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TUSSEN MASSIVITEIT EN LEEGTE

De focus van mijn masterproef ligt op het omvormen en uitbreiden van de abdij
Roosenberg, een kloostergebouw ontworpen voor de zusters, tot een onderzoekscentrum
waar postgraduaten aangeboden kunnen worden.

COMPENDIUM
Dom Van Der Laan had een uitgesproken idee
over het landschap, zo beschrijft hij het terrein
als een stadswijk, het voorplein als een restant
van het grote stadsplein en de binnentuin van
het klooster als het plein van een stadswijk. Een
plein is een onbebouwde maar aangelegde plaats
omgeven door gebouwen, en maakt deel uit van
stratennet van een stad of dorp. Het is een plaats
van ontmoeting, evenementen,... Een centraal punt
waar verschillende functies samenkomen, een
verbinding tussen verschillende plaatsen.
Van Der Laan werkt met pleinen die steeds
verkleinen, het plein wordt steeds verkleind en
verschaald tot men het uiteindelijke doel bereikt.
Eenmaal in het gebouw, worden de pleinen de
“inbetween zones”. Deze plaatsen kunnen gezien
worden als kleine pleinen waar de stilte verbroken
kan worden en waar mensen even kunnen stilstaan
en communiceren. Dit idee van de pleinen en de
“inbetween zones” worden ook in het nieuwe
gebouw toegepast. Het plein wordt een centrum
tussen de twee gebouwen, met de “inbetween
zones” als kleine pleinen binnenin het gebouw.

In de abdij wordt de natuur gekadreerd door
uitsparingen in de massieve wand. Het nieuwe
gebouw laat de natuur volledig binnen. Hierdoor
is er een veschil in beleving van de natuur in beide
gebouwen. Het nieuwe gebouw gaat de volledige
confrontatie met de natuur aan en wordt als het
ware in de natuur geplant tussen de bomen.
Van Der Laan maakt in zijn ontwerp gebruik van het
plastische getal. In het nieuwe gebouw wordt de TTplaat een houvast en ontwerp-tool. Het volledige
gebouw is opgebouwd volgens de verhoudingen
van de TT-plaat (breedte 2400mm en afstand tussen
de ribben h.o.h. 800mm).

Het plein en de gevel van het nieuwe gebouw
werden bewust recht gehouden zodat de knik in de
Noordgevel van de abdij versterkt wordt. Vanuit de
daken van de abdij en het nieuwe gebouw steekt
de natuur uit als een decor. Dit zorgt ervoor dat de
nieuwsgierigheid stijgt en men de natuur wil gaan
verkennen vanuit het plein.
De nieuwe functie is een onderzoekscentrum,
waarbij de focus wordt gelegd op Postgraduaten.
Het nieuwe gebouw is een uitbreiding en aanvulling
van de abdij. De abdij wordt gezien als een plaats
van rust, stilte en sereniteit en om dit te behouden
werden alle private functies in de abdij voorzien
(eten, overnachten, lezen, terugtrekken....). Het
nieuwe gebouw wordt een inverse van de abdij waar
alle publieke en dynamische functies gesitueerd
worden (werkateliers, leslokalen, administratie,...).
Het plein wordt een “inbetween zone” tussen deze
twee gebouwen.
De inverse is ook zichtbaar in de structuur en
versterkt daarmee de scheiding tussen de functies.
De abdij wordt gezien als massief en vast, terwijl het
nieuwe gebouw wordt gezien als een dynamische
leegte. Door de skeletstructuur en de lichte houten
tussenwanden kan het gebouw aangepast worden
naargelang de functie, capaciteit en noden. De abdij
blijft daarbij altijd een houvast.
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De laatste zusters van de abdij Roosenberg

10

De ontwerpopdracht begon met een echt verzoek aan de abdij, het herbestemmen van
de abdij. 41 jaar nadat de abdij werd ingewijd verlaten de zusters de abdij Roosenberg,
het grote gebouw vroeg te veel onderhoud aan de zusters. De ontwikkelde ideeën
dienen tevens ter voorbereiding en inspiratie van de aanstaande herbestemming door
de KU Leuven.
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Tekening over het geluid in de abdij Roosenberg. De “inbetween zones” zijn afgebeeld in het zwart.
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INTRODUCTIE
De eerste ontmoeting vond plaats op 3 november
2016 in Waasmunster. Met alle studenten
verzamelden we op het voorhof en dachten we
na over een individuele onderzoeksvraag die we
verder zouden kunnen ontwikkelen. Als snel werd
duidelijk dat de abdij herbestemd wordt voor de
KU Leuven. De vorm, omvang en ambitie moest
individueel onderzocht worden. “Hoe kan een abdij
omgevormd worden tot een onderzoekscentrum
voor de KU Leuven?”1. Vervolgens vond er een
rondleiding plaats. Gedurende de rondleiding
vielen mij onmiddelijk een paar elementen op
waarmee ik mijn onderzoeksvraag vorm wilde
geven: het voorplein met de gesloten noorgevel,
de “inbetween zones” en het unieke landschap zelf.

tafel dekken, eten, afruimen,...). Opvallend was de
stilte die heerst in de abdij waarbij de afzondering
en prachtige omgeving zorgen voor rust.
Enkele indrukken die me bijbleven
weergegeven op de volgende pagina.

worden

Het tweede deel van de introductie was het
groepswerk rond een bepaald onderwerp. Hiermee
startte een eerste onderzoeksfase. Ik werkte samen
met mijn groep het onderzoek over het landschap
uit. Hierdoor kreeg ik al snel een grote waardering
voor deze unieke plaats en ontstond het idee
om een gebouw te ontwerpen die als het ware in
de natuur tussen de bomen staat. Een extravert
gebouw dat volledig gericht is naar de natuur.
Vervolgens vonden er enkele ontmoetingen plaats
met studenten van The Cass en de TU Delft. Samen
kregen we enkele workshops en werd er samen
gebrainstormd over de abdij. Tijdens een van de
workshops werd er in groep een tekening gemaakt.
Daarop werden de tussenruimten van de abdij
afgebeeld. Dit wekte mijn interesse op om hiermee
iets te doen . Het uitwisselen van informatie met
de andere studenten zorgde voor een frisse input
en een andere kijk. Het is opvallend hoe de aanpak
van school tot school kan verschillen.
Verder werden er nog ontmoetingen georganiseerd
met verschillende kunstenaars zoals Benoit Van
Innis en Friederike Von Rauch, Lynch Mimesis
Architects en met STRAMIEN. Zo kregen we een
andere kijk op de abdij te horen en konden we met
onze vragen terecht.
Ten slotte hebben we de abdij volledig beleefd
door een overnachting in januari 2017. Op deze
manier zijn we in contact gekomen met de stilte en
ruimtelijkheid van de abdij en hebben we geleefd
volgens de rituelen van de zuster (samen opstaan,

1

Opdrachtomschrijving docenten
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Enkele indrukken die mij bijbleven van de abdij Roosenberg. De gesloten gevel aan het voorplein, het prachtige landschap
15
en de abdij zelf.
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WAASMUNSTER

PROGRAMMA EN FUNCTIEVERDELING
Dat het nieuwe programma een herbestemming
van de abdij moet zijn van de KU Leuven staat vast,
maar de vorm, omvang en ambitie staan niet vast
waardoor er toch een grote vrijheid is.
Om een programma samen te stellen is het
belangrijk om eerst de positie van Waasmunster
te analyseren. Hiervoor werd er een kaart gemaakt
waarop alle campussen van de KU Leuven worden
gepositioneerd. Vervolgens werd er gekeken naar
de campussen die de opleidingen architectuur en
ingenieurswetenschappen aanbieden. Uit de kaart
werd afgeleid dat Waasmunster zich bevindt in het
Vlaamse ruit, in deze 4 steden bevinden zich ook
de campussen die architectuur aanbieden. Verder
heeft de KU Leuven ook nog in 7 andere steden
een campus. Door deze vrij centrale positie en de
aanwezigheid van de autosnelweg is Waasmunster
geschikt voor het uitbouwen van een nieuw centrum
voor de KU Leuven.
Om de bereikbaarheid te onderzoeken werd er
gekeken naar de reisduur met de auto en met het
openbaar vervoer:
- De reisduur met de auto varieert tussen 24min
(vanuit Antwerpen) en 67min (vanuit Diepenbeek).
Echter is de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer katastrofaal.
- De reisduur met het openbaar vervoer varieert
tussen 1u32 (vanuit Aalst) tot 3u24 (vanuit
diepenbeek).
- Hieruit werd afgeleid dat niet iedereen over een
auto beschikt en het niet evident is om elke dag
te reizen van en naar Waasmunster. Daarom is het
noodzakelijk om slaapplaatsen/verblijfplaatsen te
voorzien.
Na een uitgebreid onderzoek werd het programma
vastgelegd op onderzoekscentrum met als casestudy
Postgraduaten voor de opleiding architectuur. Om
tot dit programma te komen werd er gekeken naar
de brochure over het aanbod van Permanente
vorming Academiejaar 2017-2018. Hieruit bleek
dat de KU Leuven geen postgraduaten aanbiedt
voor de opleiding architectuur. Op de kaart links
onder werd het aanbod voor postgraduaten binnen
de architectuur op andere universiteiten in Belgie
bekeken.

Vaststelling is dat het aanbod beperkt is. Zo biedt
de Universiteit Antwerpen een postgraduaat
aan voor “Green Building”, HoWest voor
Renovatietechnieken en Monumentenzorg, HoGent
voor Bouwmanagement en de UGent voor “Fire
Safety Engineering.
Hieruit kan het besluit gevormd worden dat de
abdij in Waasmunster door haar centrale ligging de
ideale locatie is voor een school voor postgraduaten
binnen de architectuur. Zo zou het aanbod van de
KU Leuven uitgebreid kunnen worden en wordt de
positie van de universiteit versterkt op de Belgische
markt.
Al snel werd duidelijk dat de huiselijke sfeer en
de stilte de grootste kenmerken zijn van de abdij.
Samen met de omgeving zijn deze kenmerken
bepalend voor de sfeer in en rond het gebouw.
Bij het nieuwe programma werd hiermee rekening
gehouden en werd een onderscheid gemaakt
tussen privatere functies en de publiekere functies.
Om de magie van de abdij te bewaren moest er
dus een nieuw gebouw komen voor de publiekere
functies.
Zoals reeds vermeld is het nieuwe programma van
de abdij Roosenberg een school voor Postgraduaten
van de KU Leuven. De school zou functioneren
als een soort “internaat”, architecten, designers,
geselecteerde docenten van binnen- en buitenland
worden uitgenodigd om hun kennis te delen en
kunnen in de abdij voor een bepaalde periode
verblijven en werken. Ook studenten kunnen
gebruik maken van het internaat indien ze willen.
De functie van internaat sluit goed aan bij de
voormalige functie van de abdij. Op deze manier
wordt de sfeer in de abdij behouden door daar de
privatere functies te plaatsen zoals: slaapplaatsen
(kort en lang verblijf), refter en keuken,
bibliotheek, winkeltje voor materiaal, bureaus voor
gastdocenten,... De functies in de abdij worden
grotendeels behouden.
De publiekere functies zoals: ateliers, leslokalen,
ontmoetingsplaatsen,.... werden in het nieuwe
gebouw gesitueerd, als uitbreiding en aanvulling
van de abdij.
Als case-study voor het programma en de indeling
werd er gekeken naar het Berlage Institute.
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In de voormalige abdij wordt een minimale hoeveelheid van interventies toegepast. Deze bestaan uit het
weghalen van enkele wanden (noodzakelijk voor de nieuwe functies). Op het gelijkvloers wordt dit toegepast
bij de nieuwe bureaus voor de docenten.

Slaapcel voor kort verblijf,
met gemeenschappelijk
sanitair (22 kamers)

Studio voor lang verblijf met
eigen sanitair (9 studios)

Op het eerste verdiep bestaan de interventies uit het omvormen van 2 slaapcellen tot een studio voor de
docenten (enkel in het zuidelijke blok). Ook worden er extra vluchtwegen en sanitair voorzien.
19

“ het terrein als een stadswijk, het voorplein als restant van het
grote stadsplein en de binnentuin van het klooster als het plein
van een stadswijk “ Dom Van Der Laan
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VAN DER LAANS IDEE OVER HET STADSPLEIN

Van Der Laans idee van het stadsplein werd één van de onderwerpen
bij dit project. Hoe kan het idee van een stadsplein in een niet
stedelijke omgeving geintegreerd worden? Hoe kan een plein de
omgeving versterken? Van Der Laan werkt met verschillende schalen
van pleinen die steeds kleiner worden naar binnen toe, hoe kunnen
deze pleinen vertaald worden in het nieuwe gebouw?
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Footprint Sint-Veerleplein Gent

Footprint Sint-Baafsplein Gent
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“HET STADSPLEIN” IN DE ABDIJ ROOSENBERG
Om het plein ruimte te geven tussen de abdij en het nieuwe gebouw,
werd ervoor gekozen om het te vergoten. Om de schaal wat beter
te begrijpen werd er een onderzoek uitgevoerd waarbij bestaande
Gentse pleinen werden vergeleken met het plein van de abdij. Op
deze manier kon men de schaal beter aanvoelen. Uit het onderzoek
werden twee pleinen geselecteerd die qua grootte in de buurt kwamen
van het nieuwe plein, het Sint-Veerleplein en het Sint-Baafsplein te
Gent. Met dit eerste idee van het nieuwe plein werd het nieuwe plein
ontworpen.

Met de idee van “het stadsplein” kwam ook de idee van een inverse
tegenover het plein, waarbij het plein een spiegel-as wordt. De zijde van
het plein tegenover de inkom van de abdij wordt bewust recht gehouden,
zodat de knik in de noordgevel van de abdij zijn sterkte behoudt.
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Om van het bestaande plein tot een stadsplein te komen en dus een
plaats van ontmoeting, werd de conciërgewoning omgevormd tot een
zomercafé. Door de ideale ligging van het plein en het zomercafé genieten
de bezoekers van een avondzon uit het westen. Als onderzoek naar de
invulling van het plein werd er gekeken naar de Jardin Luxembourg in
Parijs. Daar werd bewust gekozen voor losse metalen stoelen in plaats van
vaste banken. Zodat de mensen zelf kunnen kiezen waar ze zitten (in de
zon, schaduw of in groep). Dit zorgt ervoor dat het plein bij de abdij zeer
flexibel en dynamisch is.

25

26

Het plein, een onbebouwde maar aangelegde plaats omgeven van
gebouwen.
Het plein, als een centrale plek, een verbinding tussen de twee gebouwen.
Plaats van ontmoeting en samenkomst.
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IDEE VAN DE INVERSE

Hoe kan een nieuw gebouw de inverse van de abdij Roosenberg worden? Een
onderzoeksvraag waarmee het nieuwe gebouw wordt gevormd. De inverse is ook
al aanwezig in de functieverdeling, privaat t.o.v. publiek ,waarbij ook de eerste idee
komt van gesloten t.o.v. open. Zoals er bij de functies werd gekeken van wat niet en
wel past in de abdij, wordt ook bij de gebouwen gekeken welke elementen van de
abdij passen wel en niet in het gebouw. De kenmerken van Van Der laan zijn gebouw
die wel passen in het nieuwe gebouw worden op een eigen manier vertaald, de
kenmerken van Van Der Laan die niet passen in het nieuwe gebouw worden vertaald
als een inverse.
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Tekening van de abdij, het plein en het nieuwe gebouw waarop de “inbetween zones” worden afgebeeld in het zwart.
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ONDERZOEK ABDIJ ROOSENBERG
Van Der Laan zijn idee over de verschillende pleinen werd verder onderzocht. Daarbij
werd duidelijk dat het centrale plein, of zoals Van Der Laan zegt “het stadsplein”
wordt gezien als centrum van heel het ontwerp. Daaruit ontstaat er met een
schaalverkleining naar binnen toe met het eerste binnenplein en de kloostertuin,
elk heeft een eigen functie en sfeer. Eenmaal binnen in het gebouw wordt het plein
de “inbetween zone”. Deze schaalverkleining werd ook toegepast in het nieuwe
gebouw als een spiegeling tegenover het grote plein. In het nieuwe gebouw wordt
de inbetween zone een plaats van ontmoeting binnen het gebouw en behoudt het
het karakter van de “inbetween zone” in de abdij.
De andere pleinen (het eerste binnenplein en de kloostertuin) ondergaan een
metamorfose. Het eerste binnenplein van de abdij heeft eerder een klein portaal met
een gesloten plein. In het nieuwe gebouw is dit volledig open en staat men als het
ware met één been in de natuur.

De kloostertuin was een verbeelding van het aardse
paradijs. Terwijl de kloostertuin in de abdij werd ontworpen
en ingericht, wordt de tuin van het nieuwe gebouw volledig
onaangetast. Bij de binnentuin van het nieuwe gebouw
wordt de natuur, het bos gezien als het aardse paradijs.
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Het volgende onderzoek gaat over de 3 verschillende zones bij Van Der Laan. In zijn plannen zie je duidelijk
de pandgang, de tussenzone en de ruimte zelf. In het nieuwe gebouw werd hiermee gespeeld. De afmetingen
werden veranderd (aangepast volgens eigen verhoudingen) en werd er gespeeld met de volgorde tussen
33
deze 3 zones.

Grondplan niveau 0 schaal 1/500

Grondplan niveau 1 schaal 1/500
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EIGEN INTERPRETATIES VAN DE ABDIJ ROOSENBERG
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Inplantingsplan schaal 1/1000

BOUWEN IN DE NATUUR

Bouwen in de natuur werd al van in het begin een belangrijk onderwerp. Na een
eerste onderzoeksfase over het landschap in de vorm van een groepswerk werd al
snel duidelijk dat de natuur een belangrijke rol speelt. Hoe kan men bouwen in de
natuur met het nodige respect?
Het landschap was ook een onderdeel van Van Der Laans ontwerp, de paden met
strategisch geplaatste zitbankjes, het kerkhof, de open ruimte in het bos en de
ankerbomen hadden elk een eigen functie. Van Der Laan bepaalde met de bankjes
het beeld dat men vanop die plaats moest zien. Zo was de open ruimte beschikbaar
voor jeugdbewegingen, kampvuur gelegenheden en spelletjes. De ankerbomen
markeerden specifieke plaatsen in het landschap.
Er werd getracht zo weinig mogelijk bomen te vellen en ze zoveel mogelijk te
behouden aangezien het bos in het noorden werd aangeplant. Het nieuwe gebouw
volgt het raster van het aangeplante bos.
41

De abdij kijkt vanop een afstand naar het landschap en kadreert dit met zijn ramen.
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Het nieuwe gebouw staat in de natuur en gaat de confrontatie aan met haar.

43

Schaal 1/500

Schaal 1/200

Het gebouw is bijna volledig omringd door de bomen, de natuur neemt het gebouw op, het gebouw lost op
in de natuur.

Oostgevel schaal 1/200

Zuidgevel schaal 1/200

Westgevel schaal 1/200

Ook in de gevel zien we de natuur terug. het gebouw is bijna volledig transparant waardoor men de natuur
door de gevel ziet.

De gesloten delen van de gevel zijn bekleed met verticale houten latjes. Hierdoor wordt er met de gevel
verwezen naar de natuur en lost het gebouw op in het bos.

Grondplan niveau 0 schaal 1/200

HET NIEUWE GEBOUW, EEN UITKOMST VAN DE INVERSE

Grondplan niveau 1 schaal 1/200

49

50

De grootste inverse zien we terugkomen in de structuur. Terwijl de abdij als een massief kan gezien worden
is het nieuwe gebouw iets tussen massiviteit en leegte. In het nieuwe gebouw zien we een skeletstructuur
in beton, ingevuld met lichte demonteerbare houten wanden waardoor het gebouw een dynamisch geheel
blijft en kan veranderen doorheen de tijd en naargelang de noden. Deze wanden dienen ook als akoestische
isolatie samen met de bakstenen wand met open stootvoegen. Verder wordt de dynamiek ook vertaald in een
ander belangrijk aspect in het nieuwe gebouw, de TT-plaatvloer.
De ribbenvloer is niet alleen een goede oplossing voor de grote overspanning en snelle plaatsing, maar wordt
ook gebruikt als ontwerptool. Zoals Van Der Laan het plastsisch getal gebruikt in zijn gebouwen, wordt ook
hier gewerkt met verhoudingen. Het volledige gebouw is opgebouwd volgens de maten van de TT-platen en
haar verhoudingen (2400mm, 800mm, 400mm zijn de meest voorkomende maten). Op die manier werden de
kolomafstanden, ruimtes, uitkragingen en gevels bepaald, wat voor een harmonisch geheel zorgt.
Ten slotte was de TT-plaatvloer ook een goede oplossing op esthetisch vlak, door de verschillende
draagrichtingen worden er zones gecreëerd in het gebouw en door de ribben ontstaat er een spel tussen
licht en donker.
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Detail fundering schaal 1/20
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DETAILS

Detail dakrand schaal 1/20
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Detail terras schaal 1/20
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Detail terras schaal 1/20
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Detail raam schaal 1/20
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Detail fundering schaal 1/20
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Donald Judd Foundation, referenties voor ruimtelijkheid

Ecole d’Architecture de Nantes - Lacaton & Vassal, referentie voor ruimtelijkheid
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