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Methode
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Methode

1. Analyse van de bestaande kerk
2. Analyse van de omgeving
3. Scheppen van een nieuw kader

1. Analyse van de bestaande kerk

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Gebruiken

Inventarisatie:
Openen

We bestuderen ontstaans- en bouwgeschiedenis,
interieur, mobilair en erfgoedbesluiten. We maken een
waardestelling op en bundelen de kennis tot één geheel
zodat dit in het vervolgtraject meegenomen wordt.

Indelen
Decorum

4. Voorstel vier scenario´s

2. Analyse van de omgeving

Scenario 1

Scenario 2

Integraal:
Wij bestuderen naast het kerkgebouw ook de omgeving
en de omliggende voorzieningen. Om het weefsel te
begrijpen kijken we naar historische kaarten. Des te
meer vragen we stellen, des te meer antwoorden kan het
project bieden.

5. Concluderend model

Scenario 3

Scenario 4

Romaans éénbeukig zaalkerkje

Bouwgeschiedenis
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eind 14e - begin 15e eeuw

vernieling door brand (1597, 1582)
1603: heropbouw
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1640: groter transept + rechthoekig koor +
sacristie
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1701: groter koor

1603 met oudste restanten van de Romaanse kerk.
eind 14e- begin 15e eeuw. Grondig gerestaureerd in 1925

1883: restauratiewerken
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1920-1924

oudste restant van 12e eeuw
eind 14e - begin 15e eeuw. Grondig gerestaureerd in 1925
1640
1701
1909
1920 - 1924

Overzicht bouwevolutie
Op de rechterpagina wordt een overzicht gegeven van de
verschillende bouwfasen. De kerk werd gedurende zijn
geschiedenis enkele keren geteisterd door brand. Hierna bouwde
men meestal de kerk weer op, waarbij deze ook enkele keren werd
vergroot. Het plan op de linkerpagina geeft visueel weer in welke
periode de gevels en binnenmuren die er nu staan werden gebouwd.
De globale vorm van het schip bijvoorbeeld is al zeer oud, maar
na de brand van 1919 werd het schip volledig heropgebouwd, met
uitzondering van de westmuur, welke wel een restant is van het
Romaanse kerkje. Het schip kreeg in dit plan daarom de kleur van
de fase 1920-1924.
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In 1909 werd een nieuwe sacristie gebouwd ten noorden
van het koor.

1909: nieuwe sacristie (Henri + Valentin
Vaerwyck)

5m

1920-1924: heropbouw /restauratie +
zijbeuken (Valentin Vaerwyck +
Stan Mortier)
1925: westtoren gerestaureerd
0m
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2m
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1952 en 1966: restauratiewerken
Links:
1. Grondplan met aanduiding bouwgeschiedenis (plan opgemaakt en
bewerkt door Studio Roma op basis van plan van AIT architecten)
Rechts:
1. Schematische voorstelling van de bouwfasen (plan opgemaakt en
bewerkt door Studio Roma op basis van plan van AIT architecten)

12

10m

1919: brand --> zwaar vernield

10m

vooronderzoek VandenBorre-Lauwers
2011
Restauratiedossier AIT architecten,
ingediend en goedgekeurd in 2014.
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3.4 Publieke functies rondom de
Sint-Walburgakerk

De onmiddelijke omgeving van Sint-Walburga heeft een rustig
en residentiëel karakter. Tussen de woningen bevinden zich
faciliteiten voor toeristen als hotels en b&b’s, maar deze treden
minder naar de voorgrond als in de straten dichter bij het centrum.
In de directe omgeving van de Sint-Walburgakerk zijn een aantal
onderwijs en onderwijsgerelateerde functies te vinden:
•

De speel-o-theek de Piepbal bevindt zich in de voormalige
Orangerie. Dit is een plek waar mensen met een mentale of
fysieke beperking gebruik kunnen maken van aangepaste
spelen of ze ook kunnen uitlenen.

•

Het Europacollege ter plaatse van het voormalige
Jezuïtenklooster als toonaangevende opleiding.

•

De voormalige basisschool ´Hemelsdaele´, welke vanaf juni
2017 zijn functie onttrokken is en aan een projectontwikkelaar
verkocht wordt.

•

Op een afstand van 300 m bevindt zich het Humaniora
Hemelsdaele.

•

Ten noorden van de kerk bevindt zich de basisschool Brugge
centrum.

Basisschool
“Brugge centrum”

Speel-o-theek
De Piepbal
Sint-Walburga

Basisschool
´Hemelsdaele´

Rechts:
Kaart met publieke functies

Europacollege

Links:
1. Binnenplaats Europacollege
2. Basisschool Hemelsdaele

Hotel
Vakantie
-huis
Humaniora
“Hemelsdaele”
Vakantie
-huis
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Methode

1. Analyse van de bestaande kerk
2. Analyse van de omgeving
3. Scheppen van een nieuw kader

3. Scheppen van een nieuw kader

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Gebruiken

Thema’s en opties:

Openen
Indelen

We starten de discussie eerst thematisch.
Dit opent de geesten, en maakt een bredere discussie
mogelijk.

Decorum

4. Voorstel vier scenario´s
Scenario 1

Scenario 2

5. Concluderend model

Scenario 3

Scenario 4

Openen Kerk

1.

Links:
schema toegangen met publieke pleinen
Rechts:
1.Anonymous Interior of an Imaginary
Gothic Church without Staffage, first half
of the seventeenth century;
Bron: Divine Interios, Baisier C.
2. Dirck van Delen, Church Interior
showing the iconoclastic fury, 1630;
Bron: Divine Interios, Baisier C.

2.

4.2. Openen Kerk

Bestaande toestand

Optie 1

Optie 2

Optie 3

De Kerk heeft enkel frontale toegang

De kerk met 3 gezichten

Ontpitten en verbinden

Uitbreiden school

Momenteel richt de kerk zich enkel naar de voorzijde aan het plein.
Er is een pad rondomrond de kerk, maar deze heeft geen publiek
statuut, en voelt eerder aan als een restruimte.

Om de kerk meer bij de school te betrekken, voorzien we een
tweede toegang aan de zijde van de school. De kerk richt zich als
het ware naar de school. Aan het transept aan straatzijde voorzien
we een derde toegang. Deze richt zich vooral tot bezoekers van
kerkdiensten in het koor. Deze 3 toegangen faciliteren binnenin
de kerk tal van gebruiksmogelijkheden. Het schip en het koor
zijn apart ontsluitbaar voor de 3 mogelijke gebruikersgroepen
en richt zich naar de dorpsgemeenschap, de school en de
geloofsgemeenschap.

We verwijderen de aanbouwen centraal gelegen op de site.
Hierdoor ontstaat een interessante interactie tussen de
verschillende buitenruimtes. Het wordt één site. Enkele
strategische ingrepen expliciteren verder het idee van verbinden.
We voorzien een fietsenberging aan de toegang aan de StAmandswijk. We creëren een verbindende gang in de bestaande
vleugel van het schoolgebouw. En door het voorzien van een
nieuwe toegang in de pastoriewoning op de hoek naar het plein
gericht, kan via de bestaande trappenhal de verdieping ontsloten
worden voor publiek gebruik.

Het is belangrijk ook een visie op lange termijn te ontwikkelen.
Wat is de draagkracht van de site voor de uitbreiding van de
school. We tekenen een nieuw klassenpaviljoen voor de kleuters
in de groene pastorietuin. Ook het lage gedeelte van de bestaande
schoolbeuk kan uitgebreid worden naar een nieuwe vleugel met 2
verdiepingen.
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Indelen Kerk

Links:
schema indeling dienende ruimte
Rechts:
Interior of an church ,
Isaak van Nickelen, 1670;
Bron: Divine interiors, Baisier C.

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Losse elementen in de kerkruimte

Sachristieën en toren

Vergroot doksaal

Nieuwe zijbeuk

Een gordijnwand kan van het koor en de zijkapellen een
aparte ruimte maken. Hierdoor ontstaan verscheidene
gebruiksmogelijkheden. De hoofdruimte kan de meer neutrale
vorm van een rechthoek aannemen, of nog steeds een kruis
zijn zoals nu het geval is. In de af te scheiden ruimtes kan men
bijvoorbeeld alle stoelen stockeren om van het schip één grote
lege ruimte te maken. Een flexibel podium en verplaatsbaar altaar
ondersteunen deze flexibiliteit.

De kerk beschikt over enkele kleinere secundaire ruimte. Een
optimalisatie hiervan creëert nieuwe plekken voor sanitair,
kitchenette, vergaderruimte, sachristie en bergingen. Deze
voorzieningen verhogen de gebruiksmogelijkheden van de kerk.

Door het uitbreiden van de mezzanine aan het orgel ontstaat er
ruimte om een aantal interessante kleine ruimtes te voorzien,
zoals kleine vergaderzalen op gelijkvloers en een open
mezzanineruimte op de verdieping.

Indien we de gebruiksmogelijkheden van de kerk verder willen
opdrijven, kunnen we ook naast de kerk bijbouwen. We bouwen
een nieuwe zijbeuk naast het schip dat de kerk vervolledigt, en
daarenboven een nieuwe realitie met het achtergebied van de kerk
mogelijk maakt.
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Optie 4

97

Decorum

1.

Links:
1. Tate Britain, Caruso St. John, 2013;
Bron: https://www.carusostjohn.com/projects/transforming-tate-britain/
Rechts:
1. Interiors of cathedral, , H.van Steenwijck, 1593;
Bron: Divine Interiors, Baisier,C.
2. Interior of catthedral, Isaak van Nickelen, 1668;
Bron: Divine Interiors, Baisier,C.
1.

2.
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Methode

1. Analyse van de bestaande kerk
2. Analyse van de omgeving
3. Scheppen van een nieuw kader

4. Voorstel vier scenario’s

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Gebruiken

Variaties, met groeiende ambities:

Openen
Indelen

Dit maakt het mogelijk om een gepaste oplossing
te kiezen, op maat van de plek.

Decorum

4. Voorstel vier scenario´s
Scenario 1

Scenario 2

5. Concluderend model

Scenario 3

Scenario 4

Aanbouw
refererend naar
bestaande vormen

Gordijn
rond koor

Ruimte voor
dienst en ontmoeting

Schoolplein

Volume boven
inkom dat uitkijkt
over schip

Nieuwe structuur:
twee vloerplaten
en een vertikale
scheidingswand

Glazen binnengevel
achter kolommen

Logistieke
toegang

Kerkdreef

Galerij
Meir

Meir
Kerkplein

Hoofdtoegang
naar kerk

Zijtoegang naar nieuwe ruimte

Kerkplein
Kerkdreef

Kerkplein
Kerkdreef

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Kapellen aan de buitenzijde

Nieuw portaal

Galerij

Nieuwe structuur in de kerk

Bijbouwen aan de buitenzijde houden de binnenruimte van de kerk
intact. De zijkapellen met de gevarieerd vormgegeven dakvormen
zijn een aanleiding voor een nieuwe compositie met hedendaagse
architectuur.

Bouwen van een nieuw portaal gaat in op bestaande ruimtelijke
strategiëen, zoals de bouw van een doksaal en de installatie van
een orgel.

Invullen van zijbeuken, zodat de hogere middenbeuk van de kerk
naar voor komt. We articuleren de assen die stedenbouwkundig
belangrijk zijn, Kerkdreef en Meir. Zo is de binnenruimte van de
kerk letterlijk een verlengde van de straten en pleinen.

We introduceren een nieuwe structuur in de binnenruimte van de
kerk. Hierdoor gebruiken we de hoogte van het gebouw en drijven
we de bruikbare oppervlakte op. Nieuwe architectuur, een ritme
van wanden en vloeren, interfereert met de ritmes van de bestaande
architectuur.
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Methode

1. Analyse van de bestaande kerk
2. Analyse van de omgeving
3. Scheppen van een nieuw kader

5. Concluderend model

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Gebruiken

Een strategische visie op lange
termijn:
Dit houdt een gezamenlijke en duidelijke keuze in.
Een keuze houdt in dat er mogelijke interessante
opties niet worden weerhouden.

Bundelen van ideeën:
Eerder een masterplan dan een architectuurontwerp: tekst en beeld vormen een compacte
bundeling van de waardevolle ideeën,
met voldoende openheid voor een verdere
ontwikkeling.

Openen
Indelen
Decorum

4. Voorstel vier scenario´s
Scenario 1

Scenario 2

5. Concluderend model

Scenario 3

Scenario 4

2. Concluderend model

Art. 1: Nieuw Kerkplein
De ruimte langsheen de kerk wordt heringericht
als een centraal Kerkplein. Het wordt een
aangename verblijfsruimte voor voetgangers
en vormt een startpunt voor de ontwikkelingen
dieper in het bouwblok ter hoogte van de oude
ACV-site.
•
Programmatorische randvoorwaarden: het
plein is een vrije open ruimte en laat een
zo flexibel mogelijk gebruik toe (markt,
kermis, etc.). In de randen positionneren we
enkele functies zoals een nieuwe bushalte
en parkeerplaatsen voor logistiek en voor
mindervaliden.
•
Na te streven architecturale kwaliteiten: het
plein vormt een sterke esthetische eenheid.
Het plein loopt tot tegen de voorgevels
van zowel het Kerkplein als de Kerkstraat.
Ook de aansluitingen op de drukkere
Stationsstraat en Karel Gilsonstraat zijn
belangrijk. Deze overgangen vormen
de ‘poorten’ tot het meer verkeersarme
binnengebied. Een speciale uitdaging
is het hoogteverschil op de site. In dit
ontwerp kiezen we voor een breed terras
langsheen de kerk op hetzelfde niveau
van de binnenruimte. Een mooie brede
trappartij maakt dan de overgang naar
het niveau van de gebouwen rondomrond
het Kerkplein. Niettegenstaande het een
voornamelijk verhard plein is, kunnen de
nieuwe en bestaande bomen het plein verder
vergroenen.

Art. 4: Nieuwe toegang aan plein
We voorzien een nieuwe toegang aan het plein
ter hoogte van het transept. Deze toegang staat
symbool voor de nieuwe toekomst van de kerk.
De frontale, symmetrische en meer symbolisch
geladen benadering maakt plaats voor de
zijdelingse, assymmetrische en meer informele
benadering. Deze toegang zal zowel het nieuwe
kerkgedeelte, de nieuwe programma’s in de
zijbeuk en de multifunctionele ruimte kunnen
ontsluiten.

Stationsstraat

Art. 6
Kijkraam

Art.3:
Kerktuin

Art. 5: Terrasraam
De kerk zoekt een intense relatie op met
het vernieuwde plein langsheen de kerk. De
pleingevel wordt volledig geopend met een breed
transparant schrijnwerkgeheel. Bij mooi weer
staat deze volledig open zodat één groot terras
ontstaat met veel interactie tussen binnen en
buiten.

Bestaande toegang

Art. 6: Kijkraam
Art. 5
Terrasraam

Art. 2:
Monument

Art. 4:
Nieuwe Toegang

Trap

Art. 1:
Kerkplein

Art. 2: Behoud monument

Parkeer
plaatsen

De relatie aan de andere zijde met de drukke
straat is van een andere orde. Hier is er veel
lawaai. Een bijkomende toegang is hier niet
gewenst en bovendien niet evident door het
bestaande hoogteverschil. We voorzien hier
een kijkraam. Vanuit de kerk kijkt men uit over
de bewegingen in de straat. En ook vanaf de
straat zie je een nieuw element dat subtiel de
transformatie van de kerk aangeeft.

Bushalte
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Rond de kerk aan de zijde Stationsstraat en Karel
Gilsonstraat lag voorheen een kerktuin met
kerkmuur. Een herinrichting van het openbaar
domein zou het groene karakter van deze zijde
kunnen herstellen.
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Art.3: Kerktuin

Kerks
tr

aa t

Een aandachtspunt is het huidige Jan Ruusbroec
monument. Dit waardevolle beeld zal na aanleg
van het nieuwe plein een nieuwe plaats krijgen
binnen het geheel.
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Van Kerk naar Kern

1. Gebruiken; ingaan op noden
in de onmiddellijke nabijheid.

Methode
Sint-Pieterskerk - Galmaarden

Inzichten
En nu?

2. Openen en Indelen;
enkele typologische oefeningen
Sint-Martinuskerk - Oombergen

3. Decorum
Onze Lieve Vrouw - Boom

Inzichten

1. Gebruiken; ingaan op noden
in de onmiddellijke nabijheid.
Sleutel:
Het kerkgebouw is een sleutel om onevenwichten
in de omgeving te herstellen.

Uitwisseling:
Programmatorische uitwisseling met een bestaand
publiek gebouw schept nieuwe mogelijkheden en
betekenis.

Campus:
Een kans om publieke gebouwen en publieke
ruimte samen te ontwerpen als een sterke campus.

Sint-Pieterskerk - Galmaarden

De ingekleurde geveltekening en grondplan geven de
bouwgeschiedenis van de kerk weer.
De schema’s op de rechterpagina tonen schematisch de evolutie van
de gevel en toren.

vroeg-gotische toren

1749-1909: kerk met vijf traveeën
1.a
13e - 18e eeuw
1749 - 1772
niveau +9.47

1909 - 1910 Legende
2008 - 2009

13e - 18e eeuw
1749 - 1772
1909 - 1910

Studio Roma cvba

SINT-PIETERSKERK GALMAARDEN

BOUWGESCHIEDENIS

N

2008 - 2009

niveau +9.65

1909-2008: kerk met zeven traveeën

1.b
13e - 18e eeuw
1749 - 1772
1909 - 1910 Legende

13e2008
- 18e
eeuw
- 2009

2008: kerk vlak na brand

13e - 18e eeuw

1749 - 1772

1749 - 1772
1909 - 1910

Rechts:Studio Roma cvba
SINT-PIETERSKERK GALMAARDEN
Evolutie gevel
(plannen, snedes en gevels opgemaakt door Studio Roma op basis van
plannen Archipl architecten en Karel Breda architectuurbureau)
Links:
Aanduiding bouwgeschiedenis op gevel (1.a) en plan (1.b)

BOUWGESCHIEDENIS

N

1909 - 1910

2008 - 2009

2008 - 2009

2009-nu: kerk na instandhoudingswerken

Sociaal huis

Gemeentehuis

Marktplein

Koer
Voorplein

Kerk
Tuin

Baljuwhuis

Landschaps
tuin

?

?

?

?
?

Toerisme
Dienst
cultuur
Bibliotheek
Expo
Vergaderzaal

?

Zaal
Kind & Gezin

Kerk wordt marktplein

Kerksite & Baljuwhuis

Bibliotheek langs markt

Bibliotheek boven markt

Baljuwhuis ongewijzigd

De kerksite als uitbreiding van
het Baljuwhuis. Baljuwhuis zelf
ongewijzigd.

Kerksite en Baljuwhuis samen
ontwikkelen als één culturele en
recreatieve site

Droomscenario met het nieuwe dak als
bouwproject; bibliotheek in het dak.

Brasserie

Inkom

Onthaal

Dorpsplein
Doorgang

San.
Art. 8

Overdekte markt
Bibliotheek
Leestuin

Toren

Hal

Zaal

Dorpsplein
Poorten naar
overdekte markt

Overdekte
buitenruimte

berging

Ontsluiting
Toren

Overdekte markt

San.

Balie
Bibliotheek

Leestuin

Inkom
Bib

Groot dak
Historiek kerk

Trap naar
de toren

Uitdrukking van
de muren

Leestuin
Poorten naar
overdekte markt

Scheidingswand

Inzichten

2. Openen en Indelen;
enkele typologische oefeningen
Eigenheid van de kerk:
Het interieur creëert een introverte ‘sacrale’
wereld; deze ruimte is ook één grote, hoge
geörienteerde ruimte.

‘Gerichte’ ingrepen:
Hoe ingrijpen vanuit deze eigenheid. Hoe binnen
en buiten verbinden? Hoe de ruimte opdelen?

Sint-Martinuskerk - Oombergen

Romaans éénbeukig zaalkerkje

Bouwgeschiedenis
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eind 14e - begin 15e eeuw

vernieling door brand (1597, 1582)
1603: heropbouw
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1640: groter transept + rechthoekig koor +
sacristie
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2m

5m

10m

1701: groter koor

1603 met oudste restanten van de Romaanse kerk.
eind 14e- begin 15e eeuw. Grondig gerestaureerd in 1925

1883: restauratiewerken

1640

0m

1m

2m

5m

10m

1701
1909

0m

1m

2m

5m

10m

1920-1924

oudste restant van 12e eeuw
eind 14e - begin 15e eeuw. Grondig gerestaureerd in 1925
1640
1701
1909
1920 - 1924

Overzicht bouwevolutie
Op de rechterpagina wordt een overzicht gegeven van de
verschillende bouwfasen. De kerk werd gedurende zijn
geschiedenis enkele keren geteisterd door brand. Hierna bouwde
men meestal de kerk weer op, waarbij deze ook enkele keren werd
vergroot. Het plan op de linkerpagina geeft visueel weer in welke
periode de gevels en binnenmuren die er nu staan werden gebouwd.
De globale vorm van het schip bijvoorbeeld is al zeer oud, maar
na de brand van 1919 werd het schip volledig heropgebouwd, met
uitzondering van de westmuur, welke wel een restant is van het
Romaanse kerkje. Het schip kreeg in dit plan daarom de kleur van
de fase 1920-1924.

0m

1m

2m

In 1909 werd een nieuwe sacristie gebouwd ten noorden
van het koor.

1909: nieuwe sacristie (Henri + Valentin
Vaerwyck)

5m

1920-1924: heropbouw /restauratie +
zijbeuken (Valentin Vaerwyck +
Stan Mortier)
1925: westtoren gerestaureerd
0m

1m

2m

5m

1952 en 1966: restauratiewerken
Links:
1. Grondplan met aanduiding bouwgeschiedenis (plan opgemaakt en
bewerkt door Studio Roma op basis van plan van AIT architecten)
Rechts:
1. Schematische voorstelling van de bouwfasen (plan opgemaakt en
bewerkt door Studio Roma op basis van plan van AIT architecten)

10m

1919: brand --> zwaar vernield

10m

vooronderzoek VandenBorre-Lauwers
2011
Restauratiedossier AIT architecten,
ingediend en goedgekeurd in 2014.

Oud gemeentehuis

Pastorie

Pastorietuin

Kerkhof

Landschap

Kerk
Hoeve

School

Ontmoetingscentrum
Privé woning
Privé woning

Pastorietuin

Kerkhof

Landschap

Kerk
Landbouwbedrijf
Privé woning
School

Schilderbedrijf

Ontmoetings
centrum

Kerk

?

School

Traditie van verdelen

De mogelijkheden van
samenwerken

Minder infrastructuur van een
betere kwaliteit. Wat is de rol
van de kerk?

Beheersafspraken

Verkleinde kerk in koor

Verkleinde kerk in schip

Kerk verkaveld

Kerk als collectieve ruimte

Sachristievolume aan
Zuidgevel

Sachristievolume aan
Noordgevel
Flexibele
ruimte

Berging
Keuken

Berging

+0.00
+0.40

Nieuwe toegang
in zijgevel

Sanitair

-1.00
+0.00

Art. 24:
Toegankelijkheid

Lift
Inkomzone
Toegankelijkheid

Decorum
+0.00

Flexibele
ruimte

Toegankelijkheid
toren

-1.24
0
0

20

100m

20

100m

+0.00
+0.40

-1.00
+0.00

+0.00

Subvariante
kruis 1
Berging

Berging

-1.24
0

20

100m

+0.00
+0.40

-1.00
+0.00

+0.00

Art. 29:
Subvariante
dwarse wand

-1.24
0

20

100m

+0.00
+0.40

-1.00
+0.00

+0.00

Art. 28:
Subvariante
kruis 2
Berging

Berging

-1.24
0

20

100m

Inzichten

3. Decorum
Erfgoedwaarde:
De erfgoedwaarde van de kerk is een belangrijke
parameter om mee te nemen in de toekomstmogelijkheden. Hoe overleven we in een wereld
zonder verheffende plekken?

Marges:
Op zoek naar de marges. Waar is een ingreep het meest
gepast. Bij delicate interieurs is de buitenzijde van de
kerk vaak een interessante locatie voor ingrepen.

Continuïteit:
Hedendaagse ingrepen moeten niet altijd contrasteren
met het oude, maar kunnen ook continuïteit nastreven.

Onze Lieve Vrouw - Boom

Park

Dekenij

Marktplein
Kerk
Parochiezaal
Kapel
Tuin
Academie

Welzijnsschakel

Kinder
opvang

Kade

Rupel

plein

Constante verblijfsplek in heel
de kerk

Constante verblijfsplek in
zijbeuk

Occasioneel gebruik in
paviljoenen

•
•

•
•
•
•

€€€ gevelrenovatie
€€€ bouw nieuwe structuur

€ gevelrenovatie
€ bouw nieuwe structuur
€ bouw gevel rond structuur
€ aankoop bouwgrond

Constante verblijfsplek in nieuw
gebouw

Gemeentehuis
in kerk en binnengebied

Huis van de muziek
in kerk

Ruimte voor voorstellingen
in kerk
Huis van de muziek in
binnengebied

Markthuis
in kerk
Huis van de muziek
in binnengebied

Plein, kerk en binnengebied

Herinrichting koor,
kapel en sacristie

Verkleinde kerk en
multifunctionele ruimte

Nieuw publiek gebouw
in doorsteek

Herinrichting
Grote Markt

Openen
naar Hoogstraat

Openen
naar plein

Verkl.
kerk
Publiek
gebouw

Kapel
Openen
naar tuin
Herinrichting
tuin

Openen
naar Hoogstraat

Stooklokaal

Berging
Sacristie

Sanitair

Vergaderruimte
Hekwerk

sas

Multifunctionele
ruimte

Art. 9
Verkleinde kerk

Luifel
Museale
ruimte
Openen
naar plein

Lift
Berging

Keuken

Logistieke
toegang
Kapel

Openen
naar tuin

Taferelen
Polyvalente functies

Lokale markt

Lokale verenigingen onthaalpaviljoenen,
tentoonstellingen, jeugdwerking,...

~ 50 marktstallen + cafehoek

~ 50 - 100 personen

Indeling
aanbouwen

Hekwerk

Logistieke
toegang

Van kerK naar kerN
Methode
Inzichten
En nu?

En nu?

1. Ontwerpers
Terughoudendheid:
Een kerk herbestemmen vraagt een nieuwe rol van
de ontwerper als mediator, therapeut, regisseur.
Een terughoudendheid dus, eerder dan een
handtekening achter te willen laten.

Continuïteit:
Hedendaagse ingrepen moeten wat er al was
sterker maken; dat gebeurt misschien beter op
basis van continuïteit dan door een contrast met
het oude of bestaande.

En nu?

2. Kerkfabrieken
Keuzes:
Maak duidelijk keuzes ivm de plaats en het
karakter van de eventueel te behouden eredienst.
Besef dat nevengebruik een tijdelijke en complexe
oplossing is.

Initiatief:
Gooi de deuren open! Het is niet architectuur
maar activiteit die het gebouw doet herleven.

Innovatie:
Geloof in de creativiteit van mensen; ga op zoek
naar nieuwe ideeën en zie het gebouw als een kans
om deze ruimte te geven.

En nu?

3. Lokale beleidsmakers
Visie:
Ga voorbij de ad hoc politiek van het ‘oplossen’;
dat leidt tot een verkaveling van middelen en
ruimtes. Maak keuze op basis van een duidelijke
(infrastructuur)visie.

Kennis:
Wees op de hoogte van wat er reilt en zeilt; bouw
kennis en expertise op over infrastructurele noden
en mogelijkheden; Bundel deze kennis en maak ze
toegankelijk.

Delen:
Niet elke vereniging of activiteit heeft een eigen
vaste plek nodig. Beter een paar goed uitgeruste
lokalen met voldoende bergruimte en een goed
beheersplan: wie de sleutel heeft, deelt de
verantwoordelijkheid.
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