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De Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk maakt al sinds mensenheugenis deel 
uit van Anzegem en zal na de verbouwing nog voor de komende decennia het 
kloppend hart blijven van de gemeente. 

We voorzien een gebouw dat de lokale gemeenschap zich met fierheid eigen 
kan maken door de grote diversiteit en opportuniteiten van het programma. 
De impact en de reikwijdte van onder andere de sociaal-culturele activiteiten 
zal de gemeentegrenzen overstijgen en verbindend werken naar naburige 
gemeenten en steden. 

Het ontwerp slaagt er in om de uniforme uitstraling van de originele kerk te 
vrijwaren en als een meerwaarde in te zetten voor de nieuwe kerk én voor 
het gemeentehuis. Zowel de Kerk als het gemeentebestuur wensen een plek 
te creëren voor de gemeenschap. Een plek waar de burger trots op kan zijn en 
zich nauw bij betrokken voelt. Een plek voor ontmoeting.

Het historische kader van de kerk zorgt er voor dat bij beide programma’s 
een synergie ontstaat met de nieuwe invulling. Het liturgische luik krijgt een 
verjongingskuur aan de hand  van een nieuw interieur dat een meervoudig 
gebruik toelaat. De representatieve ruimtes van de gemeente krijgen een 
modern, transparant front-office die zijn legitimiteit en verankering in de 
omgeving haalt uit de historische schil, en een prominente rol kan innemen. 

De huidige parkeerplaatsen maken plaats voor een publiek centraal plein in het 
centrum van Anzegem. De kerk krijgt een nieuwe belangrijke toegang op dit 
plein : een sobere hedendaagse stalen poort onder het tweede raam van het 
schip, een sobere boog met dubbele deur met in 1 van de twee deurvleugels 
een kleinere deur met rondboog. De gedenksteen die hiervoor moet wijken 
wordt naast de entree in de zijwand van de kerk teruggeplaatst. Het stedelijke 
plein loopt door onder een luifel die de huidige gemeentediensten verbindt 
met het nieuwe profane deel. Onder deze luifel nodigt een subtiele inkom uit 
om in de inkomhal van het profane gedeelte te bezoeken. 

LITURGISCH EN PROFAAN
Een smalle dienstenzone vormt een fysieke en geluidsisolerende scheiding 
tussen  het  profaan gedeelte van het liturgisch gedeelte. Deze scheiding 
laat toe dat beide functies in volledige autonomie kunnen werken. De buffer 
biedt voor  beide zijden onderdak aan enkele noodzakelijke functies, die 
de vrije ruimte ontlasten en ondersteunen en biedt tevens toegang tot de 
ondergrondse verdieping. De smalle buffer laat toe de overige ruimten met 
een maximale openheid te ervaren. De wanden van de kerk, getekend door de 
brand, zijn uitzonderlijk karaktervol. Die wanden zijn dan ook beeldbepalend 
in ons ontwerp. De kerkmuren worden in hun karakter bestendigd en 
gefixeerd. Er wordt nagegaan waar het metselwerk dient versterkt te worden. 
Loshangende delen worden verwijderd. We kiezen er bewust voor om de 
oude opdeling van de kerk niet als een dwangmatig gegeven voor het nieuwe 
ontwerp te beschouwen. De beschadigde zuilen maken plaats voor een 
nieuwe luchtiger en meer hedendaagse structuur die meer vrijheid geeft in 

het gebruik. De nieuwe structuur houdt rekening met de functionele inrichting 
en de driedeling in het dak. Voor het nieuwe ontwerp inspireren we ons op de 
symmetrische opbouw van kerken. Een deel van de onderdelen van de zuilen 
kunnen dienst doen als zitbanken op het marktplein voor de kerk. 

In de Sint-Jan de Doper en Sint-Eligiuskerk is het licht een viering van het 
leven. We maken een extra verdieping met een centrale hexagoonvormige 
opening waardoor het licht tot beneden kan vallen. In het profane gedeelte 
komt een gelijkaardige figuur terug om de gewenste functies te huisvesten. 
Door het nieuwe ontwerp te onttrekken aan de buitenwanden dragen we 
sterk bij aan het realiseren van een energiezuinig en milieubewust gebouw. 
De luifel die de verbinding vormt tussen het frontoffice en het backoffice zorgt 
voor een publieke ontvangstruimte tussen de twee gebouwen. Om de luifel 
luchtig en subtiel te houden wordt het losgehouden van de kerk. Een centraal 
hexagoon laat het licht tot op het plein vallen. De luifel in polybeton zakt in 
het midden iets naar beneden. Tijdens regen creëert dit een regengordijn dat 
het hexagoon extra waarneembaar maakt. Ook met de luifel beogen we een 
multifunctionele invulling. De luifel en het onderliggende pleintje kan dienst 
doen voor de gehuwden en familie; ter ontspanning van de gemeenteraad; 
maar ook als open lucht theater.

ONDERGRONDSE VERDIEPING
De ondergrondse verdieping is inzetbaar voor technische ruimten, sanitair 
en voor berging naar believen. Het sanitair kan volgens de wensen van de 
opdrachtgevers gemeenschappelijk gebruikt worden of gescheiden voorzien 
worden. Een (goederen)lift verbindt zowel de kerk als de gemeentelijke 
voorzieningen met de verschillende bouwlagen. Ook hier kan, indien gewenst, 
gekozen worden voor gescheiden liften. Een ontsluiting via verschillende 
sassen maakt toegang en doorgangscontrole mogelijk. We stellen voor om 
de dikke kelderwanden (min 30cm) in waterdichte beton te isoleren met erop 
verkleefde XPS platen met pleisterwerk. Samen met een noppenfolie onder 
de vloeropbouw zorgt dit voor een ontdubbelde vochtwerende constructie. 
Uiteraard wordt ook de ondergrondse verdieping voldoende mechanisch 
geventileerd.

Archeologisch onderzoek (binnen een beschermd monument) is nodig.  Een 
scan van de vloer zal een eerste idee geven van de ondergrond. Na navraag 
bij een gespecialiseerde aannemer blijkt dat een normale uitgraving de 
kelder (zonder onderzoek naar skeletten) +-30 werkdagen in beslag neemt. 
Deze uitgraving is 60% gesubsidieerd.  De uitgravingen zijn een uitgelezen 
kans om de geschiedenis van de kerk verder uit te diepen. Misschien kan 
het participatieve draagplatform van dit project van twee ambitieuze 
opdrachtgevers versterkt worden door rondleidingen te organiseren bij het 
uitgraven. Er kan ook gekozen worden om een permanente expositie in de 
kerk of gemeentehuis te huisvesten naargelang de archeologische vondsten. 
Rekening houdend met de bovengrondse ruimtelijke en functionele voordelen 
die de uitgraving biedt lijkt ons de keuze te verantwoorden. Uiteraard gaan wij 
hier graag in dialoog over met de opdrachtgever.

VISIE EN CONCEPT
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1. Opgave: liturgisch en profaan in één kerk  

2. Visie: scheiding liturgisch en profaan en 
verbinden van het  backoffice en frontoffice. 

3. Concept: Een smalle buffer en hexagoonvormige 
structuur creëert maximale openheid en lichttoetreding
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4. Ontwerp: gelijkvloers van de liturgische ruimte 
en de representatieve ruimtes van de gemeente.
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In de liturgische ruimte ontvangt een uitnodigende inkomzone de bezoeker. 
Ze doet dienst als ontvangstruimte voor de begroeting van de gelovigen, 
familie van overledenen of getrouwden en voor de gemeenschapsvormende 
samenkomst na de liturgie. De afsluitbare inkom (fysieke scheiding, niet 
volledig visueel gescheiden) laat toe de stille kapel in het hoofdkoor 
onafhankelijk van de centrale ruimte te betreden. In de stille kapel is er plaats 
voor 66 personen. De kapel kan dagelijks toegankelijk zijn. Fijn gedetailleerde  
beglaasde wanden en deuren zorgen voor energetische compartimentering 
van de stille kapel, zonder visuele scheiding. Voor de doopvieringen kunnen 
familie en genodigden zich scharen rond de verplaatsbare doopvont onder 
de koepel van de toren. Een rondlopend oksaal biedt plaats aan het orgel 
en het koor en verrijkt de kerk met diverse multifunctionele invullingen. 
De gelovigen kunnen op het oksaal plaats nemen bij grotere vieringen. Het  
kan ook extra toeschouwers toelaten een klassiek concert te volgen. Er kan 
een tijdelijke en permanente tentoonstelling plaatsvinden. In de schema’s 
wordt het duidelijk dat verschillende opstellingen mogelijk zijn: gaande van 

een meer ellipsvormige opstelling bij misvieringen tot een concertopstelling. 
De verdiepingsvloer integreert de nodige uitrusting (multimedia, boxen, 
ingebouwd projectiescherm, belichting,…) voor de misvieringen. Geïnspireerd 
op de symmetrische opbouw van de kerk is er een hexagoonvormige opening 
in het doksaal gemaakt gebaseerd op de kruising van de drie traveeën. De 
opening brengt het beheerste licht tot in het midden van de kerk. 

MATERIALISERING
De glasramen van het kerkgebouw worden op een hedendaagse manier 
ingevuld samen met atelier Mestdagh. Het nieuwe dak is een abstractie van 
de oorspronkelijke hellende daken van de hallenkerk. Het licht valt mystiek 
binnen langsheen de vieringtoren door een uitsnijding in het middelste dak ter 
plaatse van de ontmoeting met de vieringtoren. De uitsnijding wordt zeer fijn 
gedetailleerd zodat er nauwelijks enig glasprofiel te zien is. De opening maakt 
de geleding boven het dak en de littekens van de verschillende voormalige 
dakconstructies zichtbaar. 

De karaktervolle oude muren aan de noord -en zuidzijde van de kerk vormen 
een stille getuige van het verleden en zijn beeldbepalend in de ruimte.
De symmetrische evenknie van de inkom biedt plaats aan een apart 
multifunctioneel vergaderlokaal. Vlakbij dit lokaal is een kitchenette in de 
dienstenzone voorzien en een kleine berging. De overige berging bevindt zich 
in de ondergrondse verdieping.
De ingrepen veranderen de eenzijdige gerichtheid van de oorspronkelijke 
hallenkerk in een tweezijdig gerichte ruimte. De inponsing met rondboog 
van het orgel in de buffer benadrukt de oude as van de kerk en vormt een 
antwoord op de boog van de toren. 
Een ontdubbelde wand(20cm beton-10cm minerale wol-15cm silicaatsteen) 
zorgt voor een geluidsisolerende scheiding tussen de liturgische en profane 
ruimten. De dienstenzone biedt ondersteunende functies, zoals een 
keukenruimte, berging, de lift en de toegang tot de ondergrondse verdieping. 
De nieuwe wand en de nieuwe betonstructuur wordt in situ gegoten met het 
reliëf van een plankenbekisting (houtnerven zichtbaar in de beton). De daken 

DE LITURGISCHE RUIMTE

Misviering met verplaatsbaar altaar en lezenaar. 220 personen.

Alternatieve opstelling misviering. 216 personen.

Koor en orgel op het oksaal. 25 personen.

Stille kapel. 66 personen.

Doopvont. 50 personen.

Catechese. 12 personen.
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en de rondgang kunnen opgebouwd zijn uit houten metsawood ripa panelen 
met akoestisch oppervlak of uit CLT panelen met isolatie. Ook de inkom en 
het multifunctioneel lokaal zijn in hout. De vloeren en daken worden degelijk 
geïsoleerd. De centrale kerkruimte wordt verwarmd met luchtkanalen (in 
plenum) onder de kerkvloer die de warme lucht tussen de gelovigen de ruimte 
inbrengt en dan boven in de ruimte terug ontnomen wordt. 
Uiteraard wordt alles voorzien volgens de geldende brandpreventie 
voorschriften. Bij verdere uitwerking zal dit nog dieper uitgespit worden en 
wordt er overlegd met de brandweerpreventiedienst. De kerk wordt gezien 
als 1 compartiment, incl gelijkvloers en bovenverdieping. Vermoedelijk is er 
een tweede vluchtmogelijkheid nodig via het profaan gedeelte of via een 
rechtstreekse nieuwe opening in de kerk met bakstenen deuren. Dit is te 
bespreken met de brandweer. 
De Sint-Jan de Doper en Sint-Eligiuskerk wordt een hedendaagse liturgische 
ruimte met een sterke identiteit waar plaats is voor bezinning en 
nevenactiviteiten. 

Isometrie van het oksaal.

Zicht op de liturgische ruimte met het omliggende oksaal.

Zicht op de liturgische ruimte vanop het oksaal.
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Trouwdienst. 208 personen.

Rijkelijk bijgewoonde trouwdienst. 
50 rechtstaande en 66 zittende personen op het oksaal.

(Klassiek) concert. 225 personen.

Extra publiek op het oksaal. 86 personen.

Verhalend pad. 
Permanente tentoonstelling met o.a. vitrinekasten ter herdenking van de brand.

Tentoonstelling.
Tijdelijke opstelling met verplaatsbare wanden.

GELUIDSISOLATIE TUSSEN HET PROFAAN EN HET LITURGISCH GEDEELTE
Om beide delen afzonderlijk en gelijktijdig te kunnen gebruiken is een goede 
luchtgeluidisolatie noodzakelijk. Het ontwerp voorziet een dubbele wand 
tussen beide delen bestaande uit 20 cm gewapend beton, een spouw van 
10 cm, gevuld met 10 cm minerale wol en een wanduit 15 cm kalkzandsteen. 
Dergelijke opbouw behaalt voldoende hoge luchtgeluidisolatie om in het 
liturgisch gedeelte een klassiek concert te organiseren tot een maximaal 
geluidsniveau van 85 dBA, zonder de medewerkers in het profaan gedeelte 
overmatig te hinderen. Anderzijds kunnen ook gemeenteraden en 
vergaderingen gelijktijdig plaatsvinden met liturgische diensten. Door de 
dubbele wandopbouw zullen contact- en luchtgeluiden door oa. de lift en 
technieken niet overmatig doordringen tot in het religieus gedeelte.

NAGALMTIJD IN HET LITURGISCH GEDEELTE
Het plafond van het liturgisch gedeelte kunnen uitgevoerd worden  in prefab 
dakelementen van het type MetsaWood – Kerta Ripa Sonanas of equivalent. 
Deze dakelementen zijn aan de onderzijde afgewerkt met een geperforeerde 
plaat die een geluidsabsorberende functie heeft, hetgeen het akoestische 
klimaat in het liturgische gedeelte gunstig beïnvloedt: de nagalmtijd werd 
berekend op 2 seconden. Dit wordt beschouwd als een voldoende akoestisch 
klimaat voor klassieke concerten en een gangbaar akoestisch klimaat voor 
liturgische diensten.

Kolumba Museum, Keulen. 
Peter Zumthor.

Concertgebouw, Brugge. Robbrecht & Daem architecten.

Neues Museum, Berlijn.
David Chipperfield.

Basiliek v.d. 
Aankondiging, Nazareth.

Giovanni Muzio.

NOTA VAN AKOESTISCH ADVISEUR
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Eerste verdieping van de liturgische ruimte

Gelijkvloers van de liturgische ruimte
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De bezoeker wordt uitgenodigd door de luifel tussen de kerk en het huidige 
gemeentehuis. Een duidelijk zichtbare, maar subtiele inkom centraal in de 
westelijke kopgevel van de kerk ontsluit de inkomhal van het frontoffice. In 
de ontvangstruimte vindt de bezoeker een onthaal die doorverwijst naar de 
juiste dienst. Er zijn zitmogelijkheden om te wachten met mogelijkheden 
om te werken en in te pluggen op het netwerk. Ook is er een kinderhoek 
en flyerstand.  Twee afsluitbare vergaderzalen bieden plaats aan zes en acht 
personen. Hier kunnen informele overlegmomenten plaatsvinden. Centraal in 
de ruimte is een toegang tot het sanitair, de technische ruimten en berging in 
de ondergrondse verdieping. De lift is toegankelijk via een sas. Deze is gedeeld, 
maar kan, indien gewenst, ook afzonderlijk voorzien worden. Het uitrusten 
van de inkomhal met een mini-keukenuitrusting maakt de inkomzone flexibel 
inzetbaar. Deze kan, indien gewenst, verhuurd worden aan verenigingen of 
festiviteiten (recepties , lezingen, bijeenkomsten,…). Zo kan het ontwerp een 
maximale publieke return brengen bij de bevolking. Een omsloten trap vormt 
een tweede toegang tot de verdiepingen en is tevens een tweede vluchtweg 
van de bovengelegen verdiepingen. 

LICHT EN RUIMTE DOOR VIDES
De gelijkvloerse verdieping neemt bewust afstand van de buitenwanden 
doormiddel van beglaasde wanden. Zo vormen de karaktervolle getekende 
muren een in het oog springende omkadering van de ruimte. Door het 
terugtrekken van de wanden waaiert het licht tot op de onderste verdieping. 
De driehoekige vide aan de noordzijde is een niet geklimatiseerde en niet 
geïsoleerde binnenruimte. De driehoekige vide aan de zuidzijde is door de 
dakopening een buitenruimte en brengt het landschap tot binnen in het 
kerkgebouw. Een boom en beplanting geven de ruimtes op alle verdiepingen 
een fijne uitstraling. De teruggetrokken wanden creëeren licht en een 

DE REPRESENTATIEVE RUIMTES 
VAN DE GEMEENTE

OostCampus, Oostkamp. Carlos Arroya.Isometrie van de opbouw van de 
representatieve ruimten van de gemeente

Noa architecten, stadhuis KortrijkVergader- en werkplekken gemeentehuis Utrecht.

0           1           2                                    5m
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verhoogde ruimtelijkheid op de verdiepingen. Ook biedt het voordelen 
voor het goed isoleren van de ruimten. Er is de nodige aandacht voor het 
voorkomen van koudebruggen. De driehoekige vides helpen het gebouw op 
een natuurlijke manier te klimatiseren. In de zuidelijk gelegen vide wordt lucht 
aan de onderzijde van de vide aangezogen (frisser in de zomer, warmer in 
de winter). De noordelijke vide aan de andere zijde vormt een warmtebuffer. 
Nachtventilatie via de vides koelen het gebouw tijdens de nacht.

Ook in het profane deel bepaalt de ter plaatse gestorte betonnen kruisvormige 
structuur (houten plankenbekisting) de ruimte. Wit geverfde Heraklytplaten 
op het plafond zorgen voor een geschikte akoestiek. De structuur wordt 
doorgetrokken tot op de bovenste verdieping en gaat de dialoog aan met de 
oude muren van de kerk. De vloerbekleding op het gelijkvloers en de eerste 
verdieping kan worden bekleed met een houten plankenvloer of terrazovloer 
en de burelen kunnen worden bekleed met een gietvloer. 

PROGRAMMA
Een sculpturale trap leidt naar de trouwzaal en raadszaal op de eerste 
verdieping. De multifunctionele zaal kan in zijn geheel gebruikt worden, 
maar is ook opdeelbaar door een geluidsisolerende schuifwand (fysieke en 
thermische compartimentering). De zuidelijk gelegen vergaderruimte kan 
zowel betrokken worden bij de zaal als apart gebruikt worden. Een keuken 
verzorgt de nodige catering van de trouwzaal en de raadszaal. Het dak van 
de luifel biedt een terras aan de feestvierende en gehuwden of aan de 

leden van de gemeenteraad. Na het huwen kan er bij mooi weer een glas 
gedronken worden. Ook deze multifunctionele zaal kan verhuurd worden aan 
de bewoners van Anzegem en omstreken. 

De tweede en derde verdieping huisvest een hedendaagse kantoorruimte: 
een opdeelbare grote vergaderzaal, een landschapskantoor, een copycorner, 
een keuken, een eethoek, een telefoonhoek, een bergruimte en  al dan niet 
afzonderlijke burelen op de derde verdieping. Het afsnijden van het dak zorgt 
voor de nodige verlichting. Een buitenterras geeft een fenomenaal zicht op 
het omringende feeërieke landschap. Het dak steekt iets verder door dan de 
beglazing en vormt zo een natuurlijke zonwering. De enkele glasvlakken op 
de zon worden voldoende zonwerend voorzien. Een tweede terras brengt 
natuurlijk licht aan de andere zijde van het kantoor en in de noordelijk 
gelegen vide. Hier is de insnijding in het dak bescheidener. De inrichting van 
de kantoorruimte is flexibel en aanpasbaar opgevat rekening houdend met 
veranderende noden en wensen van een kantoorruimte in de tijd. De invulling 
(zoals ook alle andere zaken) dient uiteraard nog zeer goed doorgesproken 
met de opdrachtgever. 
Op elk niveau zijn er twee vluchtmogelijkheden. Uiteraard zal bij 
verdere uitwerking van het ontwerp alles uitgevoerd worden volgens 
de brandvoorschriften en in overleg met de brandweerpreventiedienst. 
Vermoedelijk is er een tweede vluchtmogelijkheid nodig via het profaan 
gedeelte of via een rechtstreekse nieuwe opening in de kerk met bakstenen 
deuren. Dit is te bespreken met de brandweer. 

0           1           2                                    5m
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College 30 personen

Gedeeld gebruik

Receptie 200 personen
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GELUIDSISOLATIE IN HET PROFAAN GEDEELTE
De voorziene vloeropbouw in gewapend beton met een zwevende dekvloer 
kan in de verticale richting voldoen aan de prestatie-eisen, zoals beschreven in 
de norm NBN EN S01-400 (1977) die van toepassing is op kantoorgebouwen. 
Om de criteria aan de luchtgeluidisolatie in de horizontale richting te 
behalen, zullen in het uitvoeringsontwerp akoestische prestatie-eisen aan de 
verschillende wanden worden opgelegd.

NAGALMTIJD IN HET PROFAAN GEDEELTE
Het wedstrijdontwerp voorziet om het plafond in het profaan gedeelte uit 
te voeren met houtwolcementplaten. Indien 80% van het plafondoppervlak 
afgewerkt wordt met deze platen, wordt een nagalmtijd van 1 seconde 
behaald in de verschillende ruimtes.
Dit is conform de recentste norm NBN S01-400-2 (2012) die eveneens 
nagalmtijden specifieert voor kantoren, vergaderzalen en ontmoetingsruimtes.
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NOTA VAN STABILITEITSINGENIEUR

LITHURGISCHE RUIMTE
De ondersteunende middenstrook is ook hier te beschouwen als een 
stijve kern. Ook voor deze ruimte bestaat de structuur uit een betonskelet: 
kolommen en balken. Maar in tegenstelling tot de gemeentediensten wordt 
de vloerplaat boven het gelijkvloers hier in hout voorzien, hetzij als rooster 
die zichtbaar blijft, hetzij met CLT panelen. De betonnen balken dragen niet 
alleen de vloerplaten maar functioneren ook als schoor voor de bestaande 
constructie.
De dakschillen worden eveneens uitgevoerd in CLT en worden ondersteund 
door de nieuwe betonkolommen.

Mogelijk moet daar de bestaande fundering onderschoeid of versterkt 
worden.  Elders, waar de afstand tot de bestaande constructie toeneemt 
kan een berlinerwand of open bouwput overwogen worden. De kelder zal 
uitgevoerd worden in waterdicht beton.
Het volledige gebouw krijgt een nieuwe betonnen draagvloer op volle grond. 
Onder de kolommen kunnen zwaardere zolen worden voorzien.
Zonder accurate sonderingsgegevens is het echter voorbarig om 
hierover uitsluitsel te geven. Eens deze gegevens bekend zijn zal heel het 
funderingsprincipe onderdeel zijn van een grondige studie in een volgende 
fase.

LUIFEL
Een betonnen plaat van 30 cm dik met centraal een oculus vormt de luifel. 
Ze rust op een aantal betonnen kolommen of korte schijven. Deze luifel 
functioneert tevens als terrasdak. Om de doorbuiging onder eigengewicht te 
reduceren kan gewichtsbesparing overwogen worden.

ONDERBOUW
De aparte sanitaire ruimtes voor de gemeente en de lithurgische ruimte 
bevinden zich op een nieuw uit te voeren kelderniveau. Deze komt slechts 
plaatselijk in de onmiddellijke nabijheid van de bestaande constructie. 

REPRESENTATIEVE RUIMTES VOOR DE GEMEENTE
De ondersteunende middenstrook is te beschouwen als een stijve kern. Er 
wordt een nieuwe betonstructuur uitgevoerd binnen de contouren van de 
bestaande kerk. Deze betonstructuur bestaat uit fijne betonkolommen en 
ter plaatse gestorte betonvloer met een dikte van 25 cm die voorzien is van 
diagonale verstijvingsribben (20x50 cm). De kolommen zijn niet alleen vanuit 
architecturaal oogpunt maar ook structureel gunstig gepositioneerd. Door ze 
iets naar binnen te plaatsen reduceren we immers de veldmomenten en wordt 
de doorbuiging van de platen beperkt ondanks de hogere mobiele belasting 
van 500 kg/m2 die momenteel in rekening werd gebracht. Dergelijke mobiele 
belasting garandeert een grote flexibiliteit in het gebruik van de ruimtes 
(trouwzaal, feestzaal, kantoor, tentoonstellingsruimte, …)
De vloerplaten rusten aan één zijde tevens op de centrale strook met de 
verticale circulatie en raakt aan de andere zijde de bestaande gevel van de kerk 
waardoor deze gestabiliseerd wordt. Door de 2 hoeken boven het gelijkvloers 
volledig open te laten ontstaan er vides. Boven de eerste verdieping worden 
ze deels bedekt met een betonnen terrasplaat die thermisch onderbroken 
wordt bevestigd aan de betonplaat en -balk van de verwarmde binnenruimte.
De dragende delen van de dakschillen worden in massieve houten CLT-
platen (Cross Laminated Timber) uitgevoerd. Dit is een licht materiaal met 
uitstekende structurele eigenschappen die zonder bijkomende afwerking 
in het zicht kan gelaten worden. Deze platen worden vooraf op atelier 
brandwerend behandeld.
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Referentie: Lakefront Kiosk, Chicago. Ultramoderne. Afspreekpunt fietsers
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De parking vooraan de kerk maakt plaats voor een groot plein in het centrum 
van Anzegem.  We kiezen er bewust voor de ruimte er maximaal open te laten 
en streven zo een multifunctioneel gebruik na. Het plein wordt begrensd 
door de kerkwand en loopt door tot bebouwing aan de overzijde (geen 
klassiek wegprofiel), weliswaar met een duidelijke grens naar bij de weg. De 
materialisatie zien we in subtiele en kleine verhardingsmaterialen: ton sûr 
ton, maar aangepast aan gebruik(vb toegang naar kerk in zelfde kleur maar 
andere toon). Eventueel kan het mozaïek die er al ligt gerecupereerd worden  
voor het nieuwe marktplein. Afgebroken onderdelen van de zuilen kunnen 
hier en daar als zitbankjes ad random op het marktplein worden neergezet.
Beplanting en bomen zijn inheems. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk 
behouden. Aan de achterzijde van de kerk  is de groene terp een verderzetting 
van het landschap. De terp wordt ingezaaid met nieuw gras, mowsaver 
(grassoort met beperkt onderhoud) en doorgezaaid met margrieten zodanig 
dat een ruraal beeld wordt  bekomen. De muur achter het gemeentehuis 
wordt deels afgebroken zodat er een visuele verbinding ontstaat naar het 
achterliggende landschap. De Maria-grot wordt behouden en geïntegreerd in 
het nieuwe ontwerp. 
De parking zou indien mogelijk kunnen georganiseerd worden vooraan net 
achter het gemeentehuis of  achteraan de kerk achter het centraal gelegen 
appartementsgebouw. Vooraan bij het gemeentehuis heeft het voordeel 
dicht gelegen te zijn bij de handelszaken en het gemeentehuis.

BUITENAANLEG
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Duurzaam bouwen noodzaakt een holistische manier van aanpakken die 
ruimtegebruik, bouwwijze en techniek stuurt in een richting die onze 
verantwoordelijkheid inzake energie-, materiaal-, en waterbeheer vertaalt in 
een duurzaam concept. Het dwingt ons om te gaan met de bestaande context 
en stil te staan bij de gevolgen voor eindige bronnen van brandstoffen en 
materialen. 
Het ontwerpteam gelooft sterk dat de kracht van duurzaam bouwen in de 
breedte zit, waarbij continu gezocht wordt naar de ideale balans tussen de 
effecten die een ontwikkeling heeft op mensen, milieu en middelen. Deze 
benadering kan men terug vinden in de filosofie van de 3P’s: People, Planet, 
Profit. 
Als men bij de realisatie van een project rekening houdt met deze 3 factoren 
zonder daarbij één van de elementen te verwaarlozen kan men spreken over 
een globale aanpak.
Een duurzaam gebouw is dus véél meer dan een energiezuinig gebouw, maar 
biedt ook aandacht voor aspecten zoals onderhoud en gebruik, gezondheid, 
comfort, bouwmaterialen, sociale cohesie, veiligheid, return on investment,... 

Gezien het historische karakter van dit gebouw is het niet mogelijk een 
extreem doorgedreven duurzame visie te pogen implementeren. Veel meer 
zal gepoogd worden om maximaal, binnen de historische en bestaande 
bouwkundige context, toch de mogelijke en realistische ingrepen voor te 
stellen, te evalueren, en na gunstige consensus te implementeren.  We 
bedoelen hiermee concreet o.m. de aanpak van de bouwfysica en de 
implementatie van eenvoudige doch energiezuinige systemen waar mogelijk.
Verder wordt er bijzondere aandacht geschonken aan de aspecten water- en 
materiaalgebruik.

ENERGIEMAATREGELEN
Als methodiek voor het bepalen van de energiemaatregelen wordt het 
principe van de TRIAS ENERGETICA gevolgd. Deze energiemaatregelen 
moeten uiteindelijk leiden tot een lager verbruik van fossiele brandstoffen en 
dus een lagere CO2-uitstoot.
Concreet betekent dit dat de energiemaatregelen op een logische wijze en 
volgens 3 opeenvolgende stappen worden toegepast: 

1. Beperking van de energiebehoefte van het gebouw door 
Algemeen:
 - Doorgedreven isolatie van het dak
 - Goede luchtdichtheid om ventilatieverliezen te beperken 
 - Benutting van de thermische capaciteit van de constructie: De thermische 

capaciteit van de historische constructie heeft een belangrijk effect op 
het temperen van de stijging van de binnentemperatuur tijdens zomerse 
piekperiodes. Ook de nieuwe constructie wordt ruw uitgevoerd zodat deze 
ook bufferend werkt. 

NOTA OVER DUURZAAMHEID

Benutten van thermische capaciteit van 
de historische wanden..

sterk geisoleerde binnenruimteBenutten van thermische capaciteit

Sterk geïsoleerde binnenruimte van de 
nieuwe representatieve ruimtes..

Atriums werken thermisch regulerend en voorzien het
gemeentehuis van aangenaam daglicht

Inname van verse lucht en nachtventilatie worden
mogelijk gemaakt door de atriums
a. buitenruimte
b. aanpalend onverwarmde ruimte

Atriums als thermische regulator 
en bron van daglicht.

Atriums voorzien verse lucht en maken 
nachtventilatie mogelijk.
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zuidgerichte zonnepanelen voorzien voeding voor
lucht-water warmtepomp. Trillingen warmtepomp
worden geneutraliseerd door betonwand

betonwand

Regenwater wordt opgevangen en gerecupureerd.
Plat dak werkt als een isolerend en bufferdend
groendak

Optimaal gerichte zonnepanelen 
voorzien voeding voor lucht-water 

warmtepomp.

Regenwater wordt opgevangen en 
gerecupureerd. Plat dak werkt als een 

isolerend en bufferdend groendak.

 - Afstemmen van de mechanische ventilatiedebieten op de effectieve 
bezetting in het gebouw door CO²-afhankelijke sturing.

 - Inname van verse lucht in de openlucht buitenruimte.  Door het min of meer 
besloten karakter van deze buitenruimte zal de temperatuur hier toch altijd 
iets hoger liggen dan de echte buitentemperatuur (minder wind, afstraling 
van de verwarmde gevel).

 - Energie-efficiënte verlichting en bijhorende sturing

Liturgisch deel:
 - Beperkte verwarming tot bvb 15°C
 - Toevoer van de warmte via een plenum onmiddellijk bij de gebruiker om 

een behaaglijk gevoel te creëren

Profaan deel:
 - Een goede isolatie-graad door nauwkeurige aandacht voor bijkomende 

isolatie waar mogelijk (dakisolatie, na-isolatie van wanden, isolatie 
van te vernieuwen vloeren op volle grond,…), belang van de keuze van 
isolatiekwaliteit van de beglaasde delen, detaillering om koudebruggen te 
vermijden,…

 - Daglichttoetreding resulterend in een aangenaam leefklimaat en een 
vermindering van het energieverbruik voor verlichting via een eenvoudige 
lichtsturing (daglicht en aanwezigheid). Daglichttoetreding zorgt voor een 
aangenaam contact met buiten, een levendige omgeving, en een daling van 
het energieverbruik voor kunstverlichting.

 - Atrium op de noordzijde: In de winter zal dit een bufferende werking 
hebben voor de lokalen die eraan grenzen. In de zomer kan natuurlijke trek 
gegenereerd worden om overtollige warmte af te voeren.

 - Nachtventilatie: in de zomer kunnen ’s nachts de ramen worden open gezet 
om een trek in deze lokalen te genereren.  De lucht die daardoor door 
de ruimte gaat zal de thermische massa van het gebouw afkoelen zodat 
het kantoor gedurende de dag slechts zeer traag zal opwarmen met een 
aangenaam zomercomfort voor gevolg.
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2. Integratie van hernieuwbare energiebronnen en materialen
Op het eerste zicht lijken integratie van hernieuwbare energiebronnen (zon, 
wind, bodem) niet evident in dit gebouw. We zien echter de mogelijkheid 
om een lucht-water warmtepomp te integreren tussen de dakvlakken.  Deze 
warmtepomp kan gevoed worden met PV-panelen die kunnen geplaatst 
worden op de daken die hiervoor goed geörienteerd zijn.
Tijdens de komende besprekingen moet duidelijk gemaakt worden hoe ver 
de ambities met betrekking tot duurzaamheid reiken om op grond daarvan 
een vergelijkende haalbaarheidsstudie op te maken naar de technische en 
economische haalbaarheid rekening houdend met een totale eigenaarskost.  
Hiermee bedoelen we dat niet louter naar de investeringskost mag gekeken 
worden, maar naar de investeringskost + de exploitatiekost.  Deze laatste 
kost bedraagt typisch immers ¾ van de totale kost.  Door eventueel initieel 
een hogere investeringsbedrag te voorzien, kan de exploitatiekost worden 
verminderd om aldus de totale kost over de levensduur van de installaties te 
verlagen.

3. Reductie van gebruik fossiele brandstoffen door toepassing van hoog 
rendement installaties
 - Gebruik van verwarming op lage temperatuur via vloerverwarming voor het 

profaan deel.
 - Een overkoepelend beheerssysteem zal voorzien worden zodat het gebruik 

van de verschillende ruimtes perfect kan gecontroleerd en beheerd worden. 
Gezien de verschillende gebruiksprofielen is het noodzakelijk dat de werking 
van de technische installaties gestuurd wordt in functie van de vraag ad hoc.

WATERHUISHOUDING
Het regenwater dat valt op het dak zal worden opgevangen en herbruikt 
voor spoeling van de wc’s, en voor de buitenkranen en dienstkranen. 
Bovendien worden alle sanitaire verbruikstoestellen (kranen, wc’s,...) van een 
spaarfunctie voorzien, om het verbruik zoveel mogelijk te beperken.
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MATERIAALGEBRUIK
Materiaalkeuzes worden gestuurd door tal van criteria als technische prestaties, 
kostprijs, bestendigheid, onderhoudsvriendelijkheid en milieuimpacten 
(consumptie van primaire grondstoffen, reductie van bouwafval, impact op 
menselijke gezondheid en ecosystemen). 
Betreffende de milieu-impact wordt volgende aanpak voorgesteld:
 - materialen worden gekozen in functie van hun levensduur
 - LCA wordt ingezet om inzicht te krijgen in milieuimpact bij productie, tijdens 

en na gebruik
 - gebruik van materialen afkomstig van recyclagecircuits
 - gebruik van recycleerbare materialen
 - beperking van transportafstanden, gebruik van lokale materialen
 - binnenafwerkingen met lage emissie van schadelijke stoffen (zoals VOC’s)
 - materialen worden gekozen in functie van bestendigheid en 

onderhoudsvriendelijkheid
 - gebruik van gecertificeerd inheems hout, waar mogelijk onbehandeld

Bij de keuze van de materialen houdt het ontwerpteam zoveel mogelijk 
rekening met de milieu-impact van de voorgestelde materialen. Hiertoe wordt 
een beroep gedaan op LCA-gebaseerde classificatiesystemen (Green Guide to 
Specification, NIBE, VIBE) 

Een bewuste keuze voor duurzame materialen impliceert eveneens de gunstige 
invloed op de gezondheid van personen die in contact zullen komen met de 
materialen (beperkte emissies van schadelijke stoffen). Dit is een belangrijk 
criterium bij de keuze van afwerkingsmaterialen binnenin het gebouw. Interne 
afwerkingsmaterialen (verven, vernissen, houtproducten, vloerafwerkingen, 
plafondpanelen) worden gescreend op lage emissies van vluchtige organische 
stoffen (VOC’s). In parking en laad- en loszones, in circulatieruimtes en 
lobbies met verhoogd trolley- en voetgangersverkeer worden materialen 
voorzien met een hoge bestendigheid. Voor alle binnenafwerkingen is 
onderhoudsvriendelijkheid een belangrijk criterium.
Een bijkomend aandachtspunt is de onderbouwde herkomst van materialen 
(responsible sourcing). Alle hout in het gebouw zal afkomstig zijn van legale 
ontginning en is niet opgenomen in de CITES-lijst. Het hout is voorzien van 
FSC, PEFC label of gelijkwaardig. Voor de overige materialen wordt EMS 
certificering nagestreefd (EMAS, ISO 14000,...). We stellen dit voor, in overleg 
met de opdrachtgevers wordt het ambitieniveau hierin bepaald.
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gerecycleerde en secundaire 
aggregaten en materialen waardoor de consumptie van grondstoffen wordt 
beperkt. De gerecycleerde materialen zijn maximaal afkomstig van lokale 
verwerkingsbedrijven.


