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Karakter van de plek

Besloten vs. open
De klassieke gesloten geschiedenis van het begijnhof is gevormd binnen zijn besloten ommuring. De kwaliteit van verborgen dient behouden
te blijven. Toch was “het verborgene” zichtbaar
en verweven met de ruimtelijke structuur van de
stad. Zijn zichtbaarheid ontleende deze plek aan
de verdwenen kerk. Wij willen deze plek verborgen en zichtbaar maken.
Aansluiting stedelijk weefsel.
Hasselt bestaat uit zeer verschillende openbare
ruimtes. De stadsketting bestaat uit kleine pleinen, stadsstraten, de Singel en klassieke openbare gebouwen. Het begijnhof is een groene
uitzondering. Hoe behoudt het deze uitzondering
positie, maar gaat het wel deel uitmaken van de
stedelijke rizoom.

Aansluiting interieur.
Het interieur van de begijnenwoningen is
zorgvuldig vervlochten met de openbare ruimte.
De ruimtelijke ervaring is zo georganiseerd dat
het steeds een openbaarder karakter krijgt. Dit
verhaal begint in de hal van de woning, door de
entree deur, naar de begijntuin, door de begijnwoning poort naar het vroeger besloten Achterhof. Vervolgens binnen de muren van de kloostertuin door de hoofdpoort naar de openbare
Bonnenfantenstraat.
De poorten
De poorten en deuren articuleren overgangen
van openbaarheid. We brengen een hiërarchie
aan in de belangrijkheid en historische correctheid van de verschillende toegangen tot het
Begijnhof. We introduceren 2 nieuwe entrees,
waardoor we 4 entrees onderscheiden.

groene buitenplaats
toegangkelijk, laagdrempelig en vervlochten met het
stedelijk weefsel

•
•
•

•

De klassieke monumentale hoofdpoort die
de route naar de Zuivelmarkt ontsluit.
De entree onder Z33 door die aansluit met
de Paardsdemerstraat.
De nieuwe verbinding aan de Witte Nonnenstraat, die via het Jeneverplein een route
naar de Universiteit introduceert. We maken
een doorbraak op de plek waar de Demer
het hof binnenkwam.
Een nieuwe verbinding vanaf de Badderijstraat op de plek waar vroeger de Begijnen
toegang hadden tot hun hof.

De nieuwe verbindingen hebben geen directe
visuele relatie tot het hof. Een muur blokkeert het
zicht. Je arriveert eerst in een kamer die als tussen ruimte fungeert voordat je het hof betreed.
Dit om functioneel de route te openen, maar om
visuele beslotenheid te waarborgen.

Begijnhof
Besloten, introvert en beschermend
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Hortus Conclusus.
De Hortus Conclusus is omsloten. Het begijnhof is en omsloten terrein met een muur als
scheiding. De muur is zowel het verbindend als
scheidend typologisch middel. Het vormt de
basis van de typologie.
Pocketparks
De huidige tuin kende een aantal fysieke en
functionele scheidingen. Het heeft historisch
als 1 geheel gefunctioneerd, maar bestond
uit meerdere delen. Die verschilden in functie,
maar ook in openbaarheid. We brengen de
oude barrières niet terug, maar duiden wel dat
ze verschillend waren.
Wij maken 5 Pocketparken, ook bekend als
minipark of vest-pocket parken.
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Dit zijn stedelijke open ruimtes op de zeer
kleine schaal. Deze parken treden op als
verkleinde wijkparken, en proberen aan verschillende behoeften te voldoen. Functies
kunnen bestaan uit kleine evenementruimte,
speelgebieden voor kinderen, plekken om
te ontspannen of vrienden te ontmoeten,
lunchpauzes te nemen. etc. Ze kunnen een
toevluchtsoord van de drukte van het omringende stadsleven en bieden mogelijkheden
voor rust, concentratie en ontspanning. Omdat
de ruimte echter beperkt is en de gebruikersbehoeften divers zijn, variëren ze in gebruik
gedurende de dag.
We herintroduceren een vijftal intieme tuinen,
die aansluiten bij deze functionele geschiedenis, de ruimtelijke perceptie en bij het gebruik

van de meerdere doelgroepen.
• De oude moestuin.
• Het bleek veld.
• De tuin van Z33 ten noorden van de Demer.
• Het nieuwe Demer plein, tussen de ruïne en
de Demer.
• Achterhof, die aansluit bij de begijnwoningen.
De tuinen van de begijnhofwoningen vormen
weer een nieuw onderdeel in deze openbaarheid.
De vijfparken vormen samen wel 1 duidelijk
geheel. Dit gebeurt door de historische wanden
rondom, de beplantingsstrategie, de kerk ruïne,
de Demer en de routes die het hof doorkruizen.

Nieuwe verbindeningen
Op twee plekken, een keer aan de Badderijenstraat,
op de loactie waar vroeger een aparte inkom voor
de begijnen was voorzien, en een keer in de Witte
nonnenstraat, ter plaatse van het Jeneverplein, wordt
een extra doorgang gemaakt.
Hierdoor wordt het begijnhof steviger vervlochten in
het omliggende stedelijke weefsel. Functioneel is het
Begijnhof hierdoor uitnodigender en toegankelijker.
Om het typerend gesloten karakter van het Begijnhof
te behouden wordt achter de poort een losstaande
gesloten wand geplaatst. doordat de wand zich recht
achter de poort bevindt, blijft het Hof, visueel en
daarmee ruimtelijk even besloten.
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Publiek
Semi-Publiek
Privaat

Publieke factor

Publiek
Universiteits verblijven
Residentie verblijven
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Ruimtelijke drieledigheid
studielandschap 130m2

ontsluiting & sanitair

studielandschap 130m2

Programma
huis

huis

huis

huis

huis

Historische beleving

Hoewel de woningen gebouwd werden in 3 fasen, hebben
ze allen een homogene architectuurstijl en een zeer heldere ruimtelijke structuur: nl. de voor de streek typische
Maaslandse renaissancestijl.
Ruimtelijke drieledigheid
Elke woning heeft een voortuin met omringende tuinmuren
en een poort in kalksteen. Twee huizen deelden het gebruik van één waterput. Elke woning is opgebouwd uit een
centrale inkomhal met een trap en aan weerszijden van de
hal een kamer. Deze ruimtelijke typologie herhaalde zich
op de verdiepingen. Bij de verbouwingen werden er vaak
wijzigingen uitgevoerd aan deze woningtypologie: gangen,
trappen en binnenmuren werden weggehaald. Wij willen
deze ruimtelijke structuur omarmen, leidend maken en
weer versterken. De structuur moet zichtbaar zijn.

Programma.
De universiteit moet goed kunnen functioneren. De programma onderdelen verlangen koppelingen van ruimtes,
maar deze keuze van dit gebouw omarmt de keuze voor
een sequenties van verschillende op elkaar volgende
kleine interieurs.
Ruimtelijke beleving.
Wij kiezen ervoor om de structuur inzichtelijk te houden
door een aantal organiserende ingrepen. Maak altijd de
positie van de hal inzichtelijk. Dit kan door behoud van de
trap, herplaatsen van een nieuwe trap, maken van een
studie meubel, maken van een scheidingwand of verschil
in vloer patroon.De doorbraken door de muren hoeven niet
voor visueel lange lijnen te zorgen die door de structuur
heen gaan. Door een verhullende overgangen kunnen
ruimtes visueel gescheiden blijven , maar functioneel
verbonden. Als er een deur gemaakt wordt in de woning
scheidende ruimtes laten we zien in het detail dat de
muur het belangrijkste doorgaande element is.

Inspiratie voor de meubels, met
een rijke detailering, halen we uit
de klooster traditie. We kiezen
ervoor om te verwijzen naar
deze historische referenties en
bouwen voort op deze traditie
met onze ingrepen.

zolder verdieping

1ste verdieping, verkeersruimte met flexibele werkplekken

Begane grond verkeersruimte met flexibele werkplek studenten

Interieur gast professoren & internationale masters/phd verblijven

Om de ruimtelijke historische structuur te
waarborgen en ook de woningen in schaal en
daglicht te laten functioneren hebben we een
aantal ruimtelijke en programmatisch ingrepen
bedacht. De woningen verschillen van maat
tussen de 26-42 m2. We onderscheiden 4 typen
die allemaal uitgerust worden met een keuken,
pantry, badkamer. Op de begane grond kunnen
de woningen achter de trap langs verbonden
worden als de trap dat toelaat. De woningen op
de verdieping koppelen we met een eigen trap
tussen de eerste en tweede verdieping om geen
grote openingen in het dak te hoeven maken. Wij
vinden het dakaanzicht cruciaal en maken liever
een kleine vide in de verdiepingsvloer om een
verbinding te maken met het bovenliggende slaap
vertrek. We plaatsen enkel kleine dakkapel zoals
die er ook in een eerdere fase gezeten hebben.

2de verdieping

We verwijzen met onze interieurs naar de
kloostertraditie.
1ste verdieping

Begane grond
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Ruimtelijke drieledigheid
woning 42m2

trap

woning 42m2

woning 30m2 trap

woning 30m2

Programma 1+2
woning 26m2

trap

woning 29m2

woning 41m2

Programma BG
huis
historische beleving

huis

1ste verdieping, residentie verblijven gast professoren en internationale master/phd’s met slaapkamer op zolderverdieping

Begane grond, residentie verblijven gast professoren en internationale masters/phd’s

inverse ruimte van kerk, openlucht kerk

De historische begijnhof kerk

typerende bebouwing die
kerk omringt

kerk vloeren vervaardigd uit
grafstenen

De oude kerk als Leegte
Zonder te vervallen in nostalgie en de oude kerk weer op te
bouwen, wordt de ruimtelijke beleving van de kerk weer tot
leven gewekt, zonder de plaats van de oude kerk zelf te bebouden.
Net als vroeger toen in de buiten hoeken van kerken gebouwtjes tegen de kerk aangebouwd werden. Door op een zelfde
manier nieuwbouw rondom de kerk te realiseren wordt het
interieur van de kerk, hoewel in feite deze zelf afwezig is opnieuwe voelbaar.
De inverse luchtkerk, vormd een prachtig sacraal plein. Dat
behalve dat het eer doet aan de rijke geschiedenis van de plek
ruimte zal kunnen bieden aan bijzondere plechtigheden en
festiviteiten voor alle Hasselaren.

Sir John Soane, Ruine, Bank of London

Interieur nieuwbouw, Multifunctionele ruimte stadslab

patronen geinspireerd op orginiele betegeling in begijnhofhuizen

Licht sober doelmatig interieur

De nieuwbouw, “de Ruine”
De nieuwbouw is geinspireerd op de historische gewoonte
bebouwing tegen de kerk aan te bouwen.
Nu de kerk zelf verdwenen is, wordt de nieuwbouw het middel
waardoor de ruimtelijke beleving van de gesneuvelde kerk weer
zichtbaar wordt.
Het interieur zelf is rijk, maar sober. Rijk in patronen en details,
sober in kleur en ruimtelijke vormen. Mooi genoeg om op deze
plek de herrinering van de kerk tot leven te brenge, en sober
genoeg om voldoende focus te behouden op de historische
restanten van de kerk, de buitenruimten en de begijnhofhuizen.
architectuur referenties nieuwbouw

gedecoreerde interieur wanden

De bleekvelden

4.
1. De bleekvelden

3.

Sneeuwklokjes

1.
2.

Historische moestuinen

2. De moestuinen
Siertuinen, Refereerend aan moestuinen

betrating voor de begijnhoftuintjes

3. Universiteitsplein
verschillende soorten bestrating

waterobject dat refereerd aan de nieuwe Deemer

4. Nieuwe Deemerplein
losse stoeltjes, park luxembourgh
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Landschappelijk ontwerp
Na binnenkomst door het poortgebouw centrale
monumentale as, die recht Die loodrecht op de kerk uit
komt. Aan beide zijden van de as, volle groene velden.
Groene velden
Veld 1. Is een ode aan de historische bleekvelden.
Begijnhoven, zo ook deze te Hasselt, vestigden zich
altijd naast een rivier. Om een inkomen te vergaren
bleekte de begijnen wol en katoen in de rivier, waarna
de doeken vervolgens in de bleekvelden in het gras te
brogen werd gelegt.
De Sneeuwklokjes, die in het voorjaar hun bloei periode
beleven, zullen ieder jaar rond pasen een eerbetoon
aan dit historische gebruik brengen.
Veld 2. Symboliseerd met beplanting in horizontale
kleurige banen, de moestuin op de plek waar vroeger
de begijnen hun eigen groentes verbouwden.
Stedelijke pleinen
Rondom de oude kerk ruine is het terrein steenachtiger
en wordt twee soorten pleinen gevormd.
Over het gehele terrein zijn losse stoeltjes naar het idee
van park luxembourgh te vinden, zodat de verschillende
gebruikers zelf aan de hand van verschillende
gelegendheden, verschillende formaties kan vormen.
Plein 3. is het plein dat zich voor de twee hoofd entree’s
van de master architectuur afdeling van universiteit
Hasselt bevindt. Dit is een rustig, stedelijk plein.
De patronen in de verschillende soorten bestrating
is geinspireerd in de patronen die zich nu langs de
rand van het plein bevinden bij de toegangen van de
begijnhuis voortuintjes.
Plein 4. Is het plein met daaraan het waterobject dat
de Nieuwe Deemer symboliseerd. Dit is het plein met
het meest uitnodigende karakter, door de positie op
de doorloop langs de assen die de nieuwe poorten
voorzien, maar ook omdat in de nieuwbouw, ten westen
van de “kerk” hier de meest publieke functies van het
het stadslab gevestigd zijn.
Tussen deze twee pleinen in bevindt zich de leegte
waar zich vroeger de Begijnhofkerk bevond.

De nieuwe Deemer

De Deemer

waterobject Artis Plein

De herinnering aan de Demer
Op de plek waar ooit zichtbaar de nieuwe demer stroomde,
Stellen we een water object voor. Een object dat aangenaam is
om naar te kijken, en het binnen gebied van aangenaam geluid
van stromend water voorziet.
Gezien de beperkte aantal groenplaatsen in de binnenstad,
is dit object in beschermde groene omgeving een uitermate
aantrekkelijk bestemking voor jonge stadse gezinnen.
Het nodigd de kinderen met verschillende stromingen, fontijntjes en stoomblazers uit om in te spelen en te beklimmen.
Een speelobject als herinnering aan de plek waar de demer
vroeger liep.

waterobject dak, Nemo

Programma

Gastenverblijven gast professoren en internationale masters en phd’s
Verkeersruimte
Master studio’s, onderzoekslab werkplaats
Auditorium
Stadslabo
nader te bepalen multifunctionele ruimte
sanitaire ruimten

Erfgoedwaardeschaal

0.17

0.16

Erfgoedwaardering
ErfgoedwaarderAan de buitenzijde is het begijnhof zeer goed bewaard gebleven. De gevels zijn nagenoeg ongewijzigd
en ook de begijnhoftuin is nog steeds intact. Het interieur onderging grote veranderingen Bij enkele huizen is de originele
indeling behouden, maar de meeste interieurs werden grondig aangepakt.

0.18

Restauratie
Behoud en herwaardering staan voorop bij het concept voor de nieuwe herbestemming van het begijnhof. De begijnhofhuizen ondergingen reeds veel aanpassingen; wat nog authentiek aanwezig is dient gekoesterd – sommige trappen,
vloeren schouwen en spanten -, interessante bouwsporen van latere aanpassingen worden bewaard – buitenschrijnwerk,
vloeren en troggewelfjes,...- en nieuwe ingrepen in de huisje gebeuren zorgvuldig, eenvoudig en in de lijn van het bestaande.

Eerste verdieping
poortgebouw

Een paar kleine ingrepen aan het exterieur versterken de identiteit en de beeldkwaliteit van het begijnhof: zo wordt het
dak vernieuwd met beter passende
dakpannen en worden later gemaakte openingen aan de straatzijde dichtgemaakt
GSPublisherVersion 0.0.100.100
om het gesloten karakter te herstellen.
Exterieur
•
Daken: Demonteren bestaande dakbedekking t/m tengellatten (behoud van bebordingsplanken), Heropbouwen cf.
sarkingprincipe: bovenop bebordingsplanken nieuwe opbouw (van binnen naar buiten): Dampscherm , Isolatie in
PIR platen,Onderdakfolie,Tengellatten, Panlatten en nieuwe dakpannen type vieilli, integratie dakkapellen
•
Gevels: Maximaal behoud - minimale restauratie van parement: Lokaal herstel van voegwerk en beschadigde baksteen, natuursteen (schade is momenteel beperkt), Lokaal reinigen (enkel de onderste zone van de buitenzijde van
het begijnhof zijn sterk vervuild en zullen gereinigd worden).
•
Buitenschrijnwerk: Maximaal behoud dmv restauratie bestaande buitenschrijnwerk, Herstel van aangetaste en
ontbrekende elementen waar noodzakelijk, Optioneel: (plaatsen van achterzetbeglazing ter verbetering van het
thermisch comfort)
Interieur
•
Vloeren begane grond: Maximaal behoud van het waardevolle, aanvullen met tegels waar noodzakelijk,Optioneel:
demonteren van vloertegels met recupatie van tegels ifv inbrengen technieken, herplaatsen van gedemonteerde
vloertegels
•

Vloeren verdiepingen: Maximaal behoud van het waardevolle, aanvullen met plankenvloeren waar noodzakelijk.

•

Wanden: Te onderzoeken: opstijgend vocht? Optioneel: injectie tegen opstijgend vocht. Verwijderen van recente
plaatmaterialen tegen de wanden, recentere lambriseringen, Herstel van bestaand bewaard kalkpleisterwerk / aanvullen met kalkpleisterwerk, Verwijderen van recent gipspleisterwerk en hernemen van deze wanden met kalkpleisterwerk (natuurlijk hydraulische kalk), Terugbrengen van wanden ifv terugkeren naar de historische indeling van de
woningen.

•

Binnenschrijnwerk: Herstel van bewaarde houten alkoven, Herstel van waardevolle houten trappen,

•

Schouwen: Behoud en herstel van historische schouwen
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Plattegrond Begane grond
Begijnhofhuizen
Gastenverblijven 135 m2
0.1 Gastenverblijf 1 - 27 m²
0.2 Gastenverblijf 2 - 27 m²
0.3 Gastenverblijf 3 - 40 m2
0.4 Gastenverblijf 4 - 41 m2
Universiteit
512 m2
0.5 Les- en werkplek voor studenten 1 - 23 m2
0.6 Leesruimte 1 - 19 m2
0.7 Toiletten m/v 1 - 4 m2
0.7 Toiletten m/v 2 - 2 m2
0.7 Toiletten m/v 3 - 2 m2
0.8 Werkplaats plotter/printer - 115 m2
0.9 Leesruimte 2 - 15 m2
0.10 Les- en werkplek voor studenten 2 - 21 m2
0.11 Masterstudios architectuur 1 - 133 m2
0.12 Leesruimte 3 - 28 m2
0.13 Leesruimte 4 - 12 m2
0.14 Masterstudios architectuur 2 - 117 m2
0.15 Opslagruimte 1 - 10 m2
0.15 Opslagruimte 2 - 11 m2

Nieuwbouw
355 m2
0.16 Stadslabo + multifunctionele ruimte 1 - 104 m2
0.17 Auditorium 65 plaatsen - 102 m2
0.18 Stadslabo + multifunctionele ruimte 2 - 82 m2
0.19 Leesruimte 4 - 38 m2
0.20 Vergaderruimte - 29 m2
Poortgebouw
110 m2
0.21 Keuken ruimte - 16 m2
0.22 kleine zaal 1 - 22 m2
0.23 kleine zaal 2 - 44 m2
0.24 Garderbe en toilet 1 - 14 m2
0.24 Garderbe en toilet 2 - 14 m2
1ste verdieping
Poortgebouw
130 m2
1.16 kleine zaal 3 - 20 m2
1.17 grote zaal 1 - 44 m2
1.18 grote zaal 2 - 66 m2

Nader te specificeren Multifunctionele ruimte poortgebouw

Poortgebouw
Restauratie
Voor het poortgebouw wordt enkel voorzien in een structurele algehele restauratie: vernieuwen daken, herstel en
hervoegen gevels, herstel en versteviging van vloerstructuren om nieuwe functies te kunnen opnemen. We willen
geen dakramen toevoegen.
Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur van de poort die het gebouw op de
begane grond in tweeën deelt zorgt dat de kleinere ruimtes
op de begane grond liggen. We houden daar de ruimtelijke structuur intact met de bestaande trappenhuizen. Op
de verdieping willen we de ruimtes aan elkaar koppelen
en een overmaat realiseren. Daarom halen we de tweede
verdiepingsvloer weg bij de renovatie om een manifeste

Doorsnede Poortgebouw

Doorsnede Witte Nonnenstraat

ruimte te maken die grenst aan de openbaarste en monumentaalste entree van het gebied.
Programmatische invulling
We veronderstellen hier een zeer flexibele programmatische invulling dat ook impliceert dat er naast kleinere
ruimtes ook een ruimte met een grotere maat nodig is.
Verschillende doelgroepen met verschillende maten moet
dit gebouw gaan faciliteren.
Constructieve structuur
De houten constructie van het dak willen we leidend
maken voor de ruimtelijke beleving van de bovengelegen
ruimte. We willen we de oorspronkelijke ruimtelijk scheiding inzichtelijk maken door interieur oplossingen.
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Tweede verdieping

Eerste verdieping

Eerste verdieping
Begijnhofhuizen

Tweede verdieping
Begijnhofhuizen

Gastenverblijven
189 m2
1.1 Gastenverblijf 5 - 38 m²
1.2 Gastenverblijf 6 - 39 m²
1.3 Gastenverblijf 7 - 28 m2
1.4 Gastenverblijf 8 - 27 m2
1.5 Gastenverblijf 9 - 29 m2
1.6 Gastenverblijf 10 - 28 m2

Gastenverblijven
2.1 Gastenverblijf 5
2.2 Gastenverblijf 6
2.3 Gastenverblijf 7
2.4 Gastenverblijf 8
2.5 Gastenverblijf 9
2.6 Gastenverblijf 10

Universiteit
537 m2
1.7 Les- en werkplek voor studenten 3 - 22 m2
1.8 Les- en werkplek voor studenten 4 - 27 m2
1.9 Masterstudios internationale masters - 135 m2
1.10 Les- en werkplek voor studenten 5 - 22 m2
1.11 Docentenruimte - 56 m2
1.12 Masterstudios architectuur 4 - 110 m2
1.13 Masterstudios architectuur 3 - 29 m2
1.14 Leesruimte 5 - 14 m2
1.15 Masterstudios architectuur 5 - 122 m2

Universiteit
395 m2
2.7 Onderzoekslab architectuur 1 - 17 m2
2.8 Onderzoekslab architectuur 2 - 16 m2
2.9 Onderzoekslab architectuur 3 - 40 m2
2.10 Onderzoekslab architectuur 4 - 41 m2
2.11 Onderzoekslab architectuur 5 - 17 m2
2.12 Onderzoekslab architectuur 6 - 14 m2
2.13 Opslagruimte 1 - 27 m2
2.14 Opslagruimte 2 - 12 m2
2.15 Masterstudios interieur 1 - 43 m2
2.16 Masterstudios interieur 2 - 41 m2
2.17 Masterstudios interieur 3 - 23 m2
2.18 Masterstudios interieur 4 - 12 m2
totaal 2363 m2
2.19 Masterstudios interieur 5 - 47 m2
2.20 Masterstudios interieur 6 - 45 m2

