1.

TRACE tv
Studiedag Projectbureau Herbestemming Kerken | Onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor de Vlaamse parochiekerken | 4 december 2017

2.

TRACE tv
-

Samenwerking drie bureau’s:
s: UR
UR
Saidja Heynickx,
Architects, Architect
Saidja Heynickx,
a
en
en Broekx-Schiepers
Architects
Broeckx-Schiepers
en onderzoeksgroep
Traceen(Bie
Plevoets
Trace (Bie Plevoets
Koenraad
Van en
onderzoeksgroep
Cleempoel)
van
de Faculteit
Cleempoel)
van de Faculteit
Koenraad
Van
Architectuur en Kunst, Uhasselt.

-

Spectrum van fundamenteel onderzoek
tot ontwerpend onderzoek.

-

Voor het projectbureau 18 kerken
waarvan 8 afgewerkte dossiers

-

Zoeken naar sterke uitgangspunten
voor het ontwerpend onderzoek,
methodologische reflectie
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TRACE tv
Kortenberg:

stedelijke bibliotheek
(nevenbestemming)

Zoutleeuw:

columbarium en
urnenbegraafplaats

Harelbeke:

repetitieruimte voor lokale
vereniging (nevenbestemming)

Sint-Truiden:

buurthuis

Boekhoute:

buitenschoolse kinderopvang +
tentoonstellingsruimte
(nevenbestemming)

Aalst:

ruimte voor podiumkunst

Gent:

wijkfuncties

Leopoldsburg:

col
horeca+kantoren+buurtzaal
horeca+
–working+buurtzaal
(nevenbestemming)

Willebroek:

muziekacademie+dagopvang voor
mensen met mentale beperking
(nevenbestemming)
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TRACE
Uitgangspunten
Historische horizon toont veerkracht en geeft geheugen aan ‘herbestemming’ van kerken

Baden Diocletianus 220 NC,
herbestemd door Michelangelo tot
kerk: S Maria degli Angeli

Beeldenstorm c. 1565 & einde Ancien Régime, c. 1795, St Donaaskerk Brugge
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TRACE
Uitgangspunten
Herijking van waardenschaal

A. Van religieuze/spirituele waarden naar maatschappelijk/economisch
Trace denkt na over een continuüm door bepaalde sporen uit het verleden door te trekken of opnieuw te
activeren. Onderzoek naar materiële en
bv.

immateriële aspecten kunnen opnieuw ontwerpparameters genereren.

St Jozefkerk Gent – immateriële aspecten van de neo-gothiek ombuigen als conceptuele onderlegger
voor een naar een hedendaags programmatie

Concept van de kerk als
Open Ruimte
Rol in stedelijk
weefsel
Plekken van ontmoeting
en reflectie
Giovanni Battista Nolli, Nuova pianta di Roma, 1748

Sint Jozefkerk Gent: wijkfuncties
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TRACE
Uitgangspunten
Herijking van waardenschaal

B. van erfgoed naar de creatieve act van de
architectuur.
- Een paradigmawissel tussen het louter bewaren van sites
omwille van erfgoedwaarden en duurzaam

hergebruik in

al zijn ruimtelijk mogelijkheden. Transitie van een
‘maximaal behoud van de erfgoedwaarden’ naar het actief inzetten
van ons onroerend erfgoed om te beantwoorden aan huidige
maatschappelijke en economische noden en verwachtingen, is volop
ingezet.
- Verandering van functie geeft een andere betekenis, gebouw
opladen met een nieuwe betekenis
- ‘Beste’ gebruik van een gebouw kan ookin de toekomst liggen
Onze-Lieve-Vrouwkerk Kortenberg stedelijke bibliotheek
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Omwille van deze uitgangspunten focus op ontwerpmethodiek met veel respect voor
-

Geheugen van de site (materieel & immaterieel); wensen en bezorgdheden van alle betrokkenen; idenditeit
t

-

Tonen van een nieuwe, moderne horizon die ankers legt in het verleden, bv door te werken met schilderijen en historische
foto’s; 1. Zoeken naar historische legitimiteit; 2. Verschillende activiteiten; 3. Energie zoeken / niet louter documentair;
4. Brengt vocabulaire + discours binnen
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Onze-Lieve-Vrouwkerk Kortenberg, uitbreiding bibliotheek naar leescafé/ontmoetingsruimte en ontwikkeling van het plein
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HERBESTEMMINGSONDERZOEK

3 voorbeelden

1. SINT-JOZEFKERK GENT | Het sociale bewustzijn van de neogotiek activeren
2. HEILIG-KRUISKERK BOEKHOUTE | De kerkruimte openstellen voor de omgeving
3. SINT-ODULPHUSKERK BOOIENHOVEN | Het beschermde landschap mee herbestemmen
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CONTEXT
Rabot te Gent
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12.

CONTEXT
Sint-Jozefkerk van Gent

OMGEVINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND
schaal: 1/2500

•

•

PRIVATE DIENSTEN OPENBARE DIENSTEN
(01) Sint-Jozefkerk (02) Evangelisch Centrum Rehobôth (03) (4) Freinetschool Mandala Basisschool (05) Eetcafé Toreke(06) Kopergietery Rabot,Kind- en jeugdtheater (07) Buurtcentrum Rabot (08) Naturestudio VZW (09) Moskee
Fatih Camii (10) Buurttuin (11) Moskee Al Markaz At-Tarbawi (12) Nieuwe Moskee Al Markaz At-Tarbawi (13) jeugdcentrum (14) Steinerschool De Teunisbloem (15) Kleuterschool (16) KU Leuven Technologiecampus + Odisee
(17) Buitengewoon Onderwijs (18) Rechtbank van eerste aanleg (19) nieuw project Tondelier (A) Wondelgemstraat (B) Bij Sint-Jozef (C) Maria-Theresiastraat (D) Vlotstraat (E) Drietorekensstraat (F) IJskelderstraat (G) Jozef II-straat
© TRACE tv

13.

CONTEXT
Rabot te Gent

N458
Wiedauwkaai

Westerbegraafplaats
Bloemekenspark
Binnengebied
Kwakkelstraat
tĂĂƌǀƌŽĞŐĞƌŐĂƌĂŐĞďŽǆĞŶƐƚŽŶĚĞŶ͕ŬŽŵƚ
ŶƵĞĞŶďƵƵƌƩƵŝŶĞŶŬƌŝũŐĞŶĚĞĂĂŶƉĂůĞŶĚĞ
ŚƵŝǌĞŶƚƵŝŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ͘ƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐ
ĚĞŶŬĞŶƐĂŵĞŶŵĞƚ^ĂŵĞŶůĞǀŝŶŐƐŽƉďŽƵǁ
ĞŶĚĞ'ƌŽĞŶĚŝĞŶƐƚ͕ŶĂŽǀĞƌĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶ
ŚĞƚďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞďƵƵƌƩƵŝŶ͘

Tondelier

,ĞƌĂĂŶůĞŐ'ĂƐŵĞƚĞƌůĂĂŶ

Eetcafé Toreke

De Site

Gaardeniersbrug

/ŶĚĞ'ĂƐŵĞƚĞƌůĂĂŶǌŝũŶĞƌŶƵǀƌŝũůŝŐŐĞŶĚĞ
ĚƵďďĞůƌŝĐŚƟŶŐƐĮĞƚƐƉĂĚĞŶ͘ĞǌĞ
ĮĞƚƐƉĂĚĞŶƐůƵŝƚĞŶĂĂŶŽƉĚĞĮĞƚƐƉĂĚĞŶ
ůĂŶŐƐĚĞEϵĞŶĚĞůǇǌĞĞƐĞǀĞůĚĞŶ
ǀŝĂĞĞŶĮĞƚƐŽŶĚĞƌĚŽŽƌŐĂŶŐŽŶĚĞƌĚĞ
EŝĞƵǁĞǀĂĂƌƚďƌƵŐ͘ƌŬǁĂŵŽŽŬĞĞŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶĚĞƌŝũǁĞŐŵĞƚ
ĞĞŶŶŝĞƵǁĞĂƐĨĂůƚůĂĂŐ͕ŶŝĞƵǁĞŚĂůƚĞƐĞŶ
ƌŝũƐƚƌŽŬĞŶĚŝĞǀĞƌƐŵĂůůĞŶƚŽƚĚƌŝĞŵĞƚĞƌ͘

ĞǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ<ƌŝŶŐ^ŝŶƚͲ:ŽǌĞĨŝƐ
ŐĞƌĞŶŽǀĞĞƌĚƚŽƚŬůĂƐůŽŬĂůĞŶ͕ĞĞŶƚƵƌŶǌĂĂů
ǀŽŽƌĚĞDĂŶĚĂůĂƐĐŚŽŽůĞŶĞĞŶƚŚĞĂƚĞƌǌĂĂů
ǀŽŽƌĚĞ<ŽƉĞƌŐŝĞƚĞƌǇ͘KƉŚĞƚŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ
ŚƵŝƐƚĞƚĐĂĨĠdŽƌĞŬĞ͕ĞĞŶƐƚĞŬǀŽŽƌǀĞůĞ
ďƵƵƌƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ĞĂĂŶƉĂůĞŶĚĞŚƵŝǌĞŶ
ŬƌĞŐĞŶƚƵŝŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ͘

/ŶĂĨǁĂĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞdŽŶĚĞůŝĞƌǁŝũŬ
ďƵŶĚĞůĞŶďĞǁŽŶĞƌƐĞŶďƵƵƌƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ
ĚĞŬƌĂĐŚƚĞŶǀŽŽƌĞĞŶƟũĚĞůŝũŬĞŝŶǀƵůůŝŶŐ͘
ƌŝƐƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌŽŶƚŵŽĞƚĞŶ͕ƐƉĞůĞŶĞŶ
ƚƵŝŶŝĞƌĞŶ͘ĞŐƌŽĞŶƚĞŶǀĂŶĚĞƐƚĂĚƐĂŬŬĞƌ
ŐĂĂŶŶĂĂƌĚĞ^ŽĐŝĂůĞ<ƌƵŝĚĞŶŝĞƌ͕ĞƚĐĂĨĠ
dŽƌĞŬĞĞŶďĞǁŽŶĞƌƐǀŽůŐĞŶƐŚĞƚ͚ŬŽƌƚĞ
ŬĞƚĞŶ͛ͲƉƌŝŶĐŝƉĞ͘

&ŝĞƚƐĞƌƐĞŶǀŽĞƚŐĂŶŐĞƌƐŬƵŶŶĞŶ
ǀĞŝůŝŐŚĞƚsĞƌďŝŶĚŝŶŐƐŬĂŶĂĂůŽǀĞƌ͘Ğ
'ĂĂƌĚĞŶŝĞƌƐďƌƵŐƐůƵŝƚĂĂŶŽƉĮĞƚƐƉĂĚĞŶ
ŶĂĂƌŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞƐƚĂĚ͘sŝĂĚĞďƌƵŐ
ǌƵůůĞŶŽŽŬƚƌĂŵƐǀĂŶĞŶŶĂĂƌĚĞŶŝĞƵǁƚĞ
ďŽƵǁĞŶƐƚĞůƉůĂĂƚƐƌŝũĚĞŶ͘

KƉŚĞƚǀŽŽƌŵĂůŝŐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƚĞƌƌĞŝŶ
ŬŽŵƚĞĞŶǁŽŽŶǁŝũŬŵĞƚĞĞŶƉĂƌŬ͕ĞĞŶ
ŬŝŶĚĞƌĐƌğĐŚĞ͕ĞĞŶďƵƵƌƚƐƉŽƌƚŚĂůĞŶ
ŬĂŶƚŽŽƌƌƵŝŵƚĞ͘ŝũǌŽŶĚĞƌĞĂĂŶĚĂĐŚƚŐĂĂƚƵŝƚ
ŶĂĂƌƐĂŵĞŶŚĂŶŐŵĞƚĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞďƵƵƌƚ
ĞŶĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ͘&ŝĞƚƐĞƌƐĞŶǀŽĞƚŐĂŶŐĞƌƐ
ŬƌŝũŐĞŶĞƌǀŽŽƌƌĂŶŐŽƉĚĞĂƵƚŽ͘ƌŬŽŵĞŶ
ŚƵŝǌĞŶŵĞƚƉƌŝǀĠƚƵŝŶ͕ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶĞŶ
ǁŽŽŶͲǁĞƌŬǁŽŶŝŶŐĞŶ͘ĞƟũĚƐŚŽƌŝǌŽŶǀŽŽƌ
ŚĞƚǀŽůůĞĚŝŐĞƉƌŽũĞĐƚŝƐϮϬϮϰ͘

DĂƌŝĂ'ŽƌĞƫ
ĞŬĞƌŬŬƌŝũŐƚĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶŶŝĞƵǁĞ
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘,ĞƚďŝŶŶĞŶŐĞďŝĞĚĂĐŚƚĞƌĚĞ
ŬĞƌŬǌĂůĂůƐŐƌŽĞŶĞƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌĚĞďƵƵƌƚ
ǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƌŝĐŚƚ͘ĞDŽǌĂŢĞŬƐĐŚŽŽůĞŶĚĞ
ŬůĂƐůŽŬĂůĞŶŝŶĚĞ<ĂƉƌŝũŬĞƐƚƌĂĂƚǀŽƌŵĞŶĞĞŶ
ŶŝĞƵǁĞŬůĞƵƚĞƌͲĞŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͘

dƌĂĐƟĞƐƚĂƟŽŶ
ĞǀŽŽƌŵĂůŝŐĞĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚƐĐĞŶƚƌĂůĞ
ǁŽƌĚƚŽŵŐĞďŽƵǁĚƚŽƚĞĞŶŵŽƐŬĞĞ͘Ğ
ƐƉĞĞůƉůĞŝŶǁĞƌŬŝŶŐůWĂƐŽʹǀǌǁ:ŽŶŐŬƌŝũŐƚ
ĞĞŶŶŝĞƵǁŐĞďŽƵǁ͘ĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶŵĞƚ
ĚĞƐƉĞĞůƚƵŝŶǁŽƌĚĞŶŚĞƌŝŶŐĞƌŝĐŚƚŶĂĚĞ
ďŽƵǁǁĞƌŬĞŶ͘
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ƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐŐĂǀĞŶƐĂŵĞŶŵĞƚ
^ĂŵĞŶůĞǀŝŶŐƐŽƉďŽƵǁĞŶĚĞ'ƌŽĞŶĚŝĞŶƐƚ
ǀŽƌŵĂĂŶĚĞŐƌŽĞŶǌŽŶĞƌŽŶĚĚĞ
ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͘^ĂŵĞŶƐƚĂĂŶǌĞŝŶǀŽŽƌ
ĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶŚĞƚďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞǌĞ
ďƵƵƌƩƵŝŶŵĞƚŵŽĞƐƚƵŝŶĞŶ͕ďĂŶŬĞŶĞŶĞĞŶ
ƉĞƚĂŶƋƵĞƚĞƌƌĞŝŶ͘

dƌĂŵďƌƵŐƐŝƚĞ

Rabotpark

ZŽŶĚĚĞ'ĂĂƌĚĞŶŝĞƌƐďƌƵŐŬǁĂŵĞŶĞĞŶ
ŬŝŶĚĞƌĐƌğĐŚĞĞŶƐŽĐŝĂůĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘/ŶŚĞƚ
ŶĂĂƐƚŐĞůĞŐĞŶƉƌŽũĞĐƚůĂŝƐĂŶƚƉĂƌŬǌŝƩĞŶ
ƉƌŝǀĂƚĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŬĂŵĞƌƐ
ĞŶĞĞŶŐƌŽŽƚǁĂƌĞŶŚƵŝƐ͘EĂĚĞďŽƵǁǁĞƌŬĞŶ
ŬƌŝũŐĞŶĚĞƐƚƌĂƚĞŶĞĞŶŶŝĞƵǁĞĂĂŶůĞŐĂůƐ
ǁŽŽŶĞƌĨĞŶďƌĞŝĚƚŚĞƚZĂďŽƚƉĂƌŬƵŝƚƚŽƚ
ĂĂŶĚĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͘

j
Bi

Tolhuiscomplex

dŽƌĞŬĞƐŵƵŶƚ
ZĂďŽƚͲůĂŝƐĂŶƚǀĞƐƚŚĞĞŌĞĞŶĞŝŐĞŶŵƵŶƚ͘
tŝĞŵĞĞŚĞůƉƚĂĂŶŇĞƵƌŝŐĞƐƚƌĂƚĞŶ͕
ƉƌŽƉĞƌĞƉůĞŝŶĞŶŽĨĞĞŶďĞƚĞƌŵŝůŝĞƵ͕
ǀĞƌǌĂŵĞůƚdŽƌĞŬĞƐ͘ĞďŝůũĞƩĞŶǀĂŶϭĞŶ
ϭϬdŽƌĞŬĞƐǌŝũŶŽŽŬĞĐŚƚŝĞƚƐǁĂĂƌĚ͘:ĞŬĂŶ
ĞƌďƌŽŽĚ͕ŐƌŽĞŶƚĞŶĞŶĨƌƵŝƚŵĞĞŬŽƉĞŶ
ďŝũĚĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŚĂŶĚĞůĂĂƌ͕ŵĂĂƌŽŽŬ
ƐƉĂĂƌůĂŵƉĞŶĂĂŶŚĞƚdŽƌĞŬĞƐůŽŬĞƚ͘
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Gasm

Acaciapark
Luizengevecht

Sint-Antoniushof

ƌĞĂƟĞǀĞĞĐŽŶŽŵŝĞ

Kokerpark

Ğ^ƚĂĚ'ĞŶƚƐƟŵƵůĞĞƌƚĐƌĞĂƟĞǀĞ
ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐŝŶZĂďŽƚ͘ƌĞĂƟĞǀĞůŝŶŐĞŶ
ŬƵŶŶĞŶƐƚĞƵŶŬƌŝũŐĞŶǀŽŽƌƌĞŶŽǀĂƟĞƐŽĨ
ĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶŶĞƚǁĞƌŬĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ͘
>ŝŬĞŝƌĚƐŝƐĞĞŶĐŽǁŽƌŬŝŶŐƌƵŝŵƚĞŵĞƚ
ŚŽƌĞĐĂ͘

i
e
kaa pur
rgie Cou
Ba

Pierkespark

Bachtenwalle
Hogeschool

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐZĂďŽƩŽƌĞŶƐ

Gerechtsgebouw

KĚŝƐĞĞďƌĞŝĚƚŚĂĂƌĐĂŵƉƵƐŽƉĞĞŶ
ǀŽŽƌŵĂůŝŐĞƚĞǆƟĞůĨĂďƌŝĞŬƐŝƚĞƵŝƚ͘ƌ
ǀŽůŐĞŶǌŽĞĞŶϯϬϬϬƐƚƵĚĞŶƚĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͕ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐĂͲ/dĞŶ
ǀŽĞĚŝŶŐƐůĞĞƌ͘

ĞĚƌŝĞƐŽĐŝĂůĞǁŽŽŶƚŽƌĞŶƐĂĂŶŚĞƚ
'ƌŝĞŶĚĞƉůĞŝŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌ
ĂĐŚƚŶŝĞƵǁĞŐĞďŽƵǁĞŶŵĞƚƐŽĐŝĂůĞ
ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶĞŶďƵƵƌƚǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘
ƌŬŽŵĞŶŽŽŬĐŽůůĞĐƟĞǀĞƚƵŝŶĞŶĞŶĞĞŶ
ƉƵďůŝĞŬƉĂƌŬũĞŝŶŚĞƚǀĞƌůĞŶŐĚĞǀĂŶĚĞ
>ŝĞǀĞ͘ĞŐƌŽĞŶĞĚƌĞĞĨǀĂŶŚĞƚZĂďŽƚƉĂƌŬ
ǁŽƌĚƚĚŽŽƌŐĞƚƌŽŬŬĞŶƚŽƚĂĂŶŚĞƚ
'ƌŝĞŶĚĞƉůĞŝŶ͘

sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƌĞĐŚƚďĂŶŬĞŶŚƵŝǌĞŶŝŶŚĞƚ
ŐĞƌĞĐŚƚƐŐĞďŽƵǁŝŶĚĞKƉŐĞģŝƐƚĞŶůĂĂŶ͘,Ğƚ
ŐĞďŽƵǁŽƉĞŶĚĞŝŶϮϬϬϳǌŝũŶĚĞƵƌĞŶ͘

Rabotpark
,ĞƚƉĂƌŬƌŽŶĚŚĞƚŐĞƌĞĐŚƚƐŐĞďŽƵǁĞŶ
ŚĞƚũŽŶŐĞƌĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐĐĞŶƚƌƵŵďƌĞŝĚƚ
ǀĞƌĚĞƌƵŝƚŶĂĂƌĚĞǁŝũŬůĂŝƐĂŶƚǀĞƐƚ͘ƌ
ŬŽŵĞŶƉĂĚĞŶ͕ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌĚĞ
'ĂĂƌĚĞŶŝĞƌƐďƌƵŐ͕ǌŝƚͲĞŶƉŝĐŶŝĐďĂŶŬĞŶ͕ĞĞŶ
ƐƉĞĞůǌŽŶĞĞŶƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌǀŽůŬƐƚƵŝŶƚũĞƐ͘,Ğƚ
ƉĂƌŬŬƌŝũŐƚďŽŵĞŶ͕ůĂŐĞƐƚƌƵŝŬŵĂƐƐŝĞǀĞŶ͕
ďůŽĞŵĞŶǁĞŝĚĞƐĞŶĞĞŶŐĂǌŽŶ͘

OMGEVING
plattegrond verschillende initiatieven Bruggen naar Rabot
© TRACE tv

L

Oversteekbaarheid Blaisantvest
ͲKƉŐĞģŝƐƚĞŶůĂĂŶ

:ŽŶŐĞƌĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐͲ
ĐĞŶƚƌƵŵ

ĞĂƐůĂŝƐĂŶƚǀĞƐƚͲKƉŐĞģŝƐƚĞŶůĂĂŶŝƐĞĞŶ
ĚƌĞŵƉĞůŶĂĂƌŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵ͘ĞŬŽŵĞŶĚĞ
ũĂƌĞŶŬŽŵĞŶĞƌďĞƚĞƌĞŽǀĞƌƐƚĞĞŬƉůĂĂƚƐĞŶ͘
,ĞƚĞĞƌƐƚĞŶŝĞƵǁĞŬƌƵŝƐƉƵŶƚŬŽŵƚƚĞƌŚŽŽŐƚĞ
ǀĂŶĚĞKŽƐƚĞĞŬůŽƐƚƌĂĂƚĞŶĂĂŶƐůƵŝƚĞŶĚŽƉŚĞƚ
sŽŐĞůĞŶǌĂŶŐƉĂƌŬ͘EĂĂƐƚŚĞƚŶŝĞƵǁĞŬƌƵŝƐƉƵŶƚ
ŬƌŝũŐĞŶŽŽŬĚĞďƵƐŚĂůƚĞ͕ŚĞƚĮĞƚƐƉĂĚĞŶĚĞ
ƚƌĂŵŚĂůƚĞĞĞŶŶŝĞƵǁĞůŽĐĂƟĞ͘

,ĞƚũŽŶŐĞƌĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐĐĞŶƚƌƵŵDŝŶƵƐ
KŶĞŝƐĞƌǀŽŽƌĂůůĞũŽŶŐĞƌĞŶǀĂŶZĂďŽƚͲ
ůĂŝƐĂŶƚǀĞƐƚ͘^ĐŽƵƚƐĞ<ůĂƵǁĂĂƌĚƐ͕ůWĂƐŽ
ĞŶǀǌǁPǌďƵƌƵŶŚĞďďĞŶĞƌŚƵŶƐƚĞŬ͘ƌŝƐ
ŽŽŬĞĞŶƌƵŝŵĞƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞǌĂĂů͘

Willem De
Beerpark

To

14.

CONTEXT
Sint-Jozefkerk van Gent

FOTO’S EXTERIEUR
zicht vanuit Wondelgemstraat
© TRACE tv

15.

KERK

Sint-Jozefkerk te Gent

FOTO’S INTERIEUR
zicht vanuit koor naar schip
© TRACE tv

16.

PROGRAMMA

1 Opgave neogotiek

NEOGOTIEK EN SOCIAAL BEWUSTZIJN
- ideologische agenda
- middeleeuwse model samenleving
tegenover 19e eeuwse industriële stad
- ambachten tegenover massaproductie
- sociale rol van architectuur
- moralistisch
- kerk en religie centraal

01

02

REFERENTIES
1836

(01 & 02) Augustus Welby Pugin, Contrasts
© TRACE tv

17.

PROGRAMMA

1 Opgave neogotiek

01

ONTWIKKELING RABOT
- ambitieus stedenbouwkundig plan
- arbeiderswijk
- buiten stadsgordel
- rationele lijnen
- kerk centraal
- ieder gezin zijn huisje

02

OUDE PLANNEN RABOT
ca. 1850-1890

(01) stratenplan ontwikkeling Rabot (02) plattegrond met kerk zonder omliggende bebouwing
© TRACE tv

18.

ONTWERPEND ONDERZOEK
1 typologie

0 Kelder

1 Koor
In functie van een nieuw programma lijkt het ons
essentieel de ruimtes te (her)activeren en in te zetten voor
diverse functies. De kerkruimte heeft een aanzienlijk
volume dat meer capaciteit aan kan dan in zijn huidige
toestand. Om dit volume optimaal te kunnen benutten
lijkt het ons noodzakelijk de ruimtelijke condities van
inbreiding of verdichting te onderzoeken. Dit betekent
eerst en vooral de introductie van bijkomende vloeren
en bouwlagen.
Als eerste stap in het ontwerpend onderzoek ontwikkelen
we de typologische mogelijkheden van de verschillende
kerkruimtes vertrekkende van de huisvesting van een
multifunctioneel socio-economisch hart van de wijk
met publiek karakter met een oppervlakte van ongeveer
1000 m2 als referentieproject.

2 Tafel

3 Zolder

We tonen vijf mogelijke typologische scenario’s op
diverse plaatsen in de kerk: de kelder, het koor, een tafel,
een zolder en de zijvleugels. Hierbij evalueren we de mate
waarin deze scenario’s voldoende gebruiksoppervlakte
opleveren, de ruimtelijke kwaliteiten van de kerk al
dan niet aantasten, een visuele interactie aangaan met
de bestaande ruimte, afhankelijk zijn van bijkomende
bouwkundige ingrepen, enz.

4 Zijvleugels

In de scenario’s die de kerkruimte zelf benutten
veronderstellen we op dit moment de installatie van
een sprinklerinstallatie om compartimentering of
teveel dichtzetten van de kerkruimte in functie van
brandveiligheid te vermijden. Dit dient echter nog
afgetoetst te worden in overleg met de brandweer.
In deze scenario’s tonen we schematische vlekkenplannen
en –doorsneden en onderzoeken we onder meer hoe
bijkomende vloeren kunnen aansluiten op de lijnen die
het bestaande interieur structureren (wandprofielen,
kapitelen van kolommen, raamdorpels, enz.)

© TRACE tv

19.

STRATEGIE HERBESTEMMING
1 concept

Schip

Kelder

Het ontwerpend onderzoek tast de ruimtelijke condities
af voor de huisvesting van een multifunctioneel socioeconomisch hart van de wijk met publiek karakter als
referentieproject. Hiervoor weerhielden we de scenario’s
in het koor en de zijvleugels voor de ontwikkeling van
de circulatie. De kerkruimte biedt echter bijkomende
programmatische mogelijkheden, ook aangeraakt in de
voorafgaande infosessies met de stad en de buurt.

+
Koor

Transept

In dit hoofdstuk ontwikkelen we een conceptvoorstel
voor het ruimere gebruik van de kerk. Welke bijkomende
functies kunnen plaatsvinden in de kerk? Welke functies
versterken het socio-culturele karakter? Beide scenario’s
(koor en zijvleugels) zijn combineerbaar tot een ruimer
geheel.

=

Het geformuleerde conceptvoorstel dient ook voldoende
flexibiliteit te hebben. Dit onder meer om fasering toe te
laten in de transformatie van de kerk, aanpasbaarheid
van de diverse functies van herbestemming mogelijk
te maken of omkeerbare transformaties te laten
plaatsvinden. Deze flexibiliteit lijkt ons ook een
voorwaarde om de slaagkansen van het project te
verhogen en ruimte/tijd te laten om het precieze
ambitieniveau vast te leggen. Als voorbeeld tonen we
diverse groeiscenario’s binnen hetzelfde concept.
We vertrekken van de basisindeling van de kerk
in verschillende bouwdelen om ze verder te
‘programmeren’: kelder, schip, transept en koor.
Ruimtelijk houden we hierbij het latijns kruis vrij en
gebruiken we met andere woorden voornamelijk de
zijvleugels voor een verdere opdeling van de ruimtes.
Tegelijk behouden we hierbij het koor als voornaamste
ruimte voor een multifunctioneel socio-economisch
hart van de wijk met publiek karakter.

© TRACE tv

20.

STRATEGIE HERBESTEMMING

3 voorbeeld

GRONDPLAN niv. 0: marktopstelling
schaal: 1/250

© TRACE tv

21.

STRATEGIE HERBESTEMMING

3 voorbeeld

GRONDPLAN niv. +1
schaal: 1/250

© TRACE tv

22.

STRATEGIE HERBESTEMMING

3 voorbeeld

© TRACE tv

23.

STRATEGIE HERBESTEMMING

3 voorbeeld

SCHETS
marktopstelling

© TRACE tv

24.

STRATEGIE HERBESTEMMING

3 voorbeeld

SCHETS
passage transept

© TRACE tv

25.

STRATEGIE HERBESTEMMING

4 droomscenario/ sociaal restaurant in kelder

GRONDPLAN niv. -1
schaal: 1/250

© TRACE tv

26.

STRATEGIE HERBESTEMMING

4 droomscenario/ sociaal restaurant in kelder

01

02

REFERENTIES
(01) restaurant Tafel aan de Gracht, Utrecht (02) winkels onder een spoorovergang, Rotterdam
© TRACE tv

27.

STRATEGIE HERBESTEMMING

4 droomscenario/ sociaal restaurant in kelder

DWARSDOORSNEDE SCHIP
schaal: 1/250

© TRACE tv

28.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

3 voorbeelden

1. SINT-JOZEFKERK GENT | Het sociale bewustzijn van de neogotiek activeren
2. HEILIG-KRUISKERK BOEKHOUTE | De kerkruimte openstellen voor de omgeving
3. SINT-ODULPHUSKERK BOOIENHOVEN | Het beschermde landschap mee herbestemmen

© TRACE tv

29.

CONTEXT

Heilig-Kruiskerk Boekhoute

LUCHTFOTO’S
Luchtfoto 2017
bron: www.geopunt.be, geraadpleegd op 12 november 2016

© TRACE tv

30.

CONTEXT

Heilig-Kruiskerk Boekhoute

D

C

2

3

B

A

1

A
B

4

E

INPLANTINGSPLAN HUIDIGE TOESTAND
schaal: 1/1000

•PRIVATE DIENSTEN •OPENBARE DIENSTEN (01) Heilig-Kruiskerk (02) Bezoekerscentrum (03) Gemeenteschool Het Anker (04) Kasteel Ter Leyen
(A) Weststraat (B) Boekhoutedorp (C) Ooststraat (D) Noordstraat (E) Vliet
© TRACE tv

31.

KERK

Heilig-Kruiskerk Boekhoute

HET EXTERIEUR VAN DE KERK
Voorportaal met vernieuwde toren
© TRACE tv

32.

KERK

Heilig-Kruiskerk Boekhoute

HET INTERIEUR VAN DE KERK

© TRACE tv

33.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

01

1

2

3

kerkfunctie
cultuurfunctie
IBO
02

ANALYSE + CONCEPT
(01) huidige functieindeling grondplan (02) opstelling voor conceptvorming: invulling van de zijbeuken met inspelen op oriëntatie mogelijk maken van invulling van schip kerk voor omliggende functies, drie onafhankelijke ingangen voor de verschillende functies
© TRACE tv

34.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

kerkfunctie
kerkfunctie
cultuurfunctie
IBO

ANALYSE + CONCEPT
contact met natuur: invulling van buitenspeelruimte (verhard+groen) als “groene long” naar kasteel toe - doorgang van travée: contact tussen Noord en Zuidzijde +
overdekte onsluiting met aparte toegang voor drie verschillende functies: IBO, scenografie oorlog voor bezoekers en kerk, verzelfstandiging van de toren als een element op het plein
© TRACE tv

35.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

REFERENTIE
Narthex Sint-Paulus buiten de Muren 1823
© TRACE tv

36.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

DORPSPLEIN
rondom de Heilig-Kruiskerk

© TRACE tv

37.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

DORPSPLEIN
met stedelijke passerelle doorheen de kerk

© TRACE tv

38.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

STEDELIJKE PASSAGE
met toegangen naar de scenografie, kerk en IBO

© TRACE tv

39.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

D

C

2

3

B

A

1

A
B

4

E

INPLANTINGSPLAN
schaal: 1/1000

•PRIVATE DIENSTEN •OPENBARE DIENSTEN (01) Heilig-Kruiskerk (02) Bezoekerscentrum (03) Gemeenteschool Het Anker (04) Kasteel Ter Leyen
(A) Weststraat (B) Boekhoutedorp (C) Ooststraat (D) Noordstraat (E) Vliet
© TRACE tv

40.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

01

02

03

REFERENTIEBEELDEN
Bron: (01) Dakspeelplaats ontwerp Le Corbusier - Unité d’habitation rond 1959 via Magnum photos, geraadpleegd op 17 februari 2017. (02, 03) speelplekken Amsterdam Aldo Van Eyck, foto’s Daryl Mulvihll via www.dmau.com ,geraadpleegd op 16 februari 2017.

© TRACE tv

41.

IBO+CULTUUR+KERK

scenario 1/ nevenbestemming IBO en scenografie

B

A

19

18

21

20

2

1

13

12

14

7
16
3

6

5

15

17

4

9
8
4

A

10

B
22

11

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/200

(01) inkomportaal voorgevel (02) stedelijke passage (03) toegang IBO (04) doorgang buitenruimte (05) speelruimte IBO (06) sanitair IBO met verzorgtafel en gehandicaptentoilet (07) keuken (08) trap (09) berging bedjes (10)
buitenspeelruimte (11) buitenberging (12) torentrap (13) kerk (14) sas (15) sacristie (16) sanitair (17) berging (18) scenografie Boekhoute (19) projectie (20) permanente scenografie (21) technische ruimte (22) bestaande parkeerruimte
© TRACE tv

42.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

3 voorbeelden

1. SINT-JOZEFKERK GENT | Het sociale bewustzijn van de neogotiek activeren
2. HEILIG-KRUISKERK BOEKHOUTE | De kerkruimte openstellen voor de omgeving
3. SINT-ODULPHUSKERK BOOIENHOVEN | Het beschermde landschap mee herbestemmen

© TRACE tv

43.

CONTEXT

Sint-Odulphuskerk van Booienhoven

OMGEVING VAN DE KERK
Zicht vanuit de Louis Claeslaan op de voorgevels van het ensemble kerk-pastorie-gildelokaal
© TRACE tv

44.

CONTEXT

Sint-Odulphuskerk van Booienhoven

LUCHTFOTO BESCHERMD LANDSCHAP
schaal: 1/2500

© TRACE tv

45.

CONTEXT

Sint-Odulphuskerk van Booienhoven

OMGEVINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND
schaal: 1/2500

(01) Sint-Odulphuskerk omgeven door begraafplaats (02) Pastorie (03) Gildelokaal schuttersclub (04) Kapel
(A) Bronstraat (B) Louis Claeslaan (C) Drieslaan
© TRACE tv

46.

KERK

als overdekt columbarium/ scenario 4/ volledige uimte

01

Referentie
(01)

Oude postkaart van Père Lachaise Colombarium (Fr)
(02)

Père Lachaise Colombarium (Fr)

02

© TRACE tv

47.

KERK

als overdekt columbarium/ scenario 4a/ volledige ruimte

verdieping

begane grond

-

verticaal doorlopende wanden met 428-440
urnenissen
2de bouwlaag met passerelle bereikbaar via een
centrale, ceremoniële trap in het schip
3de bouwlaag met uitkijk over het landschap in
de toren
geïntegreerde afscheids- of concertruimte in het
schip voor 60-70 personen
koor blijft vrij (als podium of altaar)
sanitair op gelijkvloers in portaal
bergruimte op de verdieping

GRONDPLAN
schaal: 1/150

(01) inkomportaal (02) schip met stoelen voor afscheids- of concertruimte omringd door columbariumwanden over 2 bouwlagen (03) koor met altaar (04) berging/ sacristie (05) ceremoniële trap (06) lift (07) toilet voor andersvaliden
(08) toiletten (09) beschermd orgel (10) bergingen (11) passerelle langs de columbariumwand
© TRACE tv

48.

KERK

als overdekt columbarium/ scenario 4a/ volledige ruimte

LANGSDOORSNEDE
schaal: 1/150

© TRACE tv

49.

KERK

als overdekt columbarium/

01

02

Referentie, materialisering in hout
(01)
04

Antonello da Massina, Hieronymus in de studio, 1460-75
(02)

houten kerkinterieur Sint-Odulphuskerk Assendelft door
P. Saenredam, 1649
(03, 04)

Eiken interieur herdenkingspaviljoen Duitse
begraafplaats Langemark

03

© TRACE tv

50.

EILAND

als urnenbegraafplaats en tuin/ scenario 2/ urnenveld

-

grid van urnengraven met horizontale
gedenkstenen tussen de bomen in de tuin
voorzien van een grotere strooiweide
terugweg naar Bronstraat via brug over de gracht
het aantal urnenkamers is afhankelijk van de
dichtheid (inschatting +/- 200 urnenkamers)

INPLANTINGSPLAN
schaal: 1/750

(01) Sint-Odulphuskerk omgeven door begraafplaats (02) Pastorie (03) Gildelokaal schuttersclub (4) strooiweide (5) urnenveld (6) pad terug naar straat
© TRACE tv

51.

EILAND

als urnenbegraafplaats en tuin/ basisingreep

Referentie
(01)

Duitse militaire begraafplaats Langemark: een open
ruimte tussen een lage muur en hoogstammige bomen
geeft een panoramisch zicht op de omgeving

01

© TRACE tv

52.

LANDSCHAP

als urnenbegraafplaats en ruimte voor recreatie/ concept

In het scenario waarin het eiland gevrijwaard wordt
vallen we terug op het omringende, beschermde
landschap. Dit landschap is productief en heeft een
agrarisch gebruik als weiland, akkerland of boomgaard.
De ‘herbestemming’ hiervan vertrekt van het voorzien
van een urnenbegraafplaats maar wil tegelijk het
bestaande, landschappelijke karakter versterken. We
gaan dus steeds op zoek naar een combinatie van
functies en proberen plekken te creëren met een gelaagde
betekenis. De begraafplaats wordt op die manier meer
dan alleen maar een ‘akker voor de doden’.
Door de introductie van aan het (bestaande) landschap
gerelateerde functies wordt de begraafplaats sterker
ingebed in de omgeving en wordt de plaats ook ruimer
beleefd of ervaren. We gaan verder dan het klassieke
ritueel en de begrafenis als een gebeuren waarin zin
gegeven kan worden aan sterven ook meer kwaliteit
geven.
De bloemfiguur verbeeldt de mogelijke betrokkenheid
van de verschillende velden. Dit dient niet opgevat te
worden als een ‘masterplan’ maar eerder als een waaier
van mogelijkheden of suggesties. De voorbeelden
hieronder vertrekken op de eerste plaats van een
typelandschap om er dan een urnenbegraafplaats aan
toe te voegen. We tonen een hoogstamboomgaard met
graven, een urnenbos, en een urnensingel. Dit telkens op
een andere plaats. Ook de parking kan op deze manier
opgevat worden en als landschappelijke inkom een
aangenamer karakter krijgen.
Deze benadering wil vooral het potentieel van de
bestaande omgeving in de context van een nieuwe
begraafplaats tonen. Volgens ons zijn hier in elk geval
veel mogelijkheden (en daaraan gekoppelde fasen)
te ontwikkelen. De beschikbare oppervlakte is zeer
ruim en maakt ook dat deze begraafplaats een lange
termijnverhaal van betekenis kan worden voor de
gemeente.

OMGEVINGSPLAN
schaal: 1/2500
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LANDSCHAP

als urnenbegraafplaats en ruimte voor recreatie/ concept

01

04

De referentie van de Woodland begraafplaats
(Skogskyrkogarden Stockholm, Zweden) is het resultaat
van een prijsvraag in 1912. De opgave hiervoor was de
transformatie van een voormalige grindput volledig
begroeid met pijnbomen in een begraafplaats die het
natuurlijke karakter van de plek kon bewaren.

02

De jonge architecten Gunnar Asplund en Sigurd
Lewerentz hielden zich (als enigen) aan de opgave en
creëerden een romantisch naturalistisch park waarin het
bos, de gebouwen en de graven door elkaar heen lopen en
een duidelijk landschappelijk geheel vormen.

05

(01)

Oud crematorium + kapel van het Kruis
(: nr. 2 op plattegrond)
(02)

Heuvel van de Meditatie (: nr. 3 op plattegrond)
(03)

Woodland kapel (: nr. 4 op plattegrond)
(04)

Luchtfoto
(05)

Oude plattegrond

03
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LANDSCHAP

als urnenbegraafplaats en ruimte voor recreatie/ scenario 1/ hoogstamboomgaard

INPLANTINGSPLAN
schaal: 1/500

•urnenbegraafplaatsen
© TRACE tv

55.

LANDSCHAP

als urnenbegraafplaats en ruimte voor recreatie/ scenario 1/ hoogstamboomgaard

01

Referentie
(01)

Hoogstamboomgaard
(02)

Urnenbos Hamont-Achel (B)
(03)

Urnenveld De Stille Hof Hoogezand (NL)

02

03
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LANDSCHAP

als urnenbegraafplaats en ruimte voor recreatie/ andere functies

01

Aan dit concept kunnen echter ook andere functies
toegevoegd worden. We denken hierbij aan zachte vormen
van recreatie telkens verbonden met de natuur of een vorm
van landbouw. Voorbeelden zijn een natuurspeeltuin of
een weide aangelegd volgens de principes van agroforestry
waarin fruit- of notenteelt gecombineerd kan worden met
andere functies zoals een dierenweide.
Een meer symbolische of poëtische betekenis en
aansluitender op de zingeving van de oorspronkelijke
functie is een geboortebos waar bij de geboorte van een
nieuw kindje een boom wordt aangeplant door de familie.
Referentie
(01, 02, 03)

Geboortebos Gentbrugse Meersen (B)
02

03
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In opdracht van:
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