
Heropbouw en herbestemming van 

de Sint-Niklaaskerk te 

Westkapelle

Toen de kerk op 26 maart 2013 voor de derde keer in de vlammen opging
verloor de gemeente Knokke-Heist een baken dat voor vele mensen hun
aankomst bij de kustgemeente aankondigde Het doel van het ontwerp is
om dit baken weer te doen herrijzen en de leegte die de brand in het hart
van de gemeente achterliet weer op te vullen met een versterkende
bestemming voor gebouw en omgeving.

Het ontwerp van de nieuwe bestemming wordt het kerkgebouw enerzijds
als intiem sacrale ruimte terug gegeven aan de gelovigen. Anderzijds zal het
ook een trefpunt worden voor sociaal-culturele activiteiten en
evenementen die de gemeenschap kunnen versterken. Op die manier
neemt de kerk zijn functie weer op als zwaartepunt in de gemeenschap van
Westkapelle.

In eerste instantie dient de kerk nog dienst te doen voor de lokale
kerkgemeenschap die nog gebruik willen maken van de kerk voor
eucharistievieringen en het occasionele huwelijk of begrafenis. Alle
elementen die bijdragen tot een juiste beleving van de liturgie worden in
het ontwerp voorzien.

Waar het intiem sacraal gedeelte eerder een introvert karakter heeft, wordt
het polyvalent gedeelte zo open en extravert als mogelijk ontworpen. De
materialiteit van het plein wordt doorgetrokken tot in het polyvalent
gedeelte van de kerk, zodat de grens binnen en buiten kan vervagen eens
de poorten (de raamopeningen die tot beneden doorgetrokken worden)
opengezet worden. Deze poorten verbinden via de kerkhal/forum de
pleinen ten noorden en zuiden van de kerk.

De aanwezigheid van de verschillende bouwfases in de kerk, de
fragmentaire restanten van historisch waardevolle elementen en de twee
zones die in het concept binnen het kerkgebouw worden gedefinieerd, in
combinatie met de multifunctionele invulling, dwingen tot het aanwenden
van een gedifferentieerde aanpak.

Als verwarming wordt er geopteerd voor gascondensatieketels die drager
zijn van het HR TOP label. De ruimteverwarming gebeurt door middel
van vloerverwarming.

De energiezuinige ledverlichting wordt maximaal gestuurd dmv een knx-
programma die toelaat om een zo polyvalent gebruik mogelijk te maken.
De sturing van de verlichting is onder andere gekoppeld met de
toegangscontrole en de verwarming om bij verhuring van bepaalde lokalen
enkel maar deze verhuurde lokalen te verwarmen / verlichten. Deze
sturingen zorgen er voor dat er een maximale energiereductie is.
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