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1   uitdagingen; strategie



Uw programma van eisen omvat drie grote entiteiten:

een huis van sociale actie een sociaal restaurant een voorstellingsruimte



Elk van deze entiteiten omvat een complexe bundeling van belangen

  Provinciaal Documentatiecentrum  
  Atlas met zijn documentatie- en   
  leermiddelencentrum gespecialiseerd  
  in intercultureel onderwijs, mondiale  
  vorming en interculturaliteit

 De Universiteit van Antwerpen

Andere sociale ondernemingen of actiegroepen

  Goedkope, gezonde maaltijden als een  
  sociale actie (samen consumeren)

 Voedselbereiding door vrijwilligers en   
 kansarmen (samen produceren)

Buurtcafé

Catering voor evenementen

Onderwijs over gezonde voeding

  Muziek- of theatervoorstellingen

 Conferenties

Buurtevenementen

de huis van sociale actie het sociaal restaurant de voorstellingsruimte



Er zijn buren met gedeelde belangen:

De VDAB
Vereniging Marokkaanse Associaties

Kleuterschool Zaal Eeninghe



Deze gemene belangen zijn representatief voor een brede strook van de stad: 

de negentiende-eeuwse gordel met de 
oude dorpen van Berchem, Borgerhout 
en Stuivenberg gelegen langs de 
Provinciestraat en afgesneden van het 
stadscentrum door het spoorwegviaduct

Het gemeenschappelijke element in dit programma van eisen en op deze plaats is de brede schaal aan 
sociale netwerken:
Het omvat hier de buurt, de provincie, de stad, Europa en de wereld.

waar twee zeer verschillende vormen 
van stadsvernieuwing tegen elkaar 
botsen  - top down en bottom up



We benaderen deze uitdaging niet enkel als het vraagstuk waarbij het programma van 
eisen moet passen in de gebouwen, maar we benaderen dit in bredere zin.
De architectonische uitdaging is de volgende:
- Het zoeken naar een soort van besluitvorming of onderhandeling tussen de   
 verschillende belangen wordt vooropgesteld binnen dit ‘Ontwerpend Onderzoek’ en  
 wordt gerealiseerd in gesprekken en discussies die zullen leiden tot het bouwproject. 
- Een ruimtelijke structuur te creëren die het mogelijk maakt de middelen te delen   
 tussen de verschillende groepen
- Een sfeer te scheppen die het vertrouwen tussen de verschillende individuen   
 stimuleert.

De complexe onderhandelingen van de burgerlijke samenleving zijn moeilijk te verzoenen 
met de schematische orde en hiërarchie van het klooster. Ruimtes van vertrouwen en 
communicatie vragen een ander soort licht en akoestiek dan ruimtes die bestemd waren 
voor de gezamenlijke devotie. U herkent dit belangrijke verschil wanneer u vraagt naar een 
alternatieve, anarchistische atmosfeer.



Op het meest elementaire niveau, gaat dit project over drempels, grenszones en grenslijnen:
Gemakkelijke drempels vanuit de straat
Vage grensruimten tussen elementen en gebruikersgroepen
En eenduidige grenzen die de privéruimten van de verschillende gebruikers afbakenen.

Onze architectonische werkwijze wordt afgeleid van de thema’s van het klooster:

In plaats van het klooster, een gesloten interne lus,
doorgangen die de straat uitbreiden naar het hart van het gebouw;

In plaats van de hiërarchie van de kamers met gedefinieerde taken en uren
een reeks veelzijdige kamers voor onderhandelend en gezamenlijk gebruik;

In plaats van de ingesloten tuin
verticale tuinen die de stad zoals een landschap behandelen
vervaging tussen architectuur en tuin



Klooster - bijgebouwen - kerk



3
In het klooster, voor 
de clusters, maken we 
een aanvulling op de 
bestaande structuur met 
nieuwe ruimtes die een 
andere schaal en karakter 
hebben: een grote nieuwe 
ruimte naast de tuin voor 
de bibliotheek, informele 
ruimten voor de clusters en 
hun personeel, een nieuwe 
vergaderzaal op het dak. Het 
sobere, naar 

Onze interventies volgen deze ambities in de specifieke kenmerken van het programma van eisen

2
Met doorgangen langs de Ploegstraat en de 
Provinciestraat, worden het achterliggende 
sociale restaurant en de tuin ernaast natuurlijke 
ontmoetingsplaatsen in dit nieuwe stedelijke landschap

4
De kerk maken we meer 
intieme, lichter, door het 
toevoegen van nieuwe volumes 
en door gerichte afbraak.



2   doorgang; het sociaal restaurant 



We brengen de publieke bewegingen vanuit de Ploegstraat en de Provinciestraat, 
langs de clusters en de kerk, bijeen in het sociale restaurant, naast de tuin.



Door het bedekken en in helling zetten van de bestaande doorgang, is er een 
directe eenvoudige weg naar het hart van het complex. De tuin en het sociale 
restaurant zijn hier al zichtbaar, de receptie geeft toegang tot de clusters.



Het sociaal restaurant is een tegengewicht tussen de fluïde ruimte van de doorgang en de tuin



En de rust van de behouden kamers, opgefrist met de intrede van daglicht via 
nieuwe daklichten
Deze kamers worden verdeeld tussen het sociale restaurant en het ontmoetings- 
en vergadercentrum en zijn afwisselend in gebruik gaande van vergaderruimtes 
naar eetzalen.



De keuken is in het centrum van het sociale restaurant, het priesterkoor wordt nu overspoeld met 
daglicht
Hier kan de energie van de sociale economie gezien en gevoeld worden.



De tuin is het hart van de complex, een intercultureel ruimte, een keukentuin



het sociaal restaurant



3  het klooster, de clusters





Doc Atlas wordt ingericht op de gelijkvloerse verdieping en de eerste verdieping 
van het klooster, aan de westzijde van de tuin.



De bibliotheek, met zijn 470 m2, is niet iets om verspreid te worden over vele kleine 
kamers. In plaats daarvan wordt een grote nieuwe kamer toegevoegd aan de 
zuidzijde van de tuin die samen met de oude refter en keuken de nieuwe bibliotheek 
zal huisvesten. Om het bebouwde gebied van de tuin te compenseren, wordt het 
dak beplant 



De bibliotheek is een kalme, lichte kamer naast de tuin



De cellenstructuur van het klooster wordt doorbroken, maar blijft zichtbaar. Zo 
kan een mix geleverd worden van open kantoorruimte en celvormige kantoren of 
vergaderruimtes voor kleine groepen. Externe isolatie

Nieuwe vensters
Herstel van het plafond
Voor de interieurafwerkingen worden 
bepaalde elementen van het klooster 
en het kraakpand bewaard en 
gemengd met nieuwe elementen.
Vloeren behouden



De ruimte tussen de clusters 
is compact, gevormd door de 
trap, een nieuwe lift en een kort 
gedeelte van de gang, 

maar strekt zich uit om zo 
hoeken, zitplekken en kamers 
te vormen waar informele 
bijeenkomsten spontaan kunnen 
voorkomen maar eveneens 

gepland kunnen gebeuren
Deze gemeenschappelijke ruimten 
kunnen genieten van de verschillende 
aspecten van dit plan en van het 
complexe stedelijke landschap.



Dit circuit wordt beëindigd met een 
vergaderzaal op het dak, die gedeeld wordt 
met het ontmoetingscentrum.



4  de kerk; voorstellingen



De kerk heeft een goede schaal voor grote evenementen



maar mist comfort, akoestische gematigdheid en intimiteit - zozeer zelfs dat bij 
het huidige buurtcafé 60 mensen bijeen kruipen in de sacristie en de kerk wordt 
achtergelaten voor rokers en fietsen.

Het volume heeft een hoge 
nagalmtijd.
De gewelven vormen echo’s.
De oppervlakken in metselwerk 
reflecteren de lage frequenties.
Licht treedt toe via één zijde en 
indirect via de daken



In ons voorstel verminderen we het volume, brengen we meer daglicht binnen, 
verzachten we het geluid en brengen we warme lucht binnen door ventilatie.

We verwijderen de bakstenen gewelven 
in de zijbeuken en strippen ze om terug 
te keren naar het betonnen skelet om zo 
daglicht binnen te laten via beglaasde 
daken.
We voegen een dubbele beglazing 
met spouw toe aan de ramen van de 
zuidelijke zijbeuk om akoestisch te 
isoleren – het geluid blijft binnen
Er worden twee galerijen toegevoegd in 
de zijbeuken:
onder de noordelijke galerij bevindt zich 
de doorgang naar het sociaal restaurant
onder de zuidelijke galerij bevinden zich 
kleine vergaderzalen, een extensie van 
de biechtstoelen



Beweegbare en uitschuifbare platformen bieden diverse mogelijkheden voor 
intieme voorstellingen
In het rond, zoals een oud theater
Of alles naar voren gericht, voor presentaties en conferenties.



Deze aanpassingen worden gedreven door de publieke beweging, licht en het 
akoestisch en thermisch comfort - die dingen die bij een openbaar gebouw ten 
goede moeten komen als men het een duurzame toekomst wenst te geven.
Zij hebben het neveneffect om de culturele last van de “triomferende kerk” te 
verminderen waardoor deze ruimte meer abstract, meer elementair en meer 
cultureel doorkruisend wordt.



5  optelling – samen groeien



Samen, maken de onderdelen een veelzijdig en bruisend beheel



Seminaris

Informeel 
vergaderen

Sociaal restaurant

Bibliotheek - moederes en kinderen

Afspraak met VDAB



Bij een typische dag zijn de activiteiten kalm, actief verspreid

Een atelier voor sociale ondernemingen in het kerk

Kleine groepen bij de galerijen en 



Bij de clusters werkt men door 
zonder stoornis



‘Savonds worden delen afgesloten, anderen bruiisen met leven

Bar bij de sociaal 
restaurant

Poezielezing bij de 
kapel

Muziekvoorstelling voor 200 personen

De vergaderzalen dienen als loges

De passage van 
Ploegstraat geeft 
toegang aan de ‘soup 
kitchen’ van Raad en 
Daad’s



Avondreceptie op het dak

Ateliers



Conferenties kunnen over het hele complex uitstrekken

Diner bij de koor, de kapel, het restaurant Plenaire sessie bij de kerkvergaderzalen



Films bij de vergaderzalen

Barbecue in de tuin



Bij een buurtfeest is QVIT alsof een extensie van de straatnet

Kinderspelen bij de kleuterschool

Verhalen voor kinderen 
bij de kapel Markt in de kerk



De doorwaadbaarheid van ons twee doorgangen wordt in de toekomst nog 
meer uitgebreid, met verbindingen naar de Lange Kievitstraat, met een tweede  
tuin, en naar de Copernicuslaan en het station



Dit oase van het sociale economie opent zich aan een bredere, regionale en 
internationale publiek. Het wordt nog steeds een plek van trage beweging en 
wisseling met anderen.



6   plannen en snedes





1 Ketel + tellers apartementen 26m²

2 Vuilnisberging 24m²

3 Fietsberging 40 plaatsen 41m²

4 Berging apartementen 70m²

5 Berging clusters 2 - 6 72m²

6 WCs M + F 50m²

7 Kleedkamers personeel M + F 60m²

8 Ketels 37m²

9 Tellers 25m²

10 Berging/ Archief Doc Atlas 68m²

11 Berging voorstellingsruimte 90m²

12 Koude keuken + berging 110m²

13 WCs voorstellingsruimte 52m²

 Circulatie      162m2

Plan Kelder

Afbraak (rood) en Nieuwbouw (blauw)
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1 Apartement 1 (duplex) 110m²

2 Toegang Apartementen 2 - 5 

3 Kantoor cluster 6 20m²

4 Kantoor/ meeting cluster 6 20m²

5 Commandokamer cluster 6 35m²

6 Ontvangstbalie 15m²

7 Leslokaal/ vergaderruimte/ uitbreding sociale restaurant 88m²

8 Back office Doc Atlas 35m²

9 Bibliotheek Doc Atlas 400m²

10 Tuin 363m²

11 Sociaal restaurant ‘foyer’ 245m²

12 ‘Oude kapelle’: sociaal restaurant/ ontmoetingscentrum 84m²

13 Keuken 56m²

14 ‘Oude koor’: sociaal restaurant/ ontmoetingscentrum 65m²

15 Stoelberging 20m²

16 WC toegankelijk 4m²

17 Publieke doorgang 100m²

18 Voorstellingsruimte 240m²

19 Vergarderruimtes 60m²

 Circulatie 254m²

  

Plan Gelijkvloerse Verdieping

Afbraak (rood) en Nieuwbouw (blauw)
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1 Apartement 1 (duplex glv +1) 

2 Apartement 2 (duplex 1 +2) 100m²

3 Cluster 3 (duplex 1 + 2) 194m²

4 WCs 18m²

5 Cluster 5 88m²

6 Kantoor/ meeting Doc Atlas 35m²

7 Kantoor Doc Atlas 155m²

8 Toeschouwers galerij 160m²

 Circulatie 141m²

  

Plan Eerste Verdieping

Afbraak (rood) en Nieuwbouw (blauw)
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1 Apartement 3 69m²

2 Apartement 2 (duplex 1 + 2) 

3 Cluster 3 (duplex 1 + 2) 

4 Gemeenschappelijke vergaderhoek 25m²

5 WCs 18m²

6 Personeelslokaal + gemeenschappelijke keuken 88m²

7 Cluster 2 156m²

8 Verluchtingsgroep kerk 70m²

 Circulatie  141m2

Plan Tweede Verdieping

Afbraak (rood) en Nieuwbouw (blauw)
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1 Apartement 4 59m²

2 Apartement 5 60m²

3 Gemeenschappelijke vergaderruimte 70m²

4 WCs 18m²

5 Cluster 4 123m²

 Circulation 108m²

  

Plan Derde verdieping

Afbraak (rood) en Nieuwbouw (blauw)
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1 Panoramisch dakterras 

2 Receptieruimte 104m²

3 Technisch lokaal 35m²

Plan Vierde verdieping

Afbraak (rood) en Nieuwbouw (blauw)



1

3

3

0 5 10



Daken Plan
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ploegstraat

ground floor

lange kievitstraat

10 1/250
section b-c

0 

new library

kitchen

Doc Atlas managment

residential

residential

+ residential

offices

offices

offices

10 1/250
section a-a

0

provinciestraatcopernicuslaan

New solid timber con-
struction projecting 
balcony 

New solid timber 
construction  
rooftop pavillion

plant room above church

winter garden engi-
neered timber structure

meeting rooms below a 
new gallery deck

solid roof replaced with 
glazed roof to side aisles 
on both sides

strip out stone cladding 
from Church’s concrete 
frame where possible - 
make a ‘ruin’


