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HET BEGIJNHOF IN DE GESCHIEDENIS

hoogbarok art deco 21ste eeuw

georiënteerde boomgaard. Ze hadden eveneens een ver-
deling, geleed door de pilasters van de moestuinmuur en 
ondergeschikte tuinpaden waarvan één perspectief geeft 
op een muurkapel. Tegenover de kerk wordt in de nuts-
tuin een poortgebouw opgericht met erbij twee woonka-
velbrede, omhaagde tuinen. Met het poortgebouw (1780) 
wordt de classicistische of laatbarokperiode van het be-
gijnhof afgesloten. Deze barokke begijnhofstructuur, be-
faamd als pleinbegijnhof in Maasstijl, is wereldwijd uniek.

BOUWKUNDIG ERFGOED
Het homogeen bouwlint, gevormd door de begijnhuizen, 
het poortgebouw en de tuinmuur, bepaalt het tuinsilhou-
et aan de noord-, oost- en zuidkant. Het gabariet van de 
Badderijstraat dat boven de tuinmuur prijkt, maakt tus-
sen de geleide Winterlinde visueel contact met de tuin 
en vervolledigt als het ware harmonieus het beeld van 
de niet voltooide rij begijnhuizen. Aan de westkant is de 
voormalige begijnhofkern (1571) omgevormd tot mod-
ernistische tentoonstellingsruimte (1958/2018). De hoge 
achtergevels begrenzen westelijk, met een evolutiesprong 
van bijna 400 jaar, samen met het industriële erfgoed van 
de jeneverstokerij de tuinscenografie. In bouwstijl con-
trasterend, beklemtoont deze heterogene diversiteit de 
stedelijke evolutie van het bouwblok wat resulteert in een 
beduidende impact op de beleving van het begijnhof. Na 
de Franse Revolutie wordt tegen de kerk een Calvarieberg 
opgericht, geflankeerd met Krulacacia’s (1835). Het bis-
dom Luik huurt het hof (1840) en het Armenbureel Has-
selt vestigt er zich (1880). Later huizen er de broeders van 
Liefde Gent (1899) tot het provinciebestuur van Limburg 
eigenaar wordt (1938-nu). De laatste begijn van Hasselt 
sterft in 1886. Limburg laat het monument beschermen 
(20.02.1939) en financiert de restauratie. De kerk komt ge-
havend uit een tweede wereldoorlogs-bombardement (12 
mei 1944) en de kerkruïne blijft als getuige achter na de 
restauratiewerken (1945). De begijnhuizen krijgen opnieuw 
herstel, eerst de zolders en de daken (1992-1993), dan de 
gekaleide gevels die van kalkverf worden ontdaan (1994-
1995). Binnen de gerestaureerde gevels (1945/1993-
1995) zijn de interieurs aangekleed met oude kunstvoor-
werpen, gerecupereerd van andere sites, waardoor ze 

WAARDESTELLING
STEDEBOUWKUNDIG ERFGOED

Dit 18de-eeuws begijnhofrelict (Zuivelmarkt 33) bes-
laat 6850 m² van Hasselt en het areaal open ruimte ver-
tegenwoordigt hiervan 5618 m². De open ruimte wordt 
begrensd door een heterogeen bouwlint met histor-
ische relicten, het gevolg van een lange bouwevolutie. 
In zijn bestaan kent Hasselt, op een steeds meer noor-
dwaartse plaatst in het stadshart, opeenvolgend: een 
middeleeuws, een renaissancistisch en een barok begi-
jnhof. Het middeleeuwse begijnhof (vermeld in 1245) bij 
de Guffenslaan 27 aan de zuidkant van de vestingstad 
wordt tijdens de Godsdienstoorlog in de as gelegd (1567). 
Het renaissancistisch begijnhof (1571) op rechteroever 
van de Nieuwe Demer maakt deel uit van de noordeli-
jke stadsontwikkeling. Er volgt een barokke uitbreiding 
op linkeroever (1707-1780). Nadat de renaissancekern 
wordt geliquideerd wordt de barokke uitbreiding een 
zelfstandige communiteit die de tand des tijds doorstaat 
en het projectgebied van deze opdracht vormt (2018).
De Hoogbarokke plattegrond van de begijnhoftuin ent 
(schijn)symmetrie en vierdeling op een centrale, per-
spectief gevende kerk-as. Anders dan gebruikelijk richt 
deze de abscis van de kerk in noordoostelijke richting. 
Ook centraal op deze as ingeplant is het begijnhuis in 
de Witte Nonnenstraat dat aan weerszijden geflankeerd 
wordt door telkens drie huizen. Anne Margareta van Hilst 
(+1763) legt de basisstructuur ervan vast. Tijdens haar 
bewind worden acht breedhuizen van de noordvleugel 
gebouwd (1707-1711). De westvleugel krijgt vijf huizen, 
de eerste twee huizen in 1717 en 1723, de laatse twee 
volgen in 1736 en 1762. Intussen is een zaalkerk in clas-
sicistische stijl opgetrokken en gewijd aan St.-Catharina 
(1754). Een dwars-as deelt het perceel in vier en overbrugt 
de Nieuwe Demer ter ontsluiting van de oudere renais-
sancekern. Brug en pad vormt met de Demer een ganzen-
pootpatroon (patte d’oie). De noordkant van de dwars-as 
wordt een kerkplein, de zuidkant is ommuurde bouw-
grondreserve - volgens de wachtgevels - voor vijf extra 
huizen, voorlopig als nutstuin benut. De oostkant daarvan 
is moestuin en ligt buiten de slagschaduw van de west 

een hybride esthetiek vertonen. Vandaag bieden dertien 
harmonieuze begijnhofhuizen in rij (1706-1762) on-
derdak aan werken en kunst. Z33, het vroegere Pro-
vinciaal Centrum voor Beeldende Kunst, focust op 
media, vormgeving en beeldende kunsten via ver-
schillende projecten als tentoonstellingen, multime-
diaevenementen en muziekprogramma’s. Zij zullen 
naar de vernieuwde tentoonstellingsruimte verhuizen.
 
HORTICULTUREEL ERFGOED
Initieel laten de smalle begijnkoeren tussen woning en 
voorhuis nauwelijks beplanting toe en zijn ze persoonlijke 
werkruimte. De gemeenschapstuinen zijn vooral op nut en 
het zelf bedruipend karakter gericht. Sier komt voort uit 
esthetische structuur en goed onderhoud. Het grasland 
rond de kerk bleekt de was en deze private bleekweide 
kon tegen vergoeding ook door omwoners worden ge-
bruikt. Dit getuigt al van een gesloten stadsbebouwing 
in het Ancien Regime. Een ommuurde moestuin levert 
groenten, leifruit en bloemen terwijl een ommuurde hoog-
stamboomgaard de begijnen fruit verschaft. Het poortge-
bouw krijgt twee, huisbrede omhaagde privétuinen. In de 
19de eeuw neemt het sieraspect toe. Bij de restauratie 
(1945) wordt de oorspronkelijke tuincompartimenter-
ing (muren en hagen) verwijderd. De omvorming van het 
plein, de nuts- en privétuinen nivelleert de Hoogbarokke 
structuur tot één homogeen Art-Decopark. Hoewel de per-
spectiefgevende as aanwezig blijft brengt het plan inver-
sie: de koeren achter een verlaagde muur worden tuin en 
de gemeenschaps- en privétuinen worden 20ste-eeuws 
park. De kerkvloer verdwijnt voor aanleg van een Art-Deco 
parterre, omzoomd met afgebrokkelde kerkmuren en een 
brede autoweg met langsparkeerplaatsen. De tuin wordt 
gestoffeerd met tuinornamenten en als memoriam ook met 
ornamentele grafzerken. De twee heiligenbeelden van de 
Calvarieberg zijn samen met de kerkelijke ornamenten die 
onder de monumentale Es stonden elders ondergebracht. 
Rond 1960 wordt de nieuwe Demer, de levensader van het 
begijnhof, gedempt. De begijntuinen kregen recent een 
nieuwe, thematische aanplanting en de ruïne is intussen 
volledig overgroeid met Grootbladige klimop. Deze his-
toriek vormt de horticulturele waarde van de erfgoedsite. 

HET BEGIJNHOF VAN HASSELT

Het Begijnhof van Hasselt is een belangrijke hoeksteen in het netwerk van publieke ruimten. De binnenstad van Has-
selt is weliswaar opgebouwd uit een mix van pleinen, tuinen en passages maar men vindt geen andere parkruimte 
van vergelijkbare schaal terug. Deze grote, groene, stille maar toch actieve en permeable plek wordt een be-
langrijk herkenningspunt in de sequens van publieke open ruimte. De permeabiliteit en toegankelijkheid wordt ver-
hoogd door het maken van bijkomende doorsteken van en naar deze plek vanuit de Badderijstraat en de Wite 
Nonnenstraat. Het wordt een park omringd door publieke culturele functies geactiveerd door de gehele stad.
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HET BEGIJNHOF IN DE GESCHIEDENIS

bleekweide

publieke ruimte en doorsteken

structuur begijnhof door de geschiedenis

art deco

netwerk van publieke ruimte



BOUWKUNDIGE ERFGOEDWAARDE

1707

1702-1703

Hoekhuis wellicht gebouwd in fasen, maar 
samen met huis 8. 
Bouwnaad tussen huis 7 en hoekhuis. 
Geen bouwnaad tusen huis 8 en hoekhu-
is, maar wel vlechtingen in gevel 8. Wellicht 
hoekhuis eerst lager en daarna verhoogd.

Gebombardeerd in 1939, nu enkel nog ruïne. 
Oorspronkelijk 26m hoog en centrum van de 
pleinabdij

Wachtmuur gebouwd in 1702-1703. Daarna 
werden begijnhofwoningen ertegenaan ge -
bouwd.

1708 1709 1710

1711
-

1723

1723

1754

17361763

1780

18e eeuwse plannen tot uitbreiding

BOUW VAN DE BEGIJNHOFHUIZEN

Bij de uitbreiding van het tweede begijnhof naar de over-
kant van de Demer, startte men met het bouwen van een 
wachtmuur tussen 1702 en 1703. Vanaf 1707 werden hier 
de verschillende huizen tegenaan gebouwd, waarvan de 
dertiende en de laatste werd gebouwd in 1763. Verschil-
lende bouwsporen maken duidelijk dat het oorspronkelijk 
de bedoeling was om verder te bouwen en de rij  af te 
maken tussen huis nr.13 en het poortgebouw, dat gezet 
werd in 1780 en meteen ook de laatste uitbreiding was 
van het begijnhof. In 1754 werd de begijnhofkerk gebou-

wd, ter vervanging van de kapel van het oude begijnhof. 
Deze maakt het pleinbegijnhof af, een begijnhoftypologie 
waarbij de huizen rondom een kerk ingeplant worden. 
Aan de buitenzijde is het begijnhof zeer goed bewaard ge-
bleven. De gevels zijn nagenoeg ongewijzigd en ook de 
begijnhoftuin is nog steeds intact. Het interieur onderg-
ing grote veranderingen Bij enkele huizen is de originele 
indeling behouden, maar de meeste interieurs werden 
grondig aangepakt bij de renovaties van 1957 en hier 
blijven, op een paar waardevolle trappen, haarden en 
vloeren na, niet meer erg veel originele elementen over.

RESTAURATIEOPTIES 

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

oorspronkelijke indeling niet bewaard

enkele waardevolle interieurelementen

oorspronkelijke indeling deels bewaard

oorspronkelijke indeling bewaard

spanten herbouwd volgens historische vormgeving en 
ambacht. Spant huis twee enige originele van de site.

nieuwe betonvloer, 
d.d. restauratie 1950

houten vloer, 
verstevigd met ijzeren liggers

stucwerk d.d. 1950

herbruikte tegels originele tegels, herlegd

NIVEAU 2 

deels waardevolle schouw

waardevolle schouw

r, 
tie 1950

constructief overzicht waardevolle haarden

overzicht indelingen historische ontwikkeling
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BOUWKUNDIGE ERFGOEDWAARDE

POORTGEBOUW

H

F

L1

T16

T6

T1

T24

G1

+ -

Erfgoedwaardeschaal

HUIS 1
   originele indeling grotendeels bewaard
   originele trap, aangepast in 1957
          0.1  originele tegelvloer (herbruikt?)
          0.2  vernieuwde tegelvloer
                 lambrisering vermoedelijk uit 1940 (afk. kerk Houthalen)
          0.3  mogelijk onderliggende restanten originele tegelvloer
   oorspronkelijke waterput behouden, aangepast bij restauratie
   houten verdiepingsvloer bewaard op zolder

HUIS 2
   haarden met hoge erfgoedwaarde    
   vermoedelijk oorspronkelijke tegelvloer (herbruikt?)
   trap en oorspronkelijke indeling verdwenen
   op zolder enige originele spant
   houten verdiepingsvloer bewaard op zolder

HUIS 3
   haarden met hoge erfgoedwaarde  
   originele vloer (herlegd?)
   originele bergruimte in voortuin bewaard
   trap en oorspronkelijke indeling verdwenen
   houten verdiepingsvloer bewaard op zolder

HUIS 4
   originele trap, maar kamerscheidende wanden verdwenen
   vermoedelijk originele alkloof
   haarden deels origineel
   nieuw schrijnwerk, lambrisering, plafond en vloer
   houten verdiepingsvloeren

HUIS 5 en 6
   indeling volledig verdwenen
   verdiepingsvloer gedemonteerd
   nieuwe doorgang naar straat

HUIS 7
   originele indeling deels bewaard   
   originele trap
   tegelvloer bewaard
   haard met hoge erfgoedwaarde
   houten verdiepingsvloeren

HOEKGEBOUW
   bewaarde vloertegels (herbruikt?)
   nieuwe keuken

HUIS 8
   grotendeels originele indeling
   originele trap + toegevoegde 20e eeuwse trap
   originele tegelvloeren (herlegd in 0.15?)

HUIS 9
   haarden met grote erfgoedwaarde
   oorspronkelijke tegelvloer (herlegd)
   trap en oorspronkelijke indeling verdwenen

HUIS 10
   haarden met grote erfgoedwaarde
   tegelvloer uit blauwe hardsteen (herbruikt)
   trap en oorspronkelijke indeling verdwenen

HUIS 11
   oorspronkelijke vloer (herbruikt)
   origineel stucwerk op de schouw na restauratie
   trap en oorspronkelijke indeling verdwenen

HUIS 12
   oorspronkelijke vloer (herbruikt)
   origineel stucwerk op de haarden na restauratie
   stucwerk uit '50 / origineel stucwerk na restauratie op plafond
   bergruimte in voortuin bewaard
   trap en oorspronkelijke indeling verdwenen

HUIS 13
   oorspronkelijke vloer (herbruikt)
   trap en stucwerk uit '50
   origineel stucwerk op schouw na restauratie 
   trap en oorspronkelijke indeling verdwenen
   

POORTGEBOUW
   originele structuur en pleisterafwerking bewaard
   grotendeels originele indeling
   geen authentieke interieurelementen
   

0.1 0.2 0.3 0.12
   volledig vernieuwd
   ingewerkt sanitair

aanduiding houten structuur

KERKRUÏNE
   overblijfsel begijnhofkerk uit 1854
   metselwerk met klimop begroeid

erfgoedwaarde



referentie architectuurschool referentie architectuurschool referentie wonen in begijnhof

WONEN IN HET BEGIJNHOF

In het project wordt er naar gestreeft om de gezelligheid 
van de woningen te laten voortleven en dit door de oor-
spronkelijke indeling en aankleding zoveel mogelijk te be-
waren of zelfs te herstellen. De tijdelijke verblijfplaatsen 
worden bewust ondergebracht in de oudste en meest 
intacte huizen. Deze huizen worden zo min mogelijk ge-
wijzigd en zo sober mogelijk ingericht. Hier, en ook elders 
waar mogelijk, wordt de individualiteit van de woningen 
gerespecteerd. Door programmatorische noodzaak bli-
jven de overige woningen onderling verbonden maar de 
sfeer van de woningen met schouwen, kruisramen, glas-
in-lood, vloertjes, troggewelfven, blijft overal aanwezig. 

en betekenis; antropologie, kritische theorie, marxisme 
en linguistiek als onderdeel van de architectuurtheorie; 
structuralistische en quasi-figuratieve ontwerpbenade-
ringen; opleiding als intellectueel kader dat een artis-
tieke ontplooiing mogelijk maakt; school als vrijplaats, …
Over de “ideale” architectuurschool is 
het laatste woord nog niet gezegd…  
Het onderbrengen van de school en een stadslabo in 
het Begijnhof is een troef voor het architectuur- en kun-
stonderwijs.   Er is een veelheid aan verschillende ruimtes, 
origineel historische, verbouwd historische, zolderruimtes, 
in de nieuwbouw lege “casco’s”, etc…  ruimtes die een 
grote vrijheid aan interpretatie en gebruik toelaten…
Het feit dat de functies verbonden worden door publieke 
ruimte weerspiegelt maatschappelijke openheid.  De uit-
wisselingsmogelijkheden en samengebruik van lokalen met 
Z33, met de musea, met de bibliotheek, met de stad, met de 
provincie, … versterkt de verankering met al deze partners, …

ARCHITECTUURSCHOOL

Heel wat visieteksten werden geschreven, 
heel wat architectuurscholen gebouwd, om 
ze dan te herdenken en opnieuw te bouwen…  
Architectuur als schone-kunsten-vorm met composi-
tie en schoonheid als voornaamste waarden; praktische 
ingenieursopleiding; modulaire ontwerp- en onderwi-
jsmethodiek; polytechnische benadering; introductie van 
het ambachtelijke bij het Bauhaus; Gesamtkunstwerk 
als eenheid tussen kunst en techniek; ateliers als labo-
ratoria en combinatie van leslokaal, werkplaats en pro-
ductieatelier; productontwikkeling vanuit een radicaal 
sociaal ideaal; abstracte model-architectuur; school om 
ideologie en methode te verspreiden; anti-academische 
benadering; architecturale compositie en methodolo-
gische zuiverheid; homogene formele architectuurbena-
deringen; politieke bewustmaking als cruciaal element 
van de architectuuropleiding; verhouding tussen vorm 

TEKORT AAN GEBRUIKSRUIMTE

Wanneer we het  opgegeven programma nader bekijken 
in vergelijking met de ruimte die beschikbaar is, wordt 
het duidelijk dat er een groot gebrek is aan oppervlakte 
om het programma te realiseren. Zoals zichtbaar in de ta-
bel, omvat het programma rond de 2565m2.  Het poort-
gebouw blijft vrij van een programma, om nog nader te 
bepalen. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping van 
de begijnhuizen  is samen maar 1529m2 beschikbaar. 
Deze oppervlakte omdat alle binnenruimtes, buiten-
wanden en woningscheidende wanden zijn daarbuit-
en gelaten. Dit  heeft de volgende twee consequenties:
- Het is wenselijk de zolders van de huizen aan te pas-
sen naar volwaardige gebruiksruimtes. Daarmee 
creëren we 535m2 extra gebruiksoppervlakte. 
- Een kleine nieuwbouw zal voor-
zien in de overige 456 m2  gebruikruimte. 

INCOMPATIBILEIT MET DE BEGIJNHOFHUIZEN

De begijnhofhuizen kenmerken zich door  gesloten ruimtes 
met een beperkt oppervlak. Sommige programma-onder-
delen lenen zich  niet goed voor de bestaande ruimtes. Het 
auditorium heeft een ruimte nodig  die voldoende hoog, 
breed en diep is en akoestisch en bouwfysisch afgestemd 
op 65 toehoorders. Het is wenselijk dat er voor de faculteit 
en de stad een grote flexibele ruimte is  voor workshops. 
Het stadslaboratorium leent zich bij uitstek hiervoor. Des 
te meer omdat een nieuwbouw het mogelijk maakt dat het 
stadslaboratorium ook een visuele connectie krijgt met de 
stad.   De expositieruimte  architectuuur kan een  prom-
inente plek innemen in het nieuwe gebouw, in plaats van 
het te plaatsen achter de gesloten gevel van de huizen.  

PROGRAMMA OPPERVLAKTE	PER	HUIS DAGLICHT	m2
aantal opp	m2 totaal	opp kelder 0 Vl	1 Vl	2 totaal	m2 totaal

poortgebouw	flex	ruimte poortgebouw 117,4 143,9 141 402,3 261,3

Verblijven	gastprofessoren	en	int	masters/phd’s	10 40 400 huis	1 73 73 51,1 197,1 146
2 54,7 54,7 38,29 147,69 109,4

Masterstudio’s 3 54,7 54,7 38,29 147,69 109,4
	-	architectuur 4 120 480 4 63,9 63,9 44,73 172,53 127,8
	-	Interieur 4 50 200 5 58,8 58,8 41,16 158,76 117,6
	-	Internationale	master 1 120 120 6 55,7 55,7 38,99 150,39 111,4
Lees-	en	werkplek	voor	studenten 1 100 100 7 20 54,3 54,3 38,01 146,61 108,6
Werkplaats	(plotter-printer) 1 100 100 hoek 25 33,1 33,1 23,17 89,37 66,2
Onderzoekslab	kunst-architectuur 2 50 100 8 27,6 27,6 19,32 74,52 55,2

9 56,1 56,1 39,27 151,47 112,2
expositieruimte 1 40 50 10 52,6 52,6 36,82 142,02 105,2
bibliotheek 1 50 50 11 60,1 60,1 42,07 162,27 120,2

12 60,7 60,7 42,49 163,89 121,4
docentenruimte 1 50 50 13 59,1 59,1 41,37 159,57 118,2
Opslagruimte 1 40 40
	Secretariaat	 1 40 40 begijnhof 45 764,4 764,4 535,08 2108,88 1528,8
Vergaderruimte	 1 50 50
Auditorium 1 100 100

Stadslabo	+	multifunctionele	ruimte 1 250 250

Ruimte	om	verhaal	Begijnhof 1 40 40
poortgebouw	flexibele	ruimte 1

technieken 20 20
toiletten 100 100

totaal	functionele	ruimte 2290

gangen	15% 274,8 2108,88

totaal	programma 2564,8 totaal	nieuwbouw 455,92

totaal		begijnhuizen	
incl	zolder

PROGRAMMA
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BOUWEN OP DE SITE

1. De zijgevel van de begijnhofhuizen en een deel van 
de voorgevel van het poortgebouw zijn wachtgevels. 
Deze gevels en de begijnhofmuur zijn gebouwd om 
tegenaan te bouwen, met de kerk centraal punt op 
de site. Wij volgen deze historische logica door het 
nieuwe bouwvolume hier een plek te geven.

2. We respecteren hierbij de kroonlijsthoogte van de 
bestaande bebouwing op de site.

3. We plaatsen dit volume bij het poortgebouw, om zo 
een evenwicht in bouwvolume te creëren tussen be-
gijnhofhuizen en poortgebouw + nieuw bouwvolume. 

4. Door de plaatsing van het bouwvolume komt het hof 
en de kerkruine weer centraal te staan. De overkap-
ping van de kerkruïne versterkt dit.

5. De doorwaadbaarheid van de site wordt versterkt 
met nieuw toegangswegen.

6. De begijnhofhuizen worden voorzien van dakkapel-
len, daklichten en een raam in de wachtgevel. Samen 
met het nieuwe bouwvolume en kerkoverkapping 
vat dit de bouwkundige ingreep op de begijnhofsite 
samen.

Versterken centraal punt 

Versterken doorwaadbaarheid

bijbouwen vanuit historiek

Plaatsing bouwvolume

Bebouwing

Connectie met stad

Volgen van kroonlijsthoogte



BEGIJNHOF - PARK EN GELIJKVLOERS
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BEGIJNHOF - EERSTE VERDIEPING

ORGANISATIE 1 - HUIZEN EN IDENTITEIT

Het programma wordt georganiseerd   met als leidraad  
het begijnhofhuis als eenheid.  3 woningen worden ver-
blijven, 1 woning voor docenten,, 3 voor architectuur,  1 
voor kunst, 1 voor interieur, en 1 voor de internationale 
studio, 4 voor voorzieningen zoals bibliotheek, werkplaats 
en leesplek. In de gehele Badderijvleugel bevinden zich 
architectuur- en interieurr’s. Deze organisatie versterkt de 
identiteit van  de verschillende programma-onderdelen.

ORIGINELE INDELING

Waar het programma het mogelijk laat, wordt de in-
deling van de huisjes teruggebracht: een centrale trap 
met ruimte aan weerszijden. oor het poortgebouw 
wordt enkel voorzien in een structurele algehele restau-
ratie: vernieuwen daken, herstel en hervoegen gevels, 
herstel  en versteviging van vloerstucturen om nieu-
we  functies te kunnen opnemen. Verschillende organi-
saties zijn hierbij mogelijk, wij doen twee suggesties.  

HUIS TOT HUIS-RENOVATIE
Aan de meest waardevolle huizen (nrs 1, 2 en 3), vanu-
it historisch oogpunt wordt terug een woonfunctie ge-
geven.  Ze worden in de oorspronkelijke “geest” terug-
gebracht.  De nieuwe noodzakelijke ingrepen om ze naar 
hedendaagse normen bewoonbaar te maken, worden 
in duidelijk herkenbare volumes ondergebracht, die aan 
de binnen- en buitenzijde worden betegeld, in kleuren 
en patronen die bij elke woning apart worden gekozen 
in functie van het licht en de al aanwezige elementen in 
schouwen, ed…  In huizen 2 en 3, waar de oorspron-

kelijke trappen verdwenen zijn, worden massief-houten 
trappen”dozen” geplaatst die de verdwenen wanden 
en trappen vervangen in “1 beweging”. Als meubi-
lair wordt gekozen voor heel hedendaags design, vaak 
op het snijvlak met recuperatie, vintage en kunst.  Ook 
zal ingezet worden op “slim design” om aan de relatief 
kleine ruimtes een veelheid aan mogelijkheden te geven.

De toegankelijkheid van de huizen voor andersval-
iden wordt gewaarborgd door een verhoogd pad in 
Cortenstaal tussen de tuintjes.  Twee woningen op 
het gelijkvloers zijn aangepast voor rolstoelgebruikers.

De woningen op de verdiepingen zijn toegankelijk via trap-
pen.  Ook in de zolder kunnen woningen worden onderge-
bracht indien gewenst.  Het dossier illustreert hoe in dat geval 
licht wordt binnengebracht via opklimmende daklichten. 

HUIS TOT DOCENTENHUIS-RENOVATIE
Naast de toekomstige “woonhuizen” wordt 
via het “docentenhuis” (nr 4) overgegaan naar 
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BEGIJNHOF - TWEEDE VERDIEPING

ORGANISATIE 2: HORIZONTALITEIT EN 
KRUISBESTUIVING

Een horizontale indeling zorgt noujuist voor kruisbes-
tuiving tussen de verschillende studio’s. Gezamenli-
jke functies, secretariaat en internationale studio kun-
nen op het gelijkvloers, architectuur op de eerste 
verdieping en kunst en interieur op de zolderverdieping. 

de architectuurschool in alle andere huizen.
Het docentenhuis wordt ook maximaal hersteld 
in de oorspronkelijke staat, en krijgt een huiselijke 
sfeer.  De gelijkvloerse verdieping wordt open gelaten
indien mogelijk voor de bouwheer en de gebruikers.

HUIS TOT ARCHITECTUURSCHOOL-RENOVATIE
Huizen 5 en 6 missen de verdiepingsvloer en worden 
zo uitermate geschikt voor de kunstafdeling omdat 
hoge, grote werken kunnen worden gerealiseerd, en va-
nop de toegevoegde mezzanines “gecontempleerd”…
De doorgang naar de straat die in de loop der jaren werd 
toegevoegd wordt gesloten, op een zichtbare manier.
Huis 7 is nog in waardevolle originele staat, en wordt 
gerestaureerd tot een lees- & rustruimte.  De trap bli-
jft bewaard en wordt functioneel ingezet in het globaal 
ontsluitingssysteem van de architectuurschool.  

Het hoekgebouw dat niet meer origineel is, en op het 
scharnierpunt tussen de 2 gelijkvloerse niveau’s met een 
hoogteverschil van 80cm, ligt, wordt voorzien van een 
overhoekse lift die deze niveau’s verbindt enerzijds, en 

de kelder en alle bovenliggende verdiepingen anderzijds.

Huis 8, zoals huis 7 in waardevolle originele staat wordt 
gerestaureerd tot een lees- en rustplek.  De oorspronkeli-
jke trap wordt bewaard, de nieuw toegevoegde trap wordt 
hier verwijderd want niet meer nodig in de ontsluiting. 
Huizen 9, 10 , 11 en 12 werden door het verdwijnen van 
de trappen en de oorspronkelijke indelingen omgevormd 
tot mooie grote open ruimtes met originele schouw-
en en tegelvloeren, ideaal als studio’s voor de archi-
tectuur en interieurarchitectuuropleidingen.  In huis 12 
wordt voor de brandveiligheid een massiefhouten “trap-
pendoos” toegevoegd op de oorspronkelijke plaats. 

HUIS TOT SECRETARIAAT-RENOVATIE
In huis 13 werd een grote ruimtebepalende trap toe-
gevoegd die we verwijderen.  Dit huis wordt gerestau-
reerd.  Het heeft hier een centrale plaats in de Begijnhof-
tuin, naast een nieuw gecreëerde toegang, op de plaats 
van de oorspronkelijke poort die leken gebruikten om naar 
de kerk te gaan.  De verdieping en zolderruimtes worden 
grote studio’s, verbonden met de naastliggende studio’s.
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BEGIJNHOFHUIZEN: LICHT & LUCHT
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 om het gesloten karakter te herstellen. De 
woningen worden opnieuw geïndividualiseerd door het 
herbouwen van de bovendaks uitstekende tuitgevels 
en het schilderen in net iets andere kleuren van het 
buitenschrijnwerk en de nieuwe buitenluiken. 

LICHTSTRAAT

De begijnhofhuizen worden aan de zijde van de Witte Nonn-
enstraat en Badderijstraat over de gehele lengte voorzien 
van glas met lamellen in cortenstaal. Door daglichttoetred-
ing mogelijk te maken, wordt de gehele zolderverdieping 
volwaardige gebruiksruimte. Het  bruikbare oppervlak 
neemt toe, wat zeer wenselijk is gezien de grootte van het 
programma. De glas hoog in het dak zorgt voor een riante 
hoeveelheid zonlicht. De lamellen in cortenstaal passen 
bij de dakpannen en robuuste structuur en zorgen samen 
voor een harmonieus gevelbeeld. Door de lamellen blijft de 
geslotenheid in het gevelbeeld aan de straatzijde bewaard 
en worden ruimtes  afgeschermd van direct zonlicht in de 
zomer en in de middag.  De begijnhofhuizen vormen hoge 
wanden van de Badderijstraat en Witte Nonnenstraat. 
Gecombineerd met de hoge plaatsing van de lichtstraat, 
wordt de lichtstraat grotendeels aan het oog onttrokken.

axonometrie van lamellen

aanzicht Witte Nonnenstraat en Badderijstraat aan straatzijde

DAKKAPEL
Aan de hand van historische foto’s is af te leiden dat het 
dak al meerdere malen van uitzicht is veranderd.
Op de oudste foto’s uit 1919 zijn geen dakkapellen 
aanwezig. De zolders van de begijnhofhuizen werden 
verlicht met behulp van kleine steekvensters. Tijdens de 
restauratie van 1939 werden er dakkappelen geplaatst 
op de huizen die grenzen aan de Wittenonnestraat. 
De uitgesproken vormgeving van de dakkapellen met 
frontons viel uit de toon met de ingetogen architectuur 
van de woningen. De laatste restauratie in 1982 hield 
onder andere de verwijdering van de dakkapellen in.
Sindsdien was er geen natuurlijk licht meer op de zolders.
Voor de komende restauratie stellen we voor om terug 
dakkapellen te plaatsen. De dakkapellen voorzien 
de ruimtes en woningen op de zolderverdieping van 
uitzicht, licht en de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie. 
Het inbrengen van bouwfysisch comfort maakt de 
zolderverdieping volwaardige gebruiksruimte. De 
architectuur hiervan zal subtiel uitgevoerd worden door 
opklimmende daklichten te gebruiken die bovenaan 
afgewerkt zijn met dezelfde pannen als deze van het dak.

axonometrie van een dakkapel trap-en-wand eenheid voor nieuwe trappen
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aanzichten begijnhuizen Badderijstraat en Witte Nonnenstraat aan begijnhofzijde

concept rolstoeltoegankelijkheid

RAAM SECRETARIAAT

Op de kop van de begijnhofhuizen  wordt een raam met 
balie geplaatst die qua oriëntatie en grootte duideli-
jk zichtbaar is vanuit de centrale toegangspoort. Het 
raam is een herkenbaar informatiepunt, wat op het mo-
ment ontbreekt op de site.   De hedendaagse uitvoering 
in staal en glas en versterkt de  bestaande wachtgev-
el, maar respecteert ook de robuustheid en eenvoud 
ervan.  Het raam is 60 cm diep, zodat  het er zowel ex-
tra uitspringt als ruimte biedt voor een balie en folders. 
Een deel van de structuur en het glas loopt voor de 
gevel langs en verbindt op deze manier het nieu-
we raam met de bestaande gevel. Op de bakste-
nen wordt achter het raam in kalkletters het woord 
‘info’  geschreven en geeft een speels accent.

 

I

N

F

O

aanzicht wachtgevel begijnhuis Badderijstraat axonometrie raam secretariaat

EEN MUSEALE RUIMTE

Het verhaal van het Begijnhof vertellen doe je best aan de 
hand van het Begijnhof zelf.  Signalisatie die de museale en 
historische aspecten belicht wordt geïntegreerd in de om-
geving, het park, de tuinen en de huizen zelf.  Specifieke 
extra informatie,  beeldende voorwerpen, toelichtingen, 
foto- en kaartmateriaal, … worden in de tuinhuizen ten-
toongesteld.  Eén extra tuinhuis in hedendaagse expres-
sie, bvb een serre wordt toegevoegd op een plek waar één 
van de vele oorspronkelijke tuinhuizen werd afgebroken. 

ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID

De tuinpaden worden toegankelijk voor mind-
ervaliden door de trap te verleggen naar het tu-
inpad en enkele paden in helling te maken.



HET STADSLAB
NO-NONSE

Het  stadslab  volgt de filosofie van de vroegere begijnen 
en  is een no-nonsense gebouw. De begijnhofhuizen waren 
oorspronkelijk sobere gebouwen waar op sobere wijze ge-
leefd werd. Er was een duidelijke  structuur van dragende 
wanden in baksteen,  een houten vloerstructuur en  een  
planverdeling met een centraal trappenhuis en een kamer 
aan beide zijdes. Ook hetslab heeft een heldere structuur 
in  de constructie en biedt functionele ruimtes. De con-
structie, technieken en circulatie zijn duidelijk leesbaar.

VLOEIENDE RUIMTE
De begijnhofhuizen en het poortgebouw kenmerken zich 
door gesloten ruimtes met een beperkte oppervlakte. 
Het programma brengt echter een dringende vraag naar  

open en flexibele ruimte met zich mee, om allerlei ac-
tiveiten en experimenten mogelijk te maken. Dit is vooral 
van toepassing op het stadslaboratorium en de exposi-
tieruimte. Het auditorium is gebaat bij een ruimte spe-
ciaal ontwerpen voor haar functie. Op de begane grond 
vormen het auditorium en stadslab /expositieruimte  
één ruimte. Het auditorium kan afgesloten worden met 
akoestische  schuif/draaipanelen en de overige ruimte kan 
onderverdeeld worden met schuifpanelen. Voor experi-
mentele voorstellingen en wanneer het auditorium niet voor 
voorstellingen wordt gebruikt, kan de ruimte open blijven.
De eerste verdieping legt een connectie met de be-
gane grondv; visueel door het zicht op het audi-
torium en in plan door de gradatie te volgen van 
de tribune, wat extra zit- en werkplek creëert.  

Programma
1. auditorium
2. stadslab
3. vergaderzaal met keuken
4. expo/stadslab/podium
5. technieken/opslag
6. opslag
7. technieken

boven: beeld vanuit Badderijstraat richting poortgebouw en stadslab  onder: beeld vanuit het begijnhof richting stadslab en poortgebouw
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van boven naar beneden: plan eerste verdieping, plan tweede verdieping, plan kelder 1 : 100
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HET STADSLAB

boven: beeld vanuit de Badderijstraat richting stadslab en begijnhofhuizen, onder:beeld vanuit het begijnhof richting het stadslab
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RUIMTE VOOR DE STAD
Het thema voor het nieuwe begijnhofgebouw is ‘ de 
stad’ . Niet alleen omdat het stadslaboratorium van de 
faculteit architectuur een broedplaats zal zijn voor stad-
sontwikkelingen en samenwerkt met zijn bewoners, maar 
ook omdat de ruimtes zeer goed te gebruiken zijn door 
verschillende partijen. De ruimtes zijn  geschikt voor  
stadsvoorstellingen, borrels, bijeenkomsten en workshops 
van  de faculteit, de gemeenschap, gemeente, provin-
cie, Z33, jenevermuseum en eventuele andere partijen. 

LOW-TECH
Het Stadslab is een  intelligent gebouw  met 
in plaats van een veelheid aan installat-
ies, weloverwogen bouwkundige ingrepen. 
• De zuidoostgevel wordt bes-

chermd van zon door een luifel
• We plaatsen zonneschermen  van teflon die in 

de gewenste positie gebrach kunnen wordem.
• We voorzien een mogelijkheid tot nachtventilatie. 
• De gevel kan worden geopend door 

houten panelen voor natuurlijke ventilatie.

HET STADSLAB

langsdoorsnede

dwarsdoorsnede

1 : 100

1 : 100



HET STADSLAB

onder: aanzicht straatkant

aanzicht aan kant begijnhof

aanzicht aan kant begijnhofhuizen aanzicht aan kant poortgebouw

1 : 100
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VENTILATIE
Voor de nieuwbouw die wel conform de actuele eisen 
geïsoleerde en luchtdichtheid is opgevat worden de trans-
missie- en infiltratieverliezen tot een minimum beperkt en is 
het dus belangrijk ook het energieverlies van de hygiëneven-
tilatie te beperken. Daarvoor stellen we mechanische venti-
latie met dubbele flux (systeem D) toe, die instaat voor zowel 
de toevoer van verse lucht als de extractie van verontrein-
igde lucht. Een warmtewiel recupereert warmte en vocht. 

Bij toepassing van de mechanische ventilatie als hi-
erboven beschreven zien we volgende verdeling: 
− Grote zaal: luchttoevoer via een plenum 
onder de vaste gradins, luchtafvoer via één cen-
trale opening aan de overzijde en een bijkomende 
opening in het hoge deel aan de achterzijde. 
− Vergaderruimte onder de gradins: luchttoevoer va-
nuit de vloer, luchtafvoer op het hoogste punt in de ruimte, 
bijv. akoestisch gescheiden in het bovenliggende plenum 
− Ruimte op de eerste verdieping: luchttoev-
oer via opbouwkanalen (bijv. textielkanalen of ge-
perforeerde kanalen) aan het plafond, extractie via 
een opening verwerkt in plafond- of wandafwerking

EEN GEVEL IN HEDENDAAGSE EN HISTORISCHE 
MATERIALEN

De witgeverfde staalprofielen en witte teflon zonnescher-
men hebben een zacht karakter en refereren naar de over-
kapping van de kerk. De houten panelen in de gevel en in 
het interieur leggen een verband met het begijnhof.    Het 
nieuwe wordt verbonden met het oude. Het ritme in de 
gevel volgt het classistische ritme van het poortgebouw.

HET STADSLAB

ventilatie dwarsdoorsnede

ventilatie begane grond

ventilatie langsdoorsnede

ventilatie vloer 1

schema gebruik van zonneschermen in gevel

referentiebeelden

VENTILATIE

inblaas
extractie



HET BEGIJNHOFPARK
STEDELIJKE HUB

De N702, die uitmondt op het grootschalige Kolonel 
Dusartplein, geeft via de tweevork Badderijstraat-Witte 
Nonnenstraat toegang tot de begijnhofsite via de Bonne-
fantenstraat-Zuivelmarkt. Een toegankelijke tuin slaat een 
brug tussen de perifere straten van de buurten. Nieuwe 
toegangen, gemarkeerd met lichtstenen, geven karakter-
istieke buurtstraten toegang tot de stadstuin die opgelad-
en wordt met de levendigheid van de woonwinkelstraat 
(Zuivelmarkt), de gezellige horeca (Badderijstraat), het 
Jenevermuseum, de stedelijke bibliotheek (Witte Nonnen-
straat) en de rust van een woonstraat (Bonnefantenstraat). 
De paden kruisen elkaar in het tuinhart dat vlot kan ge-
bruikt worden door (buurt)bewoners, (museum)bezoek-
ers en (wereld)toeristen. De L-vormige begijnhofhuisjes 
liggen buiten deze circulatie in een meer rustige hoek.

NATUURBELEVING

In het sterk verstedelijkt Hasselt rijdt men de stad uit om 
de natuur te ervaren. Vandaag is de tuin - ontworpen in 
de periode dat auto koning was - te stedelijk. Onthard-
ing zal een positief effect hebben op de natuur- en cul-
tuurbeleving. In een tuin waar aarde zichtbaar is, creëren 
we emotionele connectie met natuur en ecologie en an-
ticiperen we op de noden van meer groen in de stad. 
Om de interactie tussen mens, inheemse fauna en flora 
te vergroten, enten we biotopen op de erfgoedrelicten 
en wordt het stedelijk groen duurzaam en natuurvrien-
delijk omgevormd en beheerd. Deze ecologische aan-
pak geeft ruimte aan flora en fauna. We onderscheiden:
- als bosje krijgen monumentale hoogstambomen en 
markante Venijnbomen een meer extensieve inheem-
se ondergroei waarin stinsen en heemkruiden graag 
gedijen om de bezoeker nog meer in de natuur onder 
te dompelen. Drachtbomen leveren veel stuifmeel en 
nectar die bijen voor hun bestaan nodig hebben. Nec-
tarplanten lokken vlinders en insecten. De Gewone es, 
Witte paardenkastanje, Krulacacia en Linde worden aan-
gevuld met laatbloeiende Zevenzonen-, Honing- en Bi-
jenboom. In de kruinen nestelen vogels en vleermuizen. 
Bij vervanging gaat de voorkeur uit naar hoogstamfruit;
- als struweel geven gemengde stru-
ik- en bloemborders en bloem- en besdragen-
de muurbegroeiing de begijnhofkoeren sfeer;
- als poel en wadi geeft de gedempte Nieuwe De-
mer ruimte aan water- en oeverplanten die libel-
len, amfibieën en vleermuizen leefruimte geven. 
Riet zorgt voor kwaliteitsverbetering van het water;
- als bloemend grasland krijgt de vegetatie de mogelijk-
heid zaad te vormen voor migratie en als voedselbron;
- als kruidenrijk tredbeplanting blijft de kort ge-
maaide vegetatie in en rond de kerkruïne be-
loopbaar en interessant voor insecten en vogels;
- als muurbegroeiing biedt de woekeren-
de Grootbladige klimop over ruïne een winter-
groen beeld en voedsel- en nestgelegenheid; 
- als strooisel- en takkenhoop biedt een composthoop 
ruimte aan paddenstoelen, insecten en knaagdieren.
Een meer natuurlijke oase is luxe in de bruisende stad. Een 
tedere tuin met verkwikkende atmosfeer waar verleden 
(culturele achtergrond) en natuur elkaar vinden, geeft rust.

NUTSTUIN
De historische perkordening van de kweekbedden in de 
voormalige nutstuin worden geëvoceerd door geprofileerd 
grasland. Het geheel wordt ingezaaid met bloemrijk za-
denmengsel en gemaaid in variabele patronen. De perko-
rnamentiek muteert periodiek onder sinusoïdaal maaipa-
troon (golflijn) waarbij de amplitude (golfwijdte) variabel is. 
Volkstuinieren zou er kunnen voortvloeien uit participatie.
NIEUWE DEMER
De historische bedding van de Nieuwe Demer, die 
in opdracht van graaf Arnold van Loon in de 13de 
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eeuw gegraven is, wordt heropend tot poel bin-
nen het historisch profiel. De verhoogde kaaimuur 
wordt tot maaiveld verlaagd en na uitgraving (150 cm) 
komt het ondergrondse metselwerk terug in beeld.

WEGEN

De gekasseide toegangsweg tussen poortgebouw en 
kerk krijgt een middenstrook met tredplantvoegen. Verder 
wordt de site voor zo veel als mogelijk onthard. Smalle 
paden in gezaagde kassei krijgen een historisch bolrond 
dwarsprofiel, onzichtbaar verbreed tot brandweg in ge-
fundeerd gras. De goed geïntegreerde brandweg fun-
geert tegelijkertijd als dienstweg voor de op- en afbouw 
van festivals. Waar minder gelopen wordt verkruiden 
voegen waardoor de harde grens verzacht. Deze gewil-

de imperfectie oogt minder industrieel en minder saai, 
onvolkomenheden zijn immers des mensen. Integrale 
toegankelijkheid wordt samen met de afwatering ontwer-
pmatig uitgewerkt volgens de huidige regelgevingsnorm.

PLEISTERPLEK
De lichtinval is bepalend voor de positie van de pleisterp-
laatsen. Transparante boomkruinen zoals de Hemelboom 
en Krulacacia geven aangename lichtinval en contraster-
en met de diepe slagschaduw van de monumentale Zil-
verlinden en de Witte paardenkastanje. Momenteel is 
het open grasveld door de rugdekking van de muurkapel 
het meest intensief gefrequenteerd. De tuin wordt uit-
gebreid met meerdere passende zit- en ligplaatsen bij 
de verschillende erfgoedbiotopen. De begijnhofkoeren 
worden hersteld tot afgesloten koeren voor privatief ge-
bruik van de bewoners. De tuin geeft dus naar smaak en 
omgeving een aanbod aan diverse sfeer en gezelligheid.

OPTIMALISATIE PARKGEBRUIK
Met een forse financiële injectie blazen de provincie Lim-
burg, de stad Hasselt en de Universiteit Hasselt het hof van 
de voormalige begijnen nieuw leven in. Het gaat enerzijds 
om betere benutting van het gebouwenpatrimonium, ander-
zijds om natuur- en groenbeleving van het historische stad-
scentrum. In het geactualiseerd provinciaal kunstencen-
trum wordt kwalitatief wonen en werken verweven en krijgt 
open ruimte recreatief medegebruik. Een efficiënte ontslu-
iting stimuleert dit en creëert een dynamiek voor de buurt.

TOERISTISCHE MEERWAARDE

De continuïteit van een historische muur, huis- en mu-
seumgevels aan de buitenzijde van het bouwblok heeft 
iets mysterieus en wekt de curiositeit op van de buiten-
staander. De gerichte toegangen spelen hier op in.

UNIEK

Een Hoogbarokke verkaveling met huizen onder tradi-
tionele dakvorm in roodbruine pannen en repeteren-
de baksteengevels met blauwe hardstenen venster-
kruizen in barokke Maasstijl zijn beeldbepalend. Deze 
bouwstijl, via de Demer binnen de invloedsfeer van de 
Maas 30 km verderop, is afwijkend van de stadsar-
chitectuur waardoor het begijnhof speciaal en uniek 
is in een globaliserend stadsbeeld. Herstel en duid-
ing van de historische geleding versterkt de beleving.

CENTRIPETAAL - CENTRIFUGAAL

De moderne toerist is gericht op de totale wereld. De 
begijnen daarentegen waren op zoek naar hun sacraal 
centrum waar samenhorigheid, spiritualiteit en heili-
gen zich manifesteren. Temidden van het terrein bevindt 
zich de kerkruïne. Rond dit mythisch middelpunt groep-
eren woningen en productietuinen zich volgens een cir-
culariteit rond de kerk binnen de ommuurde nederzet-
ting. Het middelpuntvliedend effect van deze opbouw 
is door een liquidatie van het middelpunt diffuus geniv-

bos

sinusmaaien
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HET BEGIJNHOFPARK

herstel nieuwe demersegment binnen historische 
bedding

elleerd. Enkel de begroeide kerkruïne is nog een getu-
ige van introspectie. Het vernieuwde en vergroot groen 
hart centrifugeert vanuit het centrum naar buiten toe en 
stelt het park open. Een open uitnodigende stadsoa-
se, doorwaadbaar via vier toegangen, beantwoordt aan 
de natuurbehoefte en versterkt de aantrekkingskracht 

NARRATIEF
Uit de historie vloeit een verhaallijn die als informatie aan-
gereikt wordt via website, stadsgidsen en infoborden. De 
tuin belicht de barokstructuur en het autarkische karakter. 
Meerdere interpretatielagen vullen dit narratief concept 
als cultureel forum aan. De bezoeker kan het als boe-
iende en aangename herinnering met zich meedragen.

HORECA EN DIENSTEN
De stadstuin wordt intern met een brug over de Nieu-
we Demer verbonden met het museumcafé en extern 
met het horecalint in de Badderijstraat. Na een bib-
liotheek- of museumbezoek is dit een ideale plek..

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Inspelend op de klimaatwijziging, de schaarse open-
ruimte en gezond milieu hanteert deze visie duurzame 
principes. Kringloopprocessen laten groenvormen suc-
cessief evolueren waardoor ze veel langer meegaan. 
Snoei- en maaiafval wordt beperkt en kan plaatselijk als 
natuurlijk circulair proces composteren voor hergebruik. 
Doordachte invulling, dat beperkt onderhoudsbehoeftig 
is, werkt arbeidsbesparend. Ontharding en vergroening 
van de bestaande paden beperkt warmtecaptatie en re-
flectie, remediërend tegen de opwarming van de aarde. 
Struiken tegen de gevels, klimplanten op de tuinmuren, 
kasseiverharding met grasvoegen doen dit eveneens 
en zorgen voor CO²- opname en het vastleggen van fi-
jnstof. Natuurlijke, hernieuwbare en lokale materialen die 
weinig vervuilend zijn bij productie en recyclage komen 
het milieu ten goede. In die zin worden de bestaande 
kasseien hergebruikt en de kiezel van de paden aange-
wend voor de aanleg van gefundeerd gras. In het kader 
van duurzaam waterbeleid beperkt een waterdoorlaat-
bare verharding met kruidvoeg piekdebiet bij een hevige 
stortbui. Een poel verbreed tot wadi buffert oppervlakte- 
en dakwater dat naar het grondwater kan infiltreren om 
de grondwatertafel terug op pijl te brengen. Waterplant-
en zorgen voor waterzuivering en ecologische input.

BEHEER

In de groen- en beheervisie vormen de erfgoedrelicten bi-
otopen voor de toekomst. De begijnhoftuin vraagt om een 
beperkte jaarlijkse, traditionele en professionele snoeibeurt 
van de geleide linden, het struweel en de klimplanten. Intern 
blijken heel wat heesters al te dwangmatig gesnoeid. Ex-
tensiever beheerd gras reduceert de onderhoudsbeurten. 
Het tolereren van wat ruwere texturen en beheerde gras- 
en tredplanten in de voegen geeft een imperfect beeld wat 
de ervaring van gebruikspatina versnelt en ongewenste 
kruidbestrijding beperkt. Met meer bloemen wordt het col-
oriet van de tuin levendiger en kan de aantrekkelijkheid 
van deze intimistische stadsparel alleen maar vergroten.

BESLUIT

Met deze hedendaagse valorisatie zijn de onderzoeksvra-
gen beantwoord. De beleving van het inheems cultuur- en 
natuurschoon op schaal van de universele wereldtoer-
ist is versterkt. De barokstructuur is visueel en narratief 
zichtbaar. Natuur is op erfgoedrelicten geënt. De con-
cepten verweven dus cultuur- en natuurschoon in een 
multifunctionele stadstuin waarin de buurt participeert. 
Productieruimte, tentoonstellingsplek en recreatieruimte 
zijn vormgegeven en de functies wonen, werken, studer-
en, cultuurverrijking en recreëren vermengen met elkaar.stadsoase

middelpuntzoekend

middelpuntvliedend

BEGIJNENHOF

poortgebouw

hofmuur

begijnenkunstmuseum
jenevermuseum

besloten typologie met heterogene bouwrand







De nieuwe ingrepen – de overkapping van de ker-
kruine en het nieuwe auditorium-stadslabo – geven 
aan de architectuurschool een bijzonder ge-
zicht.  Architectuur is bepalend in hun expressie.
De overkapping bestaat uit 5 in elkaar passende seg-
menten met de vorm van een ideale kettinglijn om het 
materiaalgebruik te minimaliseren (enkel drukbelast-
ing).  De stalen structuur van elk van de elementen is be-
spannen met membranen in teflon.  Het element boven 
het koor van de voormalige kerk staat vast.  De andere 
elementen zijn op een rail gemonteerd waardoor ze 
over elkaar kunnen schuiven.  Wanneer de overkap-

ping niet nodig is, staan deze boven het koorelement.  
In het andere geval schuiven ze open tot de nagenoeg 
hele kerkruimte is beschermd, over de restanten van de 
bestaande muren heen.  Dimbare verlichtingstoestellen 
en akoestische uitrusting worden in de bogen ingewerkt.
In de vloer van de kerkruine worden de bestaande graf-
stenen (indien geschikt) aangevuld met hedendaagse 
patronen, en ingewerkt in zachtgepolierd beton.

De kerkruine wordt daardoor de centale ontmoetingspl-
ek, het hart van het park waarin ook (gezamenlijke) ac-
tiviteiten zoals concerten en optredens kunnen doorgaan.

KERKRUINE ALS BUITENKAMER

diagram sluiten en openen overkappingplan 

doorsnede 

foto van voormalige begijnhofkerk

1 : 200

1 : 200
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boven en onder: beeld van overkapping van de kerkruïne
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