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Borgerstein anders bekeken
Vlieg even met ons mee…
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Aartsbisdom Mechelen kampt met te kleine infrastructuur in 
Mechelen voor hun priesteropleiding

In de zoektocht binnen regio Mechelen voor het bouwen van 
een nieuw seminarie valt het oog op Sint-Katelijne-Waver

In 1926 start men met de bestemmingswijzigingen van de 
gronden waar een nieuw seminarie kan worden gebouwd
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Een gebouw dat ‘zelfzekerheid en kracht’ moest uitstralen

De bekende architect Simon Van Craen, huisarchitect van 
Aartsbisdom Mechelen, gaat aan de slag
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Architect Van Craen ontwerpt en realiseert het meest statige 
gebouw in de regio Mechelen van zijn tijd

Voor het architecturaal ontwerp laat van Craen zicht inspireren 
door de bekende art-deco-architect Jef Hugh

Hij combineert de Art deco stijl merkwaardig genoeg met 
neoromaanse stijlelementen 
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Felix Timmermans (kunstschilder), Ernest Van der Halen 
(Schrijver), Flor Van Reeth (Architecturaal kunstschilder), Dirk 
Van Sina (kunstschilder en theatermaker) aangevuld met heel 
wat kunstenaars uit de Latemse school waren een grote bron 
van inspiratue

Belangrijk element in het gebouw is de realisatie van de 
glasramen die niet traditioneel waren voor hun tijd. Het is een 
samenwerking tussen het bekende glazenieratelier van Florent 
Colpaert en ontwerper Louis Crespin, die aangesloten was en 
geïnspireerd werd door de ‘Pelgrims’.
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Opvallend aan de kapel zijn de Bijbelse opschriften binnen de 
kapel, boven de ingang, en in het glasraam achter het altaar. 

PASCHA NOSTRUM IMMOLATUS EST CHRISTUS (Christ our
Passover has been sacrificed for us)
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Heel bijzonder en vooruitstrevend, vooral in een streng-
orthodoxe priesteropleiding.

Bij het binnenkomen van de kapel merk je onmiddellijk de twee 
beeldhouwwerken uit zandsteen. Aan de epistelzijde Maria met 
kind en aan de Evangeliezijde Sint Jozef. De patroonheilige van 
het Seminarie.
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De realisatie van het nieuwe seminarie in 1933 kwam niet te 
vroeg voor de ruim 300 kandidaat priesters die de 
priesteropleiding wilden starten.

Het was echter pas in 1936 dat de deuren van het seminarie 
opengingen. 

De kandidaat priesters konden in het Sint-Jozefseminarie 
slechts twee onderdelen volgen van de priesteropleiding; 
theologie en filosofie. 
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100 slaapkamers in de zuidelijke vleugel voor alle seminaristen 
die de eerste jaren theologie volgden. In de noordelijke vleugel 
250 kamers voor alle seminaristen die filosofie volgden.

De twee vleugels werden van elkaar gescheiden door de kapel 
met daaronder de recreatiezaal voor iedereen die filosofie 
studeerde.
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In de voorbouw was ook ziekenboeg aanwezig en bevonden zich 
de vertrekken van huispersoneel en een zustergemeenschap 
van het convent van de zusters Norbertienen.

In de grote bisschopzaal in de voorbouw staat een statig portret 
van Kardinaal Van Roey.
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Tussen de voorbouw, de kapel en de twee achtervleugels
waren er twee grote tuinen van telkens 40mx40m. Het waren 
rust- en contemplatieplekken voor de seminaristen.

Tussen deze twee tuinen bevond zich een aanvankelijk een 
open galerij die de voorbouw met de kapel in verbinding stelde.
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In de verbinding van de voorbouw met de noordelijke 
achtervleugel was er een refter met keuken, daarboven twee 
auditoria (vandaag intact bewaard), een labo en lokalen voor 
tekenen, muziek en boekbinderij.
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Vanaf 1955, 20 jaar na de opstart van het Sint-Jozefseminarie, 
melden zich opmerkelijk minder kandidaat priesters in alle 
Vlaamse seminaries.

Eind jaren 60’ staat de toekomst van het Sint-Jozefseminarie 
onder druk. Alle opleidingen worden stopgezet en men gaat 
opzoek naar een nieuwe bestemming voor het seminarie.
In 1970 stelt het aartsbisdom het volledige domein te koop. 



Borgerstein



Het duurt tot 1974 voor het vinden van een koper. Het was 
destijds het recent opgerichte vzw Borgerstein die de site 
aankoopt.
Het groeit uit tot één van de grootste voorzieningen van het 
land voor mensen met een beperking in de vleugels van het 
gebouwencomplex. 
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Later komt er ook een maatwerkbedrijf op de grote campus. 



In 2009 richt men ook ‘Studio Borgerstein’ op. Een kunstatelier 
voor mensen met een beperking. Het atelier biedt mensen met 
een artistieke gave een platform om eigen werk te ontwikkelen. 
De werken die de kunstenaars maken zijn vaak zo krachtig en 
pregnant dat ze op een heel directe manier aanspreken. Net 
zoals de kunstenaars van ‘De Pelgrims’ in hun tijd verleggen ze 
grenzen en maken ze nieuwsgierig.   
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pregnant dat ze op een heel directe manier aanspreken. Net 
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Rond de jaren 2013 maakt vzw Borgerstein de keuze hun 
zorgactiviteiten te verhuizen en starten in 2018 met de bouw 
van een voorziening verder op het domein. Op 4 juli 2018 beslist 
de raad van Bestuur van Borgerstein de opdracht te gunnen aan 
THV BERGERSTEYN om de gebouwen te herbestemmen ifv
nieuwe woonvormen, publieke dienstverlening,… 



Krachtlijnen voor een nieuw tijdperk



Wettelijke bepalingen

De site van Borgerstein is niet beschermd, maar staat in de 
vastgestelde inventaris. 

Dit wil zeggen dat de gemeente bij het beoordelen van dossiers rekening 
moet houden met de erfgoedwaarde.

De site krijgt vooral veel aandacht in vakliteratuur in Erfgoed.



De geschiedenis van het Sint-Jozefseminarie en Borgerstein
is het heden, gezien door de toekomst.

Wonen op een erfgoedplek
-

Aantrekkingspool voor initiatieven van ondernemers en baanbrekers
-

Plaats voor bezoekers creëren 



NATUUR
GEMEENSCHAP

CREATIVITEIT & KUNSTZORG

VERBINDING VERDIEPING

Borgerwijk laten 
ontstaan vanuit de ziel 

van de plek en de 
bezieling van de mensen 
die deze plek maakten. 



Belangrijke partners in erfgoed

Onroerend erfgoed Vlaanderen 
erfgoedconsulent Dieter Nuytten

Diensthoofd vrije tijd & lokale erfgoedexpert
Eddy Van Leuven

Lokale erfgoedraad van St-Katelijne-Waver

voormalig algemeen directeur en bezieler van de site
dhr. André Arnold

Ondervoorzitter vzw Borgerstein en bezieler van de site
Jan Gysen 



Borgerwijk laten ontstaan vanuit de ziel van de plek en de 
bezieling van de mensen die deze plek maakten. 

Connecteer toekomstige bewoners, ondernemers of 
baanbrekers en bezoekers met de ziel en bezieling. 


