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I N L E I D I N G

De herinrichting van de Sint-Jan Baptist en de Sint-

Eligiuskerk in Anzegem biedt een kans om het idee 

van een hoofdkerk te actualiseren zonder evenwel de 

traditionele conventies van een goed kerkgebouw uit het 

oog te verliezen. Tegelijkertijd maakt de herinrichting 

het mogelijk het kerkgebeuren beter te verweven met 

de stedelijke functies van het gemeentehuis met behoud 

van een heldere en afleesbare plaats van beide machten.

Het hernieuwde gebouw kerk/gemeentehuis is daarom 

een heldere verbeelding van twee complementaire 
werelden in het centrum van Anzegem. De 

afgebrande kerk wordt zo op een genereuze manier tot 

deel van de gemeente gemaakt. Het samenbrengen van 

kerk en gemeentehuis in een volume is omwille van beide 

symbolische elementen geen sinecure. 

Het letterlijk verbeelden van de onderhandelingslijn in 

een gedeelde muur, en zo de twee functies rug tegen 

rug te zetten, zou een gemiste kans zijn. We hebben 

dus gezocht naar het beleefbaar maken van deze 

uitzonderlijke vorm van cohabitatie: in de bakstenen 

perimeter van het oorspronkelijke kerklichaam zijn zowel 

kerk als gemeentehuis samen te vinden.
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De belangrijkste ingreep om deze cohabitatie zichtbaar te maken was het 

creëren van ruimte tussen kerk en gemeente. Die overdekte, half 

geklimatiseerde ruimte vormt het nieuwe centrale adres van zowel kerk 

als gemeentelijke diensten. Beide entrees zijn helder afleesbaar. Beide 

entiteiten staan trots op zichzelf. Hiervoor hebben we gekozen om twee 

nieuwe deuropeningen te maken in de lange gevels die de toegang mogelijk 

maken tot deze tussenruimte.  De perimeter van de oude, afgebrande 

kerk houdt ze samen als een dorpscluster. De nieuwe architectuur van 

de symbiose tussen kerk als gemeentehuis wordt herkenbaar aan de 

bijzondere vorm en tektoniek van de nieuwe dakstructuur. 

De overgebleven gewelfbogen zijn binnenin de perimeter van het 

oorspronkelijke kerklichaam verwijderd. De dakvorm is zelfdragend en 

spant van gevel tot gevel. Door het silhouet van de dakvorm subtiel 

te variëren is zowel kerk als gemeentehuis direct afleesbaar. 

Specifieke openingen in de nieuwe dakvorm worden ruimtelijke 

verbijzonderingen. 

Het volume van de nieuwe kerk wordt gevormd door de betonnen dakschil, 

de betonnen muur, een aantal bijzonder ontworpen ruimtelijke elementen. 

De oorspronkelijke natuurstenen vloer wordt geüpdate en terug geplaatst. 

Ruitvormige raamopeningen in de dakvorm zoeken een relatie met 

de kerktoren en geven de nieuwe ruimte een specifieke oriëntatie. Het 

volume van de gemeentelijke diensten is feitelijk toegankelijk vanuit de 

gedeelde tussenruimte. Die tussenruimte hoort de gemeente toe. 

Het compact volume van de nieuwe stadsdiensten is opgezet als 

een stapeling van overzichtelijke ruimtes. Onderaan direct 

toegankelijk vanuit de tussenruimte bevinden zich de stadsloketten. Bij 

doorverwijzing maakt de luifel de directe verbinding met het bestaande 

administratieve gebouw. De bovenliggende verdiepingen bieden plaats 

aan vergaderlokalen en de grote trouwzaal of gemeenteraadszaal. 

De elegante trap met balkon in de tussenruimte maakt deze zaal 

toegankelijk voor bijzondere evenementen. 

De tussenruimte is de verbeelding van een dense stadsruimte, breed 

genoeg opgezet om vele gebruiken mogelijk te maken, altijd deel van de 

gemeente, maar ook (zoals in elke gemeente) de plaats van waaruit de 

kerk kan worden betreden.
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PROGRAMMA

1. Verhard plein

2. Park omgeving + speeltuig

3. Maria-grot

4.  Uitz icht over het landschap

5. Verharde park omgeving

6. Tussenruimte

7. Zi j - ingang kerk

8. Toi let

9.  Bergruimte

10. Kerkschip

11. Orgel

12. Gordi jn

13. Ontvangsruimte

14. Bal ie

15. Circulat ie + Vestiaire

16. Gedeeld programma

17. Verbinding bestaand gemeentehuis
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WC

WC

Klassiek concert met receptie

De kerk en z i jn elementen

De dakramen zorgen voor 
elegante l ichttoetreding en 
z ichten op de kerktoren

Kleine misvier ing

Begrafenis

Grote misvier ing

D e  k e r k

We opteren om in de binnenruimte de bestaande en zwaar beschadigde 

gewelfbogen te verwijderen. Een elegante en tektonisch 

aantrekkelijke betonnen dakstructuur die van buitengevel naar 

buitengevel draagt is het ruimte bepalend element van de nieuwe 

liturgische ruimte. Binnen deze ruimte worden een aantal kleinere 

interventies uitgevoerd die de ruimte een bijzondere schaal geven. De 

entree en berging zijn ondergebracht in een driehoekig houten volume. 

Het orgel is bedacht als een verbijzondering in de betonnen achterwand. 

De ruimte kent eenvoudige verlichting door middel van pendel-lampen. 

De ondulerende dakstructuur bevordert de akoestische kwaliteit 

van de ruimte door zijn specifieke vorm. Door het toevoegen van een 

elegant gordijn wordt niet alleen de akoestiek geoptimaliseerd maar 

ook voor bijzondere evenementen de ruimte gecompartimenteerd.

De straat maakt de traditionele benadering van het kerkschip 

mogelijk, met een axiale toegang voor ceremoniele plechtigheden en met 

informele zij-ingangen die zorgen voor de dagelijkse circulatie.
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Snede trouwzaal

Snede  vergaderruimte

H e t  g e m e e n t e h u i s

Het gemeentehuis wil maximaal inzetten op zijn nieuwe locatie binnen het 

oude kerkvolume. Hier dient een positie te worden ontwikkeld van respect 

en waardigheid. De gemeentelijke diensten moeten eenduidig afleesbaar 

zijn en op zichzelf staan, de kerk moet in haar autonomie worden 

gerespecteerd. Door resoluut de nieuwe entree van het gemeentehuis te 

voorzien in de tussen ruimte (die de-facto aan de gemeente toebehoort) 

kunnen we dit verwezenlijken. 

Het gevraagde programma van het gemeentehuis is relatief klein. Het 

gecreëerde volume is genereus. De gemeentelijke diensten, trouwzaal, 

gemeenteraadszaal, vergaderzalen en sanitair zijn helder leesbaar via de 

gevel van de tussenruimte. Door de nieuwe oriëntatie krijgen de gebouwen 

van het bestaande gemeentehuis een secundair karakter. De 

stadsdiensten worden resoluut toegankelijk vanuit het oude kerklichaam. 

Door beide traveeën van tussenruimte en stadsdiensten te voorzien van 

een gelijkaardige dakopbouw met andere accenten zijn de gemeentelijke 

ruimtes duidelijk afleesbaar zonder alle aandacht op te eisen. De andere 

dakopbouw zorgt ook hier voor een geheel andere lichtkwaliteit. 

De luifel tussen de nieuwe representatieve ruimtes en het bestaande 

gemeentehuis is opgezet als een stalen tafelstructuur met dunne 

secties. Dit maakt een lichte structuur met een niet te nadrukkelijke 

aanwezigheid.   Zo behouden we maximaal de autonomie van de gevel van 

de oorspronkelijke kerk, en worden alle elementen van de stadscluster 

samengebracht in relatieve onafhankelijkheid.
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Gedeeld programma

Circulat ie

Gemeentehuis

Ceremoniële zaal





C o n t e x t

Zoals het kerkgebouw opnieuw een plaats krijgt in het centrum van de 

gemeente, door een tussenruimte die medieert tussen de nieuwe kerk en 

de gemeentevoorzieningen, zo willen we ook de directe omgeving van de 

kerk in dialoog laten gaan met het landschap. 

Het kleine lapje grond rondom de kerk heeft een directe relatie met 

de open groen ruimte van het platteland landschap rond Anzegem. 

De verharde zone wordt daarom gereduceerd tot een voorplein en de 

omgeving rondom kerk en gemeentehuis krijgt een landschappelijk 

karakter. De verbinding tussen gemeentehuis en het bestaande gebouw 

van de gemeente gebeurt door middel van een overdekte verbinding die 

doorheen het landschap snijdt. Op deze manier karakteriseren we het 

publieke en open karakter van een moderne kerk en gemeentehuis. 

Het verkeer en parkeren zal vanaf nu achter de bestaande gebouwen van 

de gemeente plaatsvinden. 

Relat ie met omringende landschap

Relat ie met directe omgeving
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De ingrepen op structureel vlak zijn de volgende : 

• een nieuw betonnen dak van het type shed
• twee nieuwe wanden die de interne straat afbakenen
• een nieuwe vloerplaat over het gehele oppervlak van het te 

restaureren deel van de kerk
• twee extra verdiepingen in het administratieve deel
• de nodige funderingen
• een metalen luifel

Een kenmerkende ingreep in ons voorstel is het nieuwe betonnen 
sheddak.  Deze draagt dwars over de kerk heen.  De voormalige 
tussenliggende kolommen zijn weggehaald waardoor de overspanning 
nu 22 meter is.  De verticale delen van het dak werken als  
balken en kunnen probleemloos deze overspanning aan.  
De schuine dakvlakken dragen van balk tot balk.  De twee laatste 
traveeën hebben geen balk nodig, deze steunen rechtstreeks op 
de bestaande voorgevel en de nieuwe wanden die de interne straat 
vormen.  Dit laat toe deze verticale vlakken van het sheddak open te 
maken met grote vensters.  

Het volledige sheddak is in zichtbeton. Geprefabriceerde 
elementen zijn te zwaar voor de montage waardoor het geheel ter 
plaatse zorgvuldig bekist dient te worden.  Dit gebeurt vanaf een 
werkplatform. Boven op het gegoten beton komt een isolatiemateriaal 
en een waterdichting.  Hier bovenop kunnen dunne geprefabriceerde 
dekplaten komen in beton.  Op deze wijze is zowel het binnen- als het 
buitenvlak met een zichtbeton afgewerkt.  

Omdat het nieuwe dak zowat tien keer zwaarder is dan het vorige 
en de tussenliggende steunpunten weggehaald zijn, kunnen de 
bestaande muren en funderingen deze lasten hoogstwaarschijnlijk 
niet dragen.  Nieuwe betonnen kolommen, gegoten tegen de 
binnenzijde van de bestaande muren, dragen de lasten af naar 
een nieuwe sterke fundering.  

We hebben geen gegevens omtrent de ondergrond. Databank 
Ondergrond Vlaanderen heeft één grondsondering in de omgeving 
van de kerk van Anzegem. Hieruit blijkt dat afgezien van een dunne 
drukvaste laag op 2m diepte de ondergrond zeer weinig draagkracht 
heeft.  De geconcentreerde lasten die uit het ontwerp volgen vereisen 
een paalfundering. De laatste travee, dat de administratieve zone 
wordt, telt twee verdiepingen.  Deze worden op traditionele wijze 
gebouwd. Betonnen platen dragen van de bestaande gevel tot de 
nieuwe wanden van de interne straat.  Deze wanden, die ook in 
zichtbeton gegoten zijn, steunen eveneens op nieuwe palen.  

Tussen de kerk en het gemeentehuis komt een nieuwe luifel van 16m 
lengte op 4,2m breedte.  Het geheel is in metaal.  Het dak is tot het 
minimum herleid.  Een metalen plaat van 40mm dikte steunt 
op 4 slanke kolommen. Deze kolommen zijn in nieuwe betonnen 
funderingen verankerd.  

Voor het nieuwe dak zorgt de betondekking voor de brandweerstand.  
De luifel is een buitenstructuur en hoeft geen specifieke 
brandweerstand te hebben.  

T E C H N I E K E N

Duurzaam bouwen beschouwen we in deze opdracht als het ontwerpen 
van gebouw en installatie die flexibiliteit met een inherente 
duurzaamheid verbinden.  We maken bewuste keuzes die leiden tot 
een duurzaam gebouw in zijn vorm, zijn verbruik, zijn onderhoud en 
zijn herbestemming. 

De warmteproductie gebeurt met een bivalente installatie 
waarin de verhoudingen geoptimaliseerd worden ten opzichte van de 
behoefte. De warmtebronnen zijn een condenserende ketel 
en een warmtepomp grond / water. De warmtepomp wordt 
aangesloten op een verticale geothermische aardwarmtecollector.

We verwarmen het project door middel van lage temperatuurverwarming, 
zoals vloerverwarming en radiatoren / convectoren die op een 
laag regime worden gedimensioneerd.  De verticale geothermische 
aardwarmtewisselaar (AWW) onttrekt warmte aan de grond tijdens 
verwarmingsregime. Met deze bivalente installatie kunnen we met 
35% van nominaal vermogen (WP) 80% van het stookseizoen kan 
voldoen. (ISSO publicatie 73)

Deze installatie laat toe een COP van 4,5 te halen bij verwarming, dit 
betekent dat 1kW elektrische energie omgezet wordt 4,5kW warmte.  
Met een extra warmtewisselaar kan men vrije koeling toepassen 
zonder de werking van de warmtepomp. 

De verwarming van het complex wordt centraal gestuurd op basis 
van een weersafhankelijk programma, waarbij rekening gehouden 
wordt een optimalisatie van de vertrektemperaturen in functie van 
verbruik en buitentemperaturen, tijdsgeregelde verwarmingsregeling 
in functie van de bezetting van de verschillende grotere zones zoals 
de kerk, vergaderzalen en trouwzaal  en een individuele sturing per 
lokaal.
 
Door middel van de warmtewisselaar kan men “vrije koeling” 
toepassen zonder de werking van de warmtepomp.  Dit betekent dat 
men gebouwdelen kan verkoelen met de koude-energie vanuit de 
grond. Deze verkoeling kan via de vloerverwarmingssystemen en de 
luchtbehandeling gebeuren.

Belangrijk voordeel is de regeneratie van het geothermisch veld, dit 
betekent dat we in de zomerperiode de warmte terug in de grond 
gaan afgeven en opslaan voor de komende winter.
We kunnen stellen dat we met dit systeem de administratieve delen 
kunnen klimatiseren met gebruik van gratis koude-energie zelfs in 
zeer warme periodes zoals recentelijk ons te beurt viel.
 
We ambiëren om alle ruimtes te ventileren met een ventilatiesysteem 
gekoppeld aan een centrale luchtgroep die uitgerust is met een 
warmtewisselaar type warmtewiel absorptierotor met verhoogde 
vochtrecuperatie.
We onderzoeken verder of een ventilatie, volgens de EPB wetgeving 
noodzakelijk is voor het kerk gedeelte.
We werken zoveel als mogelijk met een verdringingsventilatie die 
van uit de vloer op een geruisloze en tochtvrije manier de verse lucht 
geconditioneerd in de ruimtes brengt. Hoog in de ruimte wordt de 
lucht terug genomen.
 
De straat wordt aanschouwd als een hybride ruimte die zoveel 
mogelijk natuurlijk wordt geventileerd. In zeer koude omstandigheden 
wensen we de ruimte te kunnen opwarmen met restwarmte van het 
ventilatiesysteem.
De mechanische ventilatie van het gemeentehuis en de kerk wordt 
vraaggestuurd en op basis van CO²-meting ontworpen. Op die manier 
wordt volgens behoefte geventileerd in tijd en hoeveelheid.
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