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I N R O D U C T I E 

C I R C U S K E R K 
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De inschrijving op deze 
onderhandelingsprocedure vertrekt vanuit 
een sociaal engagement;  een geloof 
in de werking van organisaties zoals De 
Circusplaneet en de respectievelijke 
meerwaarde voor de buurt. Ook architectuur 
kan/moet een steentje bijdragen binnen de 
sociale cohesie van een wijk of buurt. In de 
eerste plaats is het project een architecturale 
uitdaging om met een relatief klein budget, 
een slimme fasering en een participatief 
proces tot een goed eindresultaat te komen.  
Dat dit een financieel/inspannend/ langdurig 
doch verrijkend engagement zal vragen is 
een weloverwogen keuze. 

De circusplaneet heeft als ‘community circus’ 
de ambitie om –net zoals in de Brugsepoort- 
meer dan een circusschool te zijn. De kerk van 
Malem wordt een plek van samenkomst met 
ruimte voor kruisbestuiving en ontwikkeling 
van diverse talenten. De ligging in het hart 
van Malem, langs de ‘Oudstrijderslaan-
hoofdas’ is ideaal. In combinatie met het 
naastgelegen toekomstig schoolgebouw 
(zie wedstrijdontwerp ‘het eiland’) kan deze 
site een nieuw dynamisch centrum vormen 
welke Malem wakker schudt. Een gezonde 
interactie tussen de circusplaneet en de 
vernieuwde school kan voor beiden én de 
buurt een meerwaarde betekenen. 

Een nieuwe invulling van de kerk moet de 
werking van de circusplaneet kracht bijzetten. 
Het gesloten/statige karakter van het 

gebouw moet op een bescheiden/ subtiele 
manier doorbroken worden dmv doordachte 
ingrepen die een meerwaarde voor de buurt 
genereren. Elke architecturale ingreep dient 
volhoudbaar te zijn  vanuit een ecologisch, 
econmisch én sociaal perspectief. Tijdens 
het ontwerpproces is het belangrijk om met 
alle betrokken partijen duidelijk te overleggen.
 
Het ontwerp respecteert de architecturale 
eigenschappen van het bestaande 
kerkgebouw. De hoge plafonds, het licht 
en de boeiende vormgeving  zijn een 
gedroomde basis om op verder te werken. 
Ingrepen die invloed zouden kunnen 
hebben op de bestaande ruimtelijke kwaliteit 
worden vermeden. Desalniettemin moet 
de toevoeging van de circusplaneet –een 
totaal andere invulling als voorheen- een 
eigentijdse meerwaarde bieden aan het 
gebouw. Extra aandacht voor tactiliteit, 
warmte, geborgenheid zorgt ervoor dat de 
circusschool een eigen identiteit krijgt. 

Om financiële redenen zal een fasering onder 
de vorm van een goed doordacht masterplan 
essentieel zijn om dit project tot een leuk 
einde te brengen. Alle actoren binnen dit 
project worden uitgedaagd om op lange 
termijn vooruit te denken. Het bouwproject 
zal in stappen verlopen naargelang budget 
beschikbaar is. Het is de taak van de architect 
om in samenspraak met alle actoren de juiste 
stappen te zetten, vertrekkend vanuit het 
voorgestelde masterplan.

V I S I E 

feestelijke ingebruikname kerk in Malem, foto Wannes Nimmegeers
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Onderzoek naar participatieve projecten wijst 
uit dat de draagkracht van een ontwerp groeit 
naarmate de gebruikers betrokken blijven bij 
elke fase van het ontwerpproces. Participatie 
moet dan ook vanaf de eerste schetsen in 
acht worden genomen.

Het inschrijven voor dit ontwerp is in 
zekere mate ontsproten dankzij de 
nauwe samenwerking met LOW, het 
laboratorium voor de ontwikkeling van het 
nieuwe wonen.  LOW is een denktank die 
innovatieve woonmodellen op maat van 
Malem en de toekomstige stad bedenkt. 
Sinds januari 2015 wordt er wekelijks in 
Malem samengekomen met bewoners over 
architectuur in de breedste zin van het woord 
na te denken. De denkoefening die we 
vooropstelden is eenvoudig; stel dat Malem 
in de nabije toekomst helemaal onder water 
loopt, hoe zouden we ons na die ‘tabula rasa’ 
organiseren? Dit fictieve scenario creëerde 
de mogelijkheid om op een heel abstracte 
manier na te denken over de toekomst van 
Malem zonder vormelijke of sentimentele 
vooropstellingen. Wat kan architectuur 
voor een wijk als Malem betekenen? Waar 
zou het beter kunnen vergeleken met het 
huidige Malem? Hands-on workshops & 
groepsgesprekken gaven een duidelijk 
beeld op het verwachtingspatroon van de 
bewoners en Malem in het algemeen. 

Vanzelfsprekend werd deze input als 
dankbare voedingsbodem gebruikt om het 
ontwerp aan te vatten. In abstracte vorm 
bleken kernbegrippen zoals volhoudbaarheid, 
geborgenheid, menselijkheid en participatie 
de kern van het verhaal. 

Het succes van de nieuwe circuskerk 
hangt af van het draagvlak uit de buurt. De 
kerk mag geen eiland binnen het eiland 
worden, integendeel. Vanaf de opmaak van 
het masterplan zal dan ook op regelmatige 
basis worden afgetoetst bij zowel mensen 
van de circusplaneet als de buurtbewoners. 
Kruisbestuiving tussen beiden zorgt ervoor 
dat de circuskerk een extra meerwaarde 
biedt voor de wijk en vice versa. 

Ook gedurende de praktische uitvoeringsfase 
van dit project (bijvoorbeeld het leggen van 
een verende vloer) kunnen sympathisanten 
en mensen uit de buurt betrokken worden 
bij het werkproces. Samen werken naar één 
doel werkt sociale cohesie en het sociale 
draagvlak in de hand. Binnen het ontwerp 
wordt dan ook rekening gehouden met dit 
gegeven: handelbare materialen, eenvoudige 
constructies en een focus op relatieve kosten 
van werkuren.

P A R T I C I P A T I E 

workschop LOW in Malem, foto Elly Vaneeghem
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I N S P I R A T I E 

Circus Space, Hoxton East London, foto: Sam Faulkner

Renovatie Temple Theater, Merdian USA

circus school, Bristol St Paul

 temporary theater, Assemble design collectiveW
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P R O G R A M M A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van de programmaomschrijving 
werd een idee uitgewerkt. Dit idee wordt 
allerminst gezien als een finaal antwoord 
op de vraag maar is eerder een katalysator 
om gesprek op gang te brengen. De grote 
lijnen kunnen in latere fases door overleg en 
participatie verschuiven. 

De kerk wordt opgedeeld in twee grote 
entiteiten door een glazen wand. Beide 
entiteiten worden op deze manier akoestisch 
en thermisch onafhankelijk van elkaar. De 
gebruiker kan er voor kiezen om inkijk van 
het ene deel naar het andere te beperken 
of te vergroten zoals men wenst. Deel 1 
biedt ruimte voor de oefenzaal, bergingen, 
kleedkamers en sanitair.Deel 2 biedt ruimte 
voor foyer, kantoren, sanitair en optioneel een 
kostuumatelier.

Op de scheiding tussen deel 1 en deel 2 
kan –naast de glaspartij- een bouwstelling 
worden voorzien. Deze stelling kan fungeren 
als vaste staantribune voor kijklustigen, 
groot opbergrek, speeltuig voor de 
leerlingen, springplatform voor vliegende 
trapeze, aanhangstructuur voor belichting 
of versiering, rail voor gordijnen of bron van 
inspiratie. Visueel geeft de stelling een nieuwe 
identiteit aan het bestaande gebouw.

de
el 1

 
de

el 2

schets B: zicht opeen toonmoment
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D E E L 1 
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De hoge vrije ruimte van deel 2 wordt 
ingevuld als vrije oefenzaal. Zijbeuken en 
foyer kunnen visueel eenvoudig worden 
afgeschermd door gordijnvlakken net boven 
ooghoogte. Deze zijn optioneel te openen of 
te sluiten bij toonmomenten, lesmomenten 
of een feest. Het plafond wordt voorzien 
van een rigging-structuur die de ophanging 
van diverse installaties en belichting mogelijk 
maken. Een loopbrug op hoogte wordt niet 
voorzien, dit om de vrije hoogte zo hoog & 
breed mogelijk te houden. Aanpassingen en 
toevoegingen aan de rig- structuur kunnen 
veilig worden uitgevoerd met behulp van  een 
hoogtewerker. Het grondvlak kan op termijn 
voorzien worden van een verende vloer.
 
Ter hoogte van de absis wordt een wand 
voorzien met daarachter twee kleedkamers 
(1) voor mannen en vrouwen (inclusief 
douches, riolering via de kelder).  Op termijn 
kan de wand uitgebouwd worden tot een 
semi uitschuifbare zittribune (2,3) zodat ook 
deze ruimte ten volle gebruikt wordt. Dankzij 
de toevoeging van de 

tribune kan een perfect bruikbare theaterzaal 
worden gecreëerd met ruimte voor +100 
toeschouwers en een speelveld van 130 m2 
bij een klassieke opstelling.

In de twee kleine overstaande zijbeuken 
wordt een bestaande nis uitgesneden in 
de gevels. Die nieuwe openingen zorgen 
voor transparantie richting de school/ 
buurt en fungeren tevens als noodzakelijke 
nooduitgang. Het brede grondvlak laat diverse 
stoelopstellingen  toe voor toonmomenten. In 
de oorspronkelijke sacristie worden toiletten 
(riolering via de kelder) en berging voorzien 
tijdens de circuslessen.

lesopstelling

1 2 3
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D E E L 2 

Dankzij een nieuwe als uitbreding van het 
oksaal wordt deel 1 verticaal opgedeeld 
in twee niveaus. Op het gelijkvloers 
worden sanitair en foyer voorzien. Op het 
bovenliggende niveau is er ruimte voor 
kantoren en optioneel een kostuumatelier. 
Beide niveaus zijn akoestisch en thermisch 
van elkaar gescheiden zodat ze onafhankelijk 
van elkaar kunnen functioneren. Dankzij 
een vide aan beide zijden genieten de 
twee niveaus van voeldoende daglicht.  

De foyer (het hart van de circuskerk) fungeert 
als zachte overgangszone tussen het 
circusgebeuren en de buurt, ze werd dan 
ook doelbewust ingeplant aan de voorzijde 
van de kerk. De circusplaneet stelt zich op 
deze manier transparant en ontvankelijk op 
voor de buurt. Als gevolg wordt de beoogde 
interactie met de buurt gegenereerd. Dankzij 
het hergebruik van de bestaande inkomdeur 
wordt de foyer niet enkel laagdrempelig voor 
de buurt maar tevens ook voor de toekomstige 
fietsers, wandelaars (nieuwe fietsroute tussen 
Gent centrum en Mariakerke). Vanuit een 
vormelijk/ architecturaal perspectief heeft 
dit gebouw –zowel interieur als exterieur- 
een duidelijke leesbaarheid, het zou tegen 
de richting van het gebouw ingaan om een 
hoofdingang elders te positioneren.  

De kantoren worden binnen dit ontwerp 
gezien als een plek waar mensen op lange 
termijn aangenaam moeten kunnen werken. 
Licht, zicht en ruimte zijn binnen dit verhaal 
essentieel. De kantoren krijgen een direct 
zicht op het lesgeven en blijven op die manier 
direct betrokken bij de praktische werking 
van de vereniging. Een gordijn aan de stelling 
kan, indien nodig, voor afscherming zorgen 
en de grote vergadertafel kan af en toe dienst 
doen als werkplek voor het kostuumatelier. 

schets C: zicht op kantoor

schets D: zicht op foyer
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E N E R G I E V E R B R U I K 
I S O L A T I E 

De voorziene renovatiewerken vallen niet 
onder de EPB-regelgeving.Niettegenstaande 
er geen verplichting is wordt er getracht het 
bestaande gebouw zo energievriendelijk 
mogelijk te maken.Waar mogelijk 
worden constructies uitgevoerd met een 
doorgedreven isolatie. Vooral het huidige 
dak wordt uitgerust met een minerale 
isolatie gezien de grootste warmteverliezen 
langs het dak verdwijnen. In gedeeltes waar 
eventueel de vloer vernieuwd wordt zoals 
bvb in de kleinere volumes, wordt ook de 
vloer geïsoleerd. De buitenmuren hebben 
een aanzienlijke dikte. Gezien de kostprijs 
en de moeilijkheidsgraad te hoog is om deze 
te isoleren zal er maximaal gebruik gemaakt 
worden van de massa om de energie op te 
slaan. Als doelstelling worden voor de vloeren 
en daken worden U-waarden van 0.12 tot 0.2 
W/m².K vooropgesteld. Er wordt nagekeken 
of het buitenschrijnwerk in de kleinere 
volumes te voorzien van voorzetramen. 
Hierdoor zal niet enkel de U-waarde van de 
ramen sterk gereduceerd worden maar zal 
ook de luchtdichtheid van het gebouw sterk 
verbeteren.
 
 V E N T I L A T I E 

Als ventilatiesysteem wordt resoluut gekozen 
voor een correct uitgevoerd, gebalanceerd 
en energiezuinig ventilatiesysteem D. Aan 
dit systeem zullen strenge normen en 
eisen worden opgelegd, opdat de correcte 
werking gegarandeerd is en de goede 
luchtkwaliteit verzekerd blijft. Bijkomend zorgt 
een mechanisch ventilatiesysteem voor een 
verbeterde geluidswering ten opzichte van 
extern geluid wat het gebruikcomfort ten 
goede komt.

Alle te ventileren ruimtes worden voorzien 
van een mechanische ventilatie, systeem D 
(mechanische pulsie en extractie). Er zullen 
2 aparte ventilatiesystemen voorzien worden 
één voor de oefenzaal met kleedkamers 
en één voor de foyer / kantoorruimte.De 
ventilatiegroepen worden voorzien van de 
nodige filters welke de luchtkwaliteit verzorgen, 
een verwarmingsbatterij, een recuperatiewiel 
(de warme extractielucht wordt gebruikt voor 
het verwarmen van de ingeblazen lucht. 
Door de recuperatiewisselaar kan tot 80% 
energie worden bespaard en wordt het 
vocht maximaal gerecupereerd).Zeker voor 
de oefenzaal zal de benodigde inbreng van 
ventilatiedebiet grotendeels afhangen van 
de bezetting van de lokalen. Gezien deze 
afhankelijk is van een aantal factoren en 
dit kan variëren wordt er geopteerd om het 
ventilatiedebiet te regelen via CO2-meting.
Deze meting zal het te pulseren luchtdebiet 
bepalen.Hierdoor kan de capaciteit van 
de luchtgroep worden beperkt en zal er 
aanzienlijk minder energie verloren gaan 
voor het verwarmen van de pulsielucht. 

V E R W A R M I N G 

Voor de verwarming wordt de bestaande 
verwarming geëvalueerd.De oefenzaal/
kleedkamers zullen verwarmd worden via 
inbreng van warme lucht. Warme lucht 
heeft het voordeel dat deze snel reageert. 
Gezien de heel wisselende bezetting van 
de oefenzaal kan er dus snel worden 
opgewarmd zonder de ruimte permanent op 
temperatuur te moeten houden. Er wordt dan 
ook getracht om de bestaande verwarming 
te behouden voor de oefenzaal.De foyer/
kantoren zullen uitgerust worden met 
radiatoren of vloerverwarming.

schets E: toonmoment


