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Gent

Oostkamp Antwerpen

Avapartners werd opgericht in 1997 vanuit de feitelijke 

vereniging Architectenbureau Van Acker, dat zich in 1967 

in de Congreslaan te Gent vestigde. Sindsdien is het kan-

toor uitgegroeid tot één van de belangrijkste architecten-

bureaus van Vlaanderen met naast de hoofdzetel in Gent 

bijkomende afdelingen in Oostkamp en Antwerpen. 

Variatie in projecten en klanten

Het kantoor heeft een zeer uitgebreide en gevarieerde 

projectenportefeuille. We ontwerpen en realiseren sport-

infrastructuur, kantoorgebouwen, sociale huisvestingspro-

jecten, zorginfrastructuur, politiekantoren, scholen, meer-

gezinswoningen... Daarnaast is een derde van ons team 

full time werkzaam op restauratie en herbestemming 

van bouwkundig erfgoed. Verder specialiseerden één of 

meerdere van onze medewerkers zich in stedenbouw, 

akoestiek, hydrologie, facility management, interieur en 

in de meest uiteenlopende aspecten van duurzaamheid. 

Door de uitgebreide waaier aan projecten komen wij ook 

met allerlei opdrachtgevers in contact: projectontwikke-

laars, openbare besturen, private vzw’s, ondernemingen, 

semi-publieke instanties, schoolbesturen, kerkfabrieken… 

Elk type klant vraagt een eigen aanpak en heeft vanuit 

zijn organisatie ook eigen noden. Vanuit onze ervaring 

weten wij op de uiteenlopende behoeften van onze klan-

ten in te spelen en samen met hen de beste oplossing 

voor elk aspect van hun project te zoeken en te vinden. 

Wij zijn ook vertrouwd met een breed scala aan wet-

gevingen en subsidiereglementen, o.a. VIPA, AGION, 

Onroerend Erfgoed. Wij begeleiden onze klanten hierbij 

om de best mogelijke subsidie voor hun project in han-

den te krijgen.

Maatwerk

Het multidisciplinair team van Avapartners levert maat-

werk af, voor elk project opnieuw. Wij zoeken steeds naar 

de ideale mixtuur van diverse elementen die het bouw-

werk vorm geven. We hebben aandacht voor vorm en 

materialiteit, maar even goed voor circulatie en logistiek; 

de poëzie van onze architectuur combineren we graag 

met gesofistikeerde technologie; we koesteren de intimi-

teit van een eigen woon- en werkplek binnen het collec-

tieve weefsel van de stad als ontmoetingsruimte.

We willen met ons kantoor een bijdrage leveren aan 

betere woningen, performantere kantoren, levendige 

scholen, zorginstellingen om te koesteren en dynamische 

sportinfrastructuur; we willen ons erfgoed herwaarderen 

en er nieuwe plekken creëren voor een fijne toekomst. 

We ontwerpen en bouwen voor gelukkiger mensen. 

 

AVA PARTNERS cvba

Congreslaan 36  -  9000 Gent

Olmenstraat 54  -  8020 Oostkamp

Tabaksvest 112  -  bus 2801  -  2000 Antwerpen

0032 (0)9 222 23 45

info@avapartners.be

www.avapartners.be
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Het dagelijks bestuur van AVA PARTNERS Architects & Planners

wordt waargenomen door Tom Deloose _ CEO

HET KANTOOR TELT VOLGENDE VENNOTEN

ir. arch. Bernard Van Acker _ stedenbouwkundige en akoesticus

prof. dr. ir. arch. Maarten Van Acker _ stedenbouwkundige

prof. dr. ir. arch. Wouter Van Acker 

arch. Mieke Goegebuer _ master monumenten- en landschapszorg

arch. Karin Hupperts _ hydrologe

arch. Hans Van Bever

arch. Jan Coopman

arch. Sylvie Lamsens

arch. Laurence Verstuyft

MEDEWERKERS

arch. Lieven Latruwe 

arch. Lode Verbanck _ stedenbouwkundige 

ir. arch. Anneleen Stevens _ master monumenten- en landschapszorg 

arch. Laurence Verstuyft 

arch. Rudiger Janssens _ Specialisatie Restauratie 

Sacha Brabant _ bachelor in de toegepaste Architectuur _ BIM coördinator

ir. arch. Paula Mestre 

arch. Goedele Van Hoecke 

Viktoria Toth - bachelor in de toegepaste architectuur + Doctor in de wiskunde 

ir. arch. Tuur Deltomme 

arch. Katrien Houben 

arch. Helena Mullie 

arch. Gitte Janssens 

arch. Irene Aldea 

arch. Anton Witdouck 

Lara Schothorst _ bachelor interieurarchitectuur + master conservatie en restauratie

Hannes Dedeurwaerder _ bachelor in de toegepaste architectuur
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Service flats
Abraham Voormanstraat 4-B, 9000 Gent
Bruto oppervlak - 7.914 m2  _  Oplevering - 2019

16 huizen
Michel Thieryhof, 9000 Gent
Bruto oppervlak - 1.560 m2  _  Start - 2020

Endress & Hauser kantoorgebouw
Carlistraat 17-19 - 1140 Evere
Bruto oppervlak - 3.600 m2  _  Oplevering - 06.09.2017

Gruuthuuse Museum Restauratie
Dijver 17, 8000 Brugge
Bruto oppervlak - 10.223 m2  _  Oplevering - 2018

Arts Library - Huis van de Abdis Restauratie
Godhuizenlaan 2A, 9000 Gent
Bruto oppervlak - 1.769 m2  _  Oplevering - 2016

Politiecommissariaat Hazodi (zone Hasselt)
Hoek Herkenrodesingel, Slachthuiskaai - 3500 Hasselt
Bruto oppervlak - Kantoorgedeelte - 8.992 m2

Parkeergebouw - 6.547m²  _  Oplevering - 2017

Voortman masterplan
Vogelenzang, 9000 Gent
Bruto oppervlak - 19.076 m2  _  Oplevering - 2021

Office and residential building
Vogelenzang, 9000 Gent
Bruto oppervlak - 6070 m2  _  Start of construction - 2019
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Herbestemming
Maria Gorettikerk 

Omschrijving Herbestemming van de Maria Gorettikerk

Adres Blaisantvest 37 - 9000 Gent

Opdrachtgever vzw DOIC

Contactpersoon Michel Alboort  -  0495 36 43 90

 Leo Proot - 0475 92 01 74

Projectarchitect arch. L. Verstuyft

Ontwerpteam AVA PARTNERS

Bruto oppervlak kerk 565m²

Nieuw volume 168m² 

Voorlopige oplevering 01.10.2019
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De herbestemming van kerken is actueler dan ooit. Steeds 

meer kerken worden ontwijd, waarna de vraag gesteld 

wordt: “What’s next voor deze iconische gebouwen?”. 

Avapartners denkt graag mee rond deze vraagstelling en 

sprong met plezier mee in het verhaal van de Maria Goret-

tikerk die omgevormd wordt tot de Blaisantkerk.

 

Het begin van een nieuw begin

Op 25 april 2015 stelde Avapartners zich kandidaat voor 

de renovatie en de herbestemming van de Maria Goret-

tikerk. Na een eerste selectieronde werd Avapartners  

uitgenodigd voor de tweede ronde. Eind augustus 2015 

verdedigden we onze visie voor een jury. Onze missie 

was duidelijk: binnen een gelimiteerd budget en met een 

duidelijk omschreven programma een karaktervol gebouw 

omvormen tot een plaats die de eigenwaarde van het 

gebouw versterkt en waarbij toevoegingen een echte 

meerwaarde betekenen voor de gebruikers en de buurt. 

Het ontwerp vertrok vanuit een maximaal behoud van de 

oorsronkelijke ruimtelijke beleving van het gebouw. De 

keuze om met een ‘box-in-box’ ontwerp een meerwaarde 

te bieden naar de toekomst toe, werd positief onthaald 

door de jury.  Naast het vraagstuk rond de herbestem-

ming, dienden ook hangende technische problemen te 

worden opgelost.

Avapartners bleef gedurende het hele proces trouw aan 

haar uitgangspunt. Dit resulteert nu, oktober 2019, in een 

nieuw begin voor de Maria Gorettikerk, die voortaan als 

Blaisantkerk door het leven zal gaan.

Eerste fase: dringende renovatiewerken

De eerste fase betrof het herstellen en isoleren van het 

lage platte dak, het herstel van de glas-in-lood ramen, 

diverse kleine herstellingen aan de daken, muurhoofden 

en afvoeren, betonherstel en herstel buitenschrijnwerk. Na 

opmaak van het bestek, de offertevragen, het nazicht van 

de offertes en de gunning van de werken aan aannemer 

Cloet uit Ruddervoorde startten de werken op 4 april 2017. 

De werken werden voorlopig opgeleverd op 13 juli 2017. 

Tweede fase: toevoeging nieuw volume

De tweede fase omvat de inbreng van een nieuw ontwerp 

dat de eigenwaarde van de kerk versterkt. Het ontwerp 

maakt het mogelijk om de grote zaal te gebruiken voor 

meer dan kerkelijke vieringen. Zo is het de ambitie van 

DOIC om er voordrachten, tentoonstellingen, optredens 

en recepties te kunnen laten doorgaan. 

Om dit te realiseren, dienen enkele nieuwe functies toe-

gevoegd te worden aan de Blaisantkerk. Avapartners 

realiseerde hiertoe een nieuw volume aan de ingang van 

de kerk. Dit volume stelt zich sober op tegenover het 

bestaande gebouw en speelt met zijn strak design in op 

de relatie tussen oud en nieuw. 
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Het volume is opgebouwd rond het vroegere doksaal en 

wordt geflankeerd door de grote bestaande glasramen 

aan de voorgevel. Door met de vormelijkheid van de voor-

malige kerk te spelen, worden haar oorspronkelijke kwa-

liteiten extra in de verf gezet. Het volume werd volledig 

bekleed met akoestische beplating wat ten goede komt 

aan de akoestiek in de grote zaal.

Op het gelijkvloers werden een koude en warme keu-

ken, bar, sanitair en vestiairekast ontworpen. Het volume 

wordt visueel in twee gesplitst. Het laat in het midden 

plaats voor een inkomsas en begeleidt het inkomgebeu-

ren van de bezoeker. Zodra je binnenkomt, omkadert het 

nieuw volume een blik richting de grote zaal van de kerk. 

De strakke diagonale wanden en ledlijnen accentueren dit 

scherpe beeld nog meer.

Er werd ook aandacht besteed aan de detaillering van het 

toegevoegd volume. De ingebouwde deuren, barluiken 

en kastdeuren werden zo uitgevoerd dat deze in gesloten 

toestand quasi naadloos opgaan in de akoestische bekle-

ding. Hierdoor krijgt het volume op het gelijkvloers een 

stevige sokkel voor de bovenverdieping. 

Op de eerste verdieping zijn twee ruimtes voorzien die 

gebruikt kunnen worden door kleinere groepen. Enerzijds 

een vergaderzaal voor 14 personen, anderzijds een serene 

ruimte met dubbele verdiepingshoogte. Beide zalen kun-

nen gekoppeld worden door middel van een mobiele 

akoestische schuifwand. De ruimtes worden gevormd 

door een ruime zit/ligbank, die eveneens als klein podium 

gebruikt kan worden. De grote zijdelingse glasvlakken die 

waardevolle zichten bieden op het interieur van de kerk, 

zorgen voor een royale lichtinval. 

In het ontwerp voeren oud en nieuw een boeiende dia-

loog. Bovendien is in de serene ruimte een hoge lichtkoe-

pel geïnstalleerd die het geheel iets mystieks geeft en veel 

zenitaal daglicht binnenlaat. 

De eerste verdieping die grotendeels op het voormalige 

doksaal is opgebouwd, is bereikbaar via de bestaande 

betontrap. Deze is opgewaardeerd met een nieuwe 

strakke leuning en sfeervolle verlichting. Er zijn ook de 

nodige voorzieningen getroffen om in een latere fase 

een glazen liftkoker toe te voegen aan het nieuw volume.

De bestaande betontrap is in dezelfde vorm verlengd 

met een nieuwe houten trap. Het geheel wordt éénge-

maakt met de doorlopende leuning en biedt toegang tot 

de tweede verdieping boven de vergaderzaal. In deze 

ruimte is een puzzel aan technieken weggewerkt die de 

kerk ook klimatologisch naar een hoger niveau kan tillen. 

Vanuit dit lokaal vertrekken talloze ventilatiekanalen die 

via het vals plafond de grote zaal van warme lucht en 

ventilatie voorzien.
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Materialisatie

Het meest opvallende materiaal in het ontwerp voor de 

Blaisantkerk is ongetwijfeld de bekleding van het nieuwe 

volume. Het betreft gegroefde witte panelen die de verti-

caliteit benadrukken. De horizontale zwarte schaduwvoe-

gen zorgen voor een evenwicht en sereniteit in het ont-

werp. De panelen hebben een sterke akoestische werking, 

die de geluidswerking in de kerk enorm verbeterd heeft. 

Dit maakt de grote zaal uitermate geschikt voor optre-

dens en voorstellingen. Er is bewust voor gekozen om 

zoveel mogelijk binnen een sober zwart-wit kleurenpalet 

te blijven. Dit toont respect voor de bestaande materialen 

en maakt de grens tussen oud en nieuw duidelijk.

Binnen in het volume zijn de materiaalkeuzes afgestemd 

op hun functie: hoogwaardige keramische bekledingen in 

de logistieke ruimtes en een zachte akoestische tapijtbe-

kleding in de intiemere ruimtes. Ook binnen in dit nieuwe 

volume zijn elementen van de bestaande kerk zichtbaar, 

zoals de baksteen- en betonwanden, om de relatie tussen 

oud en nieuw continu in het licht te stellen.

Derde fase: vernieuwen dak

Tijdens fase 2 werd er na waterinsijpelingen door de 

sneeuwval beslist om ook bijkomend het dak van de kerk 

te vernieuwen. Een heuse opdracht gezien ondertussen 

de afwerking van fase 2 aan de gang was.

Secuur werden de bestaande metaalplaten verwijderd en 

vervangen door een nieuwe dakopbouw met 16cm iso-

latie en epdm dakdichting. De kerk zal vanaf heden een 

stuk energiezuiniger zijn.

Avapartners kijkt met plezier en trots terug op de verwezen-

lijkingen in de Maria Gorettikerk/Blaisantkerk en behoudt 

er een aangename samenwerking op na met vzw DOIC en 

de aannemer Arickx nv. Wij hopen alvast dat de Blaisant-

kerk de komende jaren voor vele evenementen een unieke 

locatie kan bieden en als inspiratie kan dienen voor een vol-

gende generatie herbestemmingen van kerken.
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vzw DOIC wordt eigenaar 

Maria Gorettikerk

05.05.2015

AVA PARTNERS presenteert 

wedstrijdontwerp

25.08.2015

Eind van de werken

Fase 1: restauratie

13.07.2017

Eind van de werken

Fase 3: dakwerken

09.07.2019

Start van de werken

Fase 1: restauratie

02.05.2017

Eind van de werken

Fase 2: nieuw volume

03.10.2019

Feestelijke heropening

Blaisantkerk

04.10.2019

Start van de werken

Fase 2: nieuw volume

01.11.2018

Start van de werken

Fase 3: dakwerken

27.05.2019

Gunning opdracht aan

AVA PARTNERS

05.01.2016

Tijdslijn

A
V

A
 PA

R
T

N
E

R
S

 - A
rch

itects &
 P

lan
n

ers
P

roject
9



P
ersm

ap  |  S
po

rtsite D
e P

lu
im

en 

De grote zaal van de Blaisantkerk is 323         

vierkante meter groot

323

Avapartners organiseerde 68 bouwvergaderingen in 

de Blaisantkerk.

68

Het plafond van de kerk en het nieuw volume 

zijn 9 meter hoog.

9

Het altaar dat uitgebroken werd, woog 2160 kg. 

Geen sinecure!

2160

De Blaisantkerk is 58 jaar oud.

58

In het vals plafond van de kerk en in de technische 

ruimte zit er 73 meter aan grote ventilatiekanalen 

gepuzzeld.

73

De Blaisantkerk is een 6-hoekig gebouw.

6

Wist je dat het kruisbeeld achter het podium van 

de kerk afkomstig is van de Brusselse wereld 

-tentoonstelling: Expo ‘58?

58
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