
KERKENBELEIDSPLAN HERENTALS

Open avond 20 maart 2017



PROGRAMMA

Inleiding (Marijke Sannen IOK)

Toelichting kerkenbeleidsplan

� Inventarisatie

� Toekomstvisie

Vragen/opmerkingen in ‘brievenbus’

Pauze

Bespreken vragen/opmerkingen



WAAROM OPMAAK KERKENBELEIDSPLAN?

Conceptnota Bourgeois (2011)

Langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken op grondgebied van 
de gemeente

Geeft aan:

� welke parochiekerken maximaal de huidige bestemming behouden

� welke kerken in aanmerking komen voor nevenbestemming

� welke kerken in aanmerking komen voor herbestemming

� voor welke parochiekerken sloop en de realisatie van een nieuwe 
ontwikkeling mogelijk of gewenst is



Conceptnota Bourgeois (2011)

Moet basisgegevens omvatten betreffende: 

� de parochiekerken als gebouw, met onder meer de cultuurhistorische 
waarde, de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de 
mogelijkheid tot compartimentering, …; 

� de parochiekerk in zijn ruimtelijke omgeving; 

� het actuele gebruik en de functie van de parochiekerk; 

� mogelijke interesse van andere actoren

� Slechts beperkt aantal gemeenten in 2011 gestart met opmaak 

WAAROM OPMAAK KERKENBELEIDSPLAN?





Decretale vereisten om subsidies te bekomen voor beschermde en niet beschermde
kerken

Onroerend erfgoeddecreet en uitvoeringsbesluiten
� Regelt de premies voor restauratie en onderhoud aan de beschermde monumenten, dus ook aan

parochiekerken, kapellen en kloosters

� Decreet is in 2013 herzien; uitvoeringsbesluiten zijn door de Vlaamse regering goedgekeurd op
16 mei 2014

� Recente wijziging (15 juli 2016) � trad in werking op 1 januari 2017

� Definitie kerkenbeleidsplan (alle kerkenbeleidsplannen die als voorwaarde gelden binnen de
onroerenderfgoedregelgeving)

� Minstens volgende basisgegeven

� Beschrijving van de betrokken gebouwen

� Ruimtelijke situering van elk gebouw

� Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

� Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik/functie (incl. plan van aanpak)

� Restauratiedossier op wachtlijst � goedgekeurd kerkenbeleidsplan volgens definitie � tijd
tot 30 september 2017

WAAROM OPMAAK KERKENBELEIDSPLAN?



Decretale vereisten om subsidies te bekomen voor beschermde en niet 
beschermde kerken

Decreet met betrekking tot de subsidiëring voor gebouwen van de eredienst 
(12 juli 2013) + Besluit van 20 december 2013

� Geldt voor de niet-beschermde kerken

� Subsidies voor renovatie van kerkgebouwen

� Subsidie voor studies voor her- en nevenbestemming en voor investeringen 
voor nevenbestemming (niet voor herbestemming)

� Gemeentelijke beleidsvisie op parochiekerken voorwaarde voor subsidies

WAAROM OPMAAK KERKENBELEIDSPLAN?



STAPPENPLAN CRKC VOOR GEMEENTEN IN 

WERKINGSGEBIED IOK

In dialoog tussen direct betrokken (gemeentebestuur, kerkraden, centraal kerkbestuur en 
bisschoppelijke overheid)

Centraal kerkbestuur neemt bij voorkeur regierol op van het lokaal overleg

�Komen tot een door alle partijen gedragen document – goedgekeurd door bisschop 
en gemeente



STAPPENPLAN - WERKWIJZE

Werkwijze

Oprichten twee werkgroepen (pastorale en burgerlijke werkgroep) � stuurgroep

Samenstelling Pastorale werkgroep

� vertegenwoordigers van 

� hogere kerkelijke overheid (vicaris, deken)

� Pastoresploeg, parochieteams

� Kerkfabrieken, CKB

� Leden hebben complementaire expertises

Geleid door vicaris en deken

Opdracht

� Visie uitwerken over pastoraal gebruik kerkgebouwen als basis van 
parochiekerkenplan

� Financiële luik analyseren



STAPPENPLAN – WERKWIJZE

Samenstelling Burgerlijke werkgroep

� Burgemeester, schepenen van erediensten, patrimonium, financiën (vrij te bepalen)

� Ambtenaren: patrimonium, communicatie, financiën (vrij te bepalen)

� Te overwegen: ruimer opentrekken 

�Aandachtspunten bij samenstelling

Diversiteit op vlak van kennis (kennis van bouwkunde, financiële, juridische aspecten, 
verenigingsleven, noden, behoeften gemeenschap, ….)

Werkbare grootte



STAPPENPLAN CRKC - OPDRACHT

Taken Pastorale werkgroep

� spreidingsplan parochiekerken op basis van pastorale realiteit: welke gebouwen 
blijven in de toekomst in gebruik voor de eredienst

� Mogelijke selectiecriteria: spreiding, pastorale kernen, aard/architectuur van het 
gebouw, toekomstmogelijkheden

� Rapporteren aan stuurgroep

Taken burgerlijke werkgroep

� Inventaris van de gebouwen zoals voorgesteld in nota Bourgeois:

� Parochiekerken als gebouw, o.m. eigendomssituatie, erfgoedwaarde, bouwkundige 
toestand

� Parochiekerken in hun ruimtelijke omgeving

� Actueel gebruik

� Belangstelling van andere actoren

� Hulpmiddelen: inventaris CRKC, rapporten Monumentenwacht, richtlijnen Vlaamse 
Bisschoppen

� Rapporteren aan de Stuurgroep



STAPPENPLAN CRKC – ONTWERP KERKENBELEIDSPLAN 

Gemeenschappelijk standpunt: opstellen van parochiekerkenplan

� gedragen visie

Voorstellen ontwerp parochiekerkenplan – Open avond

� Communicatie

� Mogelijkheid tot feedback

Stuurgroep verwerkt feedback

� definitief ontwerp

Bisschop: eerste goedkeuring

Vervolgens gemeenteraad



VERDER PROCESVERLOOP

Opmerkingen 

Tegen 20/04/2017

Verdere timing:

Stuurgroep: verwerken opmerkingen op 27/04/2017

CBS: 02/05/2017

Goedkeuring door bisschop: mei-juni

GR: 05/07/2017



INVENTARISATIE

Herentals telt 8 gebouwen bestemd 
voor de eredienst

Onze-Lieve-Vrouw

Sint-Catharina

Sint-Antonius van Padua

Sint-Waldetrudis

Sint-Jan de Doper

Sint-Bavo

Onze-Lieve-Vrouw op’t Zand

Sint-Niklaas



ONZE-LIEVE-VROUW



ONZE-LIEVE-VROUW

Omschrijving

Adres Nederrij 100

Eigenaar Dekenaat Zuiderkempen vzw

Bescherming Bouwkundig erfgoed (sinds 28/11/2014)

Geschiedenis Parochie opgericht in 1935 (afsplitsing van de Sint-
Waldetrudisparochie)

Omschrijving 
gebouw

Eénbeukige zaalkerk uit1937



ONZE-LIEVE-VROUW

Architecturale mogelijkheden

Oppervlakte 850 m² (met zaal Nieuwland)

Waardevol interieur Eenvoudig bepleisterd en beschilderd interieur.

Voorzieningen Sanitair in aangebouwde zaal
Toegankelijk voor andersvaliden

Mogelijkheden uitbreiding/afsplitsing
• Aangebouwde zaal ‘Nieuwland’ en vergaderlokaal met opslagruimte en 

sanitair (eigendom Dekenaat Zuiderkempen)
• Bijgebouw aan de achterzijde van de kerk (eigendom Dekenaat 

Zuiderkempen) 
• Omliggende parking en bouwland (eigendom van de Kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw), net als domein Le Paige aan de overkant van de straat, dat in 
erfpacht wordt gegeven aan de stad.



ONZE-LIEVE-VROUW

Bouwfysische toestand

Laatste inspectie 
Monumentenwacht

Geen lid van MW

Opmerkingen /

Urgente problemen Kerk in slechte staat

Plannen om deze aan te 
pakken

Afbraak gebouw

Geplande investeringen /



ONZE-LIEVE-VROUW

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

Ligging langs historische straat Nederrij, aan de rand van het stadsgezicht met 
o.a. het Oud Gasthuis en Le Paige

Nabije kerken St.-Catharina (536 m),
St.-Antonius (937 m)
St.-Waldetrudis (1 290 m)

Publieke accommodatie
Eigendommen 

OCMW/Stad/Kerkfabriek/Dekenaat



ONZE-LIEVE-VROUW

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 1x wekelijks

Zondag

Doopsels Zeer beperkt

Vormsels Zeer beperkt

Begrafenissen Zeer beperkt

Trouwen Zeer beperkt

Socio-cultureel gebruik Nihil



SINT-CATHARINA



SINT-CATHARINA

Omschrijving
Adres Begijnhof +25

Eigenaar OCMW Herentals

Bescherming Erkend monument (sinds 13 augustus 1953)

Geschiedenis Stichting oud Begijnhof aan Nieuwland: vòòr1266, aparte 
parochie in1270 met eigen kerk en kerkhof. 
Afgebroken tijdens 80-jarige oorlog, wederopbouw begijnhof op 
huidige locatie eind 16e eeuw

Omschrijving 
gebouw

Georiënteerde, laatgotische pseudobasiliek van 1599-1614, 
opgetrokken met recuperatiematerialen van het vroegere 
noordelijk gelegen begijnhof buiten de stad.
Volledige restauraties in 1899 en 2004



SINT-CATHARINA

Architecturale mogelijkheden
Oppervlakte 535 m²

Waardevol interieur

• Bepleisterd interieur met veelvuldige waardevolle schilderingen.
• Diverse waardevolle schilderijen en gepolychromeerde houten beelden.
• Waardevolle altaren, koorbanken, communiebank, preekstoel, biechtstoel. 

Voorzieningen Centrale verwarming op gas
Toegankelijkheid andersvaliden

Mogelijkheden uitbreiding of afsplitsing
De indeling van de kerk biedt weinig tot geen afsplitsingsmogelijkheden.
Uitbreiding niet aan de orde (onderdeel van beschermd stadsgezicht ‘Begijnhof’, 
volledig in eigendom van OCMW)



SINT-CATHARINA

Bouwfysische toestand
Laatste inspectie 
Monumentenwacht

5 februari 2008

Opmerkingen
De kerk werd in 2004 volledig gerestaureerd en verkeert in goede staat. Toch zijn 
er een aantal belangrijke aandachtspunten die op relatief korte termijn aanleiding 
kunnen geven tot belangrijke schade. Het betreft veelal gebreken die over het hoofd 
werden gezien bij de oplevering.
De restauratieoptie om geen goten te voorzien geeft aanleiding tot vochtproblemen 
onderaan de muren.

Urgente problemen Vochtige muren in het portaal

Plannen om deze aan te 
pakken

Voorlopig geen

Geplande investeringen Restauratie orgel: dossier wacht op toekenning subsidie



SINT-CATHARINA

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

Prominente centrale rol op het beschermde stadsgezicht Begijnhof.

Nabije kerken Onze-Lieve-Vrouw (536 m)
St.-Antonius (593 m)
St.-Waldetrudis (751 m)

Publieke accommodatie Eigendommen 
OCMW/Stad



SINT-CATAHARINA

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 1x wekelijks

zondag

gemiddeld 100 – 120 mensen/viering

Doopsels 61 /jaar

Vormsels 0 /jaar

Begrafenissen 61 /jaar

Trouwen 18 /jaar

Socio-cultureel 

gebruik

12 /jaar (concerten, decanale zangavonden, 
voordrachten)
Orgellessen academie , geleide bezoeken met 
stadsgids.



SINT-ANTONIUS VAN PADUA



SINT-ANTONIUS VAN PADUA

Omschrijving

Adres Kapucijnenstraat 7

Eigenaar Vereniging Vlaamse Kapucijnen

Bescherming Bouwkundig erfgoed (sinds 28/11/2014)

Geschiedenis Het Capucijnenklooster met kloosterkerk werd opgericht in 1896. 
In1965 werd de kloosterkerk de kapelanij van Sint- Waldetrudis
en werd de parochie zelfstandig.

Omschrijving 
gebouw

Neogotische kloosterkerk van 1896-1897, éénbeukige kruiskerk 
met schip van vijf traveeën



SINT-ANTONIUS VAN PADUA

Architecturale mogelijkheden
Oppervlakte 676 m²

Waardevol interieur
• Bepleisterd en beschilderd interieur met kruisribgewelven op colonnetten met 

acanthuskapiteel. 
• Muurschilderingen en glasramen met taferelen uit het leven van Sint-Antonius. 
• Neogotisch mobilair, o.m. houten retabelaltaar; gepolychromeerde kruisweg

Voorzieningen Centrale verwarming op gas
3 wc’s, toegankelijkheid andersvaliden

Mogelijkheden uitbreiding of afsplitsing
Aansluitende resterende kloostervleugel, momenteel pastorie. In de grote tuin een 
recent rustoord voor eigen medebroeders. Gebouwen en tuin allen in eigendom van 
de Vlaamse Kapucijnen.
Openbare parking aan de straatzijde, eigendom van de stad. Parochiezaal en 
parking ten zuiden van de kerk, eigendom van het Dekenaat Zuiderkempen.



SINT-ANTONIUS VAN PADUA

Bouwfysische toestand

Laatste inspectie 
Monumentenwacht

16 februari 2015

Opmerkingen
De kerk is in een goede staat, maar enkele werken dienen in de nabije toekomst 
ingepland te worden.

Urgente problemen Geen

Plannen om deze aan te 
pakken

/

Geplande investeringen Geen



SINT-ANTONIUS VAN PADUA

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

In de stationsomgeving, prominente rol binnen het straatbeeld aan de westzijde 
van de Kapucijnenstraat.

Nabije kerken Onze-Lieve-Vrouw (937 m)
St.-Catharina (593 m)
St.-Waldetrudis (754 m)

Publieke accommodatie
Eigendommen 

OCMW/Stad/Kapucijnen/Dekenaat



SINT-ANTONIUS VAN PADUA

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 4x wekelijks
maandag, vrijdag, zaterdag & zondag
Gemiddeld 25 mensen / viering

Doopsels 30 /jaar

Vormsels 30 /jaar

Begrafenissen 15 /jaar

Trouwen 1 /jaar

Socio-cultureel 

gebruik

4 /jaar (concerten)



SINT-WALDETRUDIS



SINT-WALDETRUDIS

Omschrijving
Adres Kerkstraat 25

Eigenaar Kerkfabriek Parochie Sint-Waldetrudis

Bescherming Erkend monument (sinds 30/05/1936)

Geschiedenis Oprichting kapittel in 1367 eeuw van de kanunnikessen van Bergen, 
waarbij landbouwvesting als allodium ontstond rond de kerk. Vanaf 
het einde 16de eeuw werd de kapittel gebruikt als de zetel van de 
dekenij. De pastoor legde in 1798 de eed van trouw aan de Franse 
republiek af, waardoor alle bezit behouden bleef.

Omschrijving Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse Gotiek met vierkante 
kruisingstoren van Ledische zandsteen.
Toren uit 14e eeuw, rest van de kerk uit de 15e eeuw.
Bakstenen muur aan de oostzijde begin 17e eeuw, sacristie uit 1785.



SINT-WALDETRUDIS

Architecturale mogelijkheden
Oppervlakte 676 m²

Waardevol interieur
Deels bepleisterd interieur met spitsbogen op zuilen met koolbladkapiteel of 
iconisch kapiteel (koorpartij) als afbeeldingen van bijbelse figuren.
Zeer rijke verzameling kunstwerken, schilderijen, altaar, koorgestoelte,…  
(inventarisatie door Cools J.)

Voorzieningen Centrale verwarming op gas 
3 wc’s, toegankelijkheid andersvaliden

Mogelijkheden uitbreiding of afsplitsing
Omliggende grond met parking eveneens in eigendom van de Kerkfabriek en de 
stad.



SINT-WALDETRUDIS

Bouwfysische toestand
Laatste inspectie 
Monumentenwacht

Oktober – november 2016

Opmerkingen
Op verschillende plaatsen zijn er grotere lekken, zowel in de daken als in de goten, 
waardoor de toestand van de rest van het gebouw snel verslechtert.

Urgente problemen Delen van het dak.

Plannen om deze aan te 
pakken

Restauratiedossier deel 2 wacht op toekenning 
subsidies.

Geplande investeringen Restauratie dak.



SINT-WALDETRUDIS

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

Centrale rol binnen de ontstaansgeschiedenis van Herentals.
De kerk zelf vervult een prominente rol midden in het centrum aan het kerkplein.

Nabije kerken Onze-Lieve-Vrouw (1290 m)
St.-Catharina (751 m)
St.-Antonius (754 m)

Publieke accommodatie
Eigendommen 

Stad/Kerkfabriek



SINT-WALDETRUDIS

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 2x wekelijks

zaterdag & zondag

Gemiddeld 60 mensen/viering

Doopsels 32  /jaar

Vormsels 50 /jaar

Begrafenissen 25 /jaar

Trouwen 3 /jaar

Socio-cultureel 

gebruik

40 /jaar (concerten, orgellessen, preekstoel)



SINT-JAN DE DOPER



SINT-JAN DE DOPER

Omschrijving
Adres Palmenlaan 22

Eigenaar Kerkfabriek parochie Sint-Jan-de-Doper

Bescherming Geen

Geschiedenis Op 21 november 1960 werd de kapelanie opgericht met als 
kapelaan J. Gijsels.
In 1966 werd de zelfstandige  parochie erkend.

Omschrijving Zaalkerk, naar een ontwerp van M. Van Loven uit 1969-1970
Later werd in twee delen (eerste deel 1971, vervolledigd 1977) het 
pijporgel bijgebouwd.



SINT-JAN DE DOPER

Architecturale mogelijkheden
Oppervlakte 1.138 m²

Waardevol interieur
/

Voorzieningen Centrale verwarming op stookolie
2 wc’s, toegankelijkheid andersvaliden

Mogelijkheden uitbreiding of afsplitsing
De grote tuin aan de westzijde, in eigendom van de kerkfabriek en de stad. 
Ook de percelen aan de zuidzijde, waarop de parking en de feestzaal gevestigd 
zijn, zijn in eigendom van de stad en de kerkfabriek. De parochiezaal wordt 
momenteel erfpacht gegeven aan KOSH.



SINT-JAN DE DOPER

Bouwfysische toestand

Laatste inspectie 
Monumentenwacht

Geen lid van MW

Opmerkingen /

Urgente problemen Geen

Plannen om deze aan te 
pakken

Geen

Geplande investeringen Studie en uitvoering beton herstellingen.



SINT-JAN DE DOPER

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

De kerk vervult een centrale rol binnen ‘De Molekens., gelegen op het centrale 
plein in de wijk, langs de Populierenlaan en Olmenlaan.

Nabije kerken St.-Antonius (1877 m)
St.-Catharina (2146 m)
St.-Waldetrudis (1408 m)

Publieke accommodatie
Eigendommen 

Stad/Kerkfabriek/Dekenaat



SINT-JAN DE DOPER

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 2x wekelijks

Zon- en feestdagen, woensdagen  Advent en 40-dagentijd

Gemiddeld 80 mensen / viering

Doopsels 13 / jaar

Vormsels 35 / jaar

Begrafenissen 12 / jaar

Trouwen 1 / jaar

Socio-cultureel 

gebruik

30/jaar (Grootouderfeest, (Kerst)concerten, optredens, 

vormselcatechese, nieuwjaarsreceptie, advents- en 

vastenactie, …)



SINT-BAVO



SINT-BAVO

Omschrijving
Adres Ring 7 (Noorderwijk)

Eigenaar Stad Herentals

Bescherming Erkend monument (sinds 28/04/1998)

Geschiedenis Eerste vermelding Northrewic met een kerk/gebedshuis  in 974. 
In 15e eeuw werd kerk in gotische stijl opgetrokken, dat  in 1607 
werd verwoest tijdens de godsdienstoorlogen.
De nadien opgebouwde kerk was in 1870 te klein geworden en 
werd afgebroken om plaats te maken voor het huidige gebouw. 

Omschrijving Neogotische driebeukige kruisbasiliek uit1870-1875 met behoud 
van 15de-eeuwse toren in gotische stijl, opgericht in baksteen met 
gebruik van natuursteen voor dekstenen.



SINT-BAVO

Architecturale mogelijkheden
Oppervlakte 869 m²

Waardevol interieur
• Gepolychromeerde interieur met spitsbogen op zuilen met polygonale sokkel en 

knoppenkapiteel en wordt overwelfd door kruisribgewelven.
• Decoratieve neogotische beschildering
• De kerk bevat nog ten dele het meubilair van de vroegere kerk (preekstoel, 

diverse beelden en schilderlijen, grafstenen), aangevuld met neogotisch 
meubilair uit einde 19e eeuw

Voorzieningen Centrale verwarming op stookolie
Toegankelijkheid andersvaliden

Mogelijkheden uitbreiding of afsplitsing
Aangrenzende parking en pastorie ten zuiden en achtergelegen tuin ten oosten van 
de kerk, allen in eigendom van de stad.



SINT-BAVO

Bouwfysische toestand
Laatste inspectie 
Monumentenwacht

Maart – april 2013

Opmerkingen
Permanent onderhoud van daken en goten is noodzakelijk, ook al zijn er in de nabije 
toekomst restauratiewerken gepland.

Urgente problemen De kerk is in slechte staat en heeft dringend restauratie 
nodig ( ingescheurd metselwerk schouderstuk aan de 
noordelijke zijbeukgevel)

Plannen om deze aan te 
pakken

Snelle herstelling ingescheurd metselwerk
Restauratie van het gebouw ( eerste stap: opmaak 
beheersplan)

Geplande investeringen Er wordt getracht op korte termijn bovenvermelde 
urgente problemen aan te pakken en de opmaak van 
een beheersplan op te starten.



SINT-BAVO

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

De kerk heeft een centrale rol binnen deelgemeente Noorderwijk, dorp met 
mogelijk Romeinse oorsprong. Gelegen midden in het centrum langs de Ring. 

Nabije kerken St.-Martinus Olen (1250 m)
Onze-Lieve-Vrouw op’t Zand (1925 m)
Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Oosterwijk (2450 m)

Publieke accommodatie
Eigendommen 

Stad/Kerkfabriek/Dekenaat/Chiro



SINT-BAVO

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 1 x wekelijks

Zondagvoormiddag

Gemiddeld 70 mensen/viering

Doopsels 0 / jaar

Vormsels 40 / jaar

Begrafenissen 17 / jaar

Trouwen 0 / jaar

Socio-cultureel 

gebruik

3 / jaar (catechese en klassieke concerten)



ONZE-LIEVE-VROUW OP’T ZAND



ONZE-LIEVE-VROUW OP’T ZAND

Omschrijving
Adres Zankapelweg 17 (Noorderwijk)

Eigenaar Stad Herentals

Bescherming Erkend monument (sinds 28/03/1956)

Geschiedenis Vindplaats miraculeuze beeldje van O.-L.-Vrouw in 1652.
Op 16 augustus 1652 gaf het vicariaat bisdom Antwerpen, na 
miraculeuze genezingen, de toelating tot het bouwen van een kapel.

Omschrijving Rechthoekige barokkapel uit 1667-1677 opgericht ter plaatse van 
de vindplaats van een Onze-Lieve-Vrouwebeeld. 
Opgetrokken in baksteen met gebruik van zandsteen. 



ONZE-LIEVE-VROUW OP’T ZAND

Architecturale mogelijkheden
Oppervlakte 147 m²

Waardevol interieur
• Geschilderd paneel van offerblok, altaarstuk ‘De geboorte van Christus’. 
• Beeld Onze-Lieve-Vrouw op 't Zand van geschilderd hout 
• Portiekaltaar, communiebank verwerkt in altaar. 
• Eiken doksaal en sacristiekast

Voorzieningen /

Mogelijkheden uitbreiding of afsplitsing
Aangrenzende perceel eigendom van kerkfabriek.



ONZE-LIEVE-VROUW OP’T ZAND

Bouwfysische toestand
Laatste inspectie 
Monumentenwacht

18/07/2016

Opmerkingen
De kapel is in goede staat. Enkele acute problemen zoals lekken en de westgevel 
dienen op korte termijn aangepakt te worden.

Urgente problemen Enkele lekken aan het dak. De gevelbekleding aan de 
westzijde is verweerd en bevat vermoedelijk asbest. In 
verweerde toestand kunnen gevaarlijke vezels 
vrijkomen. 

Plannen om deze aan te 
pakken

Wordt bekeken

Geplande investeringen Voorlopig geen



ONZE-LIEVE-VROUW OP’T ZAND

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

Gelegen in gehucht Onze-Lieve-Vrouw op het Zand, langs de Zankapelweg.
Vroeger populair Mariaal bedevaartsoord.

Nabije kerken St.-Niklaas (1007 m)
St.-Bavo (1925 m)
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaat Voortkapel (2155 m)

Publieke accommodatie
Eigendommen 

Stad/Kerkfabriek



ONZE-LIEVE-VROUW OP’T ZAND

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 1 x wekelijks

Zondagvoormiddag

Gemiddeld 40 mensen / viering

Doopsels 69 / jaar

Vormsels 0 / jaar

Begrafenissen 0 / jaar

Trouwen 9 / jaar

Socio-cultureel 

gebruik

3 / jaar (klassieke concerten)



SINT-NIKLAAS



SINT-NIKLAAS

Omschrijving
Adres Sint-Niklaasstraat 1 (Morkhoven)

Eigenaar Stad Herentals

Bescherming Toren: erkend monument (sinds 13/10/1986)
Kerk: bouwkundig erfgoed

Geschiedenis Morkhoven met kerk vermeld in archivalia sinds1279.
Door de eeuwen heen was Morkhoven steeds een kleine 
geloofsgemeenschap, vroeger ook een graafschap. 
In 1950 groeide de parochie nog verder uit.

Omschrijving Georiënteerde driebeukige neogotische kruisbasiliek opgericht in 
1908-1909 met westtoren uit de 13de en de 15de eeuw.
Baksteenbouw met karig gebruik van natuursteen.



SINT-NIKLAAS

Architecturale mogelijkheden
Oppervlakte 686 m²

Waardevol interieur

• Diverse schilderijen van begin 17e- 18e eeuw , beeldhouwwerken uit 17e, 18e 

en 19e eeuw 

• Waardevol meubilair (hoofdaltaar, preekstoel , neogotische biechtstoelen,…) 

• Glasramen met voorstelling van de zeven sacramenten

Voorzieningen Centrale verwarming op gas 
2 wc’s, keuken, toegankelijkheid andersvaliden

Mogelijkheden uitbreiding of afsplitsing
Het zijgebouw van de kerk is omgebouwd tot catecheselokaal, vergaderlokaal en 
secretariaat van de parochie, Mariakapel heeft een aangepaste toegang. 
Parochiezaal aan de overkant van de straat in eigendom van de kerkfabriek.



SINT-NIKLAAS

Bouwfysische toestand
Laatste inspectie 
Monumentenwacht

30/05/2016

Opmerkingen
Het rapport is opgedeeld in een deel met opmerkingen in verband met de recente 
dakwerken en de rest van het rapport. (zie bijlagenbundel)

Urgente problemen Geen

Plannen om deze aan te 
pakken

/

Geplande investeringen Jaarlijks extra onderhoud cfr. inspectierapport



SINT-NIKLAAS

Ruimtelijke context
Rol van de kerk

Centrale rol binnen deelgemeente Morkhoven, gelegen net ten zuiden van het 
centrale dorpsplein langs de Sint Niklaasstraat.

Nabije kerken Onze-Lieve-Vrouw op’t Zand(1007 m)
St.-Jan Baptist Wiekevorst (2125 m)
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaat Voortkapel (2775 m)

Publieke accommodatie
Eigendommen 

Stad/Kerkfabriek/Dekenaat



SINT-NIKLAAS

Actueel gebruik en functie

Eucharistievieringen 1 x per week

Zaterdagavond

Gemiddeld 70 mensen per viering

Doopsels 0 /jaar 

Vormsels 20 /jaar

Begrafenissen 7 /jaar

Trouwen 1 /jaar

Socio-cultureel 

gebruik

4 /jaar (concerten, voordrachten, zangavonden)



TOEKOMSTVISIE
• Gesprekken tussen de gemeentelijke en kerkelijke overheid werden einde 

2015 opgestart. De werkgroep vergaderde zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk. 

• Denkoefening aan kerkelijke zijde: 

• Onderscheid tussen de binnenstad en de dorpskernen buiten het 
centrum: op langere termijn (2035 – 2050) zowel in de binnenstad 
als in de zuidelijke dorpskernen telkens één groot en één klein 
gebouw voor de eredienst en kerkelijke gemeenschapsopbouw. 

• Voor alle andere kerken verlangde de kerkelijke groep een redelijke 
termijn waarin de gebouwen als kerk gebruikt blijven tenzij 
plaatselijke parochiegemeenschappen zelf anders oordelen. 

• Denkoefening gemeentebestuur 

Bouwtechnische toestand, eigendomssituatie, het juridische kader, 
erfgoedwaarde van elk kerkgebouw werd in beeld gebracht. 

• Samen gestreefd naar een gedeelde langetermijnvisie



TOEKOMSTVISIE

Onze-Lieve-Vrouw

Tot 1 januari 2018 garandeert de stad Herentals de decretaal verplichte 

tussenkomsten in de exploitatie en de noodzakelijke veiligheids- en 

instandhoudingswerken 

Er is een aanvraag lopende om het huidige gebouw aan de eredienst te 

onttrekken vanaf 1 januari 2018. De eigenaar bekijkt de afbraak van het 

gebouw en de herbestemming van het terrein.



TOEKOMSTVISIE

Sint-Catharina

Het gebouw blijft gezien haar culturele en historische waarde behouden.

Gezien het veelvuldige gebruik door de parochie blijft het kerkgebouw 

behouden voor de eredienst. 



TOEKOMSTVISIE

Sint-Antonius van Padua

De kerk wordt onttrokken aan de eredienst op 1 januari 2030. Tot zolang 
garandeert de stad Herentals de decretaal verplichte financiële tussenkomst en 
in de exploitatie en de noodzakelijke veiligheids- en instandhoudingswerken.

In 2030 komt de Sint-Antonius van Paduakerk terug in het patrimonium van vzw 
Vlaamse Franciscanen en zijn zij verantwoordelijk voor de bestemming van het 
gebouw.



TOEKOMSTVISIE

Sint-Waldetrudis

Het gebouw blijft gezien haar culturele en historische waarde behouden.
Gezien het veelvuldige gebruik door de parochie blijft het kerkgebouw 
behouden voor de eredienst.



TOEKOMSTVISIE

Sint-Jan de Doper

De kerk wordt onttrokken aan de eredienst op 1 januari 2025. Tot zolang 
garandeert de stad Herentals de decretaal verplichte financiële tussenkomsten 
in de exploitatie en de noodzakelijke veiligheids- en instandhoudingswerken.

In 2020 wordt een gesprek gevoerd en afgerond door het stadsbestuur, het 
centraal kerkbestuur, de pastoresploeg en vertegenwoordigers van de 
plaatselijke gemeenschap om te bepalen of, uitgaande van de dan geldende 
noden, een deeltje van het gebouw behouden blijft voor de eredienst. 



TOEKOMSTVISIE

Sint-Bavo

De kerk blijft bewaard voor de eredienst. Gelet op de status van beschermd 
monument wordt een restauratiedossier opgemaakt voor dit kerkgebouw.

In 2020 wordt een gesprek opgestart en afgerond door de stuurgroep 
kerkenplan, zoals ze vandaag is samengesteld, om te bepalen of, uitgaande 
van de dan geldende noden, deze restauratie-investeringen zullen uitgaan van 
een gebruik op langere termijn als kerkgebouw of als gebouw met een andere 
functie. Bij wissels van functie (burgerlijk of kerkelijk) zullen de vrijgekomen 
plaatsen in de werkgroep opgevuld worden door hun plaatsvervangers.



TOEKOMSTVISIE

Onze-Lieve-Vrouw op ‘t Zand

Het gebouw blijft gezien haar culturele en historische waarde behouden.
Gezien het veelvuldige gebruik door de parochie blijft de kapel behouden 
voor de eredienst.



TOEKOMSTVISIE

Sint-Niklaas

Deze kerk blijft bewaard voor de eredienst en de stad zal er de nodige 
investeringen uitvoeren.

In 2020 wordt door de stuurgroep kerkenplan, zoals ze vandaag is 
samengesteld een gesprek opgestart en afgerond om te bepalen of, uitgaande 
van de dan geldende noden, dit gebouw op langere termijn behouden blijft als 
kerkgebouw of als gebouw met een andere functie.
Bij wissels van functie (burgerlijk of kerkelijk) zullen de vrijgekomen plaatsen in 
de werkgroep opgevuld worden door hun plaatsvervangers.



PAUZE

Vragen/opmerkingen in ‘brievenbus’



OPMERKINGEN?

�Mogelijkheid tot het formuleren van opmerkingen tot 20 april 2017

�Contactgevens :

Kerkelijke werkgroep
Gert De Naegel
Kerkstraat 11

2200 Herentals
blacksalmonella@hotmail.com

Burgerlijke werkgroep
College van Burgemeester en schepenen

Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

info@herentals.be


