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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.





Onttrekking aan de 
eredienst

• Nulmeting CRKC 2013: 
– 1786 hoofdgebouwen van de eredienst
– 131 bijgebouwen van de eredienst.

• Onttrekkingen sedert nulmeting:
– hoofdgebouwen onttrokken aan de 

eredienst: 53
– bijgebouwen onttrokken aan de eredienst: 5
– totaal onttrokken sinds nulmeting: 58

Bron : www.crkc.be



Wijzigende context

• Ontkerkelijking, minder priesters, verminderd aanbod aan 
erediensten …

• Groeiende bezorgdheid over toename investerings- en 
exploitatiekost …

• Wijzigend beleid bisdommen : richtlijnen over gebruik 
parochiekerken, opschaling naar nieuwe pastorale entiteiten..

• Wijzigend Vlaams Beleid
– Conceptnota en omzendbrief Min.G.Bourgeois
– Eredienstendecreet
– Subsidiedecreet niet-beschermde gebouwen van de 

eredienst
– Onroerend erfgoeddecreet

• (Aanbevolen/noodzakelijke) opmaak van lokale 
kerkenbeleidsplannen



πάντα ῥεῖ
‘Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier 

stappen, want het steeds weer vers water dat u 
tegemoet stroomt’ …







De deuren gaan dicht !





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





banalisering ...







Stadtpfarrkirche – Müncheberg - Duitsland



Projectbureau Herbestemming Kerken
Begeleidingsaanbod voor steden en gemeenten 

voor haalbaarheidsonderzoek rond de toekomst van 
parochiekerken

Samenwerkingsverband 
VVSG – VLINTER – KCVS

VLAAMS BOUWMEESTER
CRKC

MP G.BOURGEOIS  (erfgoed) EN MIN. L.HOMANS (eredienst en binnenlands bestuur)



Situatie op het terrein

• Gezamenlijke zoektocht centrale kerkbesturen en gemeenten 

• Herstructurering van de parochiale entiteiten

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

Vaststelling : onzekerheid of suggesties wel haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar, 
kwaliteitsvol zullen zijn ….



Concreet aanbod 
Opzet : 

snel duidelijkheid krijgen over wenselijkheid/haalbaarheid van 
suggesties en scenario’s

Eenvoudige procedure :

Vrijblijvende kandidatuur (gemeente en kerkfabriek) indienen voor 
half april 2019

Vrijblijvend intakegesprek : over mogelijkheden/ontwikkelingen en 
afspraken

Gespecialiseerd multidisciplinair ontwerpteam aangeduid via 
raamcontract (Vlaams Bouwmeester)



Concreet aanbod 

Concreet verloop : drie overlegmomenten ter plaatse (extern begeleid            en 
voorbereid)

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

• Scenariovergadering : ontwerpers stellen minimum 3 scenario’s voor. 
Discussie en keuze voorkeurscenario

• Slotvergadering : presentatie uitgewerkt scenario en budgettering
• Bezorgen eindrapport

Financieel :

- Begeleiding : 1.500 € + BTW

- Factuur ontwerper : rechtstreeks door gemeente te betalen
- ‘samenaankoop’ 
- 3 categorieën : richtprijs - 14.000 – 18.000 – 22.000 € (excl BTW)

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



Eenvoudige dossiers
14.000€ (excl. BTW)



Gangbare dossiers
18.000€ (excl. BTW)



Complexe dossiers
22.000€ (excl. BTW)



Kerk zoekt toekomst, Leuven, 16 januari 2013



Reflecties …
• meer dan bakstenen … veelheid aan 
betekenissen …





www.herbestemmingkerken.be

www.crkc.be



Reflecties …
• Meer dan bakstenen …

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal … 

zet meerdere stukken tegelijkertijd op het bord !

kerkenbeleidsplannen en voortschrijdend inzicht …





Reflecties …
• Meer dan bakstenen …

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal …

o Soms is een pauze nodig … Καιρος







Kunstkirche Christ-König KICK – Bochum - Duitsland

Eucharistica Lux  - Köln - Duitsland





Reflecties …
• Meer dan bakstenen …

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal …

o Soms is een pauze nodig … Καιρος

o Geen obsessie …





Reflecties …
• Meer dan bakstenen

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal …

o Soms is een pauze nodig … Καιρος

o Geen obsessie …

o Respecteer en activeer de lokale betrokkenheid





Nieuwe allianties … jongeren ….





Reflecties …
• Meer dan bakstenen …

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal …

o Soms is een pauze nodig … Καιρος

o Geen obsessie …

o Respecteer en activeer de lokale betrokkenheid

• Duurzaamheid en kwaliteit





Reflecties …
• Meer dan bakstenen …

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal …

o Soms is een pauze nodig … Καιρος

o Geen obsessie …

o Respecteer en activeer de lokale betrokkenheid 

• Duurzaamheid

o Slimme ontwerpers



Toegang en daglicht



Zecc Architecten – Bedrijfshal – Kerk Oud-Dieren - Nederland



Reflecties …
• Meer dan bakstenen …

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal …

o Soms is een pauze nodig … Καιρος

o Geen obsessie …

o Respecteer en activeer de lokale betrokkenheid

• Duurzaamheid

o Slimme ontwerpers

o Tijdelijkheid en tijdloosheid



bOb Van Reeth – herbestemming parochiekerk - Abdij West-

Vleteren



A2O Architecten – Kapel van het Clarenhof - Hasselt



Boekhandel Waanders 

Broerenkerk - Zwolle



Grote Kerk - Veere

Reversibiliteit



Reflecties …
• Vind de juiste toon

• Proces is even belangrijk als het plan 
o Van incidenteel naar integraal …

o Soms is een pauze nodig … Καιρος

o Geen obsessie …

o Respecteer en activeer de lokale betrokkenheid

• Duurzaamheid

o Slimme ontwerpers

o Tijdelijkheid en tijdloosheid

o Genius Loci



David Close – Ermita de Sant Francesc – Santpedor - Spanje 



Dow Jones – St.Mary Magdalene Paddington – London - Uk

Dow Jones Architects – The Garden Museum – London - UK



Scenario’s voor de toekomst

o Nieuwe allianties voor een nieuwe dynamiek …

faciliteren en activeren … !









St.Lawrence Church – Norwich - UK

Emmauskirche – Berlijn - Duitsland



AWG Architecten - Leegkerk

Kerk Wetsinge



Scenario’s voor de toekomst

o Allianties voor een nieuwe dynamiek …

o Cohabitation … nevenbestemming



Hoeveel ‘verkavel’ je 
een ‘genereus’ kerkgebouw ?











Manifestation international d’art de Québec
Productions Baobab 
Unicef
Québec solidaire
L'Archipel d'entraide
L’Accorderie Sociale
Entraide Saint-Roch
Conférence St-Vincent-de-Paul de Jacques-
Cartier

“Eén Lichaam, vele Ledematen …”
Willibrordus

Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier - Québec





Gemeindezentrum St.Peter und Paul – Helmsdorf - Duitsland











Scenario’s voor de toekomst 

o Allianties voor een nieuwe dynamiek …

o Cohabitation …

o Ekklesia, herbestemming voor gemeenschapsfuncties…







Marca

Marca – St.Eligiuskerk – Maarkedal 
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Satijnplus Architecten - St.Leonarduskerk

Helmond - Nederland





Wohnkirche – Herz-Jesu

Mönchengladbach - Duitsland



Sint-Annakerk - Breda









De bibliotheek is geen stoffige, stille boekerij meer. Met 
workshops, leesgroepen, een café en internetverbinding 
doen bibliothecarissen hun best om een openbare 'derde 

plek' te creëren, naast ons werk en huis. Ook 
boekhandelaren delen steeds vaker die ambitie.

Een bibliotheek in het hart van een gemeenschap is een 
kruising tussen een nooduitgang, een reddingsboot en een 
festival. Het is een kathedraal voor de geest, een hospitaal 

voor de ziel, een pretpark voor de verbeelding …







Scenario’s voor de toekomst

o Allianties voor een nieuwe dynamiek …

o Cohabitation …

o Ekklesia, herbestemming voor gemeenschapsfuncties …

o Verlengstuk van de openbare ruimte …





L'architecture est un mélange de nostalgie et d'anticipation extrème

Le Corbusier



HALL05

Van 12 tot 27 november 2016 

Het Nederlands-Belgische collectief TAAT ism

CAMPO, Design museum Gent, Triënnale voor 

Vormgeving, KABK & KASK / School of Arts 

Gent

Met HALL05 voert het Nederlands-Belgische 

collectief TAAT

het idee van architectuur als theater tot het 

uiterste door.

HALL05, geplaatst in de historische Sint-

Niklaaskerk, is een

Do-It-Together-theaterinstallatie. Samen met 

een onbekende

betreedt u deze houten ‘hyperrealiteit’, en laat 

u zich leiden

door de constructie. Geen publiek, geen tekst, 

enkel u,

de ander en de installatie.

In tijden van hyperconnectiviteit onderzoekt 

TAAT de waarde

van ‘echt’ menselijk contact in een bestaande 

ruimte.

HALL05 is een theaterstuk-voor-twee dat 

deelnemers

van diverse achtergronden, culturen, 

overtuigingen en

levensstijlen aanspoort om interactie op 

menselijke

schaal te verkennen.

HALL05 is het vijfde deel van HALL33, een 

langlopend

onderzoeksproject waarin TAAT het idee van 

‘architecturale

dramaturgie’ zowel onderzoekt als uitvoert.

De theaterinstallatie wordt samen met de 

studenten van

KABK en KASK ontworpen en gebouwd, en 







Pastoor van Arskerk - Eindhoven









Uitwierde – Delfzijl – Groningen

Onix Architecten















Scenario’s voor de toekomst

o Allianties voor een nieuwe dynamiek …

o Cohabitation …

o Ekklesia, herbestemming voor    
gemeenschapsfuncties …

o Verlengstuk van de openbare ruimte …

o Consolidatie / (gedeeltelijke) afbraak …











Ruinophilia: Appreciation of Ruins







Scenario’s voor de toekomst

o Allianties voor een nieuwe dynamiek …

o Cohabitation …

o Ekklesia, herbestemming voor gemeenschapsfuncties …

o Verlengstuk van de openbare ruimte …

o Consolidatie / (gedeeltelijke) afbraak

o Verhuur/erfpacht





‘de tussentijd’ …





Krijn de Koning - Nieuwe Kerk Amsterdam









Scenario’s voor de toekomst

o Allianties voor een nieuwe dynamiek …

o Cohabitation …

o Ekklesia, herbestemming voor gemeenschapsfuncties …

o Verlengstuk van de openbare ruimte …

o Consolidatie / (gedeeltelijke) afbraak

o Verhuur, erfpacht …

o Verkoop …

















ZECC architecten - Jacobuskerk - Utrecht



Helmond





Tegengewicht tegen veranderende 
begrafeniscultuur

• Taboe op sterven en dood …

• Commercialisering, privatisering begrafenis …

• Begrafenis als ‘procedure’ minder als ritueel …

• Vraag naar onderhoudsarme grafmonumenten …

• Wegvallende gemeenschapsvormende traditie …

• Toenemend aantal crematies …

Opname in het ‘Buch des Lebens’










