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Crematorium UITZICHT in cijfers
2012 was het eerste volledige werkjaar van crematorium UITZICHT. Winter, lente, zomer en herfst … alle
seizoenen hebben we gehad. Tijd om even een stand van zaken op te maken.
In 2012 werden bij UITZICHT 2.404 crematies uitgevoerd. 378 maal ging dit gepaard met een
uitvaartdienst in een aula van het crematorium. Daarbij waren samen zowat 25.000 mensen aanwezig.
Zes op tien van de overledenen waren afkomstig uit het arrondissement Kortrijk. Anderen kwamen van
verder, vooral uit de regio Ieper en Roeselare. Maar ook mensen uit Moeskroen of Komen-Waasten
maakten van onze dienstverlening gebruik.

Onthaalruimte eind dit jaar in gebruik
Begin december 2012 zijn de bouwwerken aan het onthaalgebouw van crematorium UITZICHT van start
gegaan. In dit gebouw, op wandelafstand van het crematorium, wordt aan families de mogelijkheid
geboden om een koffietafel te voorzien na een uitvaart.
Het onthaalgebouw heeft een capaciteit van 120 personen. Maar door de multifunctionele inrichting is
het opdeelbaar in meerdere kleinere ruimtes.
Als de bouw volgens planning verloopt, kan de onthaalruimte eind 2013 in gebruik worden
genomen.

onthaalgebouw

‘Prijs Bouwmeester
2012’ voor crematorium

Herdenking
op 1 november

Op vrijdag 14 september 2012 kreeg crematorium UITZICHT

Het voorbije jaar verzorgde crematorium UITZICHT het

de ‘Prijs Bouwmeester 2012’ uit handen van Vlaams

afscheid van heel wat mensen. Op de vooravond van

Bouwmeester Peter Swinnen en minister Geert Bourgeois.

1 november organiseerden we een herdenking voor

De prijs bekroont elk jaar een aantal kwalitatieve

familieleden. Met muziek en poëzie werd even stil gestaan

bouwprojecten. In de categorie ‘Kunst in opdracht’ ging de

bij leven en afscheid nemen. Meer dan 600 mensen namen

prijs naar UITZICHT voor het kunstwerk ‘Looking at Silence’

hieraan deel en stelden dit initiatief op prijs.

van Pedro Cabrita Reis.

Onder de naam ‘de Herinnering’ wordt deze activiteit vanaf

Het kunstwerk op het voorplein van het crematorium

nu jaarlijks georganiseerd op 31 oktober.

bestaat uit een imposante ‘gedachtenismuur’. Deze

Op 1 en 2 november stonden de deuren van UITZICHT open

bakstenen muur werd ter plaatse bewerkt en gesculpteerd.

tussen 10u00 en 17u00 voor iedereen die even de stilte en

De kunstenaar beoogt met opzet geen religieuze

de rust wou opzoeken. Ook dit initiatief zal in 2013 herhaald

symboliek maar wil met de ‘muur tegen muur’ veeleer een

worden.

reflectiekader weergeven, die iedere levensbeschouwing
kan aanspreken. Een internationale jury bekroonde dit
kunstwerk uit 22 ingediende projecten.

Het verhaal
van een
unieke plek
Dat de regio Kortrijk nood had aan een crematorium was
reeds 15 jaar duidelijk. Iets meer dan een jaar terug werd
het concreet wanneer UITZICHT met haar activiteiten
startte. Naar aanleiding van dit éénjarig bestaan werd
op 27/10/2012

een ‘inluidingsmoment’ georganiseerd

als bedanking voor de vele mensen die bijdroegen tot de
realisatie van dit mooi project. De voorzitter en de directeur
brachten het verhaal van UITZICHT. Willem Vermandere
mijmerde in zijn gekende stijl over het leven.
Ter gelegenheid van de inluiding werd ‘Het verhaal van
een unieke plek’ voorgesteld. In deze publicatie laten we
de lezer even binnenkijken in het huis. Architect en docent
Marc Dubois verduidelijkt het concept van het gebouw en
gaat dieper in op de figuur van Eduardo Souto De Moura,
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Het verhaal van een unieke plek

de architect. Jan Sabbe, directeur van het crematorium,
brengt het verhaal achter de stenen. En fotograaf Tom
Swijns zet de vele woorden in de publicatie om in enkele
treffende beelden.
Geïnteresseerde buurtbewoners kunnen een exemplaar
van de publicatie bekomen aan het onthaal van UITZICHT.

Frisse ochtenden veroorzaken witte damppluimen
Af en toe krijgen we een buurtbewoner aan de lijn die zich zorgen maakt over ‘de
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rook’ die ‘s morgens uit onze schoorsteen komt. Alle begrip, maar het is niet iets
waar u zich zorgen over moet maken. Een woordje uitleg…
Als u tijdens de winterprik van de laatste weken ’s morgens in de Ambassadeur
Baertlaan was, dan zal u ongetwijfeld wat witte ‘rook’ opgemerkt hebben. ‘Witte
damp’ is allicht een betere beschrijving en we leggen u graag uit waarom.
De crematieovens worden elke avond stilgelegd. Tijdens de nacht koelt
de installatie af en ontstaat condensvocht in het buizennetwerk van de
rookgaszuiveringsinstallatie. De volgende ochtend, als de ovens opnieuw worden
opgestart tussen 8u00 en 9u00, verdampt dit water en verdwijnt het als ‘witte
rook’ door de schouw. Vandaar de rookpluim. Waterdamp dus, en vooral bij koud
weer goed zichtbaar.

En waar zullen al die bezoekers parkeren?
Naar aanleiding van de start van
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UITZICHT is geen sprake.

Psilon probeert in een sereen en rustig kader ruimte te creëren
voor afscheid. Wij willen dat doen door een dienstverlening aan te
bieden waar verdriet een plaats krijgt. Een ruimte ook waar mensen
na de crematie welkom blijven, ongeacht hun levensbeschouwing.

Meer info?
Psilon - Ambassadeur Baertlaan 5- 8500 Kortrijk
056 28 29 30 - info@psilon.be

www.crematoriumuitzicht.be
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