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 INLEIDING 

 

 Sint-Laurentiuskerk 

  - heropbouwkerk uit 1952 

  - nieuw gemeenteplein 
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 BENADERING 

 1) Uitgangspunt 

  - kerkgebouwen als identiteit van een stad, gemeente of dorp 

  - stimuleren behoud en duurzame ontwikkeling door nevenbestemming 

  

 2) Waardenstelling, objectief bepalen van de randvoorwaarden 

  - cultuurhistorische waarden & architectuur- en kunsthistorische waarden 

  - stedenbouwkundige inplanting 

 

 3) Oriëntatiefase, met inbreng en advies van andere partijen 

  - concreet na te gaan: 

   1/ bouwhistorisch onderzoek 

   2/ bouwkundig onderzoek 

   3/ haalbaarheidsonderzoek 

  - een kerk vraagt om bijzondere nevenfuncties 

   1/ passend hergebruik 

   2/ duurzame nieuwe bestemming 

   3/ behoud oorspronkelijke gemeenschapsfunctie  
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 BENADERING 

 

 4) Ontwerpend onderzoek van de gekozen nevenbestemming: 

  - uitgangspunten: 

   1/ recht doen aan cultuurhistorische betekenis 

   2/ streven naar behoud van de historische bouwsubstantie 

   3/ aandacht voor bijzondere kenmerken 

   4/ maatwerk 

   5/ reversibiliteit 

     

ARCHITECTUUR- & RESTAURATIEBUREAU, DEMEYERE J&A bvba                                                    



  

  RANDVOORWAARDEN 

   

  - huidige specifieke erfgoedwaarde 
    - heropbouwkerk, 1952-1955 

    - moderne bouwstijl vs de neo-bouwstijlen 

    - nieuwe vormentaal, moderne bouwtechnieken, nieuwe materialen  

   

  - architecturale mogelijkheden en beperkingen van het gebouw 
    - klare opbouw, breedte van schip en kruisbeuk 

    - vrije inplanting in omgeving 

    - beperkte lichttoetreding 

 

 

  - bouwfysische mogelijkheden en beperkingen van het gebouw 
    - traditionele opbouw, massieve baksteenbouw 

    - dubbele dakschil 

    - geen mogelijkheid tot bijkomende lichtopeningen in de gewelven 

 

 

  - de vereisten voor het gedeeltelijk behoud van de huidige kerk 
    - koor = liturgisch centrum 

    - behoud ceremoniële hoofdinkom 

    - behoud dagelijkse zij-inkom  
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  ONTWERPEND ONDERZOEK 

 

 aan de hand van scenario’s 

   1) de kerk wordt gedeeltelijk herbestemd zonder enige uitbreiding  

- schip wordt op het gelijkvloers gedeeltelijk ingevuld met bibliotheek 

- transept en koor wordt behouden voor kerkfunctie 

- inbrengen van verdiepingsvloer, over schip en transept 

- volledige verdiepingsvloer ingenomen voor bibliotheek 

- géén nieuwbouw    

 

conclusie 

- beleving van de sacrale ruimte gaat verloren 

- reductie van de kerk tot grote kapel 

- gemakkelijk afsluiten van kerk- en bibliotheekruimte 

- bij volledig verdwijnen van kerkfunctie, snelle ombouw tot bibliotheek 
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  HAALBAARHEIDSSTUDIE 
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ontwerponderzoek 

schetsontwerp 1 

langse doorsnede, concept 



  

  HAALBAARHEIDSSTUDIE 

 

   2) de kerk wordt gedeeltelijk herbestemd met een mogelijk uitbreiding (schetsontwerp 2) 

- geen bibliotheek in transept 

- behoud hoofdinkom van de kerk 

- dubbele verdiepingsvloer in schip 

- deel nieuwbouw / aanbouw aan de kerk 

 

conclusie 

- beperkte daglichttoetreding door de verschillende verdiepingen 

- ontwerp en vereisten op maat mogelijk bij de nieuwbouw 

- groenzone en nieuwbouw als positieve afstemming op omgeving 

- versnipperd organisatorisch plan 
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  HAALBAARHEIDSSTUDIE 

 

  3) de kerk volledig herbestemd en ingevuld als bibliotheek (schetsontwerp 3) 

- volledige herbestemming van kerk tot bibliotheek 

- nieuwbouw als kerk / polyvalente ruimte 

 

conclusie 

- afstoten van kerkfunctie, zeer ingrijpende verandering voor 

(geloofs)gemeenschap 

- alle functies kunnen gelijkvloers blijven  

- beperkte daglichttoetreding wordt niet nadeliger beïnvloed 

- vrije ruimte met grote polyvalentie 

- herinvulling is reversibel 
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  HAALBAARHEIDSSTUDIE 
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ontwerponderzoek 

schetsontwerp 3 



  

  HAALBAARHEIDSSTUDIE 

 

  NA OVERLEG GEKOZEN ONTWERPOPLOSSING 

 

4) deelfunctie bibliotheek / kerk, met nieuwbouwdeel bibliotheek 

- behoud gelijkvloerse oppervlakte voor liturgische diensten, concerten… 

- behoud van de hoofdtoegang van de kerk 

- nieuwe verdiepingsvloer in de kerk 

- nieuw bouwvolume met onthaalfuncties, actieve ruimtes, kantoren, sanitair, keuken, 

vestiaire, enz… met dubbel gebruik voor kerk   
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  ONTWERP 

 

  SAMENVATTING 

 

   - ingreep kerk (nieuwe tussenvloer) 

    - geen hypothekering naar de toekomst 

    - “storende” functies (sanitair, keuken…)  vermeden  

   - nieuwbouw 

    - polyvalent ontwerp 

    - dubbel gebruik met kerkgebouw 
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  OVERZICHT PLANNEN 
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  TOT SLOT 

 

 

    Er werd een positief traject doorlopen in nauw overleg met alle actoren. 

    Het totale project is klaar voor uitvoering. 

 

We dienen enkel nog te wachten tot…  

de toekenning van de subsidie. 

 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, 

 

Rik Buyse  

1ste Schepen Wielsbeke 
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