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Studievoormiddag 

De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen 
een maatschappelijke en architecturale uitdaging 

 

 
Organisatie: Team Vlaams Bouwmeester en het Kenniscentrum Vlaamse Steden 

met de medewerking van CRKC, VVSG en Vlinter 

Brussel - 20 oktober 2015 
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Het besef dat de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen een bijzonder grote uitdaging is, neemt 

zienderogen toe. Zeker nu het aanbod aan erediensten verder wordt herschikt en afgebouwd. 

Reeds geruime tijd beraden vertegenwoordigers van steden en gemeenten enerzijds en centrale kerkbesturen 

en kerkfabrieken anderzijds zich over deze problematiek. Elementen voor afweging en selectie worden 

verankerd in parochiekerkenplannen, haalbaarheidsonderzoeken brengen duidelijkheid over zinvolheid en 

betaalbaarheid van suggesties voor herbestemming of nevenbestemming. Vlaanderen staat hierin niet alleen. 

Wereldwijd worden kerkgebouwen getransformeerd om onderdak te geven aan nieuwe functies. 

 

Het is de overtuiging van de initiatiefnemers van deze studiedag dat de nieuwe invulling van 

parochiekerkgebouwen tot grote veranderingen zal leiden in steden en gemeenten. Ervaring leert dat vooral 

herbestemmingen die voortbouwen op een sterk maatschappelijk draagvlak en het resultaat zijn van slim en 

doordacht ontwerp, uiteindelijk leiden tot duurzame oplossingen voor de toekomst. 

  

Op deze studiedag worden de eerste inzichten hieromtrent samengebracht. Ze moeten verantwoordelijken van 

steden, gemeenten en kerkbesturen inspireren om proces en ombouw op een kwalitatieve manier aan te 

pakken. De agenda wordt dan ook niet opgebouwd rond procedures en wetgevend kader, maar veeleer rond 

concrete afwegingsmethodieken en zeer veel praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. 

 

 

Programma 

 

 Ontvangst met koffie 

 

 Welkom  

Niek De Roo van de West-Vlaamse Intercommunale WVI is moderator van deze studiedag en zal 

tussen de lezingen heel wat voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen die werden opgenomen op de 

website van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. 

 

 Een herbestemming op maat van de gemeenschap  

Stefan Devoldere, waarnemend Vlaams Bouwmeester 

 

 Ontwerpend onderzoek als methodiek om herbestemmingsscenario's te toetsen op hun 

haalbaarheid 

Toelichting 8 onderzoekscases door Philippe Viérin van noAarchitecten en Paul Vermeulen van De 

Smet Vermeulen architecten. 

 

 Instrumenten voor analyse en afweging bij het opmaken van parochiekerkenplannen 

Stad Antwerpen - Katrien Van der Veken - Dienst Erediensten Stad Antwerpen 

Stad Kortrijk - Dieter Delbaere - urbain architectencollectief 

Stad Gent - Piet Van Cauwenberghe - Abscis Architecten 

 

 Herbestemming kerken in beeld 

Aanleiding en opzet nieuwe website van het Kenniscentrum Vlaamse Steden met 250 voorbeelden van 

herbestemde kerken door Linda Boudry  

 

 A New Heart for Bow  
Ombouw van de St.Pauls Church in London tot gemeenschapscentrum voor de wijk Bow 

 

 Broodjeslunch 
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Datum 

 

Dinsdag 20 oktober – 9.30 uur tot 13.30 uur 

Ontvangst vanaf 9.30 uur 

Aanvang studievoormiddag: 10 uur 

 

 

Locatie 

 

De studievoormiddag vindt plaats in De Oude Kapel en de Hall 

Les Brigittines  

Korte Brigittinenstraat 1 

1000 Brussel 

 

Les Brigittines ligt op wandelafstand van het Centraal Station 

Je vindt hier de wegbeschrijving.  

 

 

Inschrijven 

 

Deelname is gratis maar inschrijven wel noodzakelijk (handig voor broodjes en drank) en kan tot en 

met dinsdag 13 oktober. 

 

Inschrijven kan door het sturen van een mail naar linda.boudry@kcvs.be met volgende gegevens: 

 Naam 

 Gemeente/stad/kerkbestuur/organisatie .... 

https://www.google.be/maps/dir/Station+Brussel-Centraal,+Br%C3%BCssel/Les+Brigittines,+Brussel/@50.843132,4.3487053,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3c47fc9b1abdb:0xbf7e264b27c62125!2m2!1d4.3571135!2d50.8454658!1m5!1m1!1s0x47c3c47b924b8f17:0xb0f5dff784e01822!2m2!1d4.3488801!2d50.8407189!3e2?hl=nl
mailto:linda.boudry@kcvs.be

