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In de eerste plaats willen wij graag onze 
promotor prof. ir.-arch. Dirk De Meester 
bedanken voor de duidelijke afspraken, 
de vlotte communicatie en het goede 
verloop van alle begeleidingsmomenten. 
Daarnaast willen wij hem samen met 
onze begeleiders Marc De Kooning en 
Beatrice Hofkens bedanken voor de tijd 
die zij vrijmaakten om ons te begeleiden 
bij deze masterproef. Wij apprecieerden 
hun opbouwende commentaren en hun 
inbreng in het ontwerp. Ook willen wij Tania 
Vandenbussche en Lieve Van De Ginste 
bedanken voor de interesse en aanmoedigende 
woorden. 

Ten tweede willen wij Jonas Binon en Preben 
Van der Straete van Huis Mortier van harte 
bedanken voor hun gastvrijheid en hun hulp. 
Hun deur stond altijd open voor ons. De 
verschillende bezoeken ter plaatse en het 
verkrijgen van alle nodige documenten 
waren niet mogelijk geweest zonder hen.

Verder willen wij alle medestudenten, vrienden, 
familie en alle anderen die ons dit jaar 
steunden, bedanken. Hun externe standpunt 
gaf ons vaak een nieuwe kijk op de dingen 
en bracht nieuwe ideeën met zich mee.

Aan iedereen van harte bedankt,

Konstantijn Kinoo en Tom Maelfait
Mei 2013

1. DANKWOORD
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De opgave van deze masterproef vereiste 
een stedelijk inbreidingsproject. Via een 
ontwerp kozen we ervoor om dit inbrei-
dingsproject te combineren met een onder-
zoek naar collectief wonen in de stad – een 
thema dat zeer actueel is in Vlaanderen.

In de overtuiging dat collectief (stedelijk) 
wonen heel wat voordelen kan bieden 
�«�â�Üi��w�>�V�ii��>�Ã�Ã�V�>>��Û�>��
en bovendien een meerwaarde kan 
vormen voor de woonkwaliteit op zich, 
stelden we een programma op dat deze 
collectiviteitswinsten mogelijk maakt.

We voorzien verschillende types wooneen-
heden – appartementen met 1 of 2 slaapka-
mers en lofts – om zo de sociale diversiteit 
te verhogen. Jonge starters kunnen er hun 
intrek nemen naast een gepensioneerd 
koppel of een gezin met kinderen.

Een gemeenschappelijke binnenplaats 
met aansluitende voorzieningen en twee 
dakterrassen kunnen een verlengde bieden 
op de private binnenruimtes. Hier kunnen 
de bewoners samenkomen of zelf een 
deel van de ruimte claimen. Zo worden 
circulatieruimtes mogelijke plaatsen van 
ontmoeting en wordt er niet louter naast 
elkaar geleefd maar ook met elkaar.

Naast de woningen biedt het complex 
op het gelijkvloers ook plaats aan een 
publiek programma: een café/tentoon-
stellingsruimte (met bij uitbreiding een 
terras op de binnenplaats) en een atelier 
die verschillende invullingen toelaat 
(bijvoorbeeld als praktijkruimte of winkel).

De combinatie van zowel publiek als privaat 
programma – met het collectieve daar 
ergens tussenin – verankert het geheel in 
zijn omgeving en maakt van de plaats zo-
wel een verblijfsplek als een gebruiksplek. 
Zo is er niet enkel passage maar ook plaats 
voor ontmoeting. De verwevenheid van 
functies brengt het geheel op een mense-
lijke schaal en zorgt voor sociale controle.

Daarnaast willen we met de keuze van de 
site aantonen dat renovatie (in dit geval 
in combinatie met nieuwbouw) van het 
bestaande patrimonium ook een optie 
is voor nieuwe huisvesting en zo banale 
projectontwikkeling kan uitschakelen. 

De gerealiseerde projecten van collectief 
wonen vandaag bevinden zich vaak in 
de stad en bieden met hun inbreiding 
en herwaardering van het bestaande 
erfgoed een antwoord op hoe de 
toekomstige woningnood kan ingevuld 
worden zonder een verdere verkaveling 
van het landschap noodzakelijk te maken.

2. DOELSTELLING
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3. TYPOLOGISCH ONDERZOEK

a. Wonen in Meervoud

De Vlaamse overheid lanceert in 2009 de 
campagne ‘Wonen in Meervoud’ om goede 
groepswoningbouw in de aandacht te 
brengen als alternatief voor het individuele 
wonen. Meer nog dan voor groepswoning-
bouw staat ze voor Wonen in Meervoud. 
Het individuele wonen blijft hier het 
vertrekpunt: kwaliteitsvolle en ruime leefka-
mers, private buitenruimtes en intimiteit. 
Maar tegelijkertijd biedt Wonen in 
Meervoud belangrijke meerwaarden 
ten opzichte van het individuele huis: 
het gemeenschappelijk gebruik van 
allerlei collectieve voorzieningen, een 
ivwV�l�ÌiÀi�`ÕÕÀâ>>��i�`�i��ÛiÀ`�V�Ì��}�
van het bebouwde landschap als 
vrijwaring van de schaarse open ruimte.

Uit de campagne volgt ook een publi-
catie die een selectie van hedendaagse 
Vlaamse woningbouwprojecten bundelt: 
‘Wonen in Meervoud. Groepswoning-
bouw in Vlaanderen | 2000 – 2010’.
 
Als korte inleiding op wat Wonen in 
Meervoud allemaal inhoudt of kan 
betekenen, nemen we hier enkele 
stellingen over die het boek opsomt.1

1. De Meulder, B., Van Herck, K. (red.). Wonen in meervoud. Groepswo-
ningen in Vlaanderen | 2000-2010., Uitgeverij SUN, Amsterdam, 2009, 
p. 5 - 9.

1. Wonen in Meervoud biedt meer dan de 
basiskwaliteit van het individuele huis

2. Wonen in Meervoud behoudt 
en creëert open ruimte

3. Wonen in Meervoud draagt bij aan 
de leefbaarheid van de steden

4. Wonen in Meervoud huist 
op bijzondere plekken

5. Wonen in Meervoud voorziet in wat 
men zich alleen niet kan veroorloven

6. Wonen in Meervoud zet 
de auto op zijn plaats

7. Wonen in Meervoud betekent 
meer wonen voor minder geld

8. Wonen in Meervoud redt en 
hergebruikt het patrimonium

9. Wonen in Meervoud realiseert 
een veelvoud aan woonvormen

10. Wonen in Meervoud integreert 
de meest uiteenlopende 
manieren van leven

11. Wonen in Meervoud verweeft functies
12. Wonen in Meervoud brengt 

schakering in ruimtes en sferen
13. Wonen in Meervoud brengt evenwicht 

tussen individu en gemeenschap
14. Wonen in Meervoud is 

Architectuur in Meervoud
15. Wonen in Meervoud tekent 

voor duurzaamheid
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In deze context vroeg de Vlaams 
Bouwmeester aan Architecture Workroom 
Brussels (AWB) een studie uit te voeren 
naar mogelijkheden om het wonen op een 
andere manier te organiseren. Dit resulteer-
de in het eindrapport ‘Naar een visionaire 
woningbouw. Kansen en opgaven voor een 
trendbreuk in de Vlaamse woonproductie’.
Het uitgangspunt van die studie is de 
vaststelling dat eerdere initiatieven en 
studies eerder beperkt zijn tot typologisch 
onderzoek voor verdichting en duurzaam 
wonen. De invloed van deze individuele 
gevallen, die sterk afhankelijk zijn van het 
engagement van de bouwheer, is op de 
schaal van Vlaanderen eerder beperkt. 
Daarom stelt de studie dat er een trend-
breuk moet komen in de woonproductie 
in haar geheel. Die trendbreuk moet 
voltrokken worden op drie velden: Beleid, 
Woonproducten en Operationeel kader.

Op de werkvelden Beleid en Operationeel 
kader wordt hier niet verder ingegaan. 
Op het vlak van Woonproducten moet 
gezocht worden naar nieuwe typologieën 
van grondgebonden woningen / 
collectief wonen / verkavelingen / … 
in plaats van de huidige verkaveling, 
fermette, rijwoning en woontoren.

“We moeten afstappen van het model 
van de eengezinswoning (80% van 
het totaal aantal woningen) en de 
vrijstaande eengezinswoning (42% van de 
eengezinswoningen). Hier situeren zich 
tal van uitdagingen, zoals het bouwen 
van grootschalige, collectieve woongele-
genheden, het verder verdichten van de 
twintigste-eeuwse gordel of de renovatie 
van het verouderde woningbestand in de 
L���i�ÃÌi`i�°�"�����iÌ�iÀ�`�ÛiÀÃ�wV>Ì�i�
komen in de types van woningen om de 
verschillende gezinssamenstellingen te 
huisvesten en een antwoord te bieden 
op het fenomeen van de vergrijzing.”

b. Naar een visionaire woningbouw. 
Kansen en opgaven voor een trend-
breuk in de Vlaamse woonproductie.2

Waarom zouden we collectief gaan wonen? 
Om deze vraag te beantwoorden moeten 
we gaan kijken naar een ruimere context, 
namelijk die van het toekomstige Vlaan-
`iÀi�°��i��}À>wÃV�i�ÃÌÕ`�iÃ�Û��ÀÃ«i��i��
een toename van het aantal huishoudens 
met 13% tussen nu en 2030 en een verdere 
toename van fenomenen zoals vergrijzing 
en gezinsverdunning. Dit komt neer op 
zo’n 330.000 nieuwe woningen om de 
stijgende bevolking te kunnen huisvesten. 
De kernvraag is dus hoe en waar  
deze huishoudens zullen wonen. 

Vandaag beschikt Vlaanderen nog 
over ruim voldoende bouwgrond en 
woonuitbreidingsgebieden om aan 
deze vraag te voldoen. Maar als het 
huidige scenario van woningproductie 
wordt behouden, zal Vlaanderen 
binnenkort helemaal volgebouwd zijn.
Het klassieke woonideaal in Vlaanderen 
is nog steeds de vrijstaande woning met 
tuin buiten de stad. Dit ideaal heeft er 
voor gezorgd dat het landschap werd 
omgevormd tot een lappendeken van 
verkavelingen en lintbebouwing. 
2. Naar een visionaire woningbouw. Kansen en opgaven voor een 
trendbreuk in de Vlaamse woonproductie, onuitgegeven studie 
uitgevoerd door Architecture Workroom Brussels i.o.v. de Vlaams 
Bouwmeester, 2011. 

Om te voorkomen dat dit landschap volle-
dig verdwijnt en om het huidige verstede-
lijkingsproces in Vlaanderen een halt toe te 
roepen, moet gezocht worden naar alterna-
tieven voor de huidige woningproductie.

Vlaanderen bestaande toestand

Vlaanderen bestaande toestand + woonuitbreidingsgebieden & 
woonreservegebieden

Vlaanderen bestaande toestand + woonuitbreidingsgebieden & woon-
reservegebieden + onbebouwde percelen in woongebied

Illustratie van een trendvolgend scenario.
Bron: Departement RWO-Afdeling Ruimtelijk Beleid (2011) en 

�À��i��>�`�
�ÛiÀ�ÓääÓ®°�
>ÀÌ�}À>wi\�Ƃ7	°
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c. Pilootprojecten Wonen. 
Nieuwe vormen van collectiviteit.

Een verderzetting van voorgaand 
rapport werd onlangs opgestart door het 
huidige Team Vlaams Bouwmeester (o.l.v. 
Peter Swinnen, 2013) onder de naam 
Pilootprojecten Wonen. Nieuwe vormen 
van collectiviteit. In dit project werd door 
middel van ontwerpend onderzoek een 
kader uitgewerkt voor innovatieve woon-
projecten en het vormt zo de vertrekbasis 
voor de oproep voor vijf pilootprojecten.

Deze publicatie zet nog maar eens in de 
verf wat collectief wonen kan betekenen 
en hoe belangrijk ze zal worden in 
de woningbouw van de toekomst. 
Collectiviteitswinsten kunnen op alle 
maatschappelijke niveaus geboekt worden: 
Een effectieve vernieuwing van de woning-
markt door collectief opdrachtgeverschap. 
Betaalbaar wonen door het intelligent scha-
kelen van wooneenheden en het gemeen-
schappelijk gebruik van utilitaire ruimtes en 
tuinen. En tegelijk een weefselversterkende 
en landschapssparende woningproductie.

d. Gerealiseerde voorbeelden

Een eerste verkenning op het vlak van 
collectief wonen leert ons dat Vlaanderen 
al enkele gerealiseerde projecten kent. 
In een onderzoek naar deze ‘nieuwe’ 
typologie bestudeerden we enkele van 
deze projecten qua opvatting (interpre-
tatie ‘collectief’ wonen), programma 
(verwevenheid van verschillende functies), 
planopbouw (schakeling wooneenheden) 
en het inzetten van gemeenschappelijke 
ruimtes (scheiding publiek/privaat).

De volgende selectie bevat projecten 
die geënt zijn op het stedelijk weefsel 
en zo vaak aan inbreiding doen. Uit de 
voorbeelden valt een bestaande trend te 
distilleren van de herwaardering van het 
bestaande patrimonium (van vervallen 
fabriekspanden/atelierruimtes tot oude 
scholen, leegstaande kerken/kloosters e.d.).
De uitwerking van elk van deze projecten 
bewijst dat naast hun situering ook de her-
waardering van erfgoed een meerwaarde 
kan bieden voor stedelijk (collectief) wonen.
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LINDENLEI & KATOENSPINNERIJ

Locatie: Gent
Ontwerpers: Coussée & Goris architecten
Ontwerp: 2002 - 2003
Oplevering: 2006
Opdrachtgever: Canal Properties nv
Stabiliteit: Studieburo Mouton bvba
Oppervlakte: 2075 m2

Programma: Reconversie van een katoen-
spinnerij tot 10 woningen en kantoorruimte
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RAMEN

Locatie: Gent
Ontwerpers: Tomas Nollet en Hilde Huyghe
Ontwerp: 2000
Oplevering: 2007
Opdrachtgever: Parkeerbedrijf Stad Gent
Stabiliteit: Studieburo Mouton bvba
Technieken: Ingenium
Oppervlakte: 13.485 m2

Programma: 15 woongelegenheden, 
een kantoorgebouw en een onder-
grondse parkeergarage
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P.NT 2

Locatie: Anderlecht (Brussel)
Ontwerpers: BOB361 Architects
Ontwerp: 2003 - 2005
Oplevering: 2008
Opdrachtgever: P.NT2 nv
Stabiliteit: BAS bvba
Technieken: Ingenium
Oppervlakte: 2836 m2

Programma: Reconversie van een 
edelsmederij tot loften, appartementen, 
kantoor en commerciële ruimtes
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TER PITTE

Locatie: Antwerpen
Ontwerpers: IEA Import.Export Architecture
Ontwerp: 2005
Oplevering: 2009
Opdrachtgever: AG Vespa
Stabiliteit: Ingenieursbureau 
Eddy Henskens bvba
Technieken: Bureau Bouwtechniek nv
Oppervlakte: 1093 m2

Programma: bouwblokrenovatie met 
herverkaveling voor 6 woningen
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LUCKY BAR

Locatie: Antwerpen
Ontwerpers: Mys & Bomans architectuurkantoor
Ontwerp: 2004
Oplevering: 2008
Opdrachtgever: AG Vespa
Stabiliteit: Ingenieursbureau 
Eddy Henskens bvba
Technieken: Bureau Bouwtechniek nv
Oppervlakte: 590 m2

Programma: 3 woningen met 
commercieel gelijkvloers
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WOONGEBOUW MOLENBEEK

Locatie: Sint-Jans-Molenbeek (Brussel)
Ontwerpers: architecten Els Claessens 
en Tania Vandenbussche (ECTV)
Ontwerp: 2008 - 2009
Oplevering: 2011
Opdrachtgever: Norbert Segers 
en Christophe Slagmuylder
Stabiliteit: BAS bvba
Oppervlakte: 228 m2

Programma: 3 woningen
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4. (OP ZOEK NAAR EEN) 
DEFINITIE VAN COLLECTIEF WONEN

Zoals voorgaand onderzoek aantoont 
is collectief wonen een ruim begrip, 
dat door elke ontwerper naar eigen 
interpretatie wordt ingevuld.
Als we louter kijken naar de woonpro-
ducten worden ze gekenmerkt door 
een onderliggende visie, namelijk dat 
collectief wonen een alternatief moet en 
kan bieden voor het huidige model van de 
verkaveling, de rijwoning of de woontoren. 
Een alternatief dat betaalbaar is en geken-
merkt wordt door zijn duurzaamheid, zijn 
kwaliteitsvolle ruimtebeleving en de archi-
tecturale meerwaarde die het project biedt.

Collectief wonen is daarom steeds bewust 
kiezen voor nabijheid en contact met 
anderen. Het idee dat men een gebouw 
deelt, primeert boven het eigenlijke delen 
van ruimtes. Nog zeer vaak bevinden de 
gerealiseerde projecten van collectief 
wonen zich in het stedelijk netwerk. 
Ze tonen dan ook aan dat wonen in 
een stad niet ‘alleen wonen’ is. 

Een collectief woonproject vertrekt steeds 
vanuit de individuele wooneenheid, 
maar verkrijgt haar meerwaarde 
door de collectiviteitswinsten. 
Elke wooneenheid biedt een kwaliteits-
volle ruimtebeleving, intimiteit en 
wordt eventueel aangevuld met private 
buitenruimtes. Het intelligent schakelen 
van de verschillende wooneenheden zorgt 

voor een gemeenschappelijk gebruik van 
circulatieruimtes – mogelijke plaatsen van 
ontmoeting – en het bundelen van utilitaire 
ruimtes zoals keuken en badkamer.

Collectief wonen stapt af van het klassieke 
verkavelingsmodel en streeft een hogere 
densiteit na door het bouwen in de hoogte. 
Zo blijft heel wat plaats over voor groene 
ruimtes en gemeenschappelijke voorzienin-
gen zoals een werkplaats, berging, vrije-
tijdsruimte, gemeenschappelijke parking,…

De aanvulling van het programma met 
andere functies zoals kantoorruimtes, 
commerciële ruimtes of parkeergarages 
zorgt voor een grote verwevenheid 
van het gebouw in de omgeving en 
maakt het geheel levendig – dit i.t.t. 
bijvoorbeeld een appartementsgebouw.



26 27

Als site kozen we voor het voormalige Huis 
Mortier (Ham 1, 9000 Gent): een geheel 
van gebouwen dat zich bevindt op de 
hoek van het bouwblok omgeven door de 
Ham, Joremaaie, Blekersdijk en de Leie. 
Het quasi driehoekige perceel heeft zo drie 
representatieve gevels waarvan de kop aan 
de Joremaaie vandaag de belangrijkste is. 
De ligging langs de Joremaaie – verbinding 
tussen Dampoortstraat (station Gent-Dam-
poort) en Steendam (Sint-Jacobskerk 
/ stadscentrum) – maakt van het Huis 
Mortier een stedelijk herkenningspunt.

Doordat het gebouw slechts aan één 
zijde, namelijk de noordzijde, aansluit bij 
de bebouwing van de Ham, wordt het 
nog belangrijker in zijn omgeving als 
vrijstaand object. Samen met zijn overbuur 
(Coussée & Goris architecten) vormt het 
als het ware een poort naar de Ham toe.
Ook het interieur geniet van deze 
uitzonderlijke voordelen in de stad. 
De beschikbaarheid van veel licht en 
zicht creëren een grote openheid. 

De nabijheid van de Leie, het Bau-
delopark en het centrum maken van 
deze site een ideale leefomgeving.

5. SITUERING

1. Sint-Jacobskerk 2. Huis Mortier 3. Station Gent-Dampoort

1.

2.
3.
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�Õ�Ã���ÀÌ�iÀ��Ã�ii���«Û>��i�`�y>Ì��i��
winkelgebouw op de hoek van de Jore-
maaie en de Ham. Het gebouw werd in 
1954 -1955 opgetrokken als de elektrozaak 
Huis MORTIER N.V. naar een ontwerp 
van architect Alfons van Acker uit Gent.

Het complex werd in verschillende bouwfa-
sen gerealiseerd (de totale oppervlakte van 
de site bedraagt ongeveer 1000 m2). De 
laagbouwvleugels zijn de oudste, waarbij 
vooral het interbellumkarakter aan de kant 
van het jaagpad langs de Leie opvalt (rond 
scheepsraam, metselwerk met gekantelde 
bakstenen). Later werd op de hoek van het 
perceel een hoogbouw gerealiseerd met 
extra winkelruimte op het gelijkvloers en 
appartementen op de verdiepingen. Hoe-
wel niet extreem geaccentueerd is er een 
mooi contrast tussen de horizontaliteit van 
de gelijkvloerse verdieping en de bovenlig-
gende verdiepingen met appartementen.

Vandaag, anno 2013, bestaat de elektro-
zaak niet meer en wordt Huis Mortier inge-
nomen door zes jonge mensen die samen 
het tijdelijk leegstaande pand huren. 
De oude magazijnen worden nu groten-
deels gebruikt als opslagruimte of inge-
zet als atelier. Het appartementsgebouw 
staat leeg en is onbewoonbaar verklaard. 

In de toonzaal van de voormalige 
elektrozaak zijn er meubels te zien 
van Jonas Binon en installaties en 
maquettes van Preben Van der Straete.

Er zijn echter al plannen om het 
perceel volledig te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw.

6. HISTORIEK HUIS MORTIER

voorgevel Huis Mortier (Joremaaie)
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7. BESTAANDE TOESTAND

zicht vanop de voetgangersbrug onder de Joremaaie

zicht vanop het midden van de Joremaaie (brug over de Leie)

gevel langs de Ham â�V�Ì��«��iÌ��Õ`i�y>Ì}iL�ÕÜ�Û>��«�`i���Ài�>>�i

zicht vanop de Sint-Joriskaai
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BESTAANDE TOESTAND
GEVEL HAM
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BESTAANDE TOESTAND
GEVEL WATERKANT
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BESTAANDE TOESTAND
UITVOUW GEVELS
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Zoals al eerder vermeld, biedt de ligging 
van het perceel heel wat voordelen: 
nabijheid van openbaar vervoer, stads-
centrum, publiek park en water. Alle 
kwaliteiten voor een ideale leefomgeving. 
Daarnaast heeft de site een zeer karak-
teristieke uitstraling in de buurt, met het 
�Õ`i�y>Ì}iL�ÕÜ�>�Ã��iÀ�i����}Ã«Õ�Ì�>�Ã�
zijn belangrijkste waarde. De uniforme en 
ritmische gevel van de gelijkvloerse verdie-
ping geeft een zeer open indruk door zijn 
vroegere functie als etalageruimte. Door 
de openheid wordt duidelijk het verschil 
benadrukt met de bovenliggende verdie-
pingen die eerder massief overkomen. 

Met de Leie als buffer staat het gebouw 
los in zijn omgeving en kan zo genieten 
van prachtige zichten over de stad Gent en 
over het water. Enkel aan de binnenkant 
van het perceel verdwijnt deze open indruk 
doordat het in de loop van zijn geschie-
denis met een complex geheel van steeds 
meer toevoegingen volgebouwd werd. 

De volgende schetsen zijn een onderzoek 
naar het openstellen van deze binnenzone 
naar de omgeving toe, waarbij telkens een 
bestaand volume weggedacht wordt. 
Zo wordt de mogelijkheid om bepaalde 
delen te behouden getest en worden de 
kwaliteiten en negatieve punten in de 
huidige ruimtelijke schikking van de gebou-
wen op de site uitgelicht. Op basis daarvan 
- en rekening houdend met overwegingen 
in verband met het maximaliseren 
van de ondergrondse parking - wordt 
bepaald wat te slopen of te behouden.

8. WAARDEBEPALING / 
STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE

zicht op omgeving over de Joremaaie

zicht richting Steendam
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nieuw blikveld



48 49

nieuw blikveld
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nieuw blikveld
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AFBRAAK / BEHOUD / NIEUWBOUW
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ÛiÀÛ���i`�}i��i��`i�Ã�wlÀi��Û��À�>��}i��>}>â���i�

gerichtheid van de woningen: water en tuin toegangen tot de site en articulatie circulatieknooppunten 

9. ONTWERP

aansluiting zoeken bij bestaande bebouwing en plek markeren nieuwe uitstraling van de site naar de Steendam toe

gerichtheid en openheid gelijkvloerse verdieping aansluitend op de 
logica van de bestaande etalage
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PROGRAMMA

WONEN
TUIN / TERRAS

ATELIER
CAFÉ / MULTI

STAD / WATER
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10. NIVEAU 0

1. V>vj�É���vw�i�Õ�Ã�É�Ìi�Ì���ÃÌi����}ÃÀÕ��Ìi�É��Õ�Ì�vÕ�VÌ���i�i�ÀÕ��Ìi
2. inkom wooneenheden
3. atelier
4. inrit ondergrondse parkeergarage
5. gemeenschappelijke tuin
6. vrijetijdsruimte
7. terras
8. woning type E

1

1
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De ruimte die het meest direct op de 
stedelijke passage geënt zit, maken we tot 
de trekpleister van de site, een café annex 
multifunctionele ruimte. De toegang zit 
op de hoek van de Ham en de Joremaaie, 
op de plek waar hij steeds zat, centraal 
in het ritmische spel van de gevel. De 
architectuur van het appartementsgebouw 
accentueert deze toegang krachtig. 

De ruimte zelf wordt opgehelderd, hoewel 
hij ruimtelijk dezelfde opbouw blijft behou-
den. De wanden worden zo geplaatst dat er 
een minder verbrokkelde ruimte ontstaat, 
opgebouwd rond een centraal barmeubel. 
De nieuwe toevoeging kan op verschil-
lende manieren ingezet worden door zijn 
meer afgescheiden ligging ten opzichte van 
de rest van het café. Het wordt een plek 
waar lezingen kunnen gehouden worden, 
pop-up expo’s kunnen opgebouwd 
worden, muziek kan gebracht worden of 
die gewoon kan dienen als uitbreiding 
van het café. Op die manier kan er op 
de site een steeds veranderende situatie 
ontstaan, die in lijn ligt met het huidige 
gebruik van de oude etalageruimte.
 
De vensterbanken worden afgewerkt 
met hout, een warm materiaal, om toe 
te laten ze te gebruiken als zitbank 
of om ze in te zetten als sokkel voor 
het tentoonstellen van objecten. 

De hoogte van de ruimte laat het toe 
hem te voorzien van een vals plafond 
dat overloopt in de nieuwbouw, wat 
de ruimtes visueel met elkaar verbindt. 
Tegelijk kan dit plafond problemen van 
akoestische overdracht naar de hoger 
gelegen woningen beperken of teniet 
doen, zodat de werking van het café 
de rust op de site niet verstoort. 

Het achterste deel van het café 
kan opengesteld worden naar het 
terras, dat geënt zit op de collectieve 
tuin van het wooncomplex. 

CAFÉCAFÉ
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CAFÉCAFÉ

café en multifunctionele ruimte laten verschillende scenario’s toe: 
voordracht, muziekoptreden, exposities, workshop,...
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Het open karakter van de gevel aan de 
Ham vraagt op het gelijkvloers naar een 
functie die een buffer vormt tussen de tuin 
– opgevat als een oase van rust – en de 
straat, maar tegelijk die tuin niet geheel uit 
het zicht onttrekt. Om deze visuele relatie – 
Üi��ÃÜ>>À��«�ii��}iw��ÌiÀ`i��>��iÀ�q�Ìi�Li�
houden, vatten we deze ruimte op als een 
�«i��}i�ii�]�i��i��}i`iw���iiÀ`�`��À�ii��
lijn van kolommen en een losstaand houten 
volume dat ondersteunende functies bevat. 

De ruimte vormt een kwalitatieve plek 
die vele invullingen mogelijk maakt. Denk 
hierbij onder meer aan een kantoor, atelier, 
danszaal, winkel, toonzaal, praktijk, etc. Het 
vloerniveau ligt een stuk lager dan dat van 
de tuin, een ingreep die de ruimte enigs-
zins begrenst en op de straat richt, zonder 
de kwalitatieve zichtrelatie met de tuin en 
de open ruimte erachter teniet te doen. 

De toegang zit gelinkt met de inkom van 
de site, maar de openheid van de gevel 
laat toe dat deze toegang naargelang 
de functie een andere locatie krijgt.

ATELIERATELIER
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ATELIERATELIER

het atelier laat verschillende scenario’s toe: 
kantoorruimte, praktijk, danszaal, buurtwinkel,...
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Nabij de toegang tot de parking en de 
toegang tot de diepst op de site gelegen 
woningen, bevindt zich een collectieve 
ruimte die vrij ingevuld kan worden naarge-
lang de noden van de bewoners. Door zijn 
positie langs de dagelijkse circulatie en zijn 
directe relatie met de tuin, de zuidgerichte 
oriëntatie en open uitstraling, laat deze 
plek verschillende gebruiken toe: van 
w�iÌÃi�ÜiÀ�«�>>ÌÃ�Ì�Ì�viiÃÌâ>>�Ì�i��v�V���iV�
tieve wasruimte en ontmoetingsplaats of 
een winterse speelruimte voor de kinderen. 

In zomersituatie kan de gevel volledig 
opengezet worden en een stuk van 
de verharding van de tuin claimen, 
waarbij de overkraging van het boven-
liggende volume en de doorlopende 
vloer de vloeiende overgang van 
binnen naar buiten versterken.

VRIJETIJDSRUIMTEVRIJETIJDSRUIMTE
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VRIJETIJDSRUIMTEVRIJETIJDSRUIMTE

de vrijetijdsruimte laat verschillende scenario’s toe: 
Ü>Ã«�>>ÌÃ]�w�iÌÃ®ÜiÀ�«�>>ÌÃ]�viiÃÌâ>>�Ì�i]���Ì��iÌ��}ÃÀÕ��Ìi]�ÌÕ���iÕ�i�]�°°°
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TUIN



pocket garden Paley park, New York - hoge slanke bomen (christus-
doorn)

serpentine pavillion, Peter Zumthor, Londen - wilde binnentuin

serpentine pavillion, Peter Zumthor, Londen - zwervend tuinmeubilair

wilde beplanting overwoekeren pad

CC maritiem Molenbeek, LANDINZICHT - buitenverharding in 
combinatie met groen

mosbegroeiing tussen kasseien - jaagpad langs perceel
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Het hart van de site wordt gevormd door 
de tuin, die onderverdeeld is in verschillen-
de zones met elk een eigen gevoelswaarde. 
Het meest publieke deel, gelegen langs 
de Leie en geënt op het café, refereert 
qua verharding - met mos begroeide ruwe 
kasseien op een sokkel van natuursteen - 
naar het naast gelegen jaagpad. Dit terras 
sluit aan op het café en is ook rechtstreeks 
te bereiken via een trapje op het jaagpad, 
maar door de vorm van het gebouw en zijn 
positie naast de Leie zit het toch beschut 
ten opzichte van de stedelijke passage. 
Het terras vormt een rustpunt in de 
stad, zonder zich er hard van af te 
zonderen. Denk hierbij aan de ‘pocket 
}>À`i�Ã½���� iÜ�9�À��i���iiÀ�Ã«iV�wi��
aan ‘Paley park’, een publieke kleine 
tuin die zich in het midden van het 
stadscentrum bevindt maar toch een 
rustige plek blijft voor zijn bezoekers. 
Aan de hand van eenvoudig terugkerend 
zwervend meubilair kunnen zones van het 
terras gebruikt of vrijgelaten worden.

Het terras wordt gevoelsmatig afgeschei-
den van de rest van de tuin door een 
beperkte drempel: een niveauverschil 
markeert samen met de beplanting 
de overgang naar een andere zone. 
Vanuit de inkom van de site bereik je 
`iâi�â��i]�`�i�}i`iw��iiÀ`�Ü�À`Ì�`��À�
grote gladde betonplaten waarvan de 
voegen doorlopen doorheen cirkelvormige 
openingen voor beplanting en bomen. 

Grotere zones voor beplanting – wilde 
bloemen en planten – worden met scherpe 
rechte lijnen afgebakend. Door de aanleg 
van die cirkels met beplanting ontstaan 
circulatiepaden en grotere vlakken die 
bijvoorbeeld kunnen ingezet worden 
als verlengde van de vrijetijdsruimte.

Tussen het atelier en deze verharding 
ligt een zone van een andere aard: de 
betonvlakken gaan over in kiezels, waarover 
de begroeiing hangt die in cirkels geplant 
staat. Op die manier kan er nog tussen de 
planten gewandeld worden op de beperkte 
paden van kiezels, maar ontstaat er toch 
een wilde indruk hoewel de beplanting 
letterlijk binnen de perken gehouden 
wordt en zo onderhoudsvriendelijk blijft. 

Een verdere uitbreiding van de tuin bevindt 
zich op het dak van het noordwestelijke 
blok, waar een paviljoen met terras voor 
de bewoners een meer afgezonderde 
plek biedt. Het dak van het zuidelijke 
bouwblok is toegankelijk als terras 
en uitkijkpunt over de omgeving.

Op de site is dus een veelheid aan 
buitenruimtes aanwezig, elk met een 
eigen karakter naargelang een publieke, 
private of collectieve sfeer gewenst 
is. De voordelen van collectief wonen 
worden hier ten volste uitgespeeld. 

TUIN
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CIRCULATIE

BEZOEKER / BEWONER / PARKING
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9. woning type A
10. woning type B
11. woning type C
12. woning type D
13. woning type E
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Omdat het vloerplan van het bestaande 
y�>Ì}iL�ÕÜ��iÌ�Ìi���i����Ã�����««iÀÛ�>�Ìi�
om op te splitsen in twee kwalitatieve 
wooneenheden, maar omwille van zijn 
zichten zoveel mogelijk woningen mag 
bevatten, wordt hij uitgebreid met een vo-
lume op de zuidwesthoek van het perceel. 
Dit zorgt er ook voor dat het gebouw van 
daaruit een representatieve gevel krijgt.

Het eerste type woning is zuidoost gericht 
en zit volledig in de oude toren vervat. 
De ruimte wordt ingedeeld door twee 
houten volumes, die zo geschikt zijn dat 
een inkomzone, keuken en leefruimte 
}i`iw���iiÀ`�Ü�À`i�]�â��`iÀ�âi�ÃÌÀ>��>v�Ìi�
bakenen. Zo wordt de ruimte steeds in zijn 
volledige grootte waargenomen. De hou-
ten volumes zelf bevatten berging en toilet 
enerzijds en slaap- en badkamer anderzijds. 

WONING TYPE A WONING TYPE A
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WONING TYPE AWONING TYPE A

niveau 1 - 4 / oppervlakte: 84,28 m2
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Deels in de oude toren en deels in 
de nieuwe aanbouw zit een tweede 
éénslaapkamerappartement gesitueerd. 
�i�LiÃÌ>>�`i�LÕ�Ìi��ÕÕÀ�Û>���iÌ�y�>Ì}i�
bouw is een bepalend element, zowel in 
planopbouw als in textuur en materialiteit 
van de ruimte. Hij scheidt de inkom- en 
de nachtzone van de leefruimtes, waarbij 
de bestaande raamopeningen uitgebreid 
worden om als deur dienst te doen, zodat 
de lateien aanwezig blijven als detail.

WONING TYPE BWONING TYPE B
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WONING TYPE BWONING TYPE B

niveau 1 - 4 / oppervlakte: 88,26 m2
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Langs de Ham bevindt zich op niveau 
één en twee telkens een loft die ruim-
telijk op dezelfde manier opgebouwd 
is, maar verschilt in oppervlakte.
 
De ruimte wordt zoveel mogelijk in zijn 
geheel getoond door de ruimtes die 
afscheiding vergen (bad- en slaapkamers, 
berging, toilet) onder te brengen in een 
houten volume. Doordat de balken in het 
plafond doorlopen boven deze ‘box’ wordt 
de visuele continuïteit van de leefruimte 
vergroot. 
De proporties van de negatieve ruimte 
die deze box aftekent zijn zodanig 
ontworpen dat er zones afgebakend 
worden, zonder extra wanden toe te 
voegen. Er ontstaat een inkomzone, 
en een leefruimte en keuken, en in de 
grootste van de twee lofts een zone die 
kan ingezet worden als bureau en wasplek.
 
De continuïteit van de woning wordt 
benadrukt aan de hand van een zitelement 
dat de goede afmetingen heeft om te 
dienen als bergruimte voor boeken, 
elpees, magazines, opbergdozen voor 
speelgoed of als televisie- of salonmeubel.

WONING TYPE CWONING TYPE C



100 101

WONING TYPE CWONING TYPE C

niveau 1 / oppervlakte: 123,42 m2 niveau 2 / oppervlakte: 158,58 m2
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Bij het betreden van deze woning wordt 
de blik richting de tuin gestuurd, en 
pas als je het raam nadert, verruimt het 
blikveld richting keuken en leefruimte. 
Ook hier kan de ruimte in één blik gevat 
worden en dit geeft de woning een ruim 
gevoel. De ordenende elementen zijn de 
voelbare lijn van kolommen en het houten 
volume, dat hier in de donkerste zone van 
de woning geplaatst is. Op die manier 
worden de belangrijkste ruimtes langs de 
gevels geordend, zodat de slaapkamers 
in de ochtend, en de leefruimtes overdag 
van maximaal licht kunnen genieten.

WONING TYPE DWONING TYPE D
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WONING TYPE DWONING TYPE D

niveau 1 - 2 / oppervlakte: 131,19 m2
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Het nieuwe volume in de noordwestelijke 
hoek van het perceel bevat vier woningen, 
waarvan drie een gelijke oppervlakte en 
twee slaapkamers hebben, en op het 
gelijkvloers een afwijkende woning met 
één slaapkamer. Ze zijn echter allemaal 
gelijkaardig opgebouwd. 
De slaapkamers bevinden zich aan de 
kant van de tuin, terwijl de leefruimtes 
optimaal genieten van de openheid aan 
de zijde van de Leie. Hier en daar wordt er 
een accent in hout aangebracht, zoals de 
schuifdeur tussen dag- en nachtgedeelte. 
Op die manier brengen we wat textuur in 
de ruimte, die omwille van zijn beperkte 
grootte verder met gladde oppervlakken 
afgewerkt is.

WONING TYPE EWONING TYPE E
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WONING TYPE EWONING TYPE E

niveau 0 / oppervlakte: 74,61 m2 niveau 1 - 3 / oppervlakte: 95,13 m2
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17. SNEDE & GEVEL

SNEDE AA SNEDE BB



C

C

0 1 2 4 m

130 131

SNEDE CC
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SNEDE DD
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SNEDE EE
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SNEDE FF
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GEVEL HAM
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GEVEL JOREMAAIE
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GEVEL WATERKANT
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INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

PLANNEN & SNEDES



INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait

NIVEAU 2

0 1 2 4 m



INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait

NIVEAU 4
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INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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SNEDE BB
INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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SNEDE DD

SNEDE CC

INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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SNEDE EE

INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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GEVEL WATERKANT

INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait
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GEVEL HAM

0 1 2 4 m



GEVEL JOREMAAIE
INBREIDINGSPROJECT OP DE SITE HUIS MORTIER TE GENT.
ontwerpend onderzoek naar collectief stedelijk wonen.

Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait

GEVEL JOREMAAIE
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Konstantijn Kinoo - Tom Maelfait


