
Calvariebergkapel

Het Pand

Gelijkvloers: smalle doorgang naar -0.52

Herbestemming van Kerken samenbrengen van jongeren en ouderen 

1,849 km van centrum

Treinstation op 1,8 km Oprit/ afrit A12 op 2,4 km

Bushalte 100 m

Bereikbaarheid

Inwoners

Noordwestgevel Doorsnede

Oorspronkelijke Kapel

Lantaarntoren

Bijbouw

Inkomdeur totaal 18 749 inwoners -> 9 199 mannen en 9 550 vrouwen

vrouw, +/- 40 jaar

° Per thema (kerst, pasen, nieuwjaar…) kapel openstellen voor ouderen en jongeren, 
deze generaties weer samenbrengen.
° Oudere mensen die alleen zijn gevallen (weduwe) naar de kapel brengen tijdens 
moeilijkere periodes (kerst, nieuwjaar…)

Man ,+/- 60 jaar

Openstellen voor openbare evenementen van een vereniging waar ook andere mensen 
naartoe kunnen komen. Tentoonstellingen voor elke leeftijdscategorie.

Man, +/- 50 jaar

Openstellen voor vergaderingen. Evenementen georganiseerd door het buurtcomité.

Het pand is gelegen in Londerzeel, 
een zeer toegankelijke buurt 

en bereikbaar met verschillende 
kanalen zoals bus, auto en trein 

° wat kan een kerk betekenen voor zijn omgeving en enventuele samenwerking? 
   - > afstemmen op elkaar

° duurzaam gebruik

° vermijd een te zwaar programma

° durf open te denken

° beheer en financering ->Wie betrek je?

° Houd rekening met specifieke problemen: Akoestiek, licht en verwarming 

° samenwerkingen door muzieklessen

° samentuinen

° scholen en rusthuizen functioneren samen

° studenten woningen in ruil voor maatschappelijke diensten

De kapel ligt op wandelafstand 
van het dorpscentrum. Hierdoor 

is de eventuele samenwerking met 
scholen, gemeentelijke bibliotheek, 

muziekschool,… mogelijk. 

20 procent van de bewoners zijn 
ouder dan 65 jaar. Om deze mensen langer 

thuis te laten wonen kunnen we in de kapel 
activiteiten  voorzien die betrekking hebben 

tot zowel ouderen als jongeren.  

Uit onderzoek is gebleken dat we 
ouderen langer in de maatschappij 
kunnen houden door ze in contact 

te brengen met jongere generaties. 

In totaal zijn er 3 788 senioren +65 jaar  

rond 2200 mensen izijn alleenwonend  

Gezamenlijk koken & eten  CursussenEvenementen

WorkshopsBuurthuis

Sporten

Gezondheid Markt

1ste Verdieping: altaar en wc 2de Verdieping: zolder -> opbergplaats

Context

Bergkapelstraat 57, 1840 Londerzeel
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