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Sara Vermeulen

Van godshuis naar sociale hub. 
De herbestemming van onze kerken

Het Projectbureau Herbestemming Kerken 
begeleidt gemeenten en kerkbesturen in 
hun noodzakelijke zoektocht naar nieuwe 
bestemmingen voor hun zieltogende 
parochie kerken. Want een kerk, als huis 
van God met een uitgesproken vormentaal, 
bouw je niet zomaar om. Hoe kunnen kerken 
 architecturaal en maatschappelijk hun 
bijzondere plaats behouden?

Toen eind 2018 bekend werd dat Delhaize 
met de stad Gent onderhandelde over de 
aankoop van de Sint-Annakerk, ontstond 
prompt commotie. De burgemeester kreeg 
een petitie onder zijn neus geduwd waarmee 
de plannen werden aangeklaagd. Een violist 
voerde elke dag muzikaal protest voor de 
kerk. Bezorgde burgers kwamen er samen. 
De nieuwe invulling van kerken beroert nog 
altijd de gemoederen en dat is niet verwon-
derlijk. Of je nu voor of tegen de kerk als insti-
tuut bent, het religieuze patrimonium maakt 
deel uit van het DNA van Vlaanderen, zowel 
cultureel, zoals met Sint-Anna nog eens 
duidelijk werd, als ruimtelijk. Alle Vlaamse 
dorpen zijn gebouwd rond de kerk en ook 
steden zijn een lappendeken van kerken en 
kerkpleinen.
 De hoogdagen van de katholieke kerk 
lijken intussen voorbij. Er zijn steeds minder 
kerkgangers, priesters en kloosterlingen, met 
een overaanbod aan kloostergebouwen en 
parochiekerken tot gevolg. Tegelijk zijn we de 
open ruimte in ijltempo aan het opsouperen, 
wat ervoor zorgt dat we ons geen vierkante 
meter leegstand meer kunnen veroorloven, 
zeker niet in de steden. Alles wat er nu staat, 
moet optimaal ingevuld worden. De belang-
stelling voor de herontwikkeling van en 
de druk op bestaande gebouwen neemt 
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Bij de onderzoeken zijn zes 
verschillende consortia betrokken: 
Bogdan & Van Broeck i.s.m. prof. 
dr. Thomas Coomans en Rebel 
Group; TV Studio Thys Vermeulen 
Studio Roma i.s.m. Sven Sterken 
KU Leuven, Util Struktuurstudies en 
Henk Pijpaert Engineering; Trace TV 
Tijdelijke vereniging van de onder-
zoeksgroep ArcK van de Faculteit 
Architectuur en Kunst (ArcK) 
Universiteit Hasselt, Architecten 
Broekx-Schiepers, Saidja Heynickx 
en UR architects; TV urbain 
 architectencollectief studiobont 
i.s.m. Callebaut Architecten; 
Studio Open Kerk bestaande uit 
RE-ST, Trans, Ndvr, Roel De Ridder 
en Nicolas Petillon; en Origin 
Architecture & Engineering i.s.m. 
Collectief Noord en Universiteit 
Antwerpen (Dirk Laporte).

Sint-Christoffelkerk in Schelde-
windeke. Herbestemming tot een 
bibliotheek. © Studio Open Kerken 
(RE-ST / Trans / Ndvr / Roel De 
Ridder / Nicolas Petillon)

toe. Een logische stap is dus om kerken in 
het vizier te nemen. Die staan misschien 
niet allemaal leeg, maar worden toch vaak 
 onderbenut. En wat blijkt: parochiekerken 
liggen vaak op heel interessante plekken, 
centraal of langs een hoofdweg.
 Het gaat bovendien om grote opper-
vlakten, wat ideaal is voor ontwikkeling. 
Maar dat is louter vastgoedlogica. De uit-
gesproken vormentaal van deze gebouwen 
levert daarentegen een heel ander vraag-
stuk op, zo blijkt uit de eerste resultaten 
van het Projectbureau Herbestemming 
Kerken. Het Projectbureau biedt begeleide 
haalbaarheidsonderzoeken aan om nieuwe 
programma’s onder te brengen in de Vlaamse 
parochie kerken. Het streefdoel is om het 
traject van idee naar realisatie te versnellen 
en de kwaliteit van de architectuur ontwerpen 
te waarborgen. Sinds de start in 2016 
behandelden we 115 dossiers. Begin 2020 
hebben we een nieuwe oproep gelanceerd.
Die onderzoeken bestaan uit analyses van de 
bestaande toestand en ontwerpend onder-
zoek voor de herbestemming.1

 Wat meteen opvalt in de rapporten, is 
het aantal stakeholders bij deze herbestem-
mingen: de Kerkfabriek, het lokale bestuur, 
maar ook culturele verenigingen, omliggende 
scholen en buurtbewoners willen vaker wel 
dan niet betrokken zijn. De nieuwe program-
ma’s blijven dan ook in grote mate publiek. 
Vaak zoekt men naar een combinatie van 
gebruikers. Een kerk kan overdag dienstdoen 
als dagcentrum voor volwassenen met een 
beperking en ’s avonds als muziekacademie. 
Of een kerk wordt opgedeeld om tegelijker-
tijd te fungeren als buitenschoolse kinder-
opvang en tentoonstellingsruimte. Het al dan 
niet behouden van de kerk voor occasionele 
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erediensten blijkt soms een gevoelig punt. 
Veel kerkgemeenschappen zijn er nog niet 
klaar voor om de kerk volledig als religieuze 
plek te verlaten. Dit vertaalt zich vaak in 
het behoud van een deel van de kerk voor 
de eredienst. Het is af te wachten of dit een 
duurzame toekomst biedt of een overgangs-
fase is naar een volledige herbestemming. 
De architecten van het Projectbureau pleiten 
alvast voor de opmaak van een masterplan, 
zodat de aanpassingen van vandaag een 
volledige herbestemming op termijn niet in 
de weg staan. Ze willen daarbij vooral moge-
lijke trajecten laten zien, waarna kerk- en 
gemeentebesturen op het juiste moment de 
juiste keuzes kunnen maken.
 De tijdelijke vereniging rond Studio 
Thys Vermeulen en Studio Roma meent 
dat parochiekerken hun historische rol als 
plaats van gemeenschapsvorming in de 
toekomst kunnen behouden, met of zonder 
de spirituele beleving. Het herbestemmen 
van kerken gaat immers niet alleen over het 
loslaten van de oorspronkelijke betekenis, 
maar ook over het zich toe-eigenen van de 
plek door mensen die zich opnieuw in en 
door het gebouw verbonden voelen. In die 
zin kunnen de ruimtes die vandaag gereser-
veerd blijven voor de eredienst, later de vraag 
beantwoorden naar plekken voor bezinning 
en stilte, voor afscheid en herdenking. 
 Uit de rapporten blijkt ook dat de 
 uitvoering van de haalbaarheidsstudies 
telkens heel wat losmaakt bij de betrokkenen. 
Het ontwerpend onderzoek van het Project-
bureau wil dan ook vooral inspireren tot een 
constructieve discussie. Het geeft de betrok-
kenen de kans om randvoorwaarden vast te 
leggen voor het latere ontwerp. Het ontwer-
pend onderzoek reikt een nieuwe taal aan 
om te praten over kerken. De architecten 
krijgen een rol van inspirator en bemiddelaar 
wanneer emotie de overhand neemt.
 De gebouwen zijn vaak verweven met de 
persoonlijke geschiedenis van omwonenden: 
ze zijn er getrouwd, hebben er hun ouders 
begraven, hun kinderen gedoopt. De chris-
telijke opvoeding leerde ook respect voor 
de aanwezige symbolen aan, wat moeilijk 
te rijmen valt met bijvoorbeeld het plaatsen 
van een toog in de zijbeuk. Hoe mensen 
naar kerken kijken, is veelal bepaald door 
dat persoonlijke waardepatroon. Erkenning 
hiervan is een belangrijke voorwaarde om 
een gedragen herbestemming uit te werken. 

Voldoende aandacht voor participatie is 
hoe dan ook een must. Dit kwam ook al aan 
het licht tijdens de opmaak van de Kerken
beleidsplannen, waarbij de kerken aange-
duid werden die in aanmerking komen voor 
 herbestemming.
 Het ontwerpend onderzoek biedt 
houvast voor het latere ontwerp. Een eerste 
vaststelling is dat je met gordijnen, flexi-
bele wanden en mobiele elementen soms 
al een heel eind komt. De kwaliteit van de 
nieuwe ruimtes zal in grote mate afhangen 
van de details in de uitvoering. Een vaste, 
bouw fysische  compartimentering om 
 verschillende  programma’s naast elkaar te 
laten werken, is veel moeilijker om te zetten 
in een  interessant ontwerp. Een verkaveling 
van de ruimte op basis van oppervlaktenoden 
leidt al snel tot oninteressante kamers die 
de oorspronkelijke ruimtebeleving van het 
interieur geweld aandoen. Een voorstel dat 
dikwijls terugkeert, is de omvorming van het 
kerkschip tot een publieke passage, met de 
kapellen als autonome eenheden langs deze 
nieuw gevormde binnenstraat. Dit kan enkel 
slagen als de buitenruimte een nieuw elan 
krijgt. Ook als niet gekozen wordt voor deze 
oplossing, gaat de herbestemming van een 
kerk in feite al snel over het herijken van de 
publieke ruimte en functies in het centrum 
van dorpen en wijken.
 De herbestemming van de kerken gaat 
dus vaak over de integratie van een of meer 
nieuwe publieke functies. Van programma’s 
zoals een cultuurcentrum, kinderopvang 
of bibliotheek verwacht men een open, 
toegankelijke en uitnodigende architectuur. 
Dat staat haaks op het in essentie intro-
spectieve karakter van de kerken. Het vraagt 
een creatieve fijngevoeligheid om beide met 
elkaar te combineren. Grote gebaren kunnen 
soms tot zinvolle toekomstbeelden leiden: de 
volledige kerk op een verhoogd groen plateau 
plaatsen, de kelderverdieping toegankelijk 
maken door ze bijna volledig uit te graven of 
het schip vervangen door een transparante 
serreconstructie. Dergelijke beelden tonen 
aan dat de archetypische kerkvorm heel 
wat aankan, dat het mogelijk is ze opnieuw 
 relevant te maken voor nieuw gebruik en 
nieuwe gebruikers.
 De volgende jaren moeten dan ook 
ontwerpers aan zet zijn met het nodige lef om 
kerkgebouwen een eigen verhaal te geven. 
Een bescheiden opstelling of het schermen 

met reversibiliteit volstaan niet. Om de 
kerken architecturaal en maatschappelijk 
hun bijzondere plaats te laten behouden, is 
inzicht nodig in de filosofie van het oorspron-
kelijke ontwerp, kracht om participatief te 
werken en gedeeld auteurschap toe te laten, 
en, ten slotte, de ambitie om te bouwen voor 
de eeuwigheid. Denk terug aan de Sint- 
Annakerk in Gent: wat een uitzinnige archi-
tectuur, die enorme lengte, die duizeling-
wekkende hoogte, die explosie van kleurrijke 
muurschilderingen: hoe kun je dit anders 
vieren dan met een even exuberante heden-
daagse toevoeging?
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De Sint-Alfonsuskerk in Leuven kreeg een nieuw leven als het 
restaurant van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius, dat 
gebouwd werd op de plek van de oude kloostergebouwen. 
© Agentschap Onroerend Erfgoed, Kris Vandevorst

Sint-Stefanuskerk, Brussegem. Een minimale ingreep (inbrengen van een 
multifunctioneel meubel) maakt mogelijk om de kerk ook voor profane activi-
teiten in gebruik te nemen. © TV Studio Thys Vermeulen / Studio Roma / Sven 
Sterken (KU Leuven) / Util Struktuurstudies / Henk Pijpaert Engineering

Sint-Jozefkerk, Gent. De kerk wordt een site voor culturele en sociale activiteiten. 
Het ondergrondse café is toegankelijk via een talud. © TRACE tv (Onderzoeks-
groep ArcK, Faculteit Architectuur en Kunst, Universiteit Hasselt / Architecten 
Broekx-Schiepers / Architect Saidja Heynickx / UR architects)




