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Twaalf aanbevelingen

Herbestemming
van kerken

In 2013 sloegen de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de intercommunale Leiedal
de handen in elkaar om een grootschalig
project op te zetten rond de herbestemming
van parochiekerken in West-Vlaanderen.
Met Europese, Vlaamse en provinciale steun
werden gemeenten in de hele provincie
opgeroepen om te kandideren voor de
uitvoering van haalbaarheidsstudies omtrent
de toekomst van hun parochiekerken. Vanuit
de overtuiging dat elke kerk uniek is en dat
algemene oplossingen niet bestaan, was
ontwerpend onderzoek de aangewezen
methodiek. Het ontwerpaspect onderscheidt dit werk van de beleidsstudies die
op andere plaatsen lopen. Tegelijkertijd werd
er een oproep aan ontwerpers gelanceerd.
Omdat een twintigtal kerken in een korte
tijdspanne moesten worden bestudeerd,
besloten De Smet Vermeulen Architecten en
noAarchitecten gezamenlijk te kandideren.
Zo konden we voor deze stuk voor stuk
maatschappelijk gewichtige opgaven elkaars
klankbord vormen.

Uiteindelijk hebben we samen 22 kerken
bestudeerd in ongeveer een jaar tijd. De Europese subsidiekaart bepaalde welke locaties
‘plattelandsgemeentes’ zijn en zo kunnen
genieten van de Europese subsidies voor
plattelandsontwikkeling. Hierdoor kwamen
er heel wat dossiers uit de Westhoek, maar
ook de regio Zuid-West-Vlaanderen was goed
vertegenwoordigd. Al gauw werd het duidelijk
dat voor het slagen van elke individuele studie
kennis van de lokale situatie doorslaggevend
was. We konden niet zonder de terreinkennis
van de projectbegeleiders van de intercommunales. Zij stuurden het proces volgens
een vast stramien van drie vergaderingen
per casus. Op de eerste vergadering werd
de situatie verkend. Meestal leverden goed
voorbereide gemeentebesturen zelf mogelijke
programma’s aan. In een tweede bijeenkomst
legden wij voor deze of eventueel bijkomende
programma’s enkele scenario’s voor, wat
leidde tot een brede discussie. Een besluitend
overlegmoment resulteerde in één of meerdere uitgewerkte voorkeursscenario’s.

Uit ons veelvormige ontwerpend onderzoek
distilleerden we twaalf aanbevelingen om de
herbestemming van een kerk aan te pakken.
De aanbevelingen zijn verdeeld in drie
groepen. De eerste behandelt programmatische vraagstukken. De tweede groep gaat
over de naaste of ruimere omgeving van de
kerk en is stedenbouwkundig van aard. De
derde groep spitst zich toe op de kerkarchitectuur zelf. Deze aanbevelingen doen geen
afbreuk aan de vaste overtuiging dat elke kerk
specifiek is. Ook al komen de vragen terug, de
antwoorden zullen telkens verschillend zijn.

A+ IN SAMENWERKING MET DE VLAAMS BOUWMEESTER

Op 20 oktober organiseerden het Team Vlaams Bouw
meester en het Kenniscentrum Vlaamse Steden met de
medewerking van CRKC, VVSG en Vlinter de studie
voormiddag ‘De toekomst van de parochiekerken in
Vlaanderen: een maatschappelijke en architecturale
uitdaging’. Paul Vermeulen en Philippe Viérin
presenteerden er hun ontwerpend onderzoek naar
de herbestemming van kerken. Hier laten we hen
nogmaals aan het woord.

126 A+257

VLAAMS BOUWMEESTER

o Heilige Kruisverheffingkerk, Lampernisse
(Diksmuide). De kerksite is gelegen in een
stiltegebied. Dit is de aanzet voor een herbestemming rond de thema’s stilte en rouw. De
bestaande tweedeling van de kerk krijgt weer
betekenis in het nieuwe plan. Het intiemere
oudste deel wordt Huis van de Stilte. De ramen
van de hallenkerk worden uitgenomen, sommige
worden doorgetrokken tot het maaiveld. Deze
overdekte buitenruimte die zo ontstaat wordt
een columbarium, in het verlengde van de kerktuin en het landschap.

o s Sint-Andreaskerk, Bikschote (Langemark).
De imposante toren wordt ontdaan van zijn spits,
de liturgische ruimte teruggebracht tot de ruimte
van het koor en het kerkhof rond de kerk beperkt
tot de noordzijde. Daaraan gelinkt wordt de
noordbeuk ingericht als een reeks kapellen voor
columbaria. Ten zuiden ontstaat een dorpsplein
dat binnenin zijn verlengde vindt in de nieuwe
bestemming tot dorpshuis.

2

beleid
Welk programma in de kerk?

Kerk bepaalt mee identiteit
van een plek

Over programmatische keuzes komt
het laatste woord uiteraard toe aan
het beleid. Niettemin kunnen ontwerpers vanuit hun onafhankelijke
positie en hun ruimtelijke competentie
hiervoor inzichten leveren.

Het kerkgebouw is meestal één van de
grootste gebouwen in de omgeving. Alleen
al daardoor heeft het doorgaans een grote
impact op de identiteit van een plek. Kerktorens zijn van ver zichtbaar en markeren een
plek in de ruimte. Ze staan in de eerste plaats
voor een gemeenschap of wijk, meer nog dan
dat ze voor een religie staan. Omwille van die
identiteitsbepalende rol wordt een kerk bij
voorkeur van een (nieuwe) gemeenschapsfunctie voorzien.

1

Bekijk meerdere kerken tegelijk
De herbestemming van een kerkgebouw
wordt best aangepakt binnen een groep van
kerken in de omgeving. Die omgeving kan
beschreven worden door de gemeentegrenzen, maar het is aangewezen ook daarbuiten
te kijken: het eigenlijke criterium is nabijheid.
Welke kerken lenen zich het best voor – eventueel gedeeltelijke – herbestemming, welke
blijven het best voorbehouden voor verder
religieus of ‘zingevend’ gebruik?
Allerlei factoren kunnen de afweging sturen.
Over de ligging kan men zich bijvoorbeeld
afvragen: wat is de positie van het kerkgebouw in de gemeente? Hoe verhoudt het
zich tot de publieke ruimte? Is er een kerkhof
aanwezig?
Ook architecturale en bouwfysische kenmerken eisen de aandacht op (zie ook punten
9 tot 12): hoe hoog is de erfgoedwaarde?
Hoe hoog zijn de verwarmings- en onderhoudskosten? Is het gebouw gemakkelijk
opdeelbaar?

3

Gemeenschapsinvestering:
kan het in de kerk?
Vaak merkten we dat gemeenten, voordat er
sprake was van de herbestemming van kerken,
passende functies reeds elders hadden ondergebracht. De behoefte aan gemeenschapsvoorzieningen is immers eindig. Bij iedere
gemeenschapsinvestering zou dus de vraag
moeten opkomen: kan het in de kerk? Voor
veel gemeenschapsfuncties is een vrijgekomen kerk een aantrekkelijk alternatief. Vaak is
de kerk vanwege haar erfgoedwaarde of haar
cruciale rol in het weefsel niet weg te denken.
Als ze dan een nieuwe functie kan absorberen, dient de investering een dubbel doel: de
gemeenschap krijgt een nieuwe voorziening
en de kerk blijft behouden.

4

Scenario 2
0

2

5

Bovenmaatse kerk:
handicap én waarde
Vaak is een kerk te groot voor wat erin
omgaat. Dat zorgt voor hoge verwarmingsen onderhoudskosten. Verkleining van de
kerk, door opdeling of gedeeltelijke sloop, is
dan te overwegen. Die harde economische
realiteit mag ons niet doen vergeten dat dit
bovenmaatse niet louter een handicap is. Het
is ook een waarde. Een grote, ongeprogrammeerde ruimte waar men zich uit de dagelijkse
drukte kan terugtrekken is een kostbaar bezit.
Nieuwe rituelen, die zich onttrekken aan de
leer van de kerk, zoeken onderdak. Behoort
het kerkgebouw toe aan één geloofsgemeenschap, of moet het open staan voor elke
zingevende activiteit en ieders plechtigheid,
ongeacht diens overtuiging?

NUANCE EN
INLEVING ZIJN DE
ENIG BRUIKBARE
LEIDRAAD.
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p Sint-Theresiakerk, Heirweg. De
herbestemming van de kerk vormt
de schakel voor de herstructurering van de dorpskern en de
opwaardering van de omliggende
gemeenschapsfuncties. De wagenlus rond de kerk wordt doorgeknipt door de uitbreiding van de
speelplaats. De nieuwe gemeenschapsruimtes in de kerk maken
het mogelijk om op het terrein van
het verouderde buurthuis nieuwe
woningen te realiseren.

Optie D

1. podium
2. kleedkamer
3. technische ruimte
4. orgel

stadsontwerp
Kerk als gangmaker
van ontwikkeling
Nadenken over een kerk is altijd een
stedenbouwkundige opgave. De kerk
is vaak structureel bepalend, niet
alleen voor de publieke ruimte, maar
ook voor de morfologie van de wijk of
het dorp.

5

Kerk bepaalt mee publieke ruimte
Als publiek gebouw grenst de kerk aan de
publieke ruimte en bepaalt mee het gebruik
ervan. De meest elementaire relatie die de
kerkruimte aangaat met de publieke ruimte,
verloopt via de toegang(en). De plaats van
de toegang is dan ook primordiaal voor
het ontwerp. Voor liturgisch gebruik wordt
doorgaans een axiale toegang gewenst. Dat
is bij herbestemming herzienbaar. Zo kan
een laterale toegang het contact met buiten
intensifiëren, en de relatie met de publieke
ruimte volledig herdefiniëren.

6

Kerkplein of kerkhof:
buitenruimte bepaalt mee programma
De buitenruimte bij de kerk is van oudsher
sterk geconnoteerd: ingetogen en reflexief
aan het kerkhof, feestelijk en uitnodigend
aan het kerkplein. Deze connotaties gaan het
religieuze vooraf en zijn dus in grote mate
blijvend. De relatie met elk van deze buitensferen bepaalt mee de keuze voor een nieuw
programma. Openheid ter hoogte van het
kerkhof vraagt een ingetogen en ‘reflexieve’
invulling, openheid op het kerkplein een
burgerlijke, uitnodigende invulling.

7

Gebouwen rondom geven
richting aan herbestemming
Als de kerk in een centrum ligt, zijn er vaak
nog andere publieke voorzieningen vlakbij:
een school, een parochiezaal, een pastorie,
een klooster,… Soms kan de herbestemming
van de kerk gestuurd worden door deze
naburige gebouwen, of door de noden van
hun gebruikers. Bijvoorbeeld: als naast de
kerk een school of een woonzorgcentrum
ligt dat met plaatsgebrek kampt, kan het
kerkgebouw soelaas bieden. Of een gebrekkige parochiezaal naast de kerk kan plaats
maken voor woningbouw, terwijl de kerk een
grotere en beter uitgeruste zaal herbergt. Of
de pastorietuin wordt het ontbrekende park,
waarrond zich de vernieuwing ontwikkelt. Zo
ontstaat binnen een gegeven dorpsstructuur
een nieuwe, robuuste kern.

0

8

1

2

1:125

5

Herbestemming biedt kans
om morfologie te herzien
Niet altijd is een dorp of een wijk organisch en
onverbrekelijk rond de kerk gegroeid. Soms
hebben historische ontwikkelingen rond de
kerk de morfologische samenhang onder
druk gezet: het kerkplein concurreert met
een markt, de figuur van straten, paden of
dreven klopt niet meer, de kerk verstoort de
samenhang van het weefsel,... De herbestemming van de kerk en de ruimtes eromheen
kan meer zijn dan een renovatie: het kan de
kern van een wijk of een dorp hertekenen en
versterken.

A+ IN SAMENWERKING MET DE VLAAMS BOUWMEESTER

o Sint-Medarduskerk, Wijtschate. Als de kerk
woningen herbergt, dan verandert haar relatie
met de omgeving. Er is geen reden meer om de
kerk af te zetten als vrijstaand gebouw tegen
het dorpsweefsel. De ruimtelijkheid van de
kerk kan geïntegreerd worden in de openbare
ruimte. De zijbeuken worden stegen met toegangen. De herbestemming van de kerk wordt
een dorpskernverdichting en een hertekening
van de morfologie van het dorp.
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8

7

7

10

1. inkom
2. lithurgische ruimte
3. sacristie
4. keuken
5. bar
6. berging
7. sanitair
8. sanitair mindervaliden
9. vestiaire
10. vergaderruimte

o Sint-Wilibrorduskerk, Wulpen
(Koksijde). Een verhoogde vloer
biedt plaats voor een voorstellingszaal voor 200 personen met eronder
alle ondersteunende functies,
waaronder een foyer – met dubbele
trappen zoals we die kennen uit de
19e-eeuwse theatertypologie. In
het koor maar ook deels onder het
podium bevindt zich de verkleinde
liturgische ruimte. Zie ook plan
bestaande situatie op p. 127

Optie D
0

1

2

1:125

5

o Sint-Theresiakerk, Heirweg. Het schip van de kerk wordt
eetzaal voor de school. De zijbeuken worden opengemaakt en
kijken uit op de speelplaats en de straat.

A+ IN SAMENWERKING MET DE VLAAMS BOUWMEESTER

architectuur
Kerk als flexibele structuur
De meeste kerkgebouwen volgen aloude,
vaak beproefde types. Maatvoering en
verhoudingen maken binnen het typologisch schema een wereld van verschil.
Op uitzonderingen na is de oorspronkelijke architectuur onontkoombaar. Het
bestaande begrijpen, vormt de eerste stap
naar ontwerp.

9

Plattegrond: evalueer en interpreteer
typologische indelingen
Een nieuwe interpretatie van een kerkgebouw begint bij de bestaande indeling. Een
resem typologisch gefundeerde ruimtelijke
categorieën dient zich aan. Portaal, doksaal,
middenbeuk, zijbeuken, viering, koor,
sacristie, zij- en doopkapellen zijn de eerste
elementen die zich opdringen aan de ontwerper. Geven zij aanleiding tot een opdeling van
de ruimte, of vragen ze veeleer om ruimtelijke
continuïteit?

10

Doorsnede: overweeg nieuwe
verdiepingsvloeren
Een evaluatie van doorsnede en opstand
zegt veel over de mogelijke indeelbaarheid.
Er hangt veel van af of de kerk in kwestie
basilicaal is, met lage zijbeuken, dan wel een
hallenkerk, waar zij- en middenbeuken even
hoog zijn, of een eenbeukig type, waar de
zijbeuken tot nissen herleid zijn of helemaal
ontbreken.

De analyse van typologie, maten en verhoudingen bepaalt of de doorsnede nieuwe
verdiepingsvloeren aankan, en hoe de verticale circulatie tot stand kan komen. De plaats
van de toren – vooraan, halverwege, op de
viering, boven een zijbeuk – opent daartoe al
dan niet mogelijkheden. Vloerposities worden
gesuggereerd door bijvoorbeeld de plaats
van het doksaal, van kapitelen op de zuilen,
de hoogte van de bogen in beukscheidende
muren, enzovoort.

11

Interieur: openheid of beslotenheid?
In veel kerken kan men niet naar buiten
kijken. Of dit bij herbestemming zo blijft,
is een belangrijke ontwerpvraag. De beslotenheid kan immers een hinderpaal vormen
voor het voorgenomen nieuwe gebruik en
moet dus gemilderd of opgeheven worden.
Anderzijds kan de beslotenheid ook de
waarde uitmaken van het interieur, en houdt
men daar in de herbestemming dan ook best
rekening mee.

12

Religieuze architectuur- en
interieurelementen?
Zoals in de opsomming van ruimtelijke categorieën (punten 5 tot 8) al duidelijk werd, is
de kerkplattegrond religieus geconnoteerd.
De oriëntatie, de focus op het altaar en de
belangrijke positie hangen natuurlijk nauw
samen met het liturgisch gebruik. Bij een
niet-religieus hergebruik moet men correct
omgaan met hun (historische) betekenis.

Zeker bij een gedeeltelijke herbestemming,
waar zowel religieuze als profane gemeenschappen de ruimte delen, moet dit erfgoed
doordacht worden gehanteerd, met inleving in
ieders gevoeligheid.
Eenzelfde spanning hangt rond inrichtingselementen zoals glasramen, preek- of
biechtstoelen, beelden en parafernalia. Met
hun religieuze betekenis kan artistieke waarde,
erfgoedwaarde of gemeenschapswaarde
vervlochten zijn. De kunsthistorische waarde
van een religieus schilderij kan het toch
aanvaardbaar maken in een profane ruimte, de
overweging dat een lokale gemeenschap de
glasramen betaald heeft kan zwaarder wegen
dan een esthetisch oordeel. Nuance en inleving zijn de enig bruikbare leidraad.

tot slot
De herbestemming van kerken is meer
dan een reactie op de financiële last van
het beheer. Ze spreekt ons ook aan op
ons vermogen pluralistisch te denken en
te identificeren wat een gemeenschap
bindt. De 22 kerken die we ontwerpmatig
onderzochten, lokken op dat vlak stuk
voor stuk een ander scenario uit. Sommige
vroegen om een doortastende herdefiniëring en een belangrijke investering,
bij andere moest er met een stappenplan
geanticipeerd worden op wat verwacht kan
worden, bij weer andere volstond een eenvoudige herschikking om de kerk opnieuw
relevant te maken.
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Hoogstraten

WWW.A-PLUS.BE/SHOP BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ARCHITECTUURACTUALITEIT IN BELGIË ABONNEMENT@A-PLUS.BE
6X PER JAAR – BELGIË 65€ – 49€ (STUDENTEN) – EUROPA 95€ – 79€ (STUDENTEN) – WERELD 115€ – 99€ (STUDENTEN)
BESTEL LOSSE NUMMERS VANAF A+001 IBAN BE25 3101 3956 3282 – BIC BBRUBEBB

open ma-don, 10 –12 u
Ernest Allardstraat 21/3 – B-1000 Brussel
T +32 2 645 79 10
E abonnement@a-plus.be
www.a-plus.be/shop

antwerpen
copyright bookshop

tropismes

art shop muhka

www.wiels.com

www.copyrightbookshop.be
www.muhka.be

Ernest Allardstraat 21/3, B-1000 Brussel
T +32 2 645 79 10
diffusion@a-plus.be – www.a-plus.be

brussel
librairie
d’architecture civa

verdeling a+
tondeur diffusion

librairie ptyx

Van Kalkenlaan 9, B-1070 Brussel
T +32 2 555 02 21 – press@tondeur.be
www.tondeur.be

www.civa.be

www.librairie-ptyx.be

librairie filigranes
www.filigranes.be
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OKTOBER – NOVEMBER 2015

HET BREDERE
PERSPECTIEF
ABC-AS | LEUVEN | ISTANBUL
MATERIAAL GRENZEN(LOOS)

BEL € 12,50 | INT € 19,50
TWEEMAANDELIJKS | ICASD | BRUSSEL
KANTOOR VAN AFGIFTE BRUGGE X | PB733

02560

BEL € 12,50 | INT € 19,50
TWEEMAANDELIJKS | ICASD | BRUSSEL
KANTOOR VAN AFGIFTE BRUGGE X | PB733

9 771375 507012

02550

9 771375 507012

9 771375 507012

9 771375 507012
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1966-2015
HOE ‘POSTMODERN’
ZIJN WE NOG?
TECHNIEK RETROGLAS
EN HIGHTECH BAKSTEEN

foto © marc mawet | matador

BEL € 12,50 | INT € 19,50
TWEEMAANDELIJKS | ICASD | BRUSSEL
KANTOOR VAN AFGIFTE BRUGGE X | PB733

02540

BEL € 12,50 | INT € 19,50
TWEEMAANDELIJKS | ICASD | BRUSSEL
KANTOOR VAN AFGIFTE BRUGGE X | PB733

02530

BEL € 12,50 | INT € 19,50
TWEEMAANDELIJKS | ICASD | BRUSSEL
KANTOOR VAN AFGIFTE BRUGGE X | PB733

02520

A+ ABONNEMENT

verantwoordelijke verdeling a+

AUG – SEP 2015

APR – MEI 2015

FEB – MRT 2015

9 771375 507012

KLEINE GEMEENTEN,
GROTE PLANNEN
TECHNIEK VERHARDING
IN DE OPENBARE RUIMTE

EFEMERE ARCHITECTUUR
INTERVIEW TOM EMERSON
KATRIEN VANDERMARLIERE

AUGUSTUS – SEPTEMBER 2015

GEKLIEDER
IN BERGEN

JUNI – JULI 2015

APRIL – MEI 2015

FEBRUARI – MAART 2015

STRUCTUUR ALS RUIMTE
TECHNIEK LABORATORIUM IBOIS
PARAMETRICISME
INTERVIEW JÜRG CONZETT
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EFEMERE ARCHITECTUUR | TOM EMERSON

STRUCTUUR ALS RUIMTE | LABORATORIUM IBOIS | PARAMETRICISME | JÜRG CONZETT
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A+253 NL
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A+ IN HET BUITENLAND
www.tropismes.be

kortrijk
theoria boekhandel

wiels

www.theoria.be

cook & book

gent
copyright bookshop

www.cookandbook.be

librairie candide

www.librairiecandide.be

librairie
peinture fraiche
www.librairiepeinturefraiche.be

www.copyrightbookshop.be

luik
librairiepax

www.librairiepax.be

diest
boekhandel
grote markt

Grote Markt, Diest

parijs
librairie le moniteur
cite – uzès

www.librairiedemoniteur.com

flammarion
centre pompidou

www.groupe-flammarion.com

la galerie d’architecture

www.galerie-architecture.fr

le genre urbain

www.legenreurbain.com

bordeaux
la machine à lire
www.machinalire.com

aix-en-provence
librairie vents du sud
www.ventsdusud.fr

toulouse
librairie des abattoirs
www.lesabattoirs.org

straatsburg
quai des brumes

www.quaidesbrumes.com

amsterdam
athenaeum
nieuwscentrum
www.athenaeum.nl

rotterdam
nai
boekverkopers

www.naibooksellers.nl

