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Een plek van herinneringen en van kansen

Het Hasseltse begijnhof  is een tragische plek. Wie 
vandaag het begijnhof  bezoekt, komt verward 
weer buiten. Het monumentale karakter van 
de site bestond bij gratie van de centrale kerk. 
Omdat er van de kerk weinig overbljift, verlegt 
het zwaartepunt van de site zich van het centrum 
naar de randen. Toch is de tuin niet ingericht op 
dat principe. De monumentale centrale as wijst 
nu naar een gapende leegte.

De competitie tussen rand en centrum

De huisjes in het begijnhof  verliezen veel van 
hun status zonder de centrale kerk. Tegelijkertijd 
claimt de prominente gevel van vleugel 58 veel 
aandacht, waardoor het begijnhof  nog verder 
naar de achtergrond verdwijnt. We willen als 
ontwerpers het evenwicht tussen de verschillende 
spelers opnieuw herstellen, zonder historiserend 
te werk te gaan.

Op zoek naar een nieuw evenwicht

Wanneer we de schaal van de begijnhofkerk 
zouden herstellen, zou de tuin eromheen 
letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen te 
liggen. We willen het idee van een restruimte 
rondom een monumentale, centrale figuur niet 
reconstrueren. De tuin moet de hoofdrolspeler 
in het nieuwe evenwicht vormen. De tuin zal het 
nieuwe centrum van de site zijn. In de perimeter 
willen we het evenwicht tussen de verschillende 
spelers optimaliseren.

21e eeuw

De kerkruine in een grote doorlopende tuin

18e eeuw

De kerk met de tuin als restruimte eromheen
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Een tuin in het centrum 
van de stad

De begijnhoftuin is uniek in zijn leegte. We willen die leegte van 
een gemis ombuigen in een sterkte. Een tuin is een uitstekende 
drager om inwoners, studenten en bezoekers samen te brengen.
Een succesvolle tuin vergt een goede balans tussen 
aantrekkingskracht en rust, tussen passage en verblijf  en tussen 
natuur en architectuur. Naar die balans gaan we op zoek.
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De begijnhoftuin was nooit een vloeiende ruimte die het hele 
binnengebied besloeg. Ook nu willen we niet één ruimte 
ontwerpen, maar wel een aantal deelruimtes met een sterke 
visuele binding.

Als eerste ingreep buigen we het monumentale pad af  richting 
de Wittenonnenstraat. Zo ontstaat een boeiende passage 
doorheen de tuin. De historische kasseien kunnen hun positie 
behouden, maar worden met gras ingezaaid.

Vervolgens herorganiseren we de ruimte tussen het poortgebouw 
en de kerkruïne.
De plek achter het poortgebouw is nu misschien wel de meest 
problematische stuk van de tuin. De hele visuele opbouw is 
gericht op de verdwenen kerk. De verharding stuurt je richting 
een leegte, terwijl de programma’s je net naar alle andere 
richtingen sturen. We trekken een cirkel die de verschillende 
programma’s gelijkwaardig adresseert.

Vervolgens houden we een aantal deelruimtes over: de 
kerkruïne, de begijnhofhoek en de tuin van Z33 vormen eigen, 
subtiele identiteiten in de vloeiende ruimte van de tuin.

Een consistente tuin vol 
boeiende fragmenten

1

2

3

Tuin diagram
1. cirkeltuin

2. kerk ruïnetuin

3. tuin Z33

Referentie: een rond grasvlak als ontmoetingsruimte

Referentie: Harvard college green als hart van de universiteit
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Axialiteit verandert in divergentie

Vanaf  het poortgebouw betreedt de bezoeker een grastapijt dat verschillende 
perspectieven opent. De as van de kerkruïne is niet meer het enige, dominante 
perspectief. Beplanting stuurt de blik nu ook meer naar de begijnhofhoek, naar 
de passage richting Wittenonnenstraat en naar Z33.

Het centrale grastapijt is natuurlijk een geweldige plek om van de tuin te 
genieten en in het gras te liggen. Voor studenten is dit een uitnodigende college 
lawn, voor toeristen is dit een groene rustplek in een minerale stad.

De dominante axialiteit van de begijnhofkerk

Een ‘college lawn’ waarop veel verschillende momenten aanpikken
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Referentie Averbode door Omgeving:
een spiegelvijver tussen monumenten

Referentie: de reflectie van de canopus in de vijver van de villa Hadriana

De verdwijnvijver laat toe om de verharding
in te zetten als evenementenruimte
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We willen de kerkruïne niet opnieuw monumentaliseren. Maar 
de ruïne moet wel een wervende en positieve gedaante krijgen. 
Water is een essentiële component van een succesvolle tuin. 
Door de vloer uit te voeren als een verdwijnvijver vangen we 2 
vliegen in één klap. De meeste tijd loopt de kerkvloer onder en 
ontstaat een geweldige plek die zowel rust als speelaanleiding 
oplevert. Voor specifieke evenementen kan de vloer worden 
drooggelegd, waardoor een grote, verharde ontmoetingsplek 
ontstaat. Het centrale evenmentenplein zit dus verborgen onder 
een dun waterlaagje, waardoor we vermijden dat een groot 
verhard vlak aanvoelt als een leegte. Zonder evenementen is 
er een waterpartij die dient als reflectievlak die de verdwenen 
helft van de kerk weer zichtbaar maakt.

De ruïne willen we vrijmaken van begroeiing en consolideren. 
Langs de linkerzijde kan de lage muur van de kerkruïne lichtjes 
worden opgehoogd en zo dienen als zitgelegenheid.

De positieve energie van 
een verdwenen kerk 

Door de spiegelvijver krijgt de kerkruïne weer het nodige gewicht in het 
centrum van de tuin
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4. Een nieuwe poort langs de passage

Langs de Wittenonnnestraat maken we een nieuwe opning die de passage doorheen 
het hof  markeert. We willen niet concurreren met het poortgebouw. We zien de 
opening als een positief  incident: een grote ronde sparing die speelt met de sensatie 
van een geperforeerde vesting.

3. Een gerepareerde hoek

Op de hoek van de Wittenonnenstraat en de Badderijstraat kreeg de hoek van 
het begijnhof  een erg vulgaire behandeling van 2 gestapelde keukenramen. We 
nemen deze ramen weg en vervangen ze door een raster van ronde, geboorde 
openingen. Zo ontstaat een geslotener, maar ook een feestelijker beeld dat ’s 
avonds mooi oplicht en de straat animeert.

1. Een toren die de blik naar binnen voert

De muur in de Badderijstraat laten we intact. In de oksel tussen die muur en het 
poortgebouw situeren we een panoramische toren die de hoogte overneemt van 
de verdwenen kerk. De toren markeert het begijnhof  opnieuw zoals de kerk dat 
ook deed: als een belangrijke plek in de stad, die uitnodigt tot exploratie, zonder 
de perimeter aan te tasten.

Op het dak van het begijnhof, aan de straatzijde, voorzien we  15  eigenzinnige 
dakkapellen. Als een hedendaagse lantaarn creëren de kapellen een visuele relatie 
met de passanten in de Badderijstraat en de Wittenonnenstraat. Omdat de kapellen 
beglaasd zijn aan de zijkant kijk je er dwars doorheen. De voorvlakken worden blind 
uitgevoerd en spelen zo met de dubbelzinnigheid tussen open en gesloten.

2. Dakkapellen waar je dwars doorheen kijkt
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Subtiel binnenkijken in 
een besloten hof

De kracht van een begijnhof  schuilt in haar besloten karakter. 
Te veel openingen zouden de magie van de plek ondermijnen. 
Daarom gaan we gericht en omzichtig om met nieuwe perforaties.
Alle nieuwe openingen hebben een bepaalde dubbelzinnigheid. 
Het zijn perforaties die openheid creëren en tegelijkertijd ook 
de geslotenheid van de perimeter benadrukken.

We gaan ook op zoek naar een nieuw evenwicht in het 
bouwblok. Momenteel ligt er veel nadruk op de zijde van Z33 
en het Jenevermuseum. Door een hoog, slank element in de 
zuidelijke hoek verbeteren we de balans in de perimeter, en wint 
het begijnhof  weer aan identiteit. Het hoge element maakt de 
begijnhoftuin weer zichtbaar over de muur heen.

4

3

2

1
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Een panoramische toren herstelt 
het gewicht van deze unieke plek

Net achter het poortgebouw situeren we een 26 meter hoge 
panoramische toren. Dat is net de hoogte van de verdwenen 
begijnhofkerk. Dit is een gedurfde, maar weloverwogen 
keuze. De historische begijnhofkerk verleende aura aan de 
site, en was een cruciale speler in de skyline van Hasselt. 
We willen van het begijnhof  opnieuw een essentiële 
bestemming maken met een vergelijkbare uitstraling als 
voor 1944. Een panoramische toren wordt een van de must-
sees op een wandeling doorheen Hasselt. Een lift en een trap 
brengt je naar een punt hoog boven de daken van de stad. 
Hier ervaar je Hasselt als stedelijk landschap, en beleef  je 
Limburg als een territorium.

0 101 5 De spiegelvijver en de panoramatoren herstellen samen de uitstraling van het 
begijnhof
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oplichten bomen

straatlantaarns

uitgelichte ingangen

oplichten ruïne

Een duurzame aanpak

We bekijken duurzaamheid graag vanuit verschillende invalshoeken en 
op meerdere schaalniveaus. Op die manier voorkomen we een eenzijdige, 
technische benadering van duurzaamheid. 

Herbestemming

Een belangrijke duurzame keuze, is de keuze voor het herbestemmen van 
de site. Dit is uiteraard geen keuze van de ontwerpers, maar desalniettemin 
belangrijk voor het duurzame karakter van het project en dient daarom niet 
onvermeld te blijven. Het feit dat hier om een binnenstedelijke site gaat is 
daarbij extra gunstig.
We volgen het idee van herbestemming door ons voornamelijk te richten op 
de bestaande bebouwing. Enkel de uitkijktoren is een toevoeging, die met 
zijn beperkte footprint ook een beperkte impact heeft op de site.

Leefbaarheid

Met het ontwerp voor het Begijnhof  willen we een volwaardige publieke 
ruimte maken met een hoge verblijfswaarde. Niet alleen de studenten die 
voor een studio in de Begijnhofhuizen komen, of  toeristen die de toren 
beklimmen, maar ook buurtbewoners zouden voor rust en ontspanning 
gebruik moeten kunnen maken van deze groene ruimte. Op die manier levert 
het hof  een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van het stadscentrum.

Mobiliteit

Door de binnenstedelijke ligging is de site goed ontsloten voor openbaar 
vervoer en fiets. Parkeerplaatsen zijn niet gevraagd en naar ons inzien ook 
niet nodig; het achterwege laten moet autogebruik eerder ontmoedigen. 
Fietsenstallingen in het hof, ter hoogte van de begijnhofhuizen, moeten 
het fietsgebruik daarbij juist stimuleren. Door het hof  aan twee zijden te 
ontsluiten en deze toegangen te verbinden ontstaat de mogelijkheid voor 
een doorgaande fiets- en wandelroute. Het hof  kan zo deel uitmaken van 
het binnenstedelijk netwerk van langzaam verkeer. Het Begijnhof  is autovrij 
en dat houden we zo, enkel voor sporadische leveringen of  verhuizingen 
is autoverkeer mogelijk. Voor voetgangers en fietsers is het zo een veilige 
ruimte om doorheen te bewegen.

Toegankelijkheid

Bij de keuze van de nieuw aangelegde verhardingen in het hof  wordt 
rekening gehouden met rolstoelgebruikers en voetgangers die minder goed 
ter been zijn. De uitkijktoren zal een (rolstoel-toegankelijke) lift krijgen, 
zodat iedereen van het uitzicht kan genieten. Ook in de Begijnhofhuizen 
introduceren we twee liften die het gebouw integraal toegankelijk maken.

Natuur

In het ontwerp voor het Begijnhof  reduceren we de verharde oppervlaktes 
en maken we veel nieuw groen. Dit is gunstig voor de ecologische waarde 
van het hof  en positief  voor de afhandeling van het regenwater.
Nieuwe beplanting zal gekozen worden in overleg met een ecoloog zodat deze 
de ecologische variëteit van de site ten goede komt. Het (her)introduceren 
van water heeft ook een positief  effect en zal een aantrekkingspunt voor 
vogels vormen.

Een avondlijke tuin van licht

Ook na zonsondergang willen van het begijnhof  een aantrekkelijke 
plek maken. In de tuin zijn er tal van boeiende aanleidingen om 
licht te introduceren. Elke component van de tuin geven we een 
eigen idee over licht, zodat de nachtelijke beleving gemaximaliseerd 
wordt.
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De micro-stedelijkheid 
van de begijnhofhoek

De architectuurcampus in de begijnhofwoningen willen we 
een stedelijke dynamiek meegeven. De ruimte voor de muur 
richting we in als een informele straat. Kleine programma’s 
zoals een studentenbar of   vitrines kunnen een interactie tussen 
de straat en de woningen op gang brengen.

De voortuinen kunnen beghouden blijven als kleine groene 
oases. Voor de residents en de studenten zijn dit aangename 
pauzeplekken. Tussen het groen is er plaats voor een terras of  
wat werkruimte in de open lucht.

We willen het aandeel verharding terugdringen zodat er meer 
plaats voor gras ontstaat tussen de ruïne en de tuinmuur. 
Verlichting geeft extra eigenheid aan de plek en maakt het 
begijnhof  ook ‘s nachts veilig en aantrekkelijk.

De begijnhofhoek krijgt terug straatleven: er wordt gewoond en gewerkt
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Een huiselijke 
werkomgeving

De begijnhofhuisjes zijn de afgelopen eeuw erg vaak verbouwd. 
Langzaam aan erodeert de huiselijkheid van de oorspronkelijke 
figuur tot een soort hybride institutie. Zo wordt het begijnhof  
steeds minder begijnhof, tot er op een gegeven moment iets 
overblijft waarvan niemand nog weet waarover het vertelt. 
Begijnhoven zijn delicate en verfijnde omgevingen waarin de 
sequens van schalen en de privacygradiënt erg precies zijn 
vormgegeven. We willen die fijngevoeligheid bewaken en waar 
mogelijk herstellen.

Nu

Na interventie

Duurzame technieken

De  verbouwing van de Begijnhofhuizen geeft uiteraard 
aanleiding om een aantal duurzame technieken 
te introduceren. Alhoewel in sommige gevallen 
vanzelfsprekend, of  zelfs onvermijdelijk, dragen ze bij in het 
algehele duurzame karakter van het project.

Isolatie van de gebouwschil

Gezien de erfgoedstatus van de Begijnhofhuizen is isoleren 
langs de buitenzijde geen optie: het gevelbeeld zou 
daarmee onherroepelijk verstoord worden. Isoleren aan de 
binnenzijde levert daarentegen snel bouwfysische problemen 
op door de introductie van allerhande koudebruggen. Om het 
warmteverlies te beperken opteren we daarom enkel het dak 
te isoleren. Tussen de nieuwe dakbedekking en bestaande 
structuur voorzien we een laag isolatie; de karakteristieke 
dakstructuur blijft zo van binnenuit zichtbaar. De huidige 
voorzetramen vervangen we door performantere types met 
een verfijnd en sober uitzicht: waar ze nog niet voorzien zijn 
voegen we ze alsnog toe.

Hergebruik van regenwater

We stellen voor het regenwater van de daken op te vangen 
en te recupereren voor het spoelen van de toiletten. De 
kelders onder de huizen bieden de ruimte voor de installatie 
van kunststof  regenwatertanks, waardoor de naastgelegen 
bodem onaangetast kan blijven. Kranen en toiletten zullen 
daarbij gekozen worden op hun spaarzame watergebruik.

Ventilatie

De kelders kunnen ook gebruikt worden voor de introductie 
van een mechanisch, gebalanceerd ventilatiesysteem. Door 
de kanalen horizontaal te laten verlopen door de kelders, 
en via de schouwen verticaal te stijgen en dalen, kunnen 
verlaagde plafonds en dergelijke vermeden worden. Op 
die manier kan een modern en efficiënt HVAC systeem 
worden ingebracht met minimale impact op de authentieke 
interieurs. Door te werken met warmteterugwinning 
worden de warmteverliezen beperkt; free- en nachtkoeling 
zorgen daarbij in de zomer voor een aangenaam klimaat.

Verlichting

Met de introductie van de dakkapellen wordt zoveel mogelijk 
ingezet op het gebruik van daglicht. Wanneer kunstlicht 
nodig is beperken we de energievraag door het gebruik van 
spaarzame LED-verlichting die intelligent geregeld wordt 
met behulp van daglicht- en aanwezigheidsensoren.

Verwarming

Voor de verwarming van de gebouwen tenslotte, willen 
we de mogelijkheid onderzoeken voor de installatie van 
een bodem-water warmtepomp. Opnieuw biedt de kelder 
ruimte voor de opstelling van de technische installaties. 
Het hof  lijkt voldoende ruimte te bieden om de hiervoor 
benodigde boringen te doen, maar verder onderzoek (o.a. 
naar de bodemgesteldheid) is nodig om met zekerheid te 
kunnen zeggen of  dit een zinvolle investering is.

1. ventilatie verborgen in open haard

2. nieuwe verborgen deur langs tuinzijde

3. secundaire achterzetbeglazing

4. slankere radiatoren

3

2

4

1
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4X verblijven PHD/professoren 94 lees- en werkplek/bibliotheek 111
masterstudio internationale master 116 werkplaats 105
auditoriom gallerij 33 docentenruimte 60
masterstudio architectuur 110 vergaderruimte 60
lees- en werkplek/bibliotheek 51 opslagruimte 59
masterstudio interieur 105 secretariaat 95
vergaderruimte 60 toiletten 20
stadslabo 119

verdieping +0 
4X verblijven PHD/professoren 94
toiletten 20
secretariaat 95
auditorium 65 pl. 55
masterstudio architectuur 101
lees- en werkplek/bibliotheek 60
werkplaats 105
stadslabo 120
docentenruimte 60

verdieping -01
technische ruimte/opslag 555

kleur functie netto m² functie netto m²
verdieping +02 totaal

4X verblijven PHD/professoren 94 verblijven PHD/professoren 282
masterstudio architectuur 346 stadslabo 239
masterstudio interieur 104 masterstudio architectuur 557
onderzoekslab 116 masterstudio interieur 209
opslagruimte 59 masterstudio internationale master 116

onderzoekslab 116
verdieping +01 auditorium 65 pl.+ auditorium gallerij 88

4X verblijven PHD/professoren 94 lees- en werkplek/bibliotheek 111
masterstudio internationale master 116 werkplaats 105
auditoriom gallerij 33 docentenruimte 60
masterstudio architectuur 110 vergaderruimte 60
lees- en werkplek/bibliotheek 51 opslagruimte 59
masterstudio interieur 105 secretariaat 95
vergaderruimte 60 toiletten 20
stadslabo 119

verdieping +0 
4X verblijven PHD/professoren 94
toiletten 20
secretariaat 95
auditorium 65 pl. 55
masterstudio architectuur 101
lees- en werkplek/bibliotheek 60
werkplaats 105
stadslabo 120
docentenruimte 60

verdieping -01
technische ruimte/opslag 555

kleur functie netto m² functie netto m²
verdieping +02 totaal

4X verblijven PHD/professoren 94 verblijven PHD/professoren 282
masterstudio architectuur 346 stadslabo 239
masterstudio interieur 104 masterstudio architectuur 557
onderzoekslab 116 masterstudio interieur 209
opslagruimte 59 masterstudio internationale master 116

onderzoekslab 116
verdieping +01 auditorium 65 pl.+ auditorium gallerij 88

4X verblijven PHD/professoren 94 lees- en werkplek/bibliotheek 111
masterstudio internationale master 116 werkplaats 105
auditoriom gallerij 33 docentenruimte 60
masterstudio architectuur 110 vergaderruimte 60
lees- en werkplek/bibliotheek 51 opslagruimte 59
masterstudio interieur 105 secretariaat 95
vergaderruimte 60 toiletten 20
stadslabo 119

verdieping +0 
4X verblijven PHD/professoren 94
toiletten 20
secretariaat 95
auditorium 65 pl. 55
masterstudio architectuur 101
lees- en werkplek/bibliotheek 60
werkplaats 105
stadslabo 120
docentenruimte 60

verdieping -01
technische ruimte/opslag 555

kleur functie netto m² functie netto m²
verdieping +02 totaal

4X verblijven PHD/professoren 94 verblijven PHD/professoren 282
masterstudio architectuur 346 stadslabo 239
masterstudio interieur 104 masterstudio architectuur 557
onderzoekslab 116 masterstudio interieur 209
opslagruimte 59 masterstudio internationale master 116

onderzoekslab 116
verdieping +01 auditorium 65 pl.+ auditorium gallerij 88

4X verblijven PHD/professoren 94 lees- en werkplek/bibliotheek 111
masterstudio internationale master 116 werkplaats 105
auditoriom gallerij 33 docentenruimte 60
masterstudio architectuur 110 vergaderruimte 60
lees- en werkplek/bibliotheek 51 opslagruimte 59
masterstudio interieur 105 secretariaat 95
vergaderruimte 60 toiletten 20
stadslabo 119

verdieping +0 
4X verblijven PHD/professoren 94
toiletten 20
secretariaat 95
auditorium 65 pl. 55
masterstudio architectuur 101
lees- en werkplek/bibliotheek 60
werkplaats 105
stadslabo 120
docentenruimte 60

verdieping -01
technische ruimte/opslag 555
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Het auditorium als een groot meubel in wat nu al een dubbelhoge ruimte is

Referentie: historisch begijnhofinterieur
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We hanteren de schaal en de beleving van het oorspronkelijke 
huis als leidraad voor alle nieuwe interventies. De scheimuren 
tussen de oorspronkelijke huizen worden overal in ere hersteld. 
De opzichtige enfilade willen terugdringen tot een opeenvolging 
van verborgen deuren. 
Binnen in de woningen was er steeds een driedeling met 
een centrale trap. Ook die schaal nemen we ernstig. Soms 
herintroduceren we balken die de kamerstructuur terug 
voelbaar maakt. Waar ooit een trap stond voorzien we een 
multifunctioneel meubel dat al dan niet een nieuwe trap bevat. 
Een aantal flinkere interventies bedden we materieel en fysiek 
in dezelfde logica in. 

Grote meubels organiseren 
de ruimte

De kamerstructuur van het begijnhof  wordt hersteld door nieuwe, functionele volumes
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Een enfilade van verborgen 
deuren langs de gevel, een 
opeenvolging van huiselijke 
werkplekken
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Begijnhofhuizen hebben een intrigerende logica van soberheid 
en compact ruimtegebruik. Bednissen, trappenhuizen en 
kastenwerk draagt bij aan een gevoel van stedelijke interieurs 
waarin meubels ook kamers zijn en wanden gevels. Op dezelfde 
manier kijken we naar de nieuwe inrichting. We willen sobere 
interieurs maken waar grote meubels hedendaagse problemen 
compact oplossen.

Referentie: historisch begijnhofinterieur

Referentie: historisch begijnhofinterieur

Referentie: Plantin Moretus, Antwerpen. noA architecten

Referentie: begijnhofinterieur Lier
0 1 5
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Wonen in een begijnhof  

De residenties hebben we op zijn begijns opgevat. In elke 
historische woning voorzien we op één traphal 5 individuele 
kamers met op het gelijkvloers een gemeenschappelijke ruimte. 
Hier kan er worden gekookt en gegeten. Zo woon je niet 
hyperindividueel, maar volgens de historische privacygradiënt: 
een eigen kamer met badkamer, een gedeelde eetkeuken en 
verder naar buiten toe de gemeenschappelijke tuin en het 
collectieve hof. Dit is een subtiele, maar essentiële nuance op 
het verappartementiseren van het begijnhof.

3 studio’s en een gemeenschappelijke keuken, in de geest van de 
begijnhofwoning
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10 5

Blinde dakkapellen met transparante flanken spelen een spel van open en gesloten

Referentie: Natuurhistorisch museum, Berlijn. 
Diener & Diener Architeckten
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De zolders bieden veel plaats aan multifunctionele werkruimte. 
Het grote vraagstuk van de zolders is de manier hoe er licht kan 
worden binnengebracht.
We willen perforaties in het dakvlak langs de zijde van het 
begijnhof  vermijden. Dit is een historisch perspectief  dat beter 
niet wordt aangetast, aangezien dit begijnhof  al zo veel van 
haar aanzien heeft verloren.
Langs de straatzijde introduceren we wel daklichten. Grote 
dakkapellen geven de nodige schaal en luchtigheid aan 
de zolders. Maar ook hier spelen we een dubbel spel. De 
dakkapellen voorzien we in de flanken van beglazing, maar 
krijgen frontaal een blind raam. Zo wordt buitenkijken een 
subtiele geste als een verboden blik. Vanuit de smalle zijstraten 
kijk je mooi doorheen de flanken van de kapellen, terwijl het 
gesloten beeld toch behouden blijft.

Gerieflijke zolders om 
te werken

De zolders kijken lateraal uit op de straat
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Overzicht

Het begijnhof  in het centrum van de 
stad

Een consistente tuin vol boeiende 
fragmenten

Axialiteit verandert in divergentie

De positieve energie van een 
verdwenen kerk 

Een nieuwe poort langs de passage
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Een panoramische toren herstelt het 
gewicht van deze unieke plekvan de stad

Een huiselijke werkomgevingstad

Grote meubels organiseren de ruimte 

Gerieflijke zolders om te 
werken


