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JUXTA - stadswandeling Gent

Length: 10.76  km

Ascent: 51  m

difficulty level: 5/10

Sint-Jacobs 17-23, 9000 Ghent, Flanders, 
Belgium

Sint-Jacobs, 9000 Ghent, Flanders, Belgium

ROUTE DESCRIPTION

Deze wandeling voert je kriskras vanuit de Gentse 
binnenstad naar de omliggende zones 
(Kunstenkwartier, Oud Begijnhof, Blaisantvest,...) met 
als leidraad enkele projecten van het Gentse 
architectenkantoor JUXTA architectuur.
Voor meer foto's en info; zie www.juxta.be

PLACE OF INTEREST

Restaureren van twee telescopische natte 
gashouders als deel van een 
stadsontwikkeling

2  - Distance along route: 1.72  km

Figure 1: Restaureren van twee telescopische natte 
gashouders als deel van een stadsontwikkeling

Langs de Gasmeterlaan in Gent zijn nog twee van de 
vijf gashouders van de voormalige stadsgasfabriek 
(1883-1945) in situ bewaard. Deze gashouders zijn van 
het telescopische type: in de bakstenen kuip met 
aarden omwalling rust een buitenste metalen ring en 
een binnenste metalen klok. Bij het vullen met gas zal, 
afhankelijk van de hoeveelheid, de klok eerst stijgen 
langs het verticaal metalen geleidingsysteem en 
vervolgens ook langs de buitenste ring. Het water in de 
kuip en het waterslot tussen de klok en de buitenste 
ring fungeren als gasslot zodat het gas niet kan 
ontsnappen. Wereldwijd bestaan er nog slechts enkele 
gashouders van dit type en het zijn de enige 
resterende gashouders in Vlaanderen. Samen met 
beide pomphuisjes en de aarden dijk zijn ze op 
07.06.1995 beschermd als monument. Gezien de 

bijzonder slechte toestand werd een 
aanbestedingsprocedure voor de ontwerpopdracht 
restauratie opgestart door stad Gent en toegewezen 
aan JUXTA. De best bewaarde gashouder wordt 
gerestaureerd, de sterk verweerde gashouder wordt 
gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. Beide 
gashouders zullen onderdeel uitmaken van het 
omliggend park van de Tondeliersite en deel uitmaken 
van de openbare ruimte.

Restauratie en herbestemming van de 
geklasseerde voormalige directeurswoning 
Voortman

3  - Distance along route: 2.19  km

Figure 2: Restauratie en herbestemming van de 
geklasseerde voormalige directeurswoning Voortman

Het beschermd monument villa Voortman is het 
hoofdgebouw binnen het beschermd stadsgezicht 
'herenhuis Voortman met tuin en bijgebouwen'. De 
herbestemming en restauratie kaderen in het 
masterplan voor een stadsontwikkelingsproject waar 
wonen, werken, zorgverlening en toerisme 
samenkomen. De belangrijke historische villa in Empire-
stijl behoudt grotendeels haar oorspronkelijke functie 
als herenhuis, maar biedt op het gelijkvloers plaats 
voor verzorgende diensten gelieerd aan het hotel en 
de assistentieflats (beautysalon en wellness met 
sauna). Het project omvat de totaalrestauratie van 
zowel exterieur als interieur. Dak, gevels en schrijnwerk 
krijgen een grondige en historisch verantwoorde 
opknapbeurt. Binnen worden toekomstgerichte 
technieken geïnstalleerd en worden plafond-, muur- en 
vloerafwerkingen zorgvuldig gerestaureerd. Een 
bijzondere uitdaging hierbij vormt de restauratie van 
het historisch schilderwerk.

Herbestemming van de Maria Gorettikerk 
tot multifunctionele ontmoetingsplaats

4  - Distance along route: 2.27  km

In 2015 werd JUXTA na een ontwerpwedstrijd 



Figure 3: Herbestemming van de Maria Gorettikerk tot 
multifunctionele ontmoetingsplaats
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geselecteerd door de vzw DOIC om de ontwijde Maria 
Gorettikerk om te vormen tot een multifunctionele 
ontmoetingsplaats. Om dit te realiseren ontwierp 
JUXTA een nieuw volume aan de ingang van de kerk. 
De toevoeging herbergt enkele noodzakelijke functies 
(waaronder: keuken, sanitair, vestiaire en 
luchtverwarming), die de zaal het nodige comfort 
bieden om evenementen van uiteenlopende aard te 
organiseren. JUXTA koos voor een strak design dat een 
respectvolle positie tegenover de vormentaal van de 
voormalige kerk inneemt. Oud en nieuw gaan een 
boeiende dialoog aan.

Hotel met zorg Den Briel Gent

5  - Distance along route: 2.36  km

Figure 4: Hotel met zorg Den Briel Gent

Het hotel met zorg ‘Den Briel’ is een multifunctioneel 
complex met een centrale rol in het stadsproject 
Voortman. Het hotel omvat 65 kamers, die volledig 
rolstoeltoegankelijk ontworpen zijn. Verder 
ontwikkelden we een onthaallobby met bar, een 
restaurant, polyvalente zalen, een fitnessruimte en 
logistieke faciliteiten voor zowel de hotelgasten als 
voor de bewoners van de aanleunende assistentieflats. 
Hotel Den Briel vormt bijgevolg een functioneel en 
architecturaal geheel met de assistentieflats; ze zijn 
zowel onder- als bovengronds met elkaar verbonden.  
Grenzend aan het hotel herkennen we de geklasseerde 
villa Voortman. De waardevolle delen van de oostelijke 
zijvleugel en het voormalige koetshuis werden 

geïntegreerd in het hotelcomplex. Er blijft ook een 
fysieke verbinding met de historische villa, waarop het 
gelijkvloers extra verzorgende diensten zullen worden 
aangeboden. De nieuwe architectuur vindt aansluiting 
bij die van de stadsvilla. In dialoog met de historische 
bebouwing is de nieuwbouw een strak wit 
architecturaal volume met ritmische raamtraveeën, een 
plint in architectonisch beton en een gevellijst. 
Geleidelijk verbreken brede, omkaderde ramen subtiel 
de strenge gevelritmiek. Een bakstenen gevel zorgt 
voor een leesbare scheiding met de gerestaureerde 
vleugel. Gevelinsnijdingen markeren de hoek van het 
gebouw, waar zich de hoofdingang bevindt.

Restauratie en herbestemming van de 
Baudelosite

6  - Distance along route: 3.92  km

Figure 5: Restauratie en herbestemming van de 
Baudelosite

Dit pareltje moest letterlijk van onder het stof gehaald 
worden. Uitblijvend onderhoud lag aan de basis van 
grote stabiliteitsproblemen en verval. Een gigantische 
stelling in het interieur hield de kapel recht. Na de 
stabilitsatie van de gewelven en spanten kon aan de 
opfrissing van het interieur gestart worden. Door 
inbreng van omkeerbare verdiepingsvloeren is het 
gebruik naar een hoger niveau getild. De site is klaar 
voor een mooie toekomst met multifunctioneel 
gebruik.

Gefaseerde restauratiewerken en opmaak 
beheersplan stadsbegijnhof Gent

9  - Distance along route: 6.61  km

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen, ook wel 
Klein Begijnhof, is een typisch ommuurd 
stadsbegijnhof, dat na een geschiedenis van 750 jaar 
nog zeer authentiek en sfeervol is. De meest recente 
bebouwing dateert uit de 17de en 18de eeuw. Het 
begijnhof werd op 30 oktober 1963 in zijn geheel 
beschermd als monument en als landschap, in 1998 
werd het bovendien uitgeroepen tot werelderfgoed. 
JUXTA is reeds sinds 1995 betrokken bij de gefaseerde 



Figure 6: Gefaseerde restauratiewerken en opmaak 
beheersplan stadsbegijnhof Gent
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restauratiewerken op de indrukwekkende en 
bijzondere site. De gebouwen behouden na de 
restauratie hun woonfunctie en voldoen aan alle 
hedendaagse normen van wooncomfort. Er wordt een 
duurzame nieuwe herbestemming gegarandeerd en 
het behoud van het begijnhof als historische site wordt 
op lange termijn verzekerd. Deze visie is ook 
vastgelegd in een beheersplan, dat op 22.10.2019 
goedgekeurd is.

Kunstenbibliotheek Huis van de Abdis Gent

10  - Distance along route: 8.74  km

Figure 7: Kunstenbibliotheek Huis van de Abdis Gent

De Kunstenbibliotheek is een gespecialiseerde 
bibliotheek in beeldende kunsten met een focus op 
hedendaagse kunst, design, Gent en stedelijkheid. 
Binnen het gerestaureerde pand ontwierpen we een 
eigentijds zelfstudiecentrum met vlotte toegang tot 
nieuwe technologieën, waar ook de interactie van de 
gebruiker met de collectie wordt gestimuleerd. 
Ontwerpkeuzes als 'open kast', 'kamersysteem', 'open 
circulatie', 'link met tuin', 'flexibel', 'modulair', 
genereren deze intieme en open toegankelijke 
bibliotheek met een uitstraling die onderzoek en 
reflectie over kunst stimuleert.

Stadspaleis Hotel d'Hane Steenhuyse Gent

11  - Distance along route: 10.14  km

Figure 8: Stadspaleis Hotel d'Hane Steenhuyse Gent

Hotel d’Hane Steenhuyse is een verborgen 
erfgoedicoon, gelegen in het historisch hart van Gent. 
De rococo straatgevel en classicistische tuingevel 
vormen  een uniek ensemble, dat door weinigen 
gekend is. In het rijk afgewerkt interieur, met 
uitgewerkte lambriseringen, weelderige draperieën en 
kunstige parket, springt de grandeur van de balzaal 
zeker in het oog.
De opdracht omvat de opmaak van een beheersplan en 
masterplan voor de site en de daaruit voortvloeiende 
gefaseerde restauratiewerken en ingrepen. JUXTA 
werkt samen met een breed team van experten om dit 
complexe gebouw te doorgronden. Samen met 
Historische Huizen Gent wordt dit stadpaleis 
regelmatig opengesteld om het erfgoed beter bekend 
te maken bij het grote publiek.

PRACTICAL INFORMATION

MORE PRACTICAL INFORMATION

Restauratie voormalig Jezuïetencollege, 
inrichting tot bibliotheek en kantoren

1  - Distance along route: 0.0  km

Het Jezuïetencollege is een beschermd monument en 
heeft in de loop van de geschiedenis tal van 
verschillende functies bekleed. Dit bracht kleine en 
grote verbouwingen met zich mee. Deze aanpassingen 
hielden niet altijd rekening met de historische waarde 
van het gebouw. De restauratie van het beschadigde 
patrimonium was hoognodig en werd door ons 
uitgevoerd met respect voor de historische context. Dit 
werd voorafgegaan door een volledige inventarisering 
en opmeting waarbij alle historische en contextuele 
waarden nauw tegenover elkaar werden afgewogen.



Figure 9: Restauratie voormalig Jezuïetencollege, 
inrichting tot bibliotheek en kantoren
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Uitbreiding van Basisschool Sint Bavo met 5 
klassen en een speelplaats

7  - Distance along route: 5.07  km

Figure 10: Uitbreiding van Basisschool Sint Bavo met 5 
klassen en een speelplaats

et ontwerp is ontstaan uit de vraag naar 
capaciteitsuitbreiding voor de school met 80 
leerlingen. De uitbreiding met klaslokalen ging 
gepaard met extra sanitair en ook een uitbreiding van 
de speelplaats. JUXTA vond de creatieve oplossing om 
niet alleen de nieuwe klaslokalen maar ook de 
speelplaats op het dak van het bestaande 
schoolgebouw te voorzien. Het JUXTA-team vatte de 
uitbreiding op als een parasitaire architectuur die een 
kleurrijk accent geeft in het straatbeeld. De nieuwe 
structuur moest zo licht mogelijk ontworpen worden, 
daar er op een bestaande toestand gebouwd werd. 
Samen met de stabiliteitsingenieur kozen we voor het 
gebruik van houtskeletbouw.

Studentenhuisvesting Nieuwenbosch Gent

8  - Distance along route: 6.09  km

Figure 11: Studentenhuisvesting Nieuwenbosch Gent

De site 'Nieuwenbosch' is een voormalig 
Cisterciënzerinnenklooster, opgericht in de 17de eeuw, 
dat sinds de 19de eeuw fungeert als vrije stadsschool 
met internaat voor kleuter-, lager en secundair 
onderwijs. De herbestemming van het voormalig 
koetshuis en de orangerie sluit aan bij de huidige 
onderwijsfunctie. Het gevraagde programma, een 
internaat met 40 kamers, is verdeeld over het 
bestaande gebouw en uitgebreid met een 
nieuwbouwvolume. Na een doorgedreven 
volumeonderzoek en overleg met de bevoegde 
diensten stedenbouw en monumentenzorg is het 
toegevoegde volume kwaliteitsvol en bewust in relatie 
met de omgeving vorm gegeven en gepositioneerd. Bij 
de inrichting is rekening gehouden met de 
hedendaagse normen en de geleding van het koetshuis 
is maximaal gerespecteerd. De architecturale 
uitwerking van de nieuwbouw is sober qua vormgeving 
en duurzaam qua materiaalkeuze.
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