MASTERPLAN
PRIESTERAGE

“Vanavond kook ik samen met Salim het
wekelijkse buurtdiner. Er komt blijkbaar
veel volk, dus ik oogst nog snel een
handvol wortelen om bij de soep te doen.
Mmmh.. dat wordt smullen straks.”
- Anna (36 jaar)

Met sociale duurzaamheid in het achterhoofd, begon een zoektocht naar
eenheid en identiteitsvorming voor de Priesterage site. Het resultaat is
een groene ruggengraat als onderlegger en acupuncturale ingrepen als
bijkomende rode draad. Zo kan gestaag de site metamorfoseren tot een
geheel waar iedereen zijn plekje kan vinden. Wees welkom geheten in de
Priesterage site van morgen!

“Elke dag start ik met mijn ochtendwandeling,
het is mijn nieuwe ritueel sinds ik hier ben komen
wonen... je kan de bijtjes horen zoemen en de vogels
zingen. Soms kom ik Marie-Louise tegen op dit pad,
en dan slaan we een babbeltje.”
- Maurice (82 jaar)

“Na school ben ik steeds benieuwd welke
taferelen me te wachten staan! Vandaag
wordt er in het houtatelier gewerkt aan een
nieuw meubel voor onze buitenleerklas. Ik
heb zin om ook mee te helpen!”
- Malia (11 jaar)

01. landschapsidentiteit

elsakkerweg

Sint Martens Latem als gemeente
bezit een sterke landschappelijke
identiteit. Het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan hanteert
5 verschillende onderverdelingen:
de Leievallei, Latem kern, het
woonbos, de steenweg en het
zuidelijke bekengebied. De site
bevindt zich op de kruising van
de drie primaire noordelijke
onderverdelingen: pal op de
splitsing tussen Latem kern en het
woonbos, op een steenworp van de
Leievallei.

5. het bos

Een som van delen, maar geen
geheel; zo leest de Priesterage site
vandaag. Elk gebouw afzonderlijk
werd in de loop der tijd bijgebouwd
en vormde zo zijn eigen kleine
eiland op een tapijt van versnipperd
groen. Het potentieel van de
schaal van de site wordt zo teniet
gedaan. Om de site tot een geheel
te verweven, zal de open ruimte
tussenin de ‘eilanden’ sterker
ingezet worden. Het ‘landschap’
van de Priesterage site definiëren en
versterken vormt dus de sleutel naar
een grotere cohesie.
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We onderscheiden 6 deelgebieden:
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6. ‘in-between’

4.

3.

2.

de vijf landschappelijke
onderverdelingen van
het GRS.
1. de leievallei, 2. het
woonbos, 3. latem kern,
4. de steenweg, 5. het
zuidelijke bekengebied.
+ 6. ligging priesterage site

5.

3. de courtyard

_1. het collectieve park
Een nieuwe centraliteit wordt
gecreëerd, waar twee dwarse semipublieke assen zorgen voor een
kruisbestuiving van verschillende
bevolkingsgroepen. De grens tussen
de site en de school wordt dus
opengetrokken, om uitwisselingen
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tussen beide gebruikers te
bevorderen. Pal in het midden
bevinden zich de witte woningen,
herbestemd tot ateliers, staan ze
nu als paviljoenen in het park.
_2. het minerale plein
Om gedeeld gebruik te bevorderen
wordt de zone niet ontworpen
als een ‘parking’, maar als een
mineraal plein, gestructureerd
door een grid van bomen, dat
een groene luifel vormt. Hierdoor
kan men op piekmomenten de
parkeerflux wel opvangen, maar
verkrijgt het gebied op andere,
autoluwere momenten een ander
statuut.
_3. de courtyard
Om het centrale, collectieve park
te vrijwaren van woonprogramma,
worden alle nieuwbouw ingrepen
geconcentreerd in de zijtak van
de site, waar ze een ‘courtyard’
vormen.

_4. het voorpleintje
Aan de zijde van de Latemstraat
heeft de site vandaag de dag nog
geen gezicht, hoewel dit net de
straatzijde is dat aansluit op de
kern van Sint Martens Latem. Door
de overmaat van parkeerplaatsen
weg te nemen, ontstaat er wat
extra ademruimte aan de drukke
straatkant. Deze toegeving vormt
als het ware de ‘voordeur’ van de
site.
_5. het bos
Rondom het WZC Ter Venne wordt
op een organische, dense manier
inheemse bomen aangeplant.
Dit bezorgt de inwoners van
het woonzorgcentrum dezelfde
kwaliteitszichten als hun noordwestelijke buren die binnen het
woonbos wonen.
_6. ‘in-between’
Een nieuw aanknopingspunt waar
de bewoners van beide zijden
elkaar tegemoet kunnen komen.

02. archi-punctuur
Naast het aanpakken van de open
ruimte, wordt er tevens ingezoomd
op de reeds bestaande bebouwing
en de gewenste uitbreidingen uit
het programma van eisen. Onder
het motto ‘quick wins’ willen we het
eigenlijk niet verder gaan zoeken
dan noodzakelijk is, maar vooral
veel bereiken met een minimum
aan ingrepen. We onderscheiden
3 ‘archi-puncturale’ ingrepen, van
low-cost tot grotere investeringen,
dat op elkaar inspelen en
tegelijkertijd ook op zichzelf kunnen
werken.

_1. de witte woningen
De witte woningen zijn vandaag
de meest kenmerkende en
identiteitsdragende architectuur
op de Priesterage site. Ze volledig
van de kaart vegen omdat ze niet
meer voldoen aan de normen
op vlak van duurzaamheid én
sociale huisvesting is dus niet
gepast. Integendeel, het bijzonder
modulair plan biedt zich tot tal van
verschillende herinvullingen. De
vraag naar STEAM-lokalen binnen
het programma van eisen kan bij
deze perfect beantwoord worden,
zonder ook maar één investering te
moeten aangaan.

_2. achterzijde Huize Elsakker
Om interactie en openheid te
bevorderen worden nieuwe
schuiframen, een collectief terras
en een luifel aan de achtergevel
toegevoegd.
_3. courtyard cohousing
Om het woonaanbod van de
Priesterage site verder uit te
breiden wordt een compact
nieuwbouwproject voorgestelt.
In een eerste instantie wordt de
‘schakel’ toegevoegd, en in tweede
orde komt hier het L-vormig
cohousing project bij. In totaal
kunnen zo 20 nieuwe (sociale)
woningen het woonaanbod op
de site versterken, in combinatie
met een nieuw ontmoetingshuis
inclusief bar en een ruime
samenleefkeuken op het gelijkvloers
van de ‘schakel’.

