


Contextgevoelig ontwikkelen

• de feitelijke context 

• begrip context

• context en content

• reclame !

• onderzoek en praktijk

• waarover heb ik het niet gehad ?

• de keuze van de chef : de harry potter kerk !

• pleidooi voor schoonheid



de feitelijke context 



Hoeveel parochiekerken?

• Rooms-Katholieke kerk in 
Vlaanderen in 2013
– 1786 parochies

– 1786 hoofdkerken

– 5 kathedralen

– 129 bijgebouwen:
• 47 bij-kerken

• 66 kapellen

• 15 kapelanijen

• 1 publieke gebedsplaats

• Totaal : circa 1920 
cultusgebouwen



Aantal kerken per Bisdom

Parochies 

363

427

298

385

312

Sinds augustus 2013 :  40 parochiekerken van de 1786 
parochiekerken in Vlaanderen zijn aan de eredienst onttrokken





682; 38%

273; 15%

831; 47%

Bescherming als monument (n=1786)

Volledig beschermd

Gedeeltelijk beschermd

Niet beschermd



Ancien Régime - Franse periode
kerkelijke goederen genaast door de staat

Concordaat Napoleon
Ontstaan kerkfabrieken

Rond 1795 in onze regio.

Gemeente blijft eigenaar, maar beheer bij kerkfabriek

(Openbaar bestuur aangeduid door bisschop)

Gemeente springt bij in begroting

Kerkfabriek beheert als goede huisvader



593

871

45

1 99

2
1

1
1

172

Eigendomssituatie hoofdkerken (n=1786)

Gem

KF

VZW

Privé

Gem+KF

KF+VZW

Gem+VZW

Gem+Prov+KF

Vlaamse Gemeenschap

Onbekend



Vlaamse regering komt tussen… 
kerkenbeleidsplan

• Financiële bijdrage vanuit gemeente, maar minder frequent gebruik 
van de kerkgebouwen  KERKENBELEIDSPLAN

• Langetermijnvisie op gebruik van de kerken op 
het grondgebied van de gemeente

• Voor elke kerk keuze tussen PAROCHIEKERK, 
VALORISATIE, MEDEGEBRUIK, 
NEVENBESTEMMING en HERBESTEMMING

2001-2004: kerkfabrieken wordt regionale, 
Vlaamse materie

2011: Minister Bourgeois schrijft nota over de 
toekomst van parochiekerken

Parochiekerkenplan = kerkenbeleidsplan

2015: verplicht in Onroerenderfgoeddecreet

2016: definitie Kerkenbeleidsplan in OE decreet;
Verplichting met terugwerkende kracht ook voor 

de oude wetgeving (i.e. aanvragen ingediend voor 
1/1/2015) – deadline 30/9/2017



VALORISATIE

MEDEGEBRUIK MULTIFUNCTIONEEL 
GEBRUIK  “in de tijd”

NEVENBESTEMMING
“in de ruimte”

HER-
BESTEMMING

Onttrekking 

aan de eredienst



In vrije val

Het Katholieke parochieweekblad Kerk en Leven meldt dat het aantal 
van 500 actieve priesters de aankomende tien jaar zal halveren tot 237. 
Dat brengt onder meer Kerk en Leven. De Katholieke Kerk staat in 
Vlaanderen hierdoor voor een immense uitdaging. Hoe de Kerk in de 

aankomende tien jaar de vrije val van de Katholieke Kerk kan tegen 

houden of op zijn minst vertragen, blijft nog maar de vraag.
De Kerk zit waarlijk in een crisis, zoveel is duidelijk. Volgens godsdienstsocioloog 
Wim Vandewiele in Kerk en Leven onderschat dit rapport zelf het probleem: “De 
cijfers houden geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en 
het bijgevolg het hoger risico op ziekten en overlijden.” Bovendien moet vermeld 
worden dat in alle Vlaamse bisdommen behalve Brugge het aantal actieve 
priesters onder de 40 zal liggen tegen 2030.    4 mei 2017







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.



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



banalisering ...



πάντα ῥεῖ
‘Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier 

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



wat is context ?



De context is de totale omgeving 

waarin iets zijn betekenis krijgt.

bij het woord 'bank' moet je in de context kijken

of het 'meubel' of 'geldinstelling' betekent. 



HAIKU

middag en de kerk 

neemt alle tijd van het dorp 

om twaalf uur te slaan.



context ≈ content

contextueel werken gaat niet alleen over de fysieke

omgeving maar even goed over de betekenis …





context en content

•Blijvende begankenis …

•Leegte, stilte …

•Activeren voor de gemeenschap

•Wervend vermogen …

•Torenhoog en mijlenver …

•Palimpsest …. een bladzijde toevoegen aan de 
bouwhistorie

•Financiële context … kostenbeheersing door 
intensivering of extensivering 



context en content

•Blijvende begankenis …





Onder het enorme zadeldak van de Pastoor van 

Arskerk in Eindhoven is een rood schip gestrand. 

Dit bouwwerk van vier lagen biedt plaats aan de 

kantoren van De Combinatie Jeugdzorg. Daar 

omheen fungeert de kerkvloer als een 

ontmoetingsplein en een smalle straat. Wijnen 

Architectuur ontwierp een gebouw in een gebouw; 

op het eerste gezicht staat het object ietwat 

verloren in de kerk, na een bezoek blijken inbouw 

en kerk juist complementair aan elkaar.



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

Le Corbusier



context en content

•Blijvende begankenis …

•Leegte, stilte …





de sterkte van leegte ….







leegte laat zien…
veelzeggende stilte …





de ONBde ONBESTEMDE kerk…
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context en content
•Blijvende begankenis …

•Leegte, stilte …

•Activeren voor de gemeenschap



EINDRAPPORT STRATEGISCH PLAN GROTE KERK ZWOLLE

De Grote Kerk is het kloppend hart van de Zwolse binnenstad, 

waar spiritualiteit en cultuur hand in hand gaan. 

De Grote Kerk verbindt, verrijkt en verwondert

DE DEUREN GAAN OPEN !



… niet opsluiten in kleine zaken, in kleingeestige regeltjes …

Paus Franciscus I



πάντα ῥεῖ … tijdelijke invulling voor nieuwe behoeftes… ‘de tussentijd’ 
…











context en content
•Blijvende begankenis …

•Leegte, stilte …

•Activeren voor de gemeenschap

•Wervend vermogen …
Inbedden in de nieuwe sociale dynamiek en context …





Nieuwe allianties … jongeren ….







πάντα ῥεῖ … zoek contact met nieuwe sociale burgerinitiatieven ….
Reken niet alleen op de overheid ! kerk-fabriek afstoffen  ~ kerk-lab ?



Mensen maken de kerk … ?



context en content

•Blijvende begankenis …

•Leegte, stilte …

•Activeren voor de gemeenschap

•Wervend vermogen …

•Torenhoog en mijlenver …

Inbedden in de stedenbouwkundige dynamiek en context





De kerk als stedenbouwkundige sterkhouder



πάντα ῥεῖ … geen geïsoleerde projecten …. toekomst kerk = toekomst kern
publieke ruimte, schaal, centraliteit, mobiliteit…



de stedenbouwkundige kracht van de kerk









context en content

•Blijvende begankenis …

•Leegte, stilte …

•Activeren voor de gemeenschap

•Wervend vermogen …

•Torenhoog en mijlenver …

•Palimpsest …. een bladzijde toevoegen aan de 
geschiedenis én aan de betekenis …

















context en content

•Blijvende begankenis …

•Leegte, stilte …

•Activeren voor de gemeenschap

•Wervend vermogen …

•Torenhoog en mijlenver …

•Palimpsest …. 

•Financiële context … kostenbeheersing door 
intensivering of extensivering 



Satijnplus Architecten - St.Leonarduskerk

Helmond - Nederland





Wohnkirche – Herz-Jesu

Mönchengladbach - Duitsland



Sint-Annakerk - Breda







Ruinophilia: Appreciation of Ruins







• de feitelijke context 

• begrip context

• context en content

• reclame !



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



ONTWERPBUREAUS 

BOGDAN & VAN BROECK

HOOIKAAI 55 

1000 BRUSSEL

TIJDELIJKE VERENIGING

STUDIO THYS-VERMEULEN

STUDIO ROMA

p/a LEOPOLD II LAAN 53

1080 BRUSSEL

TIJDELIJKE VERENIGING

UNIVERSITEIT HASSELT

UR-ARCHITECTS

ARCHITECTEN BROEKX-SCHIEPERS

SAIDJA HEYNICKX

p/a MARTELARENLAAN 42

3500 HASSELT

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid urbain architectencollectief en studio bont

Zuidstationstraat 38

9000 Gent

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid ORIGIN Architecture and Engineering en Collectief Noord

Kartuizersstraat 17

1000 Brussel

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

Carnotstraat 39 

2060 Antwerpen





Eenvoudige dossiers
14.000€ (excl. BTW)



Gangbare dossiers
18.000€ (excl. BTW)



Complexe dossiers
22.000€ (excl. BTW)



• de feitelijke context 

• begrip context

• context en content

• reclame !

• onderzoek en praktijk











AWG Architecten - Leegkerk

Kerk Wetsinge
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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 …



Hoeveel ‘verkavel’ je 
een ‘genereus’ kerkgebouw ?









Gemeindezentrum St.Peter und Paul – Helmsdorf - Duitsland





























Marca

Marca – St.Eligiuskerk – Maarkedal 















































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 





























• de feitelijke context 

• begrip context

• context en content

• reclame !

• onderzoek en praktijk

• waarover heb ik het niet gehad ?





















• de feitelijke context 

• begrip context

• context en content

• reclame !

• onderzoek en praktijk

• waarover heb ik het niet gehad ?

• de keuze van de chef : de harry potter kerk !









Verbouwing van DePetrus





Bibliotheek ´s-Hertogenbosch 
en omstreken



Het Leescafé DePetrus







Het middelschip kan vrijgemaakt worden





• de feitelijke context 

• begrip context

• context en content

• reclame !

• onderzoek en praktijk

• waarover heb ik het niet gehad ?

• de keuze van de chef : de harry potter kerk !

• pleidooi voor schoonheid



De context is de totale omgeving 

waarin iets zijn betekenis krijgt.


