheden bieden die geïntegreerd zijn in de 
gemeentelijke woonstructuur en gemeenschap en een 
toegankelijke, kwaliteitvolle en klantvriendelijke dienstverlening 
dicht bij huis zijn middelen om dit te kunnen bereiken. Dat is 
wat opdrachtgevers en gemeente wensen op het terrein van het 
oude klooster en met name het oude en markante hoofdgebouw 
verlangt naar een nieuw gebruik sinds het rusthuis deze plek 
heeft ingeruild voor nieuwbouw.

De opgave

De concrete vraag omvat 10 sociale huurwoningen, het 
Contactpunt Welzijn voor maximaal 25 medewerkers en een 
buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast wenst het reeds 
op deze locatie gevestigde dienstencentrum een uitbreiding 
met enkele lokalen en is er behoefte aan een polyvalente 
ruimte die ook na sluiting van het dienstencentrum door het 
verenigingsleven van de gemeente gebruikt kan worden.

De locatie

De site van het vroegere Sint- Machariusklooster is voor de 
gemeente Laarne van bijzondere waarde. De oorspronkelijke 
opzet van het klooster volgens een campustypologie is door 
een respectvolle benadering van het geheel in al die jaren 
bewaard gebleven. Met name het karakteristiek hoofdgebouw 
met zijn grote tuin op de zuidkant, maar ook de oude boerderij 
die bij het klooster hoorde zijn belangrijke en beeldbepalende 
elementen.

Kloostertypologie

Kenmerkend voor alle kloostertypologieën is de zorgvuldige 
zonering tussen het publiek en het private. Zo geschiedt dat 
bij een klooster in een compacte setting onder andere door 
bijvoorbeeld de kruisgang, die de semipublieke moes- of 
kruidentuin in het midden omsluit en een buffer creëert naar de 
private ruimte toe.
Bij het campusmodel ontstaat een symbiose en rijke 
schakering tussen buitenruimtes en gebouw , waardoor 
publieke, semipublieke, semiprivate en private ruimtes worden 
gedefinieerd. Deze wisselwerking is ook in Laarne nog steeds 
herkenbaar en werd ook bij de aanleg van de ouderenwoningen 
aan de noordkant van het terrein omarmd. 
Voor onze opgave betekent dit een gunstig uitgangspunt. 
Voor het scheppen van mogelijkheden tot ontmoetingen van 
mensen van verschillende leeftijd en afkomst is het respecteren 
van de privaatheid en een doordachte omgang met de 
overgangen van het publieke naar het private een essentieel 
onderdeel voor het slagen daarvan. 
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De gevoeligheid van nodige afstanden tussen individuen om 
zich tot elkaar te kunnen verhouden zijn wellicht niet alleen 
van generatie en cultuur afhankelijk, maar verschillen ook 
individueel en van gemoedstoestand.

Organisatie woonpercelen in de nabije omgeving

Een zeer typische structuur van de woonpercelen rondom het 
klooster zijn smalle lange precelen die orthogonaal op de straat 
zijn gericht. 
Alleen het boerderijgebouw op de kloostercampus komt met 
deze structuur overeen.
Dit zou ervoor kunnen spreken om de sociale woningen op 
het terrein juist hier te plaatsen en zo een integratie in de 
gemeentelijke woonstructuur te bevorderen.

Het kloostererfgoed 
 
Het hoofdgebouw van het voormalige klooster is ondanks 
veelvoudige interne ruimteaanpassing redelijk intact. De 
toegevoegde ruimtescheidingen en het verlagen van de 
plafonds blijken geen schade aan de basisstructuur van het 
gebouw te hebben gebracht. Het is op enkele plekken nog 
steeds afleesbaar dat hier vroeger grotere zalen aanwezig 
waren. 
De symmetrische opbouw, de brede middengang en diepe zalen 
aan de zuidkant karakteriseren het gebouw aan de binnenkant, 
naast het markante uiterlijk van buiten. 
Bijzondere details, zoals de zichtbare gietijzeren verbinding 
tussen balklaag en dragende wand, de verschillende 
tegelvloeren en de toegevoegde elementen voor gebruik 
vertellen oneindig veel verhalen die het gebouw rijk maken.
Een bijzonder gegeven is dat in de dwarsvleugel op de eerste 
verdieping een kapel bestond. De ruimte en de raamopeningen 
zijn nog steeds aanwezig. In de functie van rusthuis is hier 
een extra vloer en de indeling van een aantal kleine kamers 
gekomen.
Wil men het gebouw met zijn geschiedenis respecteren, dan is 
het belangrijk niet alleen de twee gevels aan zuid en oostkant te 
bewaren maar men zal ook een houding moeten vinden om met 
deze, bovengenoemde kwaliteiten om te gaan.
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Analyse van het programma en verdeling daarvan op de locatie

De tien sociale woningen zouden in hun minimale variant minimaal 
700 m 2  netto betekenen.
Bij het Contactpunt Welzijn zijn we ervan uitgegaan dat het Ocmw 
Laarne met zijn maximaal 25 medewerkers en archief naar de 
site verhuist, zoals dat in de omschrijving van de opgave was 
aangegeven. Een splitsing van de werkgroep , een deel in Laarne 
en een deel op de plek waar het contactpunt nu gevestigd is, blijkt 
volgens medewerkers door het nauwe samenwerken van front en 
backoffice en het bij de hand hebben van het archief, niet werkbaar.
Uitgangspunt van de berekening was een norm van 20m2 per 
werknemer inclusief gangen, pantry, vergaderzalen,  sanitair 
enzovoort. Voor de buitenschoolse opvang is de norm van 4m2 per 
kind aangehouden. 
Voor de uitbreiding van het dienstencentrum zijn schattingen 
gemaakt voor de grootte van het computerlokaal. Wij zijn hierbij 
uitgegaan van een lessituatie en een gelijktijdig gebruik van 
de ruimte door ca. 10 tot 15 mensen. Ook voor de polyvalente 
ruimte is een schatting gemaakt en is ervan uitgegaan dat de 
ruimte voor feesten, theater etc. buiten de openingstijden van het 
dienstencentrum gebruikt kan worden.
Met deze gegevens, samen met de analyse van de locatie en 
economische afwegingen zijn wij tot een functieverdeling op 
de site gekomen, waarvan wij overtuigd zijn dat die wat betreft 
logistiek, gebruik van de site op lange termijn, met respect voor 
het bestaande en op basis van economische overwegingen zeer 
realistisch is en voor een levendig, activiteiten en ontmoeting 
bevorderend geheel zorgt. 

Positie Sociale huisvesting

De sociale huurwoningen stellen wij voor te plaatsen op de plek 
waar nu de boerderij staat.
Deze keuze is gemaakt vanuit de overweging het hoofdgebouw van 
het klooster zoveel mogelijk intact te laten, de sociale woningen zo 
goed mogelijk in de gemeentelijke woonstructuur te integreren en 
op een zo economisch mogelijke manier te voldoen aan de eisen 
voor subsidiëring van woningen die een lange termijn-kwaliteit 
hebben. Tevens is een onafhankelijk beheer van de woningen op 
deze manier het best te regelen.

Naschoolse opvang en Contactpunt welzijn in het hoofdgebouw

De buitenschoolse kinderopvang wordt op de begane grond van 
het oude klooster geplaatst. De kantoren, het archief en enkele 
spreeklokalen van het Contactpunt Welzijn vinden hun plek op de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw. De entree en ontvangst van 
de gasten van het Contactpunt geschied via de begane grond van 
de dwarsvleugel en is daardoor van overal zichtbaar, uitnodigend  
en goed toegankelijk.
Deze functies in het oude kloostergebouw te plaatsen heeft tot 
voordeel dat in dit gebouw de aanpassingen minimaal kunnen 
zijn. De ruimtebehoeftes van deze functies zijn optimaal in 
overeenstemming te brengen met de voorliggende structuur van 
het gebouw.

Polyvalente ruimte in de voormalige kapel op de tussenverdieping

Het herstellen van de kapelruimte zorgt voor een begrijpen van 
de architectonische vorm en een blijvende herinnering aan de 
betekenis van het klooster. De ruimtelijke kwaliteit van deze 
herontdekte ruimte is een hoogtepunt op de locatie. De ruimte 
verdient het gebruikt te worden door iedereen in de gemeente 
Laarne. De ruimte is uitermate geschikt voor uiteenlopende 
activiteiten en ontmoetingen, zoals grote vergaderingen, 
bijeenkomsten voor lezingen, een dansfeest op zondag middag, 
theatervoorstellingen, speelavonden of als ontmoetingsplek op 
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een doordeweekse dag. Behalve het slopen van de bouwsels zijn 
de herstelwerkzaamheden voor deze ruimte zeer overzichtelijk. 
De kapel wordt weer direct toegankelijk gemaakt door een eigen 
opgang en kan zo ook onafhankelijk van de diensten op de locatie in 
gebruik worden genomen. 

Uitbreiding van het dienstencentrum

Door de polyvalente ruimte in de oude kapel te plaatsen kan de 
nodige uitbreiding van het dienstencentrum minimaal blijven en 
zo met respect voor de architectuur van dit gebouw aangepast 
worden. Volgens onze analyse van het programma van eisen 
zouden hier nog ca. 90 m2 geplaatst moeten worden. Wij hebben 
die ruimte gedeeltelijk aan de achterkant, daar waar nu de kippen 
lopen, gevonden en een ander klein deel op het bestaande terras, 
grotendeels onder het uitstekende dak.
Het zou in een volgend stadium zeker noodzakelijk zijn om een 
goede studie te doen of deze ruimtes wel werkelijk nodig zijn 
binnen het dienstencentrum. Door een aangepaste en effi ciëntere  
indeling, de extra polyvalente ruimte in de kapel en wellicht ook de 
mogelijkheid extra vergaderruimte te delen met het Contactpunt 
Welzijn kan een deel van deze uitbreiding nog bespaard worden.

De Installatieruimte kan in de bestaande kelder van het 
hoofdgebouw worden geplaatst.



Programma verdeling

RUSTHUIS LAARNE

PROGRAMMA PER GEBOUW

programma onderdelen m2 netto m2brutto opmerkingen/ aanvullende eisen totaal

BINNEN 100% 123%

SOCIALE WONINGEN 4 woningen type 1, gem.2/4 280 396 GELIJKVLOERS

woongeheel = 40m2 inc keuken, berging

slaap.oud= 12m2

slaap.kind=10m2

sanitaire ruimte= 5,7m2

hal = 3m2

1 woningen type 3, mindervalide 70 GELIJKVLOERS

woongeheel = 40m2 inc keuken

slaap.oud= 13,5m2

sanitaire ruimte= 8m2

berging= 6,5m2

5 woningen type 2, gem.2/4 430 560 NIVEAU 1+2

leefruimte = 27m2

keuken=12m2 inc berging

slaap.oud= 16m2

slaap.kind=12m2

badkamer=5m2

wc's=4,5m2

hal=3,5m2

gang/ entrée 10%= 6m2

780 956 956

DIENSTENCENTRUM 100% 114%

NETTO BESTAAND 371

NETTO UITBREIDING 90

BRUTO BESTAAND 420

BRUTO UITBREIDING 106 inclusief nieuwe entree

2 spreeklokalen 2 spreekkamers en 1 behandelkamer in bestaand 27m2

computerlokaal 48m2

kantoor 20m2

kantoor thv voormalige ingang 30m2

nieuwe ingang 8m2

expeditie 21m2

uitbreiding zaal 30m2

badkamers badkamers in bestaand

461 526 526

HOOFDGEBOUW 100% 122%

OCMW bibliotheek, archief, werkplekken 200

25 medewerkers werkkamers 40

spreeklokalen 38

vergaderruimtes 44

pantries 25

receptie OCMW 60

corridor 43

trappen OCMW 28

vluchttrappen OCMW 48

OPVANG ruimte voor 55 kinderen 202 4 leeftijdsgroepen: 2,5-4, 5-6,7-9,10-12 (eigen interpretatie)

tot 12 jaar, binnen keukens + bergruimtes 40 ook door groepen te gebruiken

sanitaire ruimtes 26 ca. 1 wc/10kids

onthaal 87

lockers en garderobe 18

administratie 2mw 20

personeelruimte + pantry 29

2 docenten/groep=8

POLYVALENTE RUIMTE polyvalente ruimte 60

toiletten PVR 9

trappen PVR 44 inc opslag in kelder

installatieruimte 60

trap installatieruimte 14

1135 1388 1388

totaal binnen 2376 2870

totaal binnen exclusief bestaand dienstencentrum 2450
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Oud: footprint programma

Welzijn 634 m2

Dienstencentrum 
471 m2

Woningen 274 m2

Nieuw: footprint programma

Welzijn 630 m2

Dienstencentrum 
426 m2

Woningen 380 m2

Aanbouw 
diensten

70 m2

Aanbouw 
diensten

30 m2

Buitenschoolse opvang

Dienstencentrum 

Woningen

Verkeer

Ontvangst
OCMW

Verkeer

VluchttrapVluchttrap

Programmaverdeling gelijkvloers

Programmaverdeling niveau +1

OCMW

Verkeer

Polyvalente 
ruimte

Verkeer

VluchttrapVluchttrap

Woningen

Programmaverdeling niveau +2

Gereserveerde ruimte

Verkeer

Woningen
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Drie gebouwen, drie verhalen

Dienstencentrum

Boerderij Stijl Indeling

Langgevelboerderij, jaartal onbekend.
Agrarische functies tot 1970, o.a. stallen, bakkerij, woonhuis

Laat 20e eeuw getransformeerd tot kamers voor 
rusthuisbewoners en conciërgewoning

Dragende wanden en 
houten dakstructuur, ramen, 
afgestemd op diversiteit in 
functies 

Langgevelboerderij: diverse 
functies naast elkaar geplaatst 
onder een dak, onregelmatige 
structuur

Klooster

Oorsprong 1877: Sint Machariusgodhuis en klooster voor 
Zusters van Barmhartigheid van Ronse

Midden jaren ‘90 getransformeerd tot rusthuis voor ouderen; 
kapel omgebouwd tot appartamenten

Dragende  gemetselde buiten 
en binnenwanden met veel 
raamopeningen

Onderverdeeld in 
constructieve traveeën

Gevels en plattegronden 
symmetrisch over centrale as

Oorsprong 1988: Dienstencentrum

Verving samen met ouderenwoningen de bestaande boomgaard

Tafelconstructie: dragend dak 
met daaronder vrij indeelbare 
ruimte

Ref: Schürmann-Haus

Plattegrond vrij ingedeeld op 
raster van 1.20 x 1.20 meter
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Materiaalgebruik

Diversiteit in gevel openingen Gemetselde wanden, al dan 
niet afgewerk middels kalkstuc

Gevelopeningen symmetrisch 
opgezet aan alle zijden

Baksteenverbanden gebruikt 
als ornamenten

Diversiteit in afwerkingen 
binnen

Opbouw uit vlakken in 
glas, hout, metselwerk. 
Gevelopeninen van vloerpeil 
tot onderrad constructie

Elementen ter hoogte van 
overstek
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Concept 

Routes naar de verschillende functies
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Visie met betrekking tot de inrichting van de site en de 
buitenruimte

Door de verdeling van het programma en zijn ontsluitingen 
op de vooraf beschreven manier krijgen de drie grote 
buitenruimtes hun specifieke betekenis.
De buitenschoolse opvang wordt ontsloten via de grote tuin in 
het zuiden. De kinderen die  vanaf de bijgelegen school in het 
zuidoosten komen hoeven alleen maar een weg over te steken 
en kunnen dan direct via het pad van de tuin naar binnen.
Alle andere functies op het terrein worden via het centrale 
plein ontsloten. De bewoners kunnen gedeeltelijk gebruik 
maken van de iets vergrote parkeerplaats noordelijk van 
het dienstencentrum en een tweetal parkeerplaatsen op het 
centrale plein voor het hoofdgebouw.
De tuin wordt in het zuiden publiek en krijgt een parkachtig 
karakter, met een kleine poort die s’ avonds laat kan worden 
afgesloten. De tuin wordt weer omsloten door een fraaie muur. 
De bewoners en gebruikers van de site kunnen altijd het park in. 
De verbindingsgang tussen dienstencentrum en klooster wordt 
gesloopt en daar ontstaat een fraaie verbindende route vanaf 
de bejaardenwoningen in het noorden over het centrale plein 
tot in het park.
We willen graag de functie van kruidentuin en boomgaard 
weer terug brengen op de site. Deze elementen herinneren 
niet alleen aan de geschiedenis maar zij hebben ook een 
opvoedende en tot activiteit en ontmoeting uitnodigende 
functie voor het nu. De kruidentuin sluit aan op het 
parkgedeelte en scheidt deze publieke ruimte op een natuurlijke 
en ruimtelijke manier van de buitenruimte van de naschoolse 
opvang. De boomgaard stellen wij voor op het semipublieke 
grasveld bij de ouderenwoningen en de tuinen van de sociale 
woningen te plaatsen.
Het centrale plein in het midden van de locatie wordt gevormd 
door de pleinwand van het oude klooster, de nieuwe sociale 
woningen en het dienstencentrum. Dit is de plek waar alles bij 
elkaar komt en iedereen iedereen kan ontmoeten. Als overgang 
naar de sociale woningen wordt een strook ingericht met grote 
terracottapotten. Iedereen kan zich aanmelden om voor een van 
die potten te ‘’zorgen’, dat wil zeggen; te beplanten. Dat kunnen 
de bewoners zijn, maar ook de regelmatige bezoekers van het 
dienstencentrum, de werknemers van het Contactpunt of de 
grotere kinderen van de buitenschoolse opvang. Vergelijkbare 
afspraken kunnen gemaakt worden met de kruidentuin en het 
zorgen en oogsten van de vruchten van de boomgaard. Door dit 
aanbod kan de participatie onderling en de betrokkenheid voor 
het terrein worden aangemoedigd. 

Visie met betrekking tot de architectuur

Hoe krijgt men zo verschillende gebouwen op een locatie samen 
tot een harmonisch geheel zonder de eigenwaarde van hun 
architectuur aan te tasten? 
Een belangrijke functie heeft daarbij de inrichting van de 
buitenruimte die door heldere keuzes en identiteit de gebouwen 
‘bij elkaar houdt’. 
Hoe kunnen aanpassingen en uitbreidingen plaatsvinden aan 
die gebouwen met respect voor hun stijlkenmerken? Het is niet 
nodig dat op deze kleine schaal nog een iconische geste zijn kop 
opsteekt. Er is al zoveel: de drie , of eigenlijk vier, verschillende 
gebouwtypologieën, de verschillende, karakteristieke 
buitenruimtes.
Wij gebruiken één structuur, bescheiden, helder, en toch met 
een signaalwerking. Hiermee gaan we de ‘reparaties’, zeg : de 
aanpassingen en uitbreidingen doen op elke plek. 
We gebruiken smalle houten stelen ( 5x20 cm) dicht naast 
elkaar geplaatst, ingevuld of bekleed met glas, translucent 
materiaal of dicht plaatmateriaal aan de binnenkant. 
De gebouwen krijgen samenhang zonder hun eigen identiteit te 
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verliezen.
De structuur is sterk door zijn eenvoud.
Elke goede timmerman in de buurt is in staat om deze structuur 
te bouwen.

Het woongebouw

Het woongebouw met de 10 appartementen zit op de plaats 
van de oude boerderij. De voor- en zijgevel van de boerderij 
zijn gedeeltelijk origineel en van een zeer eigen karakter voor 
deze site. Men ziet de openingen die nog van de stalfunctie 
komen, als ook degene die op een later moment, voor de 
functie van woningen, zijn gemaakt. Voor- en terugsprongen 
en de bakstenen omlijsting van de ramen geven een spannend 
reliëf aan de gevel. Dit pittoreske verschijningsbeeld zit vol met 
verhalen en is een verrijking voor de plek. Wij integreren de 
oude gevel in de nieuwbouw van het appartementencomplex en 
snijden er extra gaten in waar ze nodig zijn. 
Het woongebouw wordt op een traditionele manier in baksteen 
gebouwd. De gevel is van wit keimwerk en kent een verschillend 
breed reliëf rond de raam en deuropeningen. Het bestaat uit 
de begane grond, eerste verdieping en een dakverdieping. De 
begane grondwoningen hebben een tuin aan de achterkant. De 
maisonnettes hebben een balkon op de tuinzijde  plus een klein 
balkon aan de zuidzijde waar zich de entree via een trap bevind. 
Het naar buiten getrokken entree-element van de begane grond 
met de trap zijn van de eerder beschreven houten structuur, 
onderdeel dus van de herkenbare toevoeging. De woningen 
zijn  op repetitie georganiseerd en kennen een heldere en 
eenvoudige plattegrond met de ‘natte zones’( keuken en bad) in 
het middengedeelte. Oppervlaktes die alleen als gang / toegang 
functioneren zijn zo goed als mogelijk vermeden. Er is een 
eenvoudig dag- en nachtgedeelte. 

De buitenschoolse opvang op de begane grond van het klooster

Twee grote zalen aan het eind van de gangen; 
de route via de brede gang, waar ook gespeeld kan worden. 
Insnijdingen en weghalen van wanden waar nodig; het 
repareren van de vloeren waar een wand is geweest geschiedt 
door het opvullen met een gepolijste beton. Er zijn prachtige 
tegels die kunnen blijven. Er komen houten vlonders en/of 
kussens. De ruimtes zijn makkelijk in te delen. Het beeld 
ontstaat van een collage met verschillende verhalen.
De grote ruimte kan flexibel in twee ruimtes verdeeld worden 
door een speels interieur: een huis-in-huis constructie of een 
grote tent. Een tweede terras wordt gebouwd aan de oostkant. 
De maximaal vier groepen hebben allen hun eigen buiten- en 
binnenterrein.

  

Contactpunt Welzijn op de eerste verdieping in het klooster

De hierboven beschreven aanpak voor de naschoolse opvang 
is typerend en een conceptionele keuze hoe wij met alle 
wijzigingen en aanpassingen van de bestaande gebouwen om 
willen gaan. 
Op gepaste wijze willen wij daar waar het kan de sporen van 
het verleden laten zien en integreren in het nieuwe. Zo ook op 
de eerste verdieping van het oude klooster. Ook hier blijven, 
daar waar nog mooie tegels aanwezig zijn, de vloeren intact. 
De beschadigingen aan vloer, wand en plafond door de daar 
weggehaalde, niet constructieve wanden worden eenvoudig 
gerepareerd. Het verlaagde plafond wordt weggehaald om zo 
weer de volle hoogte van de ruimte te kunnen waarnemen. 
Maar om de stookkosten te beperken wordt er op een 
verlaagd niveau een transparant steegplatenplafond van 
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polycarbonaat ingebracht. Boven deze steegplaten zit de LED 
verlichting. De wanden van de corridor worden alternerend 
gesloten of translucent. De translucente wanden en/of deuren zijn 
van driedubbelsteegplaten vervaardigd. Dit is een materiaal dat in 
fabrieksbouw en sportcentra wordt gebruikt. Het is stevig en hoeft 
geen extra constructie, is makkelijk aan te brengen, economisch 
gunstig en onderhoudsarm ( alleen schoonmaken).  Men kan er 
niet doorheen kijken, maar toch is het voldoende transparant zodat 
de corridor van het daglicht via de ramen in de spreekkamers en 
kantoren kan profi teren.

De ontsluiting en onthaal van het contactpunt Welzijn bevindt zich 
op de begane grond in de dwarsvleugel van het kloostergebouw. 
Dit is de enige plek waar de bestaande west- en oostgevel 
worden vervangen door de houtstructuur. Hier ontstaat een 
lichte, vriendelijke en uitnodigende ruimte die vanaf de straat al 
goed zichtbaar is. Deze ruimte met gevel is het ‘gezicht’ van het 
Contactpunt Welzijn. Hier komt men om eerste informatie te krijgen 
voor hulp, om een afspraak te maken, folder en formulieren op te 
halen. Hier staat een grote, lange en stoere balie van blank hout, 
een gezellige zithoek en wellicht een ronde tafel waar men een 
eerste informatiegesprek kan hebben. De vloer is van monoliet 
afgewerkt beton waarin resten van tegelvloeren zijn verwerkt die 
afvalproducten zijn van de verbouwing van het hoofdgebouw of 
elders. Bij een afspraak kan dit ook in een van de spreekkamers 
op de eerste verdieping van het hoofdgebouw. Men neemt dan de 
trap, die op dezelfde plek ligt waar oorspronkelijk de trap van het 
klooster lag. De nieuwe trap op die plek is om 180 graden gedraaid 
tegenover de vroegere trap. Men bereikt de voorheen beschreven 
grote, lichte corridor vanaf waar de spreekkamers worden 
ontsloten.

De polyvalente ruimte in de voormalige kapel op de 
tussenverdieping

Deze houten stelen van de ontvangstruimte van het contactpunt 
Welzijn helpen mee de daarboven aanwezige, oorspronkelijke, 
kapel te dragen. De kapel werd in de tijd dat het rusthuis hier 
was gevestigd volledig verbouwd. Er werden extra verdiepingen 
ingetrokken en een aantal kleine kamers ingericht. Wij halen al 
deze bouwsels (van dunne gipskartonnen wanden en eenvoudige 
houten vloeren) weer weg om deze prachtige ruimte weer als 
een ontmoetingsplek voor de gemeente te laten functioneren. 
Hier wordt de polyvalente zaal gevestigd. Dit is een plek die 
door iedereen gebruikt kan worden, voor een optreden van de 
schoolkinderen, een vergaderavond voor de vele verenigingen, een 
dansfeest op zondag middag, lezingen, workshops, theater, een 
fi lmavond of het voorbereiden van de kerstbazaar….
De zaal heeft zijn eigen toegang via het plein, een stoelenberging 
onder de trap en een kleine pantry en wc’s op zaalniveau. De 
ruimte wordt eenvoudig en strak afgewerkt: de vloer krijgt houten 
planken die tot lambriseringhoogte ook op de wanden doorloopt. 
Dit zorgt ervoor dat men zich werkelijk ‘in’ de ruimte voelt en het 
is tevens een onderhoudsvriendelijke afwerking. Verder worden 
de wanden en het plafond, dat de dakvorm volgt, gepleisterd 
en wit geschilderd. De schoonheid van de ruimtevorm en zijn 
verhoudingen komen daardoor op zijn  best tot hun recht.

Graag zouden wij hier met u, de opdrachtgevers, de bewoners van 
Laarne en de gasten van het Sociale Centrum Sint Macharius het 
openingsfeest willen vieren.

Functies  in het klooster

Install

NSO

CW

Dak is reserve

PVR
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Dag, 

Het concept van de vertikale stijlen lijkt mij uitstekend te zijn om het geheel  samen te 

binden; 

 ik zie wel een paar constructieve moeilijkheden bij het opvangen van bestaande 

vloeren en buitenwanden: 

-afhankelijk van de dikte en samenstelling  van de buitenwand(spouwmuur of niet) 

kan  een ontdubbelde stalen ligger (met isolatie tussen de 2 liggers) noodzakelijk zijn, 

waarbij binnen- en buitenliggers beide ondersteund moeten worden; alleen stijlen met 

dezelfde diepte als de dikte van de muur zouden dit kunnen realiseren; (waar staat 

dan het glas?);men zou dus veel diepere lamellen krijgen dan de 200x50mm; 

-indien met enkelvoudige opvangprofielen kan gewerkt worden (bv bij een volle muur 

van 30à35cm) dienen de stijlen zo centrisch mogelijk onder deze profielen te staan 

(de stijlen kunnen wellicht niet in het gevelvlak staan) 

-zijn de uitkragende treden van de trappartijen ook in hout? 

-een vlugge berekening toont aan dat de stijlen sterk genoeg kunnen zijn, maar dat ze 

wel beveiligd  

moeten worden tegen knik (inderdaad met tussenstukjes op wisselende hoogte) 

 

Beste groeten 
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Energie

Energieconcept WarmBouwen

De kracht van WarmBouwen ligt in de eenvoud van het 
concept. Doel is om gebouwen zonder toevoeging van dikke 
isolatiepakketten op te waarderen van een laag energielabel 
naar een A-classificatie. WarmBouwen voorziet bestaande 
gebouwen aan de binnenzijde van een dun bouwelement 
met een geïntegreerd waterleidingsysteem. De toe te passen 
bouwelementen tonen sterke overeenkomsten met gebruikelijke 
vloerverwarmingsnetwerken. Gevel- (en vloerverwarming) 
zorgen voor aangename stralingswarmte, met warmte- en 
koudeopslag in de bodem. 

Met het voorgestelde bouwsysteem zal voornamelijk het Oud 
Rusthuis naast de ruimtelijke vernieuwing ook energetisch 
verduurzaamd kunnen worden. De aanpassingen van de gevel 
gebeuren uitsluitend aan de binnenkant van het gebouw en 
hebben geen invloed op de verschijning van het gebouw. De 
bestaande laagbouw en de nieuw te bouwen woningen kunnen 
op zich conventioneel geïsoleerd en van warmte voorzien 
worden. Maar omdat er voor het Oud Rusthuis al bronnen na de 
watervoerende lagen in de grond aangelegd zijn kunnen deze 
ook ten goede komen aan alle gebouwen (het dienstencentrum 
en de sociale woningen) op het terrein. 

De inschatting is dat door het activeren van de gevel circa 70% 
van de energiebehoefte ten behoeve van ruimteverwarming 
wordt bespaard. De mogelijkheid tot gratis koeling komt ten 
goede aan het comfort van de gebruikers en leidt tot balans 
van energie met de omgeving. Naast energetisch voordeel 
en een verbeterd comfort, leidt WarmBouwen tot een gezond 
binnenklimaat, esthetisch aantrekkelijke gebouwen en grote 
praktische en economische voordelen bij de toepassing van het 
concept.

Conventionele situatie
- veel transmissie van warmte door groot temperatuurverschil 
tussen binnen en buiten
- zeer dominante warmtevraag
- Geen mogelijkheid tot duurzaam koelen

WarmBouwen evenwichtssituatie
- Een constante binnentemperatuur door het rondpomopen van 
thermische energie uit WKO door de gevel
- WKO in evenwicht, want ‘warme oogst’ in zomer = ‘koude 
oogst’in winter (oppervlak blauw = oppervlak geel)
- Zonder verwarming is het binnen altijd 16 graden Celsius

WarmBouwen in de praktijk
- Weinig transmissie van warmte door klein temperatuurverschil 
tussen binnen en buiten
- Warmtevraag en koudevraag nagenoeg in evenwicht
- Koeleing = 100% passief en zorgt voor evenwicht in WKO
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Beste, 
 
Het toepassen van WarmBouwen gaat gepaard met een hogere investering dan standaard renovatietoepassingen. 
De omvang van de meerinvestering van WarmBouwen hangt af van het type gebouw dat gerenoveerd wordt en 
hangt af van de renovatieopgave die er ligt. In het project ‘De Tempel’ in Den Haag, Nederland is WarmBouwen 
toegepast voor het renoveren van een rijksmonument. In vergelijking met het isoleren en het vervangen van de 
bestaande CV ketel, leidt WarmBouwen tot een meerinvestering van circa €200 per m2. 
 
Deze meerinvestering leidt tot een besparing in de exploitatielasten. De energiekosten voor de gebruiker dalen 
met circa 25%, en de onderhoudslasten op de installaties en vervangingskosten dalen navenant. In onze 
praktijkvoorbeelden verdient de meerinvestering zich terug in een periode van 5 tot 15 jaar. 
 
Naast deze kostenreductie, die de investering verantwoord, brengt WarmBouwen een geheel andere waarde in een 
gebouw. Door het verwarmen en koelen van een gebouw via lage temperatuur straling, stijgt het comfort voor de 
gebruiker enorm. Een ruimte die homogeen wordt verwarmd (of gekoeld) via straling vanuit de buitenmuren 
brengt de gebruiker een top klimaat. Daarnaast is overtollige ventilatie niet nodig en blijft het vochttransport door 
gevel intact. Hierdoor creëert WarmBouwen een meerwaarde ten opzichte van traditionele renovatie die niet 
direct in geld is uit te drukken, maar gelijktijdig onbetaalbaar is: gezonde, prettige gebouwen die de gebruiker 
behaaglijk laten voelen. 
 
Met vriendelijke groet 




