
Herbestemming Sint-Hubertuskerk krijgt vorm: plek voor buurt, horeca en zware

archiefkasten

Berchem - Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) neemt de Sint-Hubertuskerk voor de komende 49 jaar in erfpacht. De kerk zal tegen

eind 2027 worden herbestemd tot archief- en cultuurhuis. Daarnaast moet het gebouw ook een ontmoetingsplaats worden voor de

buurt. Na een selectie via een open oproep haalde ectv architecten de opdracht binnen om die transformatie te realiseren.

Elien Van Wynsberghe

Donderdag 10 februari 2022 om 05:00

Hubert – zoals het VAi naar het kerkgebouw op de Victor Jacobslei verwijst – krijgt een nieuwe invulling en zal onderdak bieden aan de
collectie architectuurarchieven, een bibliotheek en kantoren van het VAi. Vandaag huist het architectuurinstituut nog op twee verschillende
locaties in Antwerpen: in de Parochiaanstraat en in kunstcampus deSingel. In deSingel zal het VAi na zijn intrek in de kerk nog steeds
aanwezig blijven.

Met de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk wordt één van de vijf pilootprojecten van het Antwerpse parochiekerkenplan verwezenlijkt.
Dat gebeurt in nauw overleg met het bisdom Antwerpen. “Samen kiezen we voor nieuwe invullingen die de gemeenschapsfunctie in de buurt
verankeren en de architectuur van het gebouw opwaarderen”, zegt schepen van Erediensten Tom Meeus (Vooruit).

Het Gents-Brusselse bureau ectv architecten Els Claessens Tania Vandenbussche i.s.m. Fenikx-Ann Verdonck en Élise Van Thuyne werd
geselecteerd om het ontwerp voor die herbestemming uit te tekenen. “Voor ons is dit een hele bijzondere en inspirerende opdracht. Niet
enkel omwille van de opdrachtgever, ook omdat een herbestemming een goede manier is om duurzaam bezig te zijn met gebouwen”, zegt
Els Claessens.

Open en gastvrij

De architecten zetten een aantal opvallende ingrepen op papier die de jury wisten te bekoren. Zo zullen de zijvleugels van de kerk in de
breedte worden uitgebreid. Daardoor ontstaat er meer vloeroppervlakte voor de archiefwerking. “Want de archieven zijn zwaar. Omdat het
moeilijk in te schatten is hoeveel gewicht de fundering van de kerk precies aankan, kozen we voor een uitbreiding in plaats van een verticale
stapeling”, zegt Claessens.

Die keuze maakt dat het schip (het middelste gedeelte van de kerk) open en gastvrij blijft. “Het schip kan zo gebruikt worden voor publieke
activiteiten zoals tentoonstellingen”, zegt Claessens.

De invulling van het voorste gedeelte van de kerk, met name de toren, het inkomportaal, het oksaal en de doopkapel, worden vrijgehouden
voor de buurt. “Deze ruimtes zijn van buitenaf makkelijk toegankelijk”, legt Claessens uit. “In de voet van de toren kan horeca. Langs buiten is
er de mogelijkheid om aanpalend een terrasje te zetten dat voldoende windvrij is.”

De doopkapel kan dan weer afgehuurd worden, bijvoorbeeld voor een feestje. Langs de buitenzijde van de kerk wordt de zone ter hoogte
van de doopkapel aangelegd als tuintje dat dan ook benut kan worden. “Op 19 februari tussen 10 en 16u organiseren we samen met het VAi
een ontmoetingsmoment voor de buurt in de kerk.”
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In het koor van de kerk zal in de hoogte gewerkt worden en komen er verschillende nieuwe verdiepingen voor onder meer de kantoren van
het VAi. “Daar wordt er ook een leeszaal ingericht die publiek toegankelijk wordt tijdens bepaalde uren”, zegt Claessens.

© Sepp Van Dun

Hergebruik van materialen

Voor het bouwen van de nieuwe volumes is er natuurlijk materiaal nodig. De architecten kiezen ervoor om waar mogelijk materialen te
recupereren van de kerk zelf. Zo worden de gevels van de uitbreidingen opgetrokken in een mengeling van kalk en vermalen bakstenen
afkomstig van de afbraak. “Er is ook heel wat marmer dat we kunnen recupereren voor de bouw van een nieuwe, imposante wenteltrap. En
het hout van de torenspits die tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmanteld werd door de Duitse bezetter, ligt hier bewaard. Daarvan zouden
we onder meer zitbanken willen maken”, zegt Claessens. “Zo wordt de geschiedenis van het gebouw mee verwerkt en bewaard in de nieuwe
invulling.”

Het merendeel van de historische glasramen zal tot slot worden gerenoveerd. De minst waardevolle exemplaren worden vervangen door wit
en doorzichtig glas zodat het kerkgebouw meer natuurlijke lichtinval krijgt.

Hoe het verdere verloop van het project er zal uitzien? “Het is de bedoeling dat we in het najaar van 2027 onze intrek in het gebouw te
kunnen nemen”, zegt Egon Verleye van het VAi. “Dit jaar werken we aan een participatietraject. In 2023 wordt het definitieve ontwerp
uitgewerkt waarna de omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. Tussen 2024 en 2026 volgen dan de eigenlijke bouwwerken. Het
laatste jaar zal gebruikt worden om Hubert in te richten.”

Voor dit hele project ontving het VAi 5,8 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse overheid.
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De voortgang van het project zal te volgen zijn via de website en de sociale media van het VAi: www.vai.be (http://www.vai.be) of @vlaams_architectuurinstituut
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Joakim (33) fotografeert gezichtstattoos: “Achter de bruutste tatoeages schuilen de zachtste zielen”
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Kabinetschef van kersvers schepen Erica Caluwaerts ontslagen: “Onhoudbare situatie”
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