
 

Uitwisselingsmoment Sint-Jozefkerk: verslag 

 
Tijdstip 15 februari 2016, 19h30 

 
Plaats Sint-Jozefkerk, Bij Sint-Jozef 1 – 9000 Gent 

 
1. Intro en 

context 
De Sint-Jozefkerk, centraal in de 

Wondelgemstraat, is één van de 15 Gentse 

kerken waarvoor de Kerkfabriek en Stad 

Gent een nieuwe invulling zoeken. De 

kerk, die bovendien historisch erfgoed is, 

zal over enkele jaren definitief gesloten 

worden. Tegen die tijd zal zowel de kerk 

als de grote crypte onder de kerk een 

nieuwe invulling krijgen. In afwachting 

daarvan werden een aantal studentenoefeningen rond de kerk opgestart. Zo zullen 

3 studentes van het Raymond Lemaire Centre for Conservation een historische, 

technische en stedelijke analyse maken van het gebouw, alsook zorgen voor een 

opmeting.  

Een andere denkoefening zal worden uitgevoerd door een 30-tal studenten van de 

KU Leuven – Campus Sint-Lucas (architectuur). 7 teams van telkens 5 studenten 

zullen een mogelijke toekomstige invulling voor de kerk bedenken en architecturaal 

uitwerken. Bovendien zullen zij moeten hierbij rekening houden met 3 belangrijke 

elementen: 

- De kerk is geklasseerd als historisch erfgoed. Dit betekent dat een aantal 

zaken beschermd zijn en dus niet zomaar mogen verwijderd of vervangen 

worden. 

- De opdracht van de studenten bestaat erin een ontwerp voor te stellen 

volgens de principes van zero impact building. Energieneutraliteit staat dus 

centraal. 

- De kerk moet een buurtgerichte invulling krijgen. De studenten worden 

geacht in dialoog te treden met buurtbewoners en de noden van de buurt 

te detecteren en integreren in hun ontwerp. 

Om aan dit laatste element tegemoet te komen, organiseerde de Dienst 

Beleidsparticipatie van Stad Gent een ontmoetingsmoment tussen studenten en 

buurtbewoners. Dit ontmoetingsmoment ging door op maandagavond 15 februari 

2016. Om 19u30 werden buurtbewoners en geïnteresseerden in de kerk verwacht. 

Daar werd iedereen verwelkomd door Josefien Maes, wijkregisseur voor de wijk 

Rabot-Blaisantvest. Bevoegde Schepen Christophe Peeters gaf een korte toelichting 

bij de herbestemming van verschillende kerken in Gent.  



 

Vervolgens schetste Guido Vyncke, voorzitter van de Kerkfabriek, de geschiedenis 

van de kerk en de huidige invulling van het gebouw. De Sint-Jozefkerk werd 

gebouwd eind 19
e
 eeuw. De kerk werd centraal in de Wondelgemstraat 

opgetrokken als een tegenreactie op de sterke socialistische beweging die in de wijk 

in opmars was. Door de aanwezigheid van de vele fabrieken, trok de wijk immers 

vooral arbeiders aan. Onder de kerk werd een grote crypte voorzien, om een goede 

stabiliteit te garanderen in de moerassige grond. 

Sinds enkele jaren wordt de kerk slechts sporadisch gebruikt. Op zaterdagavond is 

er een misviering en de zijkapel wordt ter beschikking gesteld van een Togolese 

gemeenschap. In de kerk bevindt zich een verkooppunt van Oxfam Wereldwinkel en 

op vrijdagavond is het lokale voedselteam er actief. Verder wordt het gebouw en 

het imposante orgel gebruikt voor orgellessen, en wordt er gekeken om een 

nevenbestemming mogelijk te maken voor de kerk als studeerlocatie voor de 

studenten van de nabijgelegen Odisee Hogeschool. De sociaal-artistieke beweging 

Manoeuvre heeft interesse om de crypte te gebruiken als atelier. 

Tot slot lichtte docent Sandy De Bruycker de opdracht die hij aan de studenten 

meegaf verder toe. Hierna konden de aanwezigen de kerk en de ondergrondse 

crypte bezichtigen. Daarna verhuisde het hele gezelschap naar Eetcafé Toreke voor 

een interessant uitwisselingsmoment tussen studenten en buurtbewoners. 

Buurtbewoners kregen de kans om aan tafel te schuiven bij verschillende teams van 

studenten en hun ideeën voor de kerk mee te geven. Ook werden zij aangemoedigd 

om de studenten wat meer voeling met de wijk bij te brengen. Elke 20 minuten 

werd veranderd van tafel, zodat studenten de mening en ideeën van verschillende 

buurtbewoners te horen kregen. De studenten hebben alle ideeën genoteerd en 

verzameld. Hierna worden de belangrijkste vaststellingen volgens de studenten 

opgesomd. 

 
2. Conclusi

es na het 
uitwissel

ingsmo
ment 

 
 Belangrijke locatie: de kerk wordt beschouwd als het centrum van de buurt. 

Hoewel buurtbewoners de kerk zelf niet gebruiken, heeft de zone rond de kerk 

wel een park- of pleinfunctie voor veel omwonenden. Parkeer- en verkeersdruk 

karakteriseren de Wondelgemstraat en de zone rond de kerk, en hiermee moet 

dan ook rekening gehouden worden in de toekomstige bestemming van het 

kerkgebouw. 

 Betekenis van de kerk: de kerk wordt momenteel niet gepercipieerd als een 

plaats waar buurtbewoners samen komen, maar buurtbewoners geven wel aan 

dat ze deze functie willen geïntegreerd zien in de toekomstige invulling. De 

aanwezigen vinden het belangrijk om respect op te brengen voor religies, maar 

zien geen problemen in een herbestemming met andere functie. De grote 

uitdaging zal erin bestaan een invulling te vinden die enerzijds de multiculturele 

buurt representeert, en anderzijds respect heeft voor verschillende religies. 

 Religie als onderdeel van de geschiedenis: hoewel religie een belangrijk 

onderdeel van de buurt is, roepen godsdienst en de Sint-Jozefkerk bij veel 



 

mensen negatieve gevoelens op. De kerk moet opnieuw een positieve 

perceptie krijgen in de buurt, bijvoorbeeld via kunst en architectuur. 

 Multiculturalisme en 

verbinding: de Sint-

Jozefkerk is het centrum 

van een heel 

multiculturele buurt, 

waar het niet altijd 

eenvoudig is de 

verschillende groepen 

samen te brengen. Er is 

sprake van segregatie 

tussen verschillende 

culturen, maar ook sociale status speelt hierin een rol. Scholen zijn in de wijk 

een belangrijke schakel in het verbinden van culturen. Ook de kerk zou deze rol 

moeten opnemen, niet enkel voor kinderen maar ook voor volwassenen. 

 Kunst en opleiding: de kerk kan dienst doen als een productieve locatie, die 

cultuur, entertainment en misschien zelfs investeringen naar de buurt kan 

brengen. De crypte kan plaats bieden aan workshops en ateliers waar mensen 

samenkomen en samen leren, de kerk zelf kan een expositieruimte worden of 

een locatie waar taallessen gegeven worden. 

 Andere gebruiken: de kerk als locatie voor ontmoeting, entertainment, publiek 

groen, bibliotheek, distributiecentrum, kinderopvang, toeristencentrum, 

voedselmarkt, klimmuur, uitwisseling van boeken… Op vlak van muziek (dans, 

muzieklessen…) en sport zijn er nog veel noden in de wijk. Zo goed als alle 

suggesties sluiten aan bij een buurtgerichte invulling die mensen samenbrengt. 

Ook buurtbewoners die niet op de uitwisselingsavond aanwezig konden zijn, 
stuurden een aantal voorstellen rond de kerk door. Onder meer volgende zaken 
werden gesuggereerd: wijkcinema, co-workingspace (onder meer rond koken, zie 
www.co-oking.be), ondergrondse fietsenstalling in de crypte, skatepark, 
uitleendienst voor werktuigen en kringloop voor bouwmaterialen… 
 
 

3. Hoe gaat 
het nu 

verder? 

De studenten zullen ook op andere manieren input uit de buurt verzamelen. Alle 
verschillende signalen brengen zij samen, waarna zij hiermee aan de slag gaan. 
Uiteindelijk zullen 7 verschillende ideeën en ontwerpen visueel uitgewerkt worden 
in voorstellen voor de herbestemming van de kerk. Dit zal resulteren in een 
toonmoment in juni, waar alle ontwerpen aan de buurtbewoners zullen worden 
voorgesteld. Tussen nu en juni volgen verschillende tussentijdse besprekingen 
tussen de stad en de studenten. Hierover zal telkens een terugkoppeling naar de 
buurt gebeuren. 

Of één van de ontwerpen uiteindelijk ook zal gekozen worden als definitieve 
invulling voor de Sint-Jozefkerk, valt nu nog moeilijk te zeggen. De kerk is eigendom 
van de Kerkfabriek, en moet dan ook een invulling krijgen waarin zowel de 
Kerkfabriek als de Stad Gent en de buurt zich kunnen vinden. De denkoefening van 



 

de studenten is een eerste stap in dit proces, en zal ongetwijfeld voor heel wat 
ideeën en inspiratie zorgen bij de verschillende partijen rond de uiteindelijke 
definitieve invulling. 

 
 
 

Wil je op de hoogte blijven van de studentenoefening en het traject dat doorlopen wordt rond de 
Sint-Jozefkerk? Of heb je zelf suggesties voor de toekomstige invulling van de kerk? Laat het ons 
dan zeker weten! 
 
Josefien Maes - Wijkregisseur Rabot-Blaisantvest 
Dienst Beleidsparticipatie – Stad Gent 

Josefien.maes@stad.gent 
09 266 83 15 

 

 

 

 


