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Presentatie infomoment - oktober ‘21

Miss Miyagi ontwikkelt
- als dienstverlener exemplarische vastgoedprojecten met
een maatschappelijke meerwaarde

Miss Miyagi ondersteunt in heel
vlaanderen jaarlijks een 25-tal
unieke herbestemmingen.
Dat doet ze van A tot Z, van
concept en businessplan tot en
met werfcoördinatie.

Miss Miyagi werkt hiervoor
samen met een netwerk van
partners:
Stedenbouwkundigen,
architecten, ingenierus,
erfgoedspecialisten, bankiers,
juristen, ﬁscalisten, notarissen,
makelaars, vastgoedbeheerders,
investeerders, stedelijke
administraties, aannemers,
kopers en verkopers, ...

Het plan van aanpak is opgebouwd op de
methodologie van design thinking, waarin op
een iteratieve manier telkens snelle
prototypes worden ontwikkeld die vervolgens
worden getest en verﬁjnd.
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Presentatie scenario’s + Feedback
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ambitiecharter
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Situering - micro: verdeling eigendommen
●

Grote verwevenheid

●

Complexe eigendomsstructuur

●

Verkoop pandhoven en
Neerhof als 1 geheel (exclusief
kerk, Oud huis en lange gang)

●

Drongenhof deel van
onderzoek, niet noodzakelijk
deel van verkoop

Architecturale analyse: typologie en morfologie
●

Gesloten gevels, gebouwen naar
pandhoven gericht (levenswijze
paters)
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woningen, losstaande gebouwen, ...

Neerhof
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Verschillende identiteiten: grote

Geen ‘gezicht/smoel’
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●

buitenruimtes

Historische analyse: bouwhistorische evolutie
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●

complexe ruimtes en knopen

●

Caermersklooster en
Drongenhof verweven, maar
historisch gescheiden

●

indeling 2e pandhof naar
woningen rond 1850
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Historische analyse: waarderingskaart niveau +0
●

Volledige site beschermd als
stadsgezicht

●

Meeste gebouwen en
binnenhoven ook beschermd
als monument

●

waarderingskaart in dialoog
met erfgoed
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Historische analyse: (erfgoed)waarde natuur
●

Erfgoedwaarde:
Beschermd als monument

●

Biologische waarde

Historische analyse: gebruikers
Verschillende bewoners doorheen geschiedenis:
<1287 Refuge Cisterciënzer
13e-19e eeuw: Karmelieten (laatste pater 1845)
>1807: katoenspinnerij, smidse, tingieterij,
stapelplaats, …
1850: opdeling tweede pandhof in woningen
1881: archeologisch museum, museum voor
volkskunde, bergplaats operadecors, ...
1980: Ontruiming ‘Pandinisten’
1995: sociale woningen in tweede pandhof
1998: Provinciaal cultuurcentrum in eerste
pandhof
vandaag:
-

Kunsthal Gent
WoningGent
Open Huis/pratershol
Koninklijke dekenij Patershol
Berlinde De Bruyckere

Stakeholders (gesproken)
EIGENAARS
●
●
●

Stad Gent, schepencollege
WoninGent
Provincie Oost-Vlaanderen

DIENSTEN
●
●
●
●
●

Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaanderen
Monumentenzorg stad Gent
Dienst Stedenbouw
Groendienst
Brandweer

BUURT
●
●
●

Koninklijke Dekenij Patershol,
stadsgids en bewoner Roger
van Bockstaele
Kunstenaarscollectief CAVEAT
Kunsthal, Gent

RUIMTEVRAGEN
●

Diverse partijen i.h.k.v. een
ruimtevraag geconsulteerd

0. Caermersklooster

Het Caermersklooster ligt op een steenworp van het Gravensteen in een
wijk waar de vraag naar samenhorigheid en de betrokkenheid met
erfgoed - opnieuw - brandend actueel is. Eerdere protesten bepalen
zelfs nog steeds de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Deze prachtige site keert zich historisch naar binnen en laat zich moeilijk
lezen, zonder representatieve toegangen of uitzichten. Enkele historisch
waardevolle bijgebouwen kunnen de dialoog aangaan met de stad, maar
gaan - op de kunsthal na - mee ten onder in de onbestemdheid van het
pragmatisch opgedeelde geheel.
Door de site in haar geheel te ontwikkelen - inclusief een duurzame
relatie met de kunsthal - kan deze gelaagde plek een gedragen
voorbeeldproject worden voor de toekomstige bewoner, de betrokken
buurt, de ﬁere Gentenaar en de culturele toerist. Want het DNA van het
gebouw biedt kansen om in te zetten op urgente hedendaagse thema’s
zoals kwalitatief betaalbaar wonen, duurzaam cultureel toerisme,
wijkmotoren/antennes, lokale energieproductie en waterbeleving.
Het gebouw is echter ook weerbarstig en weinig ﬂexibel in haar
hergebruik, met weinig ruimte voor toevoegingen of logistiek. De
haalbaarheid van potentieel zeer diverse programma’s zal dan ook vooral
afhangen van de ruimtelijke match met de totaal verschillende delen van
het gebouw.

1. Eerste pandhof

Het eerste pandhof presenteert zich - eens je de onbeduidende ingang
gevonden hebt - als een aaneenschakeling van grote representatieve
ruimtes die zich laten lezen als ontmoetingsruimtes (eten, vergaderen,
feesten, werken, …).
Ondanks de eerder gesloten gevels en soms ongunstige
niveauverschillen, heeft het (eerste) binnenhof de potentie om de
verbinding te maken met de fascinerende Kunsthal. De lange gang lijkt
hierin geen obstakel, maar een tussenschakel.
De typologie van enkele grote, representatieve aansluitende ruimten,
zonder pandgang of interne circulatie zorgt voor ruimtelijke
uitdagingen qua circulatie en logistieke werking. Het geheel mist
bovendien een even representatieve ingang en dito smoel.
De eerste twee verdiepingen (en de gevels) zijn in zo’n slechte staat dat
de moed je in schoenen zinkt. Tot je - eenmaal boven - een prachtig
gerenoveerde zolder aantreft, en dus een sprankeltje hoop.

2. Tweede pandhof

Het tweede pandhof heeft doorheen de eeuwen een metamorphose
doorgaan. Van een ruime pandgang naar een dens woonprogramma
met zeer speciﬁeke duplex units. Het lijkt de economische
motor/stabilisator van een herbestemming.
Het ontwerpend onderzoek toont dat het zeer moeilijk is om variaties te
maken op deze compacte woningen. Bovendien staan deze in het
collectieve geheugen gegrift en zijn ze qua organisch gegroeide
collectieve woonvorm met zeer compacte units een oud antwoord op
een steeds actuelere vraag (PANO feb 2021).
Het collectief herbestemmen en exploiteren van het geheel (gedeelde
ruimtes/technieken/…) kan daarbij voor bijkomende ruimtelijke,
inhoudelijke en operationele winsten zorgen.
Bovendien heeft de plek (potentieel) een unieke woonkwaliteit. Het is
een ruimte die bescherming en inspiratie biedt aan individuen, gezinnen
of kleine collectieven die zich hier terugtrekken rondom een gedeelde
tuin die dienst doet als circulatie, buﬀer en uniek groen decor.

3. Drongenhof & Neerhof

Rond en aansluitend op het Caermersklooster liggen enkele heel
diverse panden en buitenruimtes (Inﬁrmerie met originele ‘patershol’,
neerhof, Drongenhof, Oud spreekhuis, conciërgewoning, open huis…).
Zij vormen - zonder daar ooit voor bedacht te zijn - de interface tussen
het moeilijk bereikbare klooster en de buurt.
Door het geheel samen te ontwikkelen kunnen zij elkaar versterken: de
ruimtelijke beperkingen van het klooster kunnen aangevuld worden
(toegang, logistiek, …) en de bijgebouwen kunnen meesurfen op een
nieuwe programmatorisch invulling van het geheel.
Het neerhof lijkt de enige plek met bijkomend ontwikkelingspotentieel
gezien de beperktere erfgoedwaarde van de buitenruimte en de
conciërgewoning. Al kijken we hier ook naar groenontwikkeling gezien
het gebrek in de buurt (en de stad).

Onroerend Erfgoed merkt op dat bijkomende ontwikkeling op de site niet
vanzelfsprekend is. Bouwhistorisch onderzoek moet meer duidelijkheid
geven over de waarde van dit deel. Maximaal behoud van de tuin en de
inpasbaarheid van nieuwe elementen in zijn omgeving staan voorop.

Stakeholders: jamboard overzicht
ECONOMISCH

⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

coworking en atelierruimte
bio-wijkwinkel (lokaalmarkt), micro-brouwerij
(geen) toerisme, (geen) horeca
eventlocatie, hotel- en congresfuncties
commerciële functies in plint, wonen op verdiep
historisch wonen voor ouderen met geïntegreerde
zorgfunctie
studentenvoorzieningen (Upkot, Ugent)

SOCIAAL

⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

CULTUREEL

⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

(ﬁlm)festival/eventlocatie
Kunsthal betrekken
Openstellen van erfgoed
ruimte voor kunstenaars (ateliers, ontmoeten,
tentoonstellen)
betrekken van ambachten bij restauratie

maatschappelijke ontmoetingsplaats, gekoppelde
functies
buurtrestaurant, stadsbrouwerij + grand-café
gedeelde buitenruimte, buurttuin (abonnement)
groepswonen/collectief wonen/coöperatief wonen
kleinschalig- en betaalbaar wonen, tijdelijk verblijven
openstellen binnentuinen en waardevol patrimonium
creëren van stilteplekken
ECOLOGISCH

⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

Ontsluiten van groen en water
deelsystemen (auto, ﬁets, …)
collectieve aanpak van energie, afval, …
buurt afhaalpunt
openleggen van gracht
pluktuin
gecentraliseerde verwarming/opwekking
warmtepomp in water

scenario 1

scenario 2

scenario 3

Kan en mag er een hotel in
het Caermersklooster?

Wat voor woonomgeving
kan het Caermersklooster
worden?

Moet er wel gewoond
worden in het
Caermersklooster?

scenario 1: hotel

●
●
●
●

scenario 1

scenario 2

scenario 3

kunstenhotel &
congrescentrum

Collectief & artistiek
woon-werk project

(Impact) Work Hub

publieke functies en inkom in
eerste pandhof (restaurant, lounge,
eventruimtes)
congresfaciliteiten op zolder
short stay (duplexen) en
hotelkamers rond 2e pandhof
complementaire
nevenbestemmingen (wellness,
stadsbrouwerij, …) rond het
Neerhof

●
●
●

●
Een hotel op de site is niet vergunbaar.

*VARIATIE: studentenkamers

compacte woonunits rond 2e
pandhof
diverse gedeelde leef- en
werkruimten
ondersteunende
programma’s en buurtfuncties
in Neerhof
aanvullend programma in 1e
pandhof (school, ateliers, ...)

●

werkruimtes rond 1e en 2e
pandhof
●
gemeenschappelijke ruimte
rond 1e pandhof en
middenvleugel (restaurant,
vergaderfaciliteiten, gedeelde
coworking, polyvalente
ruimte)
scenario
1: hotel
●
Uitbreiding
kantoorfaciliteiten
en commerciële functies naar
Neerhof

1. Kunstenhotel (niet weerhouden)
Het Caermersklooster Kunstenhotel
(A Flanders Heritage Venue) dompelt
gasten en MICE bezoekers onder in
de creatieve Gentse scene binnen een
verbluﬀend historisch decor.

Het Predikheren, Mechelen

Fontevraud L'Hôtel, Fontevraud-l'Abbaye

Ga Nord, Antwerpen

Het project versterkt het merk en de
beleving van de kunsthal met publieke
functies in de representatieve ruimtes
rond het eerste pandhof (restaurant,
lounge, events ruimtes), short stay
(duplexen) en hotelkamers rond het
tweede pandhof en complementaire
nevenbestemmingen (wellness,
stadsbrouwerij, ...) rond het neerhof.
Referenties:
Martins kloosterhotel Leuven, Martins
Patershof Mechelen, Villa Augustus
Dordrecht, Buitenplaats Doornburgh

Het Predikheren, Mechelen

Les Brigittines, Brussel

Buitenplaats, Doornburgh

1. Kunstenhotel: niv. +0

1. Kunstenhotel: eerste lessen - high level
●

Typologie leest als locatie voor MICE events en hotel (kleine kamers, grote zalen)

●

Splitsing privé/publiek werkt goed door typologie en scheiding beide pandhoven

●

Een congrescentrum is een goede match met het programma van de Kunsthal

●

reca op de site kan interessant zijn (eerste pandhof, middenvleugel, aan het neerhof)

●

Hotel mogelijk met 50-tal kamers (mix van 17,5m², 30m², 60m²)

●

Mag het/is het gewenst stedenbouwkundig? (zie bpa, ‘horecastop’, …)

→ Een hotel op de site is niet vergunbaar(!).

Planologische context: BPA Patershol (10/09/1993)
Projectgebied ligt grotendeels in zone
voor woningen (BB), Klasse 2.
(Nieuw spreekhuis, Lange Steenstraat
16-18 in zone B)
Toegelaten bestemmingen BB:
●
Hoofdbestemming: woningen
●
Toegelaten mits vermelde
beperkingen: winkels, kantoren
en diensten, andere
overheidsdiensten,
verzorgende bedrijven
●
Toegelaten:
gemeenschapsuitrustingen op
buurtniveau, Id op stedelijk
niveau
●
Niet toegelaten: ‘horeca excl.
hotels’, hotels, niet hinderlijke
bedrijven
Zijn er afwijkingsmogelijkheden?
●
Beschermd monument
●
zone B2: wel horeca
toegestaan.
●
BPA >15jr ⇒ ‘ruimtelijk
rendement Gent’
Is dat gewenst?
●
‘hotelboom’ in centrum gent
●
buurtprotest

Planologische context: ruimtelijk rendement Gent
Ruimtelijk rendement Gent
●
beleidskader voor afwijking op
BPA’s ouder dan 15jr.

“3. Expliciet verboden
bestemmingen: In het BPA Patershol
blijft extra horeca verboden. “

1. Kunstenhotel: beleidsstandpunt

De Stad heeft het beleidsstandpunt ingenomen dat een hotel op de site van het
Caermersklooster niet vergunbaar is gezien volgende redenen:
●
●

●

BPA 118 Binnenstad - deel Patershol à Volgens het BPA zijn bestemmingen
'Horeca excl. hotels', 'hotels' en 'niet-hinderlijke bedrijven' niet toegelaten.
Het BPA is echter ouder dan 15j - er zou dus in principe kunnen van
afgeweken worden
○
à de nota Ruimtelijk rendement die de modaliteiten hierrond bepaalt
stelt echter onder 4.4.1 à Vast te houden principes m.b.t.
BESTEMMING: Expliciet verboden bestemmingen: In het BPA
Patershol blijft extra horeca verboden.
het logiesbeleid in de beleidsnota toerisme

●

Een hotelscenario is daarom
weinig realistisch

●

Toch zijn lessen en
randvoorwaarden uit dit scenario
ook relevant voor andere
herbestemmingsmogelijkheden.
(mogelijkheden reca,
toegankelijkheid gelijkvloers,
invulling middenvleugel,
evacuatie ifv. bezetting, ...)

1bis: studenten: niv.+0

1bis: studenten: eerste lessen
●

●

Blijkt goede match met typologie van tweede pandhof
○

Duplex per travee, geschikt als studentenkamer (>12m²)

○

Gedeelde ruimtes in de hoeken van de gangen

○

Gemeenschappelijke/studieruimte op zolder

○

Fietsenstalling achterin vleugel Noord-Oost

○

Minder nood aan logistieke ruimte (anders dan bij hotelscenario)

In totaal >65 units mogelijk. Mix van types: 25 x duplex/studio’s van 24-35m², 2 x studio 60m², 40 x kamers 13-15m²

Welk programma in het eerste pandhof?

2. Collectief & artistiek woon-werk project
Het collectief en artistiek woon-werk
project Patershol combineert
compacte woonunits met diverse
gedeelde leef- en werkruimten. Deze
laatste worden via een professionele
uitbating (academie, Universiteit,
kunsthal, ...) maximaal gedeeld.

Buitenplaats, Doornburgh

PA-F, St. Erme

Drongenhofkapel

De diversiteit aan mogelijke
thematische of ﬁnanciële varianten is
enorm: van een coöperatief
woonproject gericht op
betaalbaarheid over een
therapeutisch/ pedagogisch huis
gericht op mentaal welzijn tot een
exclusief woonproject met allerlei
extra diensten gericht op ontzorging
en woonkwaliteit.
Referenties:

Heem - Academie, Turnhout

Veeartsenij, NUCLEO

Mortierbrigade, Brussel

Heem, Wooncoop, Symbiosis, Urban
Resort Amsterdam, WoonWerk pand
Tetterode, Sun Co-op, PAF st.-Erme,
St-Lucas architectuur Gent

2. woon-werk: niv.+0

2. Collectief & artistiek woon-werk project: eerste lessen - high-level
Wonen:
●

Huidig woonprogramma lijkt antwoord op vraag naar kwalitatieve en betaalbare woningen

●

Kan voorbeeldproject worden in Europa

●

Grote variatie mogelijk in commerciële proﬁlering

●

Woon- en werkruimten zijn goede match met Kunsthal

●

In totaal 40-tal units mogelijk. Mix van types: 1 x 160m², 3 x 100m², 9 x 70-80m², 15 x 45m², 1 x 35m², 12 gastenkamers

Ateliers/school:
●

Vraag naar betaalbare en meer permanente ruimte voor de productie van cultuur in steden (bv. ruimtevraag Nucleo)

●

Opportuniteit in kader van Gent culturele hoofdstad 2030: ‘artistiek coöperatief woonproject’?

Mag het stedenbouwkundig?
○

Uitdagingen bij een herbestemming als individueel wonen

○

Kansen onder collectief wonen in de vorm van gemeenschapsvoorziening (valt niet onder ABR)

Planologische context: algemeen bouwreglement
Meergezinswoning:
Ø Elke meergezinswoning moet bestaan uit een mix van woningen (groottes en / of aantal slaapkamers).
§ Er wordt gestreefd naar gemiddelde netto vloeroppervlakte van 75m²
Ø Mogelijkheden tot afwijken van bovenstaande:
§ Alternatieve woonvormen waarbij een deel van het gebouw collectief wordt voorzien, mogen de oppervlakte van
collectieve deel meetellen voor het berekenen van de gem. netto vloeroppervlakte van de woningen.
(collectieve delen = effectieve gemeenschappelijke extra ruimtes, niet noodzakelijke als fiets-, afval- of
gewone bergingen of circulatieruimtes. )
...
Ø Afwijkingen op bovenstaande mogelijk als dit de erfgoedwaarde in gedrang zou brengen

Ruimte voor studenten:
Accommodatie waar studenten verblijven wordt beschouwd als gemeenschapsvoorziening en niet als woonfunctie.
De Stad laat geen parkeerplaatsen toe bij grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten, net om
het gebruik van duurzame vervoersmiddelen te stimuleren.
Ø Minimaal aantal units
Een collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten die gerealiseerd wordt door verbouwing of omvorming van
een bestaand gebouw moet in totaal minimaal 30 units bevatten.
Ø Art. 44 minimale oppervlakte
De minimale oppervlakte van een kamer is 12m².

Enkele relevante fragmenten uit het
algemeen bouwreglement.

Architecturale analyse: basisplan + m²
Overzicht oppervlaktes huidige
woonunits tweede pandhof.

●

woningen in huidige toestand
volstaan niet
⇒ afwijking ifv. erfgoedwaarde
kan, maar ABR blijft richtlijn

●

woonvormen onder
‘gemeenschapsvoorziening’
vallen niet onder het ABR
○
bv. beschermd wonen,
begeleid wonen,
studentenhuisvesting

3. (Impact) Work Hub
In de (Impact) Work Hub
Caermersklooster delen gelijkgezinde
(middenveld-) organisaties
werkruimtes en diensten in een
inspirerende omgeving op een
toplocatie. Zo ontstaan inhoudelijke,
operationele, ruimtelijke en ﬁnanciële
winsten waar de buurt mee van kan
proﬁteren.
Famous, WivinaKlooster, Dilbeek

The Chapel, Mechelen

Famous, WivinaKlooster, Dilbeek

Referenties:
Coworking Keizersberg Leuven,
Bijlokesite, Hertogensite Tienen,
Wivinaklooster Dilbeek, Mundo centra
(Ethical Property)

Labora, Keizersberg Leuven

PC Dr. Guislain, Gent

Mundo B, Brussel

3. (Impact) Work Hub: niv.+0

3. (Impact) Work Hub: eerste lessen
●

1 programma met grote diversiteit aan ruimtes over de hele site

●

Programma dat waarschijnlijk meest ingrijpend is op huidige architectuur, maar door haar werking als 1 geheel de site toegankelijker
maakt.
○

Onderverdeling van pandgangen wordt opgeheven in functie van kantoren

○

Coworking/bar in de middenvleugel verbindt beide pandhoven en maakt de site doorwaadbaar voor publiek

○

Een extra circulatie kan worden voorzien in de Oosthoek van het tweede pandhof (en eventueel via een brug verbonden
worden met de site van het Neerhof)

○

Op +1 kunnen kleine kamers worden verbonden door het integreren van de gang in de kantoorruimten (zie referentie
Famous, Wivina)

⇒ Ingrepen in gang en tussenwanden moeten verder onderzocht worden, onder andere adhv. bouwhistorisch onderzoek.

scenario 1

scenario 2

scenario 3

kunstenhotel &
congrescentrum

Collectief & artistiek
woon-werk project

(Impact) Work Hub

● hotel
publieke
en vergunbaar.
inkom in
Een
op de functies
site is niet
eerste pandhof (restaurant, lounge,
eventruimtes)
Juridisch
is er een uitzondering
●
congresfaciliteiten
op zolder
mogelijk
indien
de enige
●
short stayhet
(duplexen)
en
mogelijkheid
is voorrond
de 2e
herbestemming
hotelkamers
pandhof
● een
complementaire
van
beschermd monument (zal
(wellness,
moetennevenbestemmingen
aangetoond worden
aan
stadsbrouwerij,
…)
rond
het
Onroerend Erfgoed)
Neerhof

●
●
●

●

*VARIATIE: studentenkamers

compacte woonunits rond 2e
pandhof
diverse gedeelde leef- en
werkruimten
ondersteunende
programma’s en buurtfuncties
in Neerhof
aanvullend programma in 1e
pandhof (school, ateliers, ...)

●

werkruimtes rond 1e en 2e
pandhof
●
gemeenschappelijke ruimte
rond 1e pandhof en
middenvleugel (restaurant,
vergaderfaciliteiten, gedeelde
coworking, polyvalente
ruimte)
scenario
1: hotel
●
Uitbreiding
kantoorfaciliteiten
en commerciële functies naar
Neerhof

VERVOLGTRAJECT
ASTRID DE BRUYCKER – schepen van Participatie

Sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en
voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
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VERVOLGTRAJECT
Contacteer Beleidsparticipatie@stad.gent

Sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en
voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
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Stel uw vragen
Studie
TOON MANDERS
STIJN MAES

Miss Miyagi

SAMI SOUGUIR
ASTRID DE BRUYCKER

schepen van Stadsontwikkeling, voorzitter sogent
schepen van Participatie

Beleid

Eigendom tweede Pandhof
MARC HEUGHEBAERT

voorzitter WoninGent

Sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en
voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en
voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
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