
PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN

Small Talk, Atelier Vlaams Bouwmeester, 14 januari 2020



Projectbureau Herbestemming Kerken
Begeleidingsaanbod voor steden en gemeenten 

voor haalbaarheidsonderzoek rond de toekomst van 
parochiekerken

Samenwerkingsverband 
VVSG – VLINTER – KCVS

VLAAMS BOUWMEESTER
CRKC-PARCUM

Agentschap ONROEREND ERFGOED en Agentschap BINNENLANDS BESTUUR



context waarin Projectbureau is ontstaan
• Ontkerkelijking, minder priesters, verminderd aanbod aan 

erediensten

• Groeiende bezorgdheid over toename investerings- en 
exploitatiekost

• Bijsturing beleid bisdommen : richtlijnen over gebruik 
parochiekerken, nieuwe pastorale entiteiten

• Wijzigend Vlaams Beleid
• Eredienstendecreet
• Conceptnota en omzendbrief Minister Geert Bourgeois
• Subsidiedecreet niet-beschermde gebouwen van de 

eredienst
• Onroerend erfgoeddecreet



Maar liefst 10 van de 12 Zwalmse kerken 

én de Wijlegemkapel krijgen een totaal 

nieuwe bestemming. Een deel ervan zal 

ook worden verkocht. 

Diksmuide wil 

kerken sluiten
De Diksmuidse kerkfabrieken

wegen zwaar op de Diksmuidse

begroting. De vraag wordt dan

ook steeds vaker gesteld: heeft

Diksmuide nog al die kerken

nodig.





ondertussen op het lokale niveau …

Voorzichtige formele initiatieven  …

• Herstructurering/opschaling van de parochiale entiteiten

• Opmaak van kerkenbeleidsplannen met langetermijnsvisie met o.m. 
suggesties welke kerken eerst in aanmerking kunnen komen voor nieuwe 
toekomst

Vaststelling in de praktijk

• veel ‘losse eindjes’ … afhankelijk van personen, goodwill, gedrevenheid, 
inzicht, bezorgdheid

• ‘toevallige’ voorstellen voor ‘toevallige’ kerken …

• geen overdracht van ervaringen, bundeling van expertise, veel tijdelijke 
oplossingen, amateurisme,  ….

• Vooral ‘losse flodders’ : heel veel suggesties, ideetjes voor her- en/of 
nevenbestemmingen, tegelijkertijd onzekerheid of het wel wenselijk, 
haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar, verantwoord en kwaliteitsvol zou zijn ….



verwaarlozing … in onbruikgeraakte kerken als ‘normaal’ deel 
van het Vlaamse straatbeeld …. ?



banalisering ...



amateurisme ...



Projectbureau Herbestemming Kerken
Begeleidingsaanbod voor steden en gemeenten 

voor haalbaarheidsonderzoek rond de toekomst van 
parochiekerken

Formele opstart in 2016

2014 – 2015 Voortraject in West-Vlaanderen
West-Vlaamse Intercommunale en Leiedal



Concreet aanbod Projectbureau

Opzet 

- Directe output : snel duidelijkheid krijgen over 
wenselijkheid/haalbaarheid van suggesties en scenario’s

- Vooral : ‘losse eindjes’ verknopen … toeleiden naar verantwoorde 
beleidskeuzes

Kandidaatstelling en selectie

- Oproep ‘call’ via partners van het Projectbureau – (gezamenlijke) 
kandidaatstelling gemeente/kerkbestuur voor één of meerdere kerken 

- ‘Intakegesprek’  met lokale initiatiefnemers

- Definitief beslissen over weerhouden van het dossier : stuurgroep



Procedure na selectie

- Drie overlegmomenten ter plaatse (extern begeleid en 
voorbereid)

• Start-vergadering : gesprek 
gemeente/kerkbestuur/ontwerpers : alle beschikbare 
documenten ivm gebouw (archief, opmetingsplannen ..) 
en intenties/functies (programma, volumes, capaciteiten, 
verwachtingen, bezorgdheden …) – eerste (kritische) 
reflectie + bezoek aan kerkgebouw

• Scenariovergadering – ontwerpend onderzoek

• Slotvergadering : presentatie uitgewerkt scenario en 
budgettering

- Bezorgen eindrapport en projectdefinitie



Raamovereenkomst

ontwerpteams aangeduid via raamcontract (selectie Vlaams 
Bouwmeester) : 2 x 3 ontwerpteams voor momenteel 115 dossiers

Financieel 

- Begeleiding : 1.500 € + BTW

- Factuur ontwerper : rechtstreeks door gemeente te betalen

- 3 categorieën : 14.000 – 18.000 – 22.000 € (excl BTW)

- Subsidie : gebundelde opvolging van toegang tot Vlaamse 
subsidies (30% via eredienstdecreet of 80 % onderzoekspremie
erfgoeddecreet)



Voortraject 2014-2015 West-Vlaamse Intercommunale & Leiedal
Ontwerpteams Noa Architecten en Desmet-Vermeulen

Projectbureau Herbestemming Kerken oprichting 2016
Eerste oproep - 31 januari 2016
Tweede oproep - 15 mei 2016
Derde oproep - 10 februari 2017

Vierde oproep - 22 september 2017
Vijfde oproep - 25 april 2018
Zesde oproep - 15 april 2019
Zevende oproep – 20 april 2020

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid urbain architectencollectief en studio bont

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid ORIGIN Architecture and Engineering en Collectief Noord

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid RE-ST architectenvennootschap BV BVBA, TRANS 
architectuur / stedenbouw, Nicolas Petillon Architectuur, Dr.Roel De Ridder en NDVR



Functionele overwegingen 

• Groot bereik : toegankelijk en ruim verspreid aanbod – niet alleen de 
‘happy few’ … 
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Functionele overwegingen 

• Groot bereik : toegankelijk en ruim verspreid aanbod – niet alleen de 
‘happy few’ … 

• Eenvoudige administratieve procedure 

• Geen lokale verantwoordelijkheden voor ‘wetgeving overheidsopdrachten’

• Snelle en gebundelde toegang tot subsidies (opzet, methode, expertise in 
team, … beantwoordt aan nodige criteria) – copy paste

• ‘Samenaankoop’ : interessante prijszetting 

• Mogelijkheid om aanvragen voor meerdere kerken tegelijkertijd indienen

• Projectbureau ‘stap ter plekke af’



Strategische overwegingen 

• Intakegesprek en voorwaarden selectie : peilen ‘gunstig gesternte’, duidelijk 
gesprek over visie, kwaliteit, zinvolheid … aftoetsen tav perspectieven 
erfgoedaspecten. Kunnen we het verschil maken ?

• Raamovereenkomst : inzet van multidisciplinaire en kwalitatieve 
ontwerpteams – ook voor de kleinste projecten

• Continue aanwezigheid van een externe, onafhankelijke begeleider - derde 
partij : modereren, praktijkgericht, coach, bemiddelaar, diplomaat, 
vertrouwen winnen, puin ruimen, horizon verruimen (eigen lokale dossier 
positioneren in ruimere plaatje … )

• ‘Bestellen’ van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek : comfortabeler 
positie voor lokale initiatiefnemers



Strategische overwegingen : ruimte voor ontwerpers

• Kracht van ontwerpend onderzoek : kerken blijken veel complexere ruimtes 
te zijn dan opdrachtgevers vermoeden, aftasten van grenzen, …





Strategische overwegingen : ruimte voor ontwerpers

• Kracht van ontwerpend onderzoek : kerken blijken veel complexere ruimtes 
te zijn dan opdrachtgevers vermoeden, aftasten van grenzen, …

• Kracht van scenario’s : dwingen om uiteenlopende toekomstige 
ontwikkelingen onder ogen te zien … niet alleen de meest voor de hand 
liggende optie …

• Waarborgen kritische reflectie : continue mogelijkheid tot stellen van 
pertinente vragen, betrekken van omgeving, bijsturen opgave … rugdekking 
geven …
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• Truc van het ‘droomscenario’ : ontwerpers in positie brengen om buiten de 
lijntjes te kleuren



Strategische overwegingen : ruimte voor ontwerpers

• Kracht van ontwerpend onderzoek : kerken blijken veel complexere ruimtes 
te zijn dan opdrachtgevers vermoeden, aftasten van grenzen, …

• Kracht van scenario’s : dwingen om uiteenlopende toekomstige 
ontwikkelingen onder ogen te zien …

• Waarborgen van kritische reflectie : continue mogelijkheid tot stellen van 
pertinente vragen, betrekken van omgeving, bijsturingen …

• Truuk van het ‘droomscenario’ : ontwerpers in positie brengen om buiten 
de lijntjes te kleuren

• Mogelijkheid voor teams om zich echt te verdiepen in het thema, efficiënt 
te organiseren, methodiek aan te scherpen … ontwerpteams groeien in 
inzichten, jargon, vertrouwen … 



Strategische overwegingen : opschaling

• Vermenigvuldigen van inzichten, doorgeven van ervaringen, overdragen 
expertise …

• Financiële doorrekeningen zijn vergelijkbaar/marktconform (ontwerpers 
moeten het dossier niet ‘binnenhalen’ …)

• Behouden van het overzicht, monitoren …



Zwakke plekken

• Interventie beperkt tot ‘het betrokken’ dossier. Soms te laat, soms niet rijp, 
… geen ontwerpersexpertise bij grotere plaatje : welke kerk krijgt welke 
toekomst …

• Doorlooptijd wordt bepaald door lokale snelheid (digitale plannen, 
reactietijd …), wijzigingen en cours de route, …

• Opvolging gaat zijn ‘eigen’ (complexe) weg …  wel aanzet (projectdefinitie, 
aanbod tot begeleiden selectie uitvoerend ontwerper), maar geen regie…

• Complexe omgeving voor uitvoering : onttrekken aan de eredienst, 
eigendomsoverdracht, externe adviezen, aanwezigheid roerend erfgoed, 
aanwezigheid kerkhof en graven, beschikbare middelen en financiële 
meerjarenplanning, politiek gekissebis en wisselende meerderheden … 
opmerking ivm uitvoering : ook een haalbaarheidsonderzoek met een 
negatieve afweging tav de gevraagde oorspronkelijke opgave, is een positief 
haalbaarheidsonderzoek …



DE DEUREN GAAN OPEN !
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