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In Anzegem heeft de brand in de Sint-Jan-Baptist en Sint-Eligiuskerk een 
tabula rasa gecreëerd waardoor niet alleen het monument zelf maar ook zijn 
maatschappelijke integratie herdacht kunnen worden. 

De idee die tot nu toe rond de (gedeeltelijke) reconversie of herbestemming 
ontstond, drukt naar ons gevoel een soort onverenigbaarheid uit:
  - de ‘muur’ die de kerk opdeelt vormt een barrière – letterlijk maar ook 

figuurlijk;
  - het beeld dat gevormd wordt door het onderbrengen van de 

gemeentefuncties binnen het kerkgebouw is contradictorisch – er is 
verlies aan identiteit;

  - de vraag naar maximale centralisatie van de gemeentediensten blijft 
onvolledig beantwoord;

  - de draagkracht van de ruimtelijke en historische context wordt te zwaar 
belast;

  - de toekomstige ontwikkeling van kerkruimte en gemeentehuis zijn ernstig 
gehypothekeerd.

We analyseerden de site en mogelijkheden en zien zijn sterkte buiten 
het geopperde denkpatroon. We kiezen ervoor om het gemeentelijk 
bouwprogramma buiten de kerkruimte te realiseren. Met dit concept komt 
tussenruimte vrij, worden barrières doorbroken en ontstaan ook andere 
mogelijkheden:
  - gemeentehuis en kerk behouden hun identiteit;
  - reversibele oplossing ten aanzien van het beschermde monument;
  - uitbreiding openbaar domein door patio en verruimde bruikbaarheid;
  - financiële en technische middelen worden efficiënter ingezet;
  - bouwen kan duurzamer;
  - toekomstige verdere ontwikkelbaarheid kerk en gemeentehuis.
 
Door kansen te zien buiten het keurslijf van het bestaande kerkgebouw 
winnen niet alleen het gemeentehuis en de kerk aan kwaliteit en ruimte maar 
ontstaan bovendien opportuniteiten voor de lokale gemeenschap. Net door 
afstand te nemen, komen kerk en gemeente naar elkaar toe.

1. CONCEPT- EN VISIEVORMING
1. 1 Het concept

barrière

verbinding

Toestand voor de brand Vraag Voorstel

Uitbreiding gemeentehuis 

binnen het kerkvolume en 

verbinding met bestaande 

gemeentehuis.  

 

- ontstaan barrière  

- identiteit kerk en gemeente 

verzwakt

Ontwikkeling gemeentehuis 

buiten de kerk, op zijn huidige 

plaats en uitbreiding publiek 

domein. 

 

+ samenhang 

+ versterkte identiteit kerk en 

gemeente 3



De nieuwe structuur is een verwijzing naar de arcade van de oorspronkelijke kerk;
het ruimtegevoel blijft intact.

Grondplan kerk, capaciteit 300 personen.

1. koor / winterkapel
2. kerkruimte 300 personen
3. patiotuin
4. sacristie / dienstruimte
5. toegang tot toren en 
technische ruimte
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Expansie en terugschaling zijn van alle tijden. Zonder de kerkruimte 
gevoelsmatig te verkleinen wordt haar netto binnenoppervlakte afgestemd 
op het veranderd maatschappelijk gebruik. Het kerkgebouw zelf blijft een 
uniform, herkenbaar baken.

De ontstane patio is een overgangsgebied tussen kerk en openbaar domein, 
net zoals het vroegere kerkhof de kerk van Anzegem omsloot. We hernemen 
de historische bouwlijn van het Romaanse kerkschip en refereren aan het 
functionele voorhof bij de vroegchristelijke kerken.

De vernieuwde kerkruimte bestaat uit een winterkapel (koor) en het herdachte 
middenschip. De nieuwe structuur van kolommen en balken is archetypisch 
en verwijst naar de oorspronkelijke arcade-opbouw. Het ruimtegevoel en 
de ritmering van de kerkruimte worden hersteld. De lichtintensiteit in de 
kerkruimte aan de patiozijde kan geregeld worden door gordijnen.

De kerkruimte wordt zowel voor de eredienst als passend medegebruik 
gefaciliteerd:
  - 300 zitplaatsen;
  - vlak balkenplafond voor optimale akoestiek;
  - multimedia en aangepaste verlichting;
  - verbeteren energetische prestaties;
  - aangepaste ruimteverwarming;
  - semipubliek sanitair bij gemeentehuis en één toilet in de sacristie;
  - archiefruimte voor de kerk in de kelder van het gemeentehuis (bereikbaar 

met lift);
  - …

1.2 De kerk

Verschillende gebruikscenario’s voor eredienst en medegebruik.

Evolutie van het grondplan van de kerk.

Schema van een vroegchristelijke 
kerk met voorhof.

de romaanse kerk 

 

ca 1200

verbouwing 

beneden kerk 

uitbreiding kerk  

 

1686

voor de brand  

 

2014

voorstel 

2019

kerk gemeente socio-culturele activiteiten
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Langse doorsnede over de kerk en het gemeentehuis.
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We zien de patio tussen kerkgebouw en gemeentehuis als buffer maar ook 
als verbinding werken. Deze opengelaten ruimte kan autonoom functioneren 
maar ook bij het plein of de kerk betrokken worden. Om de relatie tussen patio 
en gemeentehuis visueel te versterken wordt de westelijke toegang vergroot; 
de toegangen tot patio en gemeentehuis liggen tegenover elkaar.

De buitenruimte binnen de kerk toont haar gehavende beeld als een soort 
romantische ruïne die getuigt van het verleden. Onder meer het dakprofiel, de 
nieuwe doorlopende colonnade en de gerestaureerde vloeren en binnenwanden 
evoceren de oorspronkelijke kerkruimte in een hedendaagse vertaling. Ruimer 
gezien sluit de binnentuin aan op het stiltegebied van het wandelnetwerk 
‘Land van Streuvels’.

-

Omdat geen verbinding wordt gemaakt met het kerkgebouw blijft de 
Vierschaar vrij toegankelijk en het publiek domein samenhangend. Ook blijven 
de appartementen in de Oudstrijderslaan bereikbaar; het kerkgebouw kan 
alzijdig benaderd worden. 

We plannen geen werken aan de bestaande buitenaanleg of de parkeerplaatsen; 
de jaarlijkse kermis en andere activiteiten kunnen gewoon naast de kerk blijven 
doorgaan. De vraag naar een ‘aangename en groene dorpskern’ beantwoorden 
we met de patio en we voorzien extra groen bij het gemeentehuis.

1.3 De patio en de publieke ruimte

Beeld van de patiotuin in de kerk.

versterking publiek domein Art. 1.1 – K.B. 21.09.2012: Voor de gebouwen met 

meer dan één bouwlaag  moeten de voertuigen 

van de brandweer ten minste in één punt een 

gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen 

toegang geeft tot iedere bouwlaag. Daartoe 

moeten de voertuigen beschikken over een 

toegangsmogelijkheid en een opstelplaats.
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Grondplannen gemeentehuis, capaciteit 
schepen- en trouwzaal 60 personen.

+1

0

-1

Nachtbeeld: De Vierschaar met rechts het nieuwe volume voor de gemeentediensten.

1. atrium
2. onthaal / front office
3. flexibele kantoren
4. semi-publieke toiletten
5. bestaande kantoren
6. schepen- en trouwzaal 60 personen
7. vide
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8. keuken
9. nieuwe kantoorruimte op 
verdieping vroegere schepenzaal
10. trap naar technische zolder
11. archief (gemeente / kerk)
12. onderhoud
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Door de verschuiving van budgettaire middelen kunnen we het lage middendeel 
van het bestaande gemeentehuis vervangen door een kwaliteitsvolle 
nieuwbouw. Hierdoor worden de herkenbaarheid en identiteit van het 
gemeentehuis versterkt. Tegelijk is een optimalisatie mogelijk welke zorgt 
voor:
  - betere centralisatie van de diensten;
  - volledig onafhankelijke werking (auditief, visueel maar ook ruimtelijk);
  - optimalisatie interne werking en logistiek;
  - flexibiliteit en uitbreidings- of renovatiemogelijkheden in de toekomst;
  - zuinig en efficiënt ruimtegebruik;
  - vergroten kosten-efficiëntie (duurzaamheid, bouwkost, onderhoud, …).

Het nieuwe gebouw is functioneel, attractief en uiterst performant. De lift 
bedient centraal het hele gebouw. De lichte ruimtes bieden een vista op het 
achterland en de Vierschaar met het herstelde kerkgebouw. Bij het beschermde 
kerkgebouw is het maken van bijkomende gevelopeningen, andere dan deze 
in het dak, niet toegelaten. Door buiten het kerkgebouw te gaan ontwikkelen, 
blijven ruimtelijke uitbreidingen mogelijk, al dan niet met vernieuwing of 
renovatie van de behouden vleugels. 

Het programma omvat:
  - ruime frontdesk met vereiste technische ondersteuning en directe link 

met het back-office;
  - ruime schepenzaal/trouwzaal op de verdieping voor 60 personen met 

de nodige hedendaagse technieken - een lichte representatieruimte met 
zicht op kerk(plein) en op het achterliggende landschap. De werking 
wordt ondersteund door de naastliggende keuken;

  - 3 vergaderzalen met flexibele indeling op het gelijkvloers;
  - burelen met flexibele indeling op de vroegere verdieping van de 

schepenzaal;
  - nieuw gemeentearchief + kerkarchief onder de nieuwbouw;
  - semipublieke toiletten bruikbaar voor (mede)gebruik van kerk of socio-

culturele activiteiten op het plein (kermis, paardenwijding …).

Door het gemeentehuis op te vatten als een autonome entiteit blijft er een 
duidelijke scheiding tussen politiek en geloof, huwen voor wet en kerk, 
burgerlijke en religieuze bijeenkomsten. Het nieuwe gemeentehuis is een open 
en transparante ontmoetingsplek. Het  bouwprogramma wordt logisch vertaald 
naar de nieuwbouw terwijl bij de gesloten typologie van het kerkgebouw 
minder spontane oplossingen moeten gezocht worden.

1.4 Het gemeentehuis

Doorkijk naar het achterliggende landschap, vanuit de schepen- en trouwzaal.

Schepen- en trouwzaal met zicht op de kerk en het gemeenteplein.

Evolutie van het  gemeentehuis.

gemeentehuis 

bestaande toestand

voorstel toekomst

 

2022

 

2019

 

2016
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Noordgevel kerk en gemeentehuis.Noordgevel kerk en gemeentehuis.
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1.5 Restauratie en erfgoedwaarden
Er is een tijdvak voor en een tijdvak na de brand. Die perceptie zal altijd 
blijven. De uitdaging is nu om, met respect voor de overgebleven monumentale 
waarde van het gebouw, een vernieuwd monument te laten herrijzen waarbij 
de gebeurtenis van 16 oktober 2014 in de herinnering blijft maar tegelijk de 
overtuiging groeit dat nieuwe keuzes tot een boeiende meerwaarde hebben 
geleid.

Een maatschappelijk gedragen herbestemming is een basis voor de zorg en 
het onderhoud van ons erfgoed. Een flexibiliteit en reversibele organisatie 
zorgen ervoor dat niet alleen aan de huidige behoeften maar ook toekomstige 
uitdagingen beantwoord worden.

Bij het gebruik van middelen dient een evenwicht gezocht tussen restauratie 
en reconstructie enerzijds en niet-historiserende aanvulling anderzijds. We 
zijn voorstander om in overleg met Onroerend Erfgoed te restaureren en 
reconstrueren wat te behouden en zeker is maar ook om voor belangrijke 
lacunes de mogelijkheden van invulling te onderzoeken die de herbestemming 
ondersteunen en zelfs versterken: 
  - minimale ingrepen op de bestaande structuur;
  - de buitenschil blijft intact, glasramen worden opnieuw ingevuld met glas-

in-lood;
  - de dakvorm boven het kerkgedeelte wordt hersteld en afgewerkt met 

natuurleien;
  - de vloer wordt gerestaureerd;
  - de topgevel wordt gestut met een zichtbaar vakwerk, stijf verbonden met 

de bestaande structuur;
  - vervanging van de verzwakte arcades door een hedendaagse structuur 

die op gelijke manier de kerkruimte ritmeert en het beeld hersteld;
  - de verruimde zuidelijke toegang versterkt het contact met het 

gemeentehuis en het publiek domein;
  - geen bijkomende gevelopeningen nodig – verbeterde evacuatie via de 

patiowand;
  - het vlak balkenplafond biedt naast akoestische comfort ruimte voor 

multimedia en technieken.

Door behoud van het autonome kerkvolume wordt niet alleen de (architectuur-)
historische waarde maar ook de socio-culturele waarde hersteld, de ‘genius 
loci’. De Sint-Jan-Baptist en Sint-Eligiuskerk blijft in uitzicht en in karakter 
intact. Toch blijft de plek getuigen van zijn geschiedenis. De draagkracht van 
het beschermde monument wordt niet overschreden en de ruimtelijkheid blijft 
maximaal en kwalitatief behouden.

Zicht op de Vierschaar vanaf het zuiden.
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Inplanting van de kerk en het gemeentehuis in hun omgeving.
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De helderheid van het concept wordt vertaald in herkenbare beelden. Er is de 
kerk, er is het gemeentehuis, ertussen de patio en het openbare domein. De 
architectuur van de gebouwen drukt de maatschappelijke positie en identiteit 
uit, openheid en geslotenheid geven uitdrukking aan hun functie:
  - De introverte kerkruimte en patio roepen sacraliteit en religiositeit op;
  - Het open en transparante gemeentehuis zijn een afspiegeling van de 

openbaarheid van bestuur.
Beide zijn complementair maar houden de juiste afstand.

Wie de ruïne binnenwandelt, ervaart in de versteende ruimte het momentum 
van de brand. De architectuur werd tot zijn essentie herleid. Er is een zekere 
kwaliteit aanwezig en we zorgen dat er met de introductie van de patio geen 
abrupte tijdsonderbreking is. De patio is een memorial.

Door de Vierschaar niet te knippen, blijft het openbaar domein samenhangend 
en versterken de tegenoverliggende gevels van kerk en gemeentehuis het 
straatbeeld. Naast de groene patio worden bijkomende aanplantingen voorzien 
op het plein bij het gemeentehuis. Het open gemeentehuis houdt voeling met 
zijn omgeving: het gemeenteplein, de kerk, het achterland…

De eenvoud van het concept biedt het pasklare antwoord binnen de financiële 
en ruimtelijke context. 

1.6 Architectuurtaal en -kwaliteit

Beeld op de Vierschaar vanaf het noorden - samenhang van het 
openbaar domein en versterking van het straatbeeld.

De ruïne na de brand, toestand 2016.

13



De kerkvloer na de brand, toestand 2016. Nachtbeeld van de patio.

14



Binnen het bureau wordt een team samengesteld van minstens 3 architecten 
waarvan 1 projectarchitect. De medewerkers zijn betrokken bij de diverse 
fasen van het project - van studie tot uitvoering. Door de teamvorming is er 
een multidisciplinaire uitwisseling van kennis en ervaring.

We zien de restauratie als één geheel en gaan uit van een nauwe samenwerking 
met Dries Van Hove. Door de restauratieve werken aan eenzelfde uitvoerder te 
gunnen, kunnen de bouwkosten verder gedrukt worden en is een harmonieus 
eindresultaat gegarandeerd. Ook voor de technieken worden in overleg met 
Dries Van Hove en de ingenieur technieken de ontwerpkeuzes afgestemd. 

De werken worden opgevolgd tijdens de wekelijkse werfvergadering. 
Aanvullend zal de projectarchitect de werf tussentijds controleren. We volgen 
indien van toepassing naast het lot architectuur de vergadering technieken, 
stabiliteit of voorafgaande onderzoeken. Daarnaast willen we een stuwende 
rol spelen tijdens de uitvoering door de punctuele administratieve opvolging 
van aannemers en onderaannemers.

2.  METHODIEK
2.1  Procesgerichtheid

2.2  Procesbereidheid
Het ontwerpteam organiseert met de bouwheer en subsidiërende en 
adviserende overheden regelmatig overleg vanaf de start van het verdere 
traject zodat zij de ontwikkeling van het dossier van nabij kunnen volgen 
en bijsturen. Zo worden onnodige vertragingen en/of afwijkingen van het 
ontwerp t.o.v. het programma van eisen voorkomen. Te gepasten tijde worden 
bijkomende adviezen ingewonnen bij een ingenieur stabiliteit, studiebureau 
technieken, brandweer, dienst monumentenzorg, de diensten stedenbouw, 
toegankelijkheidsbureau etc. Ons kantoor hecht bijzonder belang aan dit 
participatief ‘overlegmodel’.

Ons kantoor is bereid om het wedstrijdproject aan de lokale bevolking en 
GECORO te presenteren tijdens een georganiseerd info- en overlegmoment. 
Indien gewenst staan wij de pers te woord.

Zorg voor ons patrimonium en het verbeteren van de duurzaamheid van een 
gebouw zijn geen tegenstrijdige begrippen. Integendeel, maximaal behoud en 
levensduurverlening zijn aspecten die zowel bij de zorg voor een monument 
als voor ons milieu gelden. In die zin zijn monumenten duurzaam door hun 
aard: door het zuinig gebruik van grondstoffen en maximale recuperatie van 
het bestaande.

Anderzijds vergt de reconversie van een kerkgebouw tot minder ‘gebouweigen’ 
bestemmingen vaak vrij complexe en prijzige ingrepen. Duurzaam ruimtegebruik 
houdt dan ook in dat de beschikbare ruimte een gepaste herbestemming krijgt 
en dat slechts die volumes benut worden die noodzakelijk zijn. Een compact 
gebouw is energie-efficiënter dan een versnipperd gebouw, bovendien worden 
onnodige trajecten vermeden.

Door het gemeentehuis naast het kerkgebouw te ontwikkelen wordt aan deze 
uitdaging beantwoord. Het nieuwe gebouw wordt klimaatneutraal opgevat: 
  - compact volume en luchtdicht bouwen;
  - goede isolatie van dak, muren, vloer en HR++ glas;
  - ventilatiesysteem met warmteterugwinning;
  - vloerverwarming op laag regime (warmtepomp);
  - eigen energieopwekking met zonnepanelen;
  - natuurlijk licht, reductie kunstlicht;
  - duurzame materiaalkeuze;
  - patio (noord-oost) werkt in de winter als koudebuffer, in de zomer als 

ruimte voor free-cooling.

Bij het kerkgebouw zijn de mogelijkheden beperkter maar de noden minder 
groot gezien hier geen continu gebruik doorgaat. Hier worden de energetische 
prestaties verhoogd door:
  - geëigend gebruik en de bewuste keuze om niet alles in de kerk onder te 

brengen;
  - isolatie onder de gerestaureerde dakkap en onder de vloerplaat;
  - energetisch, bewust gekozen verwarmingssysteem;
  - voorzetbeglazing bij de gerestaureerde vensters met enkel glas;
  - zonnepanelen op de niet-zichtbare dakvlakken.

3.  AANPAK INZAKE DUURZAAMHEID

de kerkruimte is energetisch minder 

geschikt voor permanent gebruik

de nieuwbouw is energetisch 

performant
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