
Crematorium Siesegem

Crematorium Siesegem is ontwikkeld als totaalconcept 
waarmee een symbiose tot stand is gekomen tussen 
het gebouw en de directe omgeving. De architectuur 
begeleidt, zowel metaforisch als fysiek, de overgang van 
een drukke buitenwereld naar een interieur van rust 
en ingetogenheid. De helderheid van het gebouw, de 
opeenvolging van ruimten, de hoogte en materialisatie 
dragen bij aan een gevoel van vertraging.

Het crematoriumgebouw grenst aan de westelijke ringweg 
rondom Aalst en gaat op in een door heesters en bomen 
omzoomd park, ontworpen door landschapsarchitect Erik Dhont. 
Bij aankomst op het domein is de sereniteit voelbaar en doen de 
golvende, groene heuvels een gevoel van vertraging ontstaan. 
Een buitenpatio in de zuidwestelijke hoek van het gebouw leidt 
naar de binnenruimten en fungeert als overgangszone tussen 
exterieur en interieur.

Crematorium Siesegem is een helder, leesbaar gebouw met 
een logische routing. Door de aaneenschakeling van ruimten 
ontstaat een ervaring waarbij verwarring wordt vermeden. De 
binnenruimten, met een aanzienlijke hoogte van meer dan zes 
meter, dragen samen met het overvloedige daglicht bij aan een 
gevoel van weidsheid. De relatie met de omgeving roept emoties 
op, brengt kalmte en bevordert reflectie. 

Ieder onderdeel van het gebouw heeft een rol in de ceremonie 
en wordt ondersteund door bijzondere lichtinvallen en 
afwerkingen. De twee aula’s voor ceremonies hebben beide een 
familiekamer en een ruimte om te condoleren. Daarnaast biedt 
het horecagedeelte de mogelijkheid tot samenkomst voor een 
koffietafel of kleine maaltijd. De toegangszone verbindt deze twee 
delen op subtiele wijze.

De technische ruimten met de ovens zijn in het ontwerp zichtbaar 
en toegankelijk gemaakt. Door het crematieproces niet te 
verbergen, onstaat een vervreemde maar geslaagde tegenstelling 
tussen techniek en sereniteit. De materiaalkeuze en detaillering 
dragen bij aan een onverstoorde sfeer. Het crematorium, met een 
zuivere geometrie en evenwichtige proporties, straalt samen met 
het omliggende landschap rust uit.
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Een crematie is voor ieder een zeer intens moment. Het is 
belangrijk dat juist in deze situatie bezoekers zich op hun gemak 
voelen. Het crematorium vraagt daarom om een gebouw met 
karakter, niet somber maar toch ingetogen, waar de verschillende 
functies duidelijk zijn. De samenhang tussen het gebouw en 
het omliggende landschap met strooizones, urnenveld en 
parkeerplaats speelt hierbij een belangrijke rol.

De ceremoniële ruimten in het gebouw zijn volledig gericht op 
het afscheid nemen van de overledene in een omgeving die 
inspireert tot introspectie. Er zijn twee aula’s die tegelijk gebruikt 
kunnen worden zonder dat de nabestaanden elkaar kruisen 
en die beide een familiekamer en condoleanceruimte hebben. 
Het samenkomen met familie en vrienden voor een maaltijd is 
een belangrijk onderdeel van de crematieplechtigheid. In het 
horecagedeelte met koffiekamers kunnen rouwmaaltijden worden 
gehouden.

De technische ruimte van het crematorium blijft vaak 
onderbelicht, maar heeft ook behoefte aan licht en ruimte. 
Het zichtbaar maken van de ovens geeft nabestaanden de 
mogelijkheid om de invoer van de kist bij te wonen.
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Bij verschillende delen van het gebouw horen verschillende 
voorzieningen met hun eigen sfeer en ruimtelijke identiteit. De 
inkom voor ontvangst van het publiek en de aula’s voor de 
ceremonies vormen de kern van het gebouw. De familiekamers 
voor de ontvangst en het verblijf van de nabestaanden en het 
horecagedeelte voor de rouwmaaltijd spelen een ondersteunende 
rol. Daarnaast zijn er de ovens voor de eigenlijke crematie en 
de strooivelden voor de asverstrooiing. Deze verschillende 
programma’s staan op zichzelf en functioneren min of meer 
onafhankelijk van elkaar, elk met een specifiek karakter en eigen 
logistieke condities.

De circulatie van het crematorium, met de expeditie van het 
crematorium en de horeca enerzijds en de publieksstromen 
anderzijds, is complex. Vanwege het belang van een exclusieve 
beleving van de crematie voor nabestaanden, moet het kruisen 
van verschillende publieksstromen zoveel mogelijk voorkomen 
worden. De configuratie van de verschillende programma’s is 
volledig afgestemd op de logistiek en gericht op exclusiviteit.

Programma
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1  inkom
2  horecagedeelte
3  keuken
4	 koffiekamer
5  centrale hal
6  receptie
7  condoleanceruimte
8  familiekamer

9 entreekamer
10a  aula Schelde
10b  aula Dender
11  visualisatieruimte
12  archief
13  technische ruimte
14  installatieruimte
15  losplaats
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Het gebouw, met een voetafdruk van 74 bij 74 meter, gaat uit 
van een eenvoudige vierkante hoofdvorm in het landschap 
waarbinnen de functionaliteit van de verschillende delen en hun 
logistieke relaties centraal staan. In het omliggende landschap 
dient een vijver ten noorden van het gebouw als waterbuffer en 
zijn de aangrenzende strooizones en het urnenveld ontworpen als 
kleine heuvels. De dienstweg voor lijkwagens aan de oostzijde is 
volledig aan het oog onttrokken om nabestaanden niet te storen 
tijdens de rouwplechtigheid en respectvol om te gaan met de 
privacy.

Een grote betonnen luifel die overgaat in een ruim portaal vormt 
de overgang van binnen naar buiten. De opeenvolging van 
ruimten resulteert in een ervaring waarbij ruimtelijke verwarring 
wordt vermeden. Het gebouw ensceneert het licht en zicht en 
schept daarmee vanzelfsprekende en neutrale ruimten met een 
aanzienlijke maximale hoogte van 6,4 meter. De beleving van de 
ruimten wordt met name bepaald door de mate van openheid, die 
is afgestemd op het moment van de plechtigheid. 

De lichte ontvangsthal heeft aan beide zijden een groot raam 
met zicht op de tuinen. De transparantie zorgt voor een spanning 
tussen natuur en gebouw. Het horecagedeelte kijkt uit op een 
patio, waardoor het gebouw als het ware het landschap omarmt. 
In de ceremoniële ruimten is er alleen daglicht en is de ruimtelijke 
beleving volledig gericht op introspectie. De technische ruimte, 
daarentegen, staat in directe relatie met de omgeving. Door deze 

Aanpak
ruimten zichtbaar en toegankelijk te maken en het crematieproces 
niet te verbergen, onstaat een vervreemde maar geslaagde 
tegenstelling tussen techniek en sereniteit.

De architectuur is niet enkel een opeenvolging van ruimten, maar 
biedt een ruimtelijke oriëntatie die ervoor zorgt dat bezoekers 
zich nooit verloren voelen. Het interieur roept emoties op, 
brengt kalmte en bevordert reflectie. Een heldere omgeving 
en een rustgevend landschap gaan samen en stralen rust uit. 
Het gebouw met de omliggende buitenruimte is een oase van 
herinnering.
ruimten zichtbaar en toegankelijk te maken en het crematieproces 
niet te verbergen, onstaat een vervreemde maar geslaagde 
tegenstelling tussen techniek en sereniteit.

De architectuur is niet enkel een opeenvolging van ruimten, maar 
biedt een ruimtelijke oriëntatie die ervoor zorgt dat bezoekers 
zich nooit verloren voelen. Het interieur roept emoties op, 
brengt kalmte en bevordert reflectie. Een heldere omgeving 
en een rustgevend landschap gaan samen en stralen rust uit. 
Het gebouw met de omliggende buitenruimte is een oase van 
herinnering.



Crematorium Siesegem

Het door de opdrachtgever IGS Westlede helder geformuleerde 
programma is de aanzet geweest om vragen te stellen en 
samen tot het beste resultaat te komen. De expertise van de 
opdrachtgever en het inzicht in de recente ontwikkelingen van 
crematoria hebben bijgedragen om een type van publiek gebouw 
uit te kristalliseren. 

Crematorium Siesegem is, na crematorium Heimolen, het tweede 
project in samenwerking met IGS Westlede. 

Samenwerking



Crematorium Siesegem

Duurzaamheid is niet een toegevoegde waarde, maar een waarde 
die in alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces verweven 
is door een houding ten opzichte van milieulastbeperking 
en energieneutraliteit, praktische levensduur, langdurige 
bruikbaarheid en aandacht voor bestaande ecosystemen.

De sociale, ecologische en economische dimensies van 
de opgave vinden hun balans door de incorporatie van 
duurzaamheid. De combinatie van een geschikte oriëntatie, 
het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme materialen, 
ultramoderne warmteterugwinningssystemen en duurzame 
energieopwekking heeft geleid tot een duurzaam gebouw. De 
ambitie van een nulenergieconsumptie op het bedrijventerrein is 
hiermee bereikt.  

Hemelwater wordt opgevangen ten behoeve van het doorspoelen 
van de toiletten. De vijver dient als natuurlijke infiltratie en buffer. 
Voor besproeiing van het park kan vijverwater gebruikt worden. 
De parkeervakken en wegen bestaan uit doorlatend materiaal, 
wat ervoor zorgt dat het hemelwater naar groenzones wordt 
geleid ter infiltratie.

Duurzaamheid
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19 betondak:
- ballast grind, op kleur geselecteerd
- PVC dakbedekking, lichtgrijs
- afschotlaag, niet-isolerend schuimbeton
- beton in situ, lichtgrijs, % ton pierre, extra betonplex in kist, 
  custom afmetingen plaatnaden in doorlopend patroon wand-plafond-hoek
  scherpe hoeken, conusgaten verdiept gedicht

20 buitendak:
- ballast grind geselecteerd op kleur 
- PVC dakbedekking 1.5mm, lichtgrijs 
- isolatie 120mm
- dampscherm
- niet isolerend afschotlaag schuim beton
- druklaag
- kanaalplaat 260mm
- akoestiche spuitpleister, door-en-door

21 isolatiesteen R≥2.0 m²K/W

22 verlichtingsarmatuur: Floss Kap ingebouwd in sparingen betondak, 
     bekabeling in schuimbeton laag

23 gevel
- vliesgevel, structureel glas, kitnaden, stijlen en regels aluminium 
   donkerbrons geanodiseerd

24 vloer buiten:
- betonverharding getalocheerd
- bitumineuze waterdichting 
- grofkorrelige onderfundering

25 vloer:
- polybeton 110mm, toplaag natural cement, instrooi vloerverharder, gedicht met nano-silicaat
- vloerverwarming/koeling dubbel krimpnet
- isolatie EPS panels 80mm
- uitvullaag schuimbeton
- druklaag
- kanaalplaatvloer 200mm

26 vloerrooster
- verdringingsrooster, aluminium geanodiseerd
- vuilvanger
- doorvoerbuis met aangelaste voetplaat alu
- dichting/isolatie armaflex
- ventilatiekanalen pulsie
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19  betondak
-  ballast grind, op kleur geselecteerd
-  PVC dakbedekking, lichtgrijs
-  afschotlaag, niet-isolerend schuimbeton
-  beton in situ, lichtgrijs, % ton pierre, extra betonplex in 

kist, conusgaten verdiept gedicht

20  buitendak
-  ballast grind geselecteerd op kleur
-  PVC dakbedekking 1.5mm, lichtgrijs
-  isolatie 120mm
-  dampscherm
-  niet isolerend afschotlaag schuim beton
-  druklaag
-  kanaalplaat 260mm
-  akoestiche spuitpleister, door-en-door

21  isolatiesteen 
 R≥2.0 m²K/W

22  verlichtingsarmatuur
- Floss Kap ingebouwd in sparingen betondak, 

bekabeling in schuimbeton laag
23  gevel
-  vliesgevel, structureel glas, kitnaden, stijlen en regels 

aluminium donkerbrons geanodiseerd

24 vloer buiten
-  betonverharding getalocheerd
-  bitumineuze waterdichting
-  grofkorrelige onderfundering

25 vloer
-  polybeton 110mm, toplaag natural cement, instrooi 

vloerverharder, gedicht met nano-silicaat
-  vloerverwarming/koeling dubbel krimpnet
-  isolatie EPS panels 80mm
-  uitvullaag schuimbeton
-  druklaag
-  kanaalplaatvloer 200mm

26 vloerrooster
-  verdringingsrooster, aluminium geanodiseerd
-  vuilvanger
-  doorvoerbuis met aangelaste voetplaat alu
-  dichting/isolatie armaflex
-  ventilatiekanalen pulsie
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- ballast grind, op kleur geselecteerd
- PVC dakbedekking, lichtgrijs
- afschotlaag, niet-isolerend schuimbeton
- beton in situ, lichtgrijs, % ton pierre, extra betonplex in kist, 
  custom afmetingen plaatnaden in doorlopend patroon wand-plafond-hoek
  scherpe hoeken, conusgaten verdiept gedicht

20 buitendak:
- ballast grind geselecteerd op kleur 
- PVC dakbedekking 1.5mm, lichtgrijs 
- isolatie 120mm
- dampscherm
- niet isolerend afschotlaag schuim beton
- druklaag
- kanaalplaat 260mm
- akoestiche spuitpleister, door-en-door

21 isolatiesteen R≥2.0 m²K/W

22 verlichtingsarmatuur: Floss Kap ingebouwd in sparingen betondak, 
     bekabeling in schuimbeton laag

23 gevel
- vliesgevel, structureel glas, kitnaden, stijlen en regels aluminium 
   donkerbrons geanodiseerd

24 vloer buiten:
- betonverharding getalocheerd
- bitumineuze waterdichting 
- grofkorrelige onderfundering

25 vloer:
- polybeton 110mm, toplaag natural cement, instrooi vloerverharder, gedicht met nano-silicaat
- vloerverwarming/koeling dubbel krimpnet
- isolatie EPS panels 80mm
- uitvullaag schuimbeton
- druklaag
- kanaalplaatvloer 200mm

26 vloerrooster
- verdringingsrooster, aluminium geanodiseerd
- vuilvanger
- doorvoerbuis met aangelaste voetplaat alu
- dichting/isolatie armaflex
- ventilatiekanalen pulsie
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Locatie
Merestraat 169, Aalst (BE)

Architect
KAAN Architecten (Kees Kaan, Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio)

Projectteam
Bas Barendse, Dante Borgo, Maicol Cardelli, Timo Cardol, Sebastian 
van Damme, Paolo Faleschini, Raluca Firicel, Cristina Gonzalo Cuairán, 
Michael Geensen, Walter Hoogerwerf, Marco Lanna, Giuseppe Mazzaglia, 
Exequiel Mulder, Ismael Planelles Naya, Giulia Rapizza, Ana Rivero 
Esteban, Giacomo Rizzi 

Ontwerpperiode
juni 2013 – september 2014

Bouwperiode
april 2016 - september 2018 

BVO
5.000 m2

Fotografie
Simone Bossi
Sebastian van Damme 
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Opdrachtgever
Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Westlede, Lochristi

Landschap
Erik Dhont, Brussel 

Aannemer
Jan de Nul, Hofstade-Aalst

Adviseur constructie
Pieters Bouwtechniek, Delft

Projectmanagement
KAAN Architecten, Rotterdam
Bureau Bouwtechniek, Antwerpen 

Installaties (W+E)
Henk Pijpaert Engineering, Oudenaarde

Akoestiek, klimaat, bouwfysica
DGMR, Arnhem

Ovens
DFW, Broek op Langedijk

Multimedia
BIS, Ridderkerk

Kunst
Rinus Van de Velde, Leuven

Boompjes 255
3011 XZ Rotterdam

 +31 10 206 0000
info@kaanarchitecten.com
www.kaanarchitecten.com


