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Tien jaar leegstand
In 2010 sloot het Sint-Amelberga-
instituut, kortweg ISA, na 166 jaar 
activiteit zijn deuren. Reden? Een 
tekort aan leerlingen. Er werd niet 
onmiddelli jk een nieuwe functie 
gevonden en zo stond het gebouw 
ruim tien jaar leeg. 

Door zijn centrale ligging in de 
gemeente drong een reconversie zich 
echter op. In een masterplan werden 
de krachtlijnen van de herbestemming 
vastgelegd. Het moest een kwalita-
tieve stadsontwikkeling worden, met 
een kindvriendelijk karakter, dat het 
centrum verdicht op vlak van wonen, 
handel en diensten. De site moest zich 
bovendien strategisch inpassen in de 
toekomstvisie van de gemeente.

Temse in transitie
Het centrum van Temse is histo-
risch sterk verdicht en bevat weinig 
publiek groen. De openbare ruimte 
is verouderd, parkeren domineert 

het beeld en de drukte van het door-
gaand verkeer zorgt voor overlast. 
Een somber beeld dus, maar intus-
sen staan in Temse heel wat projec-
ten op stapel die als motor zullen 
dienen voor een positieve toekom-
stige ontwikkeling van de gemeente 
en haar centrumgebied. 

Zo worden een aantal belangrijke 
straten hernieuwd, ondergaat de 
OCMW-site een grondige metamor-
fose én zal binnenkort het voorma-
lige school- en kloostercomplex ISA 
worden omgevormd. Het centrumge-
bied zal hierdoor een volwaardige 
verkeersluwe kern worden waar fiet-
sers en wandelaars voorrang krijgen 
en waar het aangenaam winkelen en 
verblijven is. 

Kapel en klooster
“De ISA-site biedt uitzonderlijke 
kansen om de stadskern van Temse te 
optimaliseren”, horen we van project-
leider Ruben Stuijk van B-architecten. 

“Ze bevindt zich op het kruispunt 
van verschillende contexten waar 
stedelijke interventies op til zijn of in 
bepaalde gevallen al zijn aange-
vat. ISA zal in dat opzicht dus veel 
meer zijn dan een louter residenti-
ele ontwikkeling. En zo hebben we 
de opdracht ook altijd gezien, als 
passend in een breder kader.”

“We behouden een aantal van de 
historische gebouwen: het klooster 
met zijn beschermde voorgevel en 
de beschermde kapel, een verbor-
gen parel in het hart van de site. De 
andere gebouwen zijn echter in slechte 
staat en zeer moeilijk aanpasbaar, 
en moeten afgebroken worden. Zij 
ruimen baan voor verschillende nieuwe 
bouwvolumes die verweven worden 
met publieke en semipublieke pleinen 
om zo de verbinding te maken met 
de kleinschalige architectuur van de 
gemeente.”

“Om een levendige buurt te creëren 
is een grote variatie aan woontypo-
logieën in het plan geïntegreerd. Met 
naast wonen ook plek voor gedeelde 
functies, winkels, een restaurant … Het 

kloostergebouw zal daarbij ingezet 
worden als co-housingproject voor een 
oudere publiek. Voor de kapel zoeken 
we nog een passende invulling.”

Informele doorsteken
“Met nieuwe vormen van connectiviteit 
in het achterhoofd, zal het nieuwe plein 
op de hoek van de site een belangrijke 
rol spelen omwille van zijn potentieel 
om uit te groeien tot een verkeersvrije 
hub tussen de site en het commerci-
ele hart van de gemeente. Dit wordt 
versterkt door het bewaren en uitbrei-
den van de informele doorsteken 
waarlangs voetgangers en fietsers hun 
weg vinden doorheen het centrum van 
Temse.”

www.b-architecten.be

BLAUWDRUK
ISA Temse wordt levendige woonbuurt
Samen met CAAAP, aNNo architecten en OKRA landschapsarchitecten transformeert B-architecten bin-
nenkort de site van het voormalige Instituut Sint-Amelberga (ISA) in Temse. De site wordt herbestemd tot 
levendige woonbuurt met o.a. publieke pleinen, gedeelde functies, winkels en een restaurant.
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We behouden 
een aantal van de 
historische gebouwen: 
het klooster met zijn 
beschermde voorgevel 
en de beschermde 
kapel, een verborgen 
parel in het hart van 
de site.

Sociaal wonen, appartementen, rijwoningen, 
stapelwoningen, co-housing, …Met respect voor 
de stedenbouwkundige korrel van Temse hebben 
we met een grote mix aan typologieën ingezet op 
een zo breed mogelijk doelpubliek.
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