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een ontwerpend onderzoek naar medegebruik en herwaardering van het kerkgebouw. 
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wereld is 
 

onvoorspelbaar 

complex 

imperfect 

snel veranderend 

MAGDA in Vlaanderen? 



secularisatie 

is een natuurlijk proces  

van verandering  

met veel kansen 



‘Het luilekkerland’ , Pieter Breughel de Oude (1567) 

Vlaanderen leeft 
 

in overvloed 



MAGDA BEWEEGT 

 
de genereuze ruimte als een verbindend erfgoedconcept voor een wereld in beweging 



de genereuze ruimte  
 

 

een verbindend concept  

waarbij functie en betekenis  

tegelijkertijd en in dezelfde ruimte samenvallen 
publiek-privé 

gemeenschappelijk-individueel 

lokaal-maatschappelijk 

 

 

voor een wereld in beweging 
architectuur als permanent proces 

van mens-vorm-betekenis 

 

 

ontladen of opladen 
religieus patrimonium ontladen om toegankelijker te maken 

functionele plekken opladen om meerlagig te maken 



All our actions are interactions. 
Hughes-Akkaoui Stephanie (AKKA Architects)  

 

architectuur als  
een permanent proces van 
(onder)zoeken en ontdekken 



De genereuze ruimte, 

een verbindend concept: 
 

functie-betekenis 

publiek-privé 

individueel-gemeenschappelijk 

lokaal-maatschappelijk Stormwaterpipes by Urfun Lab, Surat, India, 2010 



Webb Chapel Park Pavilion by Cooper Joseph Studio (architects), Dallas, Texas, US, 2012 

een verbindend concept: 
 

functie-betekenis 

publiek-privé 

individueel-gemeenschappelijk 

lokaal-maatschappelijk 



Scape by NAS Architecture, Montpellier, France, 2014 

een verbindend concept: 
 

functie-betekenis 

publiek-privé 

individueel-gemeenschappelijk 

lokaal-maatschappelijk 



Big-messy-couryard by ZAO standardarchitecture , Cha’er Hutong , Dashilar, Beijing, China,  2013 

een verbindend concept: 
 

functie-betekenis 

publiek-privé 

individueel-gemeenschappelijk 

lokaal-maatschappelijk 



Theaterbron by Philip Aguirre Y Otegui, Ndogpassi (Kameroun), 2013  

before         after 

een verbindend concept: 
 

functie-betekenis 

publiek-privé 

individueel-gemeenschappelijk 

lokaal-maatschappelijk 



wie wil begrijpen, 

moet veel spelen 
 

G. Benn 

MAGDA BEWEEGT 

 
Yot, labo voor levensbeschouwing, ruimte voor perspectief 

& 

derde bachelor interieurarchitectuur KU Leuven 

OPO 65 explicitstudio ‘erfgoed en authenticiteit’ AJ 2016-2016, sem 2 



erfgoed gaat over 
 

wie we zijn 

waar we zijn 

wat we kunnen worden 
 

Loyd Grossman (president of the Heritage Alliance) 

referentieproject 

 

 

pilootproject 

1853 2002 2016 + + 



there are no unsacred places 

only sacred places  

and desacred places 
 

W.Berry 

- output 1: interventie 1/1 als ruimtelijke vertaling van een historische code/verhaal  

      naar een toekomstgerichte zingeving 

 

- output 2: ontwerp voor een externe opdrachtgever:  

     deel 1: locale zoektocht 

     deel 2: lokale en maatschappelijke zoektocht 





MAGDA CONCLUDEERT 

 

 
uitdaging 1 

 

integraler denken om het begrip van de spirituele traditie verruimen 
 

de kerk was vroeger meer een open ruimte…dus waarom nu niet? 
 

essentie uit de beide werelden samenbrengen 
 

verschuiving van de waarden van het kerkgebouw is ook een kans om meer integraal te benaderen 
 

de Vlaamse samenleving is veel meer gemengd en die samenleving zal vanzelf voor meer integraler denken 

 

het concept van de genereuze ruimte zal maar lukken als de verschillende activiteiten in de geest 

verbonden zijn 

 

 

uitdaging 2 
 

iets doen en tonen dat werkt…en beleefbaar is 
 

meer kleine stappen zetten en al doende leren 
 

de buitenkant vertelt niet wat er binnen gebeurt 
 

publicatie bundelen van vele goede ideeën en een recept aanbieden 
 

relatie aangaan met meerdere kerken en uitwisselen 
 

in twee richtingen denken (bottom up en top down) 
















