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KERKFABRIEK

Sint-Jan-Baptist & Sint-Eligius

GESCHIEDENIS VAN DE KERK IN EEN NOTENDOP

De monumentale kerk van Sint-Jan Baptist en Sint-Eligius omvat drie te onderscheiden bouwperiodes.
De vieringtoren (centrale toren), gemetseld in Doornikse breuksteen, dateert uit de Romaanse periode.  De toren werd na de Eerste Wereldoorlog in 
zijn Romaanse vorm hersteld, en kreeg toen een tentvormige spits.
In 1686 worden de nieuwe koren gebouwd in baksteen en witte Balegemse steen.  Enkel aan de zuidzijde blijven hierbij delen metselwerk van het 
Romaanse transept bewaard.
Het schip van de kerk werd volledig nieuw gebouwd in 1828.  Ze verving het te klein geworden (allicht nog) Romaanse kerkschip.  Aanvankelijk 
overdekt onder één hoog zadeldakvolume, werd na beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de kerk verbouwd naar een hallenkerk met drie 
evenwijdige zadeldaken en gewelven.  De classicistische vensteropeningen in rondboogvorm in de langse gevels werden toen ook verbouwd tot 
neogotische spitsboogvormige vensteropeningen met maaswerken en monelen.

RESTAURATIE EN RECONSTRUCTIE VAN DE OUDSTE DELEN VAN DE KERK

In overleg met Onroerend Erfgoed - de Vlaamse overheidsdienst bevoegd voor beschermd erfgoed - hebben Gemeente Anzegem en Kerkfabriek 
Sint Jan de Doper beslist om de oudste delen van de kerk, namelijk de koorpartij en de vieringtoren, identiek te reconstrueren en voor het jongere 
kerkschip een vrijere invulling open te laten, mits behoud van de door de brand gespaarde buitenmuren.

De toren krijgt opnieuw zijn houten vloerconstructies en plankenvloeren als voor de brand.  De torenspits wordt in de tentvorm van de jaren 1920 
herbouwd en terug met leien gedekt.  In de toren zullen de twee kleine luidklokken (Michiels, 1949) kunnen terugkomen op een nieuwe klokkenstoel.   
De grootste en oudste klok (Albertus F. De Cock, 1738) is defitief verloren, en zal museaal op het gemeenteplein worden opgesteld.  Een nieuwe of 
andere bestaande klok  zal het klokgelui dienen aan te vullen.  Zo mogelijk worden ook de beiaard (Michiels, 1938) en het mechanisch torenuurwerk 
(Marvana, 1938) terug werkzaam gerestaureerd met maximaal hergebruik van de uit de brand geredde onderdelen.

In de koren wordt de 17de-eeuwse dakstructuur gereconstrueerd naar detailopmetingen uitgevoerd voor de brand.  Van deze structuren maken ook 
de houten gewelven deel uit, die echter in de loop van de 18de of 19de eeuw achter een gepleisterd gewelf verborgen raakten.  Verder overleg zal 
uitmaken of de houten gewelven heden zichtbaar zullen blijven, of indien zij opnieuw achter een pleisterwerkgewelf weg komen te zitten, 
bijvoorbeeld omwille van het herstel van het vroege 19de-eeuwse interieurbeeld van deze delen van de kerk.

Voor de kleurrijke afwerking van de koren en de viering van kerk is het ontwerp gebaseerd op de geschilderde afwerking van de kerk na het 
voltooien van het nieuwe schip in 1828.  Dit is immers de oudste afwerking die in het vooronderzoek naar historische afwerkingslagen is 
teruggevonden in de 17de eeuwse koren (onderzoek uitgevoerd 2011 door Ornament cvba, Antwerpen).  Ook bleef de aankleding van de viering 
van omstreeks 1830 bewaard, met pilasters en een  koepelgewelf met plafondcasetten, waarvan deze afwerkingslaag de originele afwerking is.  Als 
belangrijk decoratief element in het oudste kerkgedeelte, zal dit pleisterwerkplafond bewaard en gerestaureerd worden.

Twee natuurstenen zijaltaren bleven bij de brand bewaard.  Het gaat om het neogotisch noordelijk zijaltaar van O.L.Vrouw van de Rozenkrans, 
gemaakt naar ontwerp van Jean-Baptiste de Bethune, en het classicistisch zuidelijk altaar van Sint-Jan de Doper.  Als belangrijke getuigen van voor 
de brand, zullen deze altaren worden gerestaureerd.
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W A T  E R A A N  V O O R A F  G I N G

Op 16 oktober 2014 brandde de Sint-Jan-Baptist en Sint-Eligiuskerk in het centrum van Anzegem volle-
dig uit. De kerk dateert deels uit de twaalfde eeuw, maar na de brand is het grootste deel van het gebouw 
en zijn inboedel verloren. Vooral de binnenzijde en de daken van de kerk werden zwaar beschadigd. Het 
overgrote deel van het interieur ging verloren en ook de glasramen zijn vernield. Enkel de sacristie en de 
kostbaarheden die erin stonden bleven gespaard.

Het gemeentebestuur en de kerkfabriek wilden deze jammerlijke situatie ombuigen tot een opportuniteit 
voor de lokale gemeenschap. Hierbij zaten ze echter met volgende ruimtelijke vragen:
• De geloofsgemeenschap heeft nood aan een nieuwe liturgische ruimte, maar is een volledige restauratie  
   in het huidige klimaat nog te verantwoorden?
• Kan de kerk geen oplossing bieden voor de te krap gehuisveste gemeentediensten? Al voor de brand  
   was de gemeente immers op zoek naar een manier om de gemeentediensten maximaal te centraliseren  
   en te herlokaliseren.
• Wat met de publieke ruimte rond de kerk?  Moet de omgeving rond de kerk ook niet meegenomen  
  worden in een studie? Zo kan er opnieuw een aangename en groene dorpskern gecreëerd worden.

Uiteindelijk kwamen het gemeentebestuur en de kerkfabriek tot een gezamenlijke visie en deze goten ze 
in een projectdefinitie.

Jammerlijke situatie 
ombuigen tot een 
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Zone A
In samenspraak met de Dienst Onroerend Erfgoed werd besloten het oudste deel van de kerk (= het koor, 
de sacristie en de toren) te restaureren naar zijn oorspronkelijke staat. Architect Dries Vanhove neemt die 
restauratie op zich. Hij was immers de architect die de voorbije jaren de restauratie van de kerk begeleid-
de en in die hoedanigheid bijzondere expertise verwierf.

Zone B

Zone B1
Voor het schip werd er gekozen voor een ‘multifunctioneel gebruik’* en een ‘gedeeld gebruik’*.

Multifunctioneel gebruik (= een nevenbestemming in de tijd): dit heeft betrekking op een gedeelte van 
de gelijkvloerse oppervlakte van de kerk. Deze ruimte doet dienst als liturgische ruimte, maar kan ook 
worden ingezet als multifunctionele gemeenschapsruimte voor allerhande socio-culturele activiteiten.

Gedeeld gebruik (= een nevenbestemming in de ruimte): in het ander deel van het schip zal er ook 
gedeeld gebruik zijn. Het gemeentebestuur kampt immers met plaatsgebrek. Ruimte in het schip voor 
politieke, ceremoniële en administratieve functies (raadszaal, trouwzaal, onthaal, …) is dus een ideale 
oplossing.

Zone B2
De projectzone buiten de kerk (= ten westen van de kerk, bestaande uit het plein tussen de kerk en het 
gemeentehuis). 

Hoe zone B architecturaal moest worden uitgewerkt was het onderwerp van de ‘Open Oproep’. Voor de 
publieke ruimte rond de kerk werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Anzegem Dorpshart’ opgestart, om zo 
een aangename en groene dorpskern te creëren.

W A T  E R A A N  V O O R A F  G I N G



De Open Oproep is een van de instrumenten die de Vlaamse Bouwmeester aanbiedt bij het zoeken naar 
architecturale kwaliteit voor projecten van de Vlaamse en lokale overheden. De juiste keuze van een ont-
werper is immers van doorslaggevend belang.

In februari 2016 lanceerde de Vlaamse Bouwmeester een Open Oproep tot kandidatuurstelling voor de re-
novatie van de Sint-Jan-Baptist en Sint-Eligiuskerk. Er kwamen 88 geldige kandidaturen binnen. Een se-
lectiecommissie, samengesteld uit een delegatie van het schepencollege, de kerkfabriek, intercommunale 
Leiedal en de Vlaamse bouwmeester, kozen vier ontwerpers uit. Dat deden ze op basis van volgende 
criteria: algemene ontwerpmatige deskundigheid, vakbekwaamheid en relevante ervaring.

Na de onderhandelingsprocedure koos de jury voor het ontwerp van de tijdelijke vereniging: Atelier Tom 
Vanhee en GRAUX & BAEYENS architecten, en Ingenium nv – Util.

Uit de evaluatie van dit ontwerp: “Een vrije lage kostenraming voor wat toch een maximaal bouwpro-
gramma en vloeroppervlakte is. Het ontwerp biedt beduidend meer m2 aan ruimte voor de gemeentelijke 
functies. De invulling is conform de projectdefinitie en het programma kan volledig binnen de kerkmuren 
uitgevoerd worden. Daarnaast is het met dit ontwerp mogelijk om in fases te werken waardoor de continu-
iteit van de werking van de diensten is verzekerd.”

O P E N  O P R O E P



H E T  O N T W E R P

CODE C / 13 

“Kerk als kloppend hart van 
de gemeente, een plek voor 

ontmoeting”

Atelier Tom Vanhee en GRAUX & BAEYENS architecten, en Ingenium nv – Util wilden een plek creëren 
voor de gemeenschap. Een plek waar de burger trots op kan zijn en zich nauw betrokken bij voelt. Een 
plek voor ontmoeting. Ze voorzien een gebouw dat de lokale gemeenschap zich met fierheid eigen kan 
maken door de grote diversiteit en mogelijkheden. 

De ontwerpers slaagden erin een ontwerp te maken waarbij meerdere functies gecombineerd worden: een 
multifunctionele en liturgische ruimte en een plaats voor de gemeentelijke dienstverlening. Ze lieten zich 
inspireren door de symmetrie in de klassieke kerken en kruisgewelven. Zo vormen de diagonalen van de 
overgebleven traveeën, de basis van de ingrepen



G R AU X  &  BA E Y E N S  a r c h i t e c t e n
GBAatelier tom vanhee

CONCEPT: EEN SMALLE BUFFER EN HEXAGOONVORMIGE STRUCTUUR CREËERT MAXIMALE OPENHEID EN 
LICHTTOETREDING.

MISVIERING MET VERPLAATSBAAR ALTAAR EN LEZENAAR. 220 PERSONEN STILLE KAPEL. 66 PERSONEN. DOOPVONT. 50 PERSONEN. CATECHESE. 12 PERSONEN.
TENTOONSTELLING.
TIJDELIJKE OPSTELLING MET VERPLAATSBARE WANDEN.

N

DE LITURGISCHE RUIMTE

In de Sint-Jan de Doper en Sint-Eligiuskerk is het licht 

symbool voor  de viering van het leven. De diagonalen 

vormen er de basis van een hexagoonvormige opening,  

een holte waar het licht in het hart van de ruimte 

binnenvalt. De wanden van de kerk, getekend door de 

brand, zijn uitzonderlijk karaktervol. Die wanden zijn dan 

ook beeldbepalend in het ontwerp. De glasramen van het 

kerkgebouw worden op een hedendaagse manier ingevuld. 

Het nieuwe dak is een abstractie van de oorspronkelijke 

hellende daken van de hallenkerk. Het licht valt mystiek 

binnen door een uitsnijding en vormt tevens een zicht op 

de kerktoren.  

De stille kapel kan dagelijks toegankelijk zijn. Voor de 

doopvieringen kunnen familie en genodigden zich 

scharen rond de verplaatsbare doopvont onder de koepel 

van de toren. Een rondlopend oksaal biedt plaats aan 

het orgel en het koor, en verrijkt de kerk met diverse 

multifunctionele invullingen. De gelovigen kunnen op het 

oksaal plaats nemen bij grotere vieringen. Het kan ook 

extra toeschouwers toelaten een klassiek concert te volgen 

en er kan een tijdelijke en permanente tentoonstelling 

plaatsvinden. Zo wordt de Sint-Jan de Doper en Sint-

Eligiuskerk een hedendaagse liturgische ruimte met 

een sterke identiteit waar plaats is voor bezinning en 

nevenactiviteiten.

DE REPRESENTATIEVE RUIMTES VAN DE GEMEENTE

De diagonalen  vormen in het nieuwe gemeentelijke 

gedeelte de basis voor het vullen van de ruimte met nieuwe 

profane functies. Licht en ruimte worden er  gebracht door 

weg te blijven van de buitenmuren en ramen.

In de ontvangstruimte vindt de bezoeker een onthaal 

die doorverwijst naar de juiste dienst. De karaktervolle 

getekende muren vormen een in het oog springend kader. 

Door het terugtrekken van de wanden waaiert het licht tot 

in de ontvangstruimte. Hier zijn zitplekken om te wachten 

LANGSE DOORSNEDE 
SCHAAL 1/100

De Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk maakt al sinds 

mensenheugenis deel uit van Anzegem en zal na de 

verbouwing nog voor de komende decennia het kloppend 

hart blijven van de gemeente. Zowel de Kerk als het 

gemeentebestuur wensen een plek te creëren voor de 

gemeenschap. Een plek waar de burger trots op kan zijn en 

zich nauw bij betrokken voelt. Een plek voor ontmoeting. 

We voorzien een gebouw dat de lokale gemeenschap zich 

met fierheid eigen kan maken door de grote diversiteit en 

opportuniteiten van het programma. 

Een nieuwe publiek plein in het centrum van Anzegem 

vormt de toegang tot de kerk. We kiezen er bewust voor 

het plein maximaal open te laten en zo een vrij gebruik 

voor de bewoners van Anzegem mogelijk te maken. 

De Maria-grot wordt behouden en geïntegreerd in het 

nieuwe ontwerp. Het stedelijke plein loopt door onder 

een luifel die de huidige gemeentediensten verbindt met 

het nieuwe profane deel. Onder deze luifel nodigt een 

subtiele inkom uit om in de inkomhal van de gemeente te 

bezoeken. 

Een smalle geluidsisolerende bufferzone scheidt kerk en 

gemeentediensten. De dienstenzone biedt plaats aan 

trappen en een goederenlift, bergingen en keukens. Er 

komt een nieuwe hoofdtoegang in de noordzijde van de 

kerk. 

Geïnspireerd door symmetrie in de klassieke kerken en 

kruisgewelven vormen de diagonalen van de overgebleven 

traveeën de basis van de ingrepen. 

VISIE OP DE BUITENAANLEG.
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DWARSE DOORSNEDE 
SCHAAL 1/100

DE LITURGISCHE RUIMTE MET RONDLOPEND OKSAAL EN BETONSTRUCTUUR. 

A B C

VISIE: SCHEIDING LITURGISCH EN PROFAAN EN VERBINDEN VAN HET FRONTOFFICE EN BACKOFFICE. 

met mogelijkheden om te werken en in te pluggen op 

het netwerk. Ook is er een kinderhoek en flyerstand. De 

ontvangstruimte kan verhuurd worden aan verenigingen 

of festiviteiten (recepties , lezingen, bijeenkomsten,…). 

Een sculpturale trap leidt naar de trouwzaal en raadszaal 

op de eerste verdieping. Het aangrenzende dak van de 

luifel biedt een terras aan de feestvierende en gehuwden 

of aan de leden van de gemeenteraad. Na het huwen kan er 

bij mooi weer een glas gedronken worden. Ook de trouw- 

en raadszaal kan verhuurd worden aan de bewoners van 

Anzegem en omstreken.

De tweede en derde verdieping huisvest een hedendaagse 

kantoorruimte: een opdeelbare grote vergaderzaal, een 

landschapskantoor, een copycorner, een keuken, een 

eethoek, een telefoonhoek, een bergruimte en al dan 

niet afzonderlijke burelen op de derde verdieping. Het 

afsnijden van het dak zorgt voor de nodige verlichting. 

Een buitenterras geeft een fenomenaal zicht op het 

omringende feeërieke landschap. 
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ook beeldbepalend in het ontwerp. De glasramen van het 

kerkgebouw worden op een hedendaagse manier ingevuld. 

Het nieuwe dak is een abstractie van de oorspronkelijke 

hellende daken van de hallenkerk. Het licht valt mystiek 

binnen door een uitsnijding en vormt tevens een zicht op 

de kerktoren.  

De stille kapel kan dagelijks toegankelijk zijn. Voor de 

doopvieringen kunnen familie en genodigden zich 

scharen rond de verplaatsbare doopvont onder de koepel 

van de toren. Een rondlopend oksaal biedt plaats aan 

het orgel en het koor, en verrijkt de kerk met diverse 

multifunctionele invullingen. De gelovigen kunnen op het 

oksaal plaats nemen bij grotere vieringen. Het kan ook 

extra toeschouwers toelaten een klassiek concert te volgen 

en er kan een tijdelijke en permanente tentoonstelling 

plaatsvinden. Zo wordt de Sint-Jan de Doper en Sint-

Eligiuskerk een hedendaagse liturgische ruimte met 

een sterke identiteit waar plaats is voor bezinning en 

nevenactiviteiten.

DE REPRESENTATIEVE RUIMTES VAN DE GEMEENTE

De diagonalen  vormen in het nieuwe gemeentelijke 

gedeelte de basis voor het vullen van de ruimte met nieuwe 

profane functies. Licht en ruimte worden er  gebracht door 

weg te blijven van de buitenmuren en ramen.

In de ontvangstruimte vindt de bezoeker een onthaal 

die doorverwijst naar de juiste dienst. De karaktervolle 

getekende muren vormen een in het oog springend kader. 

Door het terugtrekken van de wanden waaiert het licht tot 

in de ontvangstruimte. Hier zijn zitplekken om te wachten 

LANGSE DOORSNEDE 
SCHAAL 1/100

De Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk maakt al sinds 

mensenheugenis deel uit van Anzegem en zal na de 

verbouwing nog voor de komende decennia het kloppend 

hart blijven van de gemeente. Zowel de Kerk als het 

gemeentebestuur wensen een plek te creëren voor de 

gemeenschap. Een plek waar de burger trots op kan zijn en 

zich nauw bij betrokken voelt. Een plek voor ontmoeting. 

We voorzien een gebouw dat de lokale gemeenschap zich 

met fierheid eigen kan maken door de grote diversiteit en 

opportuniteiten van het programma. 

Een nieuwe publiek plein in het centrum van Anzegem 

vormt de toegang tot de kerk. We kiezen er bewust voor 

het plein maximaal open te laten en zo een vrij gebruik 

voor de bewoners van Anzegem mogelijk te maken. 

De Maria-grot wordt behouden en geïntegreerd in het 

nieuwe ontwerp. Het stedelijke plein loopt door onder 

een luifel die de huidige gemeentediensten verbindt met 

het nieuwe profane deel. Onder deze luifel nodigt een 

subtiele inkom uit om in de inkomhal van de gemeente te 

bezoeken. 

Een smalle geluidsisolerende bufferzone scheidt kerk en 

gemeentediensten. De dienstenzone biedt plaats aan 

trappen en een goederenlift, bergingen en keukens. Er 

komt een nieuwe hoofdtoegang in de noordzijde van de 

kerk. 

Geïnspireerd door symmetrie in de klassieke kerken en 

kruisgewelven vormen de diagonalen van de overgebleven 

traveeën de basis van de ingrepen. 

VISIE OP DE BUITENAANLEG.
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DE LITURGISCHE RUIMTE MET RONDLOPEND OKSAAL EN BETONSTRUCTUUR. 

A B C

VISIE: SCHEIDING LITURGISCH EN PROFAAN EN VERBINDEN VAN HET FRONTOFFICE EN BACKOFFICE. 

met mogelijkheden om te werken en in te pluggen op 

het netwerk. Ook is er een kinderhoek en flyerstand. De 

ontvangstruimte kan verhuurd worden aan verenigingen 

of festiviteiten (recepties , lezingen, bijeenkomsten,…). 

Een sculpturale trap leidt naar de trouwzaal en raadszaal 

op de eerste verdieping. Het aangrenzende dak van de 

luifel biedt een terras aan de feestvierende en gehuwden 

of aan de leden van de gemeenteraad. Na het huwen kan er 

bij mooi weer een glas gedronken worden. Ook de trouw- 

en raadszaal kan verhuurd worden aan de bewoners van 

Anzegem en omstreken.

De tweede en derde verdieping huisvest een hedendaagse 

kantoorruimte: een opdeelbare grote vergaderzaal, een 

landschapskantoor, een copycorner, een keuken, een 

eethoek, een telefoonhoek, een bergruimte en al dan 

niet afzonderlijke burelen op de derde verdieping. Het 

afsnijden van het dak zorgt voor de nodige verlichting. 

Een buitenterras geeft een fenomenaal zicht op het 

omringende feeërieke landschap. 

G R AU X  &  BA E Y E N S  a r c h i t e c t e n
GBAatelier tom vanhee

CONCEPT: EEN SMALLE BUFFER EN HEXAGOONVORMIGE STRUCTUUR CREËERT MAXIMALE OPENHEID EN 
LICHTTOETREDING.

MISVIERING MET VERPLAATSBAAR ALTAAR EN LEZENAAR. 220 PERSONEN STILLE KAPEL. 66 PERSONEN. DOOPVONT. 50 PERSONEN. CATECHESE. 12 PERSONEN.
TENTOONSTELLING.
TIJDELIJKE OPSTELLING MET VERPLAATSBARE WANDEN.
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GEDEELD GEBRUIK RAADZAAL. RECEPTIE 200 PERSONEN.

Regenwater wordt opgevangen en gerecupureerd.
Plat dak werkt als een isolerend en bufferdend
groendak

REGENWATER WORDT GERECUPEREERD. PLAT DAK IS 
EEN GROENDAK.
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zuidgerichte zonnepanelen voorzien voeding voor
lucht-water warmtepomp. Trillingen warmtepomp
worden geneutraliseerd door betonwand

betonwand

ZONNEPANELEN VOORZIEN VOEDING VOOR 
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STERK GEÏSOLEERDE BINNENRUIMTE VAN DE NIEUWE 
REPRESENTATIEVE RUIMTES.
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mensenheugenis deel uit van Anzegem en zal na de 

verbouwing nog voor de komende decennia het kloppend 

hart blijven van de gemeente. Zowel de Kerk als het 

gemeentebestuur wensen een plek te creëren voor de 

gemeenschap. Een plek waar de burger trots op kan zijn en 

zich nauw bij betrokken voelt. Een plek voor ontmoeting. 

We voorzien een gebouw dat de lokale gemeenschap zich 

met fierheid eigen kan maken door de grote diversiteit en 

opportuniteiten van het programma. 

Een nieuwe publiek plein in het centrum van Anzegem 

vormt de toegang tot de kerk. We kiezen er bewust voor 

het plein maximaal open te laten en zo een vrij gebruik 

voor de bewoners van Anzegem mogelijk te maken. 

De Maria-grot wordt behouden en geïntegreerd in het 

nieuwe ontwerp. Het stedelijke plein loopt door onder 

een luifel die de huidige gemeentediensten verbindt met 

het nieuwe profane deel. Onder deze luifel nodigt een 

subtiele inkom uit om in de inkomhal van de gemeente te 

bezoeken. 

Een smalle geluidsisolerende bufferzone scheidt kerk en 

gemeentediensten. De dienstenzone biedt plaats aan 

trappen en een goederenlift, bergingen en keukens. Er 

komt een nieuwe hoofdtoegang in de noordzijde van de 

kerk. 

Geïnspireerd door symmetrie in de klassieke kerken en 

kruisgewelven vormen de diagonalen van de overgebleven 

traveeën de basis van de ingrepen. 

VISIE OP DE BUITENAANLEG.
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DE LITURGISCHE RUIMTE MET RONDLOPEND OKSAAL EN BETONSTRUCTUUR. 

A B C

VISIE: SCHEIDING LITURGISCH EN PROFAAN EN VERBINDEN VAN HET FRONTOFFICE EN BACKOFFICE. 

met mogelijkheden om te werken en in te pluggen op 

het netwerk. Ook is er een kinderhoek en flyerstand. De 

ontvangstruimte kan verhuurd worden aan verenigingen 

of festiviteiten (recepties , lezingen, bijeenkomsten,…). 

Een sculpturale trap leidt naar de trouwzaal en raadszaal 

op de eerste verdieping. Het aangrenzende dak van de 

luifel biedt een terras aan de feestvierende en gehuwden 

of aan de leden van de gemeenteraad. Na het huwen kan er 

bij mooi weer een glas gedronken worden. Ook de trouw- 

en raadszaal kan verhuurd worden aan de bewoners van 

Anzegem en omstreken.

De tweede en derde verdieping huisvest een hedendaagse 

kantoorruimte: een opdeelbare grote vergaderzaal, een 

landschapskantoor, een copycorner, een keuken, een 

eethoek, een telefoonhoek, een bergruimte en al dan 

niet afzonderlijke burelen op de derde verdieping. Het 

afsnijden van het dak zorgt voor de nodige verlichting. 

Een buitenterras geeft een fenomenaal zicht op het 

omringende feeërieke landschap. 

H E T  O N T W E R P :  D E  L I T U R G I S C H E  R U I M T E

“Door de uitsnijding in het 
dak valt het licht mystiek 

naar binnen.”

In de kerk is het licht symbool voor de viering van het leven. De diagonalen vormen er de basis van een 
hexagoonvormige opening, een holte waar het licht in het hart van de ruimte binnenvalt. De wanden van 
de kerk, getekend door de brand, zijn uitzonderlijk karaktervol en dus ook beeldbepalend voor het ont-
werp. 

De glasramen van het kerkgebouw worden op een hedendaagse manier ingevuld en het nieuwe dak is 
een abstractie van de oorspronkelijke hellende daken. Door de uitsnijding in het dak valt het licht mystiek 
binnen en heb je meteen een zicht op de kerktoren.

Een rondlopend oksaal biedt plaats aan het orgel en het koor, maar daarnaast kan men daar ook zitten 
bij grotere vieringen of concerten en kan er bijvoorbeeld een tentoonstelling op plaatsvinden. Zo wordt 
de kerk een hedendaagse liturgische ruimte met een sterke identiteit waar er plaats is voor bezinning en 
nevenactiviteiten.

de liturgische ruimte met rondlopend oksaal
en betonstructuur
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CONCEPT: EEN SMALLE BUFFER EN HEXAGOONVORMIGE STRUCTUUR CREËERT MAXIMALE OPENHEID EN 
LICHTTOETREDING.

MISVIERING MET VERPLAATSBAAR ALTAAR EN LEZENAAR. 220 PERSONEN STILLE KAPEL. 66 PERSONEN. DOOPVONT. 50 PERSONEN. CATECHESE. 12 PERSONEN.
TENTOONSTELLING.
TIJDELIJKE OPSTELLING MET VERPLAATSBARE WANDEN.

N

DE LITURGISCHE RUIMTE

In de Sint-Jan de Doper en Sint-Eligiuskerk is het licht 

symbool voor  de viering van het leven. De diagonalen 

vormen er de basis van een hexagoonvormige opening,  

een holte waar het licht in het hart van de ruimte 

binnenvalt. De wanden van de kerk, getekend door de 

brand, zijn uitzonderlijk karaktervol. Die wanden zijn dan 

ook beeldbepalend in het ontwerp. De glasramen van het 

kerkgebouw worden op een hedendaagse manier ingevuld. 

Het nieuwe dak is een abstractie van de oorspronkelijke 

hellende daken van de hallenkerk. Het licht valt mystiek 

binnen door een uitsnijding en vormt tevens een zicht op 

de kerktoren.  

De stille kapel kan dagelijks toegankelijk zijn. Voor de 

doopvieringen kunnen familie en genodigden zich 

scharen rond de verplaatsbare doopvont onder de koepel 

van de toren. Een rondlopend oksaal biedt plaats aan 

het orgel en het koor, en verrijkt de kerk met diverse 

multifunctionele invullingen. De gelovigen kunnen op het 

oksaal plaats nemen bij grotere vieringen. Het kan ook 

extra toeschouwers toelaten een klassiek concert te volgen 

en er kan een tijdelijke en permanente tentoonstelling 

plaatsvinden. Zo wordt de Sint-Jan de Doper en Sint-

Eligiuskerk een hedendaagse liturgische ruimte met 

een sterke identiteit waar plaats is voor bezinning en 

nevenactiviteiten.

DE REPRESENTATIEVE RUIMTES VAN DE GEMEENTE

De diagonalen  vormen in het nieuwe gemeentelijke 

gedeelte de basis voor het vullen van de ruimte met nieuwe 

profane functies. Licht en ruimte worden er  gebracht door 

weg te blijven van de buitenmuren en ramen.

In de ontvangstruimte vindt de bezoeker een onthaal 

die doorverwijst naar de juiste dienst. De karaktervolle 

getekende muren vormen een in het oog springend kader. 

Door het terugtrekken van de wanden waaiert het licht tot 

in de ontvangstruimte. Hier zijn zitplekken om te wachten 
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De Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk maakt al sinds 

mensenheugenis deel uit van Anzegem en zal na de 

verbouwing nog voor de komende decennia het kloppend 

hart blijven van de gemeente. Zowel de Kerk als het 

gemeentebestuur wensen een plek te creëren voor de 

gemeenschap. Een plek waar de burger trots op kan zijn en 

zich nauw bij betrokken voelt. Een plek voor ontmoeting. 

We voorzien een gebouw dat de lokale gemeenschap zich 

met fierheid eigen kan maken door de grote diversiteit en 

opportuniteiten van het programma. 

Een nieuwe publiek plein in het centrum van Anzegem 

vormt de toegang tot de kerk. We kiezen er bewust voor 

het plein maximaal open te laten en zo een vrij gebruik 

voor de bewoners van Anzegem mogelijk te maken. 

De Maria-grot wordt behouden en geïntegreerd in het 

nieuwe ontwerp. Het stedelijke plein loopt door onder 

een luifel die de huidige gemeentediensten verbindt met 

het nieuwe profane deel. Onder deze luifel nodigt een 

subtiele inkom uit om in de inkomhal van de gemeente te 

bezoeken. 

Een smalle geluidsisolerende bufferzone scheidt kerk en 

gemeentediensten. De dienstenzone biedt plaats aan 

trappen en een goederenlift, bergingen en keukens. Er 

komt een nieuwe hoofdtoegang in de noordzijde van de 

kerk. 

Geïnspireerd door symmetrie in de klassieke kerken en 

kruisgewelven vormen de diagonalen van de overgebleven 

traveeën de basis van de ingrepen. 

VISIE OP DE BUITENAANLEG.
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met mogelijkheden om te werken en in te pluggen op 

het netwerk. Ook is er een kinderhoek en flyerstand. De 

ontvangstruimte kan verhuurd worden aan verenigingen 

of festiviteiten (recepties , lezingen, bijeenkomsten,…). 

Een sculpturale trap leidt naar de trouwzaal en raadszaal 

op de eerste verdieping. Het aangrenzende dak van de 

luifel biedt een terras aan de feestvierende en gehuwden 

of aan de leden van de gemeenteraad. Na het huwen kan er 

bij mooi weer een glas gedronken worden. Ook de trouw- 

en raadszaal kan verhuurd worden aan de bewoners van 

Anzegem en omstreken.

De tweede en derde verdieping huisvest een hedendaagse 

kantoorruimte: een opdeelbare grote vergaderzaal, een 

landschapskantoor, een copycorner, een keuken, een 

eethoek, een telefoonhoek, een bergruimte en al dan 

niet afzonderlijke burelen op de derde verdieping. Het 

afsnijden van het dak zorgt voor de nodige verlichting. 

Een buitenterras geeft een fenomenaal zicht op het 

omringende feeërieke landschap. 
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komt een nieuwe hoofdtoegang in de noordzijde van de 

kerk. 

Geïnspireerd door symmetrie in de klassieke kerken en 

kruisgewelven vormen de diagonalen van de overgebleven 

traveeën de basis van de ingrepen. 
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VISIE: SCHEIDING LITURGISCH EN PROFAAN EN VERBINDEN VAN HET FRONTOFFICE EN BACKOFFICE. 

met mogelijkheden om te werken en in te pluggen op 

het netwerk. Ook is er een kinderhoek en flyerstand. De 

ontvangstruimte kan verhuurd worden aan verenigingen 

of festiviteiten (recepties , lezingen, bijeenkomsten,…). 

Een sculpturale trap leidt naar de trouwzaal en raadszaal 

op de eerste verdieping. Het aangrenzende dak van de 

luifel biedt een terras aan de feestvierende en gehuwden 

of aan de leden van de gemeenteraad. Na het huwen kan er 

bij mooi weer een glas gedronken worden. Ook de trouw- 

en raadszaal kan verhuurd worden aan de bewoners van 

Anzegem en omstreken.

De tweede en derde verdieping huisvest een hedendaagse 

kantoorruimte: een opdeelbare grote vergaderzaal, een 

landschapskantoor, een copycorner, een keuken, een 

eethoek, een telefoonhoek, een bergruimte en al dan 

niet afzonderlijke burelen op de derde verdieping. Het 

afsnijden van het dak zorgt voor de nodige verlichting. 

Een buitenterras geeft een fenomenaal zicht op het 

omringende feeërieke landschap. 



H E T  O N T W E R P :  D E  L I T U R G I S C H E  R U I M T E  -  O U D S T E  D E L E N  V A N  D E  K E R K

“Het pleisterwerkplafond 
zal gerestaureerd worden.”





zicht op de zuidgevel zicht op de oostgevel zicht op de noordgevel

dwarsdoorsnede - toren grondplan gelijkvloers

KERKFABRIEK

Sint-Jan-Baptist & Sint-Eligius

GESCHIEDENIS VAN DE KERK IN EEN NOTENDOP

De monumentale kerk van Sint-Jan Baptist en Sint-Eligius omvat drie te onderscheiden bouwperiodes.
De vieringtoren (centrale toren), gemetseld in Doornikse breuksteen, dateert uit de Romaanse periode.  De toren werd na de Eerste Wereldoorlog in 
zijn Romaanse vorm hersteld, en kreeg toen een tentvormige spits.
In 1686 worden de nieuwe koren gebouwd in baksteen en witte Balegemse steen.  Enkel aan de zuidzijde blijven hierbij delen metselwerk van het 
Romaanse transept bewaard.
Het schip van de kerk werd volledig nieuw gebouwd in 1828.  Ze verving het te klein geworden (allicht nog) Romaanse kerkschip.  Aanvankelijk 
overdekt onder één hoog zadeldakvolume, werd na beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de kerk verbouwd naar een hallenkerk met drie 
evenwijdige zadeldaken en gewelven.  De classicistische vensteropeningen in rondboogvorm in de langse gevels werden toen ook verbouwd tot 
neogotische spitsboogvormige vensteropeningen met maaswerken en monelen.

RESTAURATIE EN RECONSTRUCTIE VAN DE OUDSTE DELEN VAN DE KERK

In overleg met Onroerend Erfgoed - de Vlaamse overheidsdienst bevoegd voor beschermd erfgoed - hebben Gemeente Anzegem en Kerkfabriek 
Sint Jan de Doper beslist om de oudste delen van de kerk, namelijk de koorpartij en de vieringtoren, identiek te reconstrueren en voor het jongere 
kerkschip een vrijere invulling open te laten, mits behoud van de door de brand gespaarde buitenmuren.

De toren krijgt opnieuw zijn houten vloerconstructies en plankenvloeren als voor de brand.  De torenspits wordt in de tentvorm van de jaren 1920 
herbouwd en terug met leien gedekt.  In de toren zullen de twee kleine luidklokken (Michiels, 1949) kunnen terugkomen op een nieuwe klokkenstoel.   
De grootste en oudste klok (Albertus F. De Cock, 1738) is defitief verloren, en zal museaal op het gemeenteplein worden opgesteld.  Een nieuwe of 
andere bestaande klok  zal het klokgelui dienen aan te vullen.  Zo mogelijk worden ook de beiaard (Michiels, 1938) en het mechanisch torenuurwerk 
(Marvana, 1938) terug werkzaam gerestaureerd met maximaal hergebruik van de uit de brand geredde onderdelen.

In de koren wordt de 17de-eeuwse dakstructuur gereconstrueerd naar detailopmetingen uitgevoerd voor de brand.  Van deze structuren maken ook 
de houten gewelven deel uit, die echter in de loop van de 18de of 19de eeuw achter een gepleisterd gewelf verborgen raakten.  Verder overleg zal 
uitmaken of de houten gewelven heden zichtbaar zullen blijven, of indien zij opnieuw achter een pleisterwerkgewelf weg komen te zitten, 
bijvoorbeeld omwille van het herstel van het vroege 19de-eeuwse interieurbeeld van deze delen van de kerk.

Voor de kleurrijke afwerking van de koren en de viering van kerk is het ontwerp gebaseerd op de geschilderde afwerking van de kerk na het 
voltooien van het nieuwe schip in 1828.  Dit is immers de oudste afwerking die in het vooronderzoek naar historische afwerkingslagen is 
teruggevonden in de 17de eeuwse koren (onderzoek uitgevoerd 2011 door Ornament cvba, Antwerpen).  Ook bleef de aankleding van de viering 
van omstreeks 1830 bewaard, met pilasters en een  koepelgewelf met plafondcasetten, waarvan deze afwerkingslaag de originele afwerking is.  Als 
belangrijk decoratief element in het oudste kerkgedeelte, zal dit pleisterwerkplafond bewaard en gerestaureerd worden.

Twee natuurstenen zijaltaren bleven bij de brand bewaard.  Het gaat om het neogotisch noordelijk zijaltaar van O.L.Vrouw van de Rozenkrans, 
gemaakt naar ontwerp van Jean-Baptiste de Bethune, en het classicistisch zuidelijk altaar van Sint-Jan de Doper.  Als belangrijke getuigen van voor 
de brand, zullen deze altaren worden gerestaureerd.

postkaarten: publicaties Philippe Despriet, Frans Speleers / provinciale bibliotheek West-Vlaanderen
foto's: 1943 en 1970: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

1910 - KIK 19111910 1918 1943 - KIK 1943 - KIK

1970 - KIK1970 - KIK1943 - KIK 1970 - KIK1943 - KIK1930

Restauratie en reconstructie van de oudste delen van de kerk (door Dries Vanhove)

De toren krijgt opnieuw zijn houten vloerconstructies en plankenvloeren als voor de brand. De torenspits 
wordt in de tentvorm van de jaren 1920 herbouwd en terug met leien gedekt. In de toren komen de twee 
kleine luidklokken terug, maar de grootste en oudste klok is definitief verloren. De kerkfabriek heeft voor 
deze klok al een andere klok gevonden.

De beiaard en het mechanisch torenuurwerk zal men ook proberen te restaureren, met maximaal herge-
bruik van de uit de brand geredde onderdelen. In de koren wordt de 17de eeuwse dakstructuur gerecon-
strueerd naar detailopmetingen van voor de brand.

Voor de kleurrijke afwerking van de koren en de viering van kerk is het ontwerp gebaseerd op de geschil-
derde afwerking van de kerk na het voltooien van het nieuwe schip in 1828. 

Als belangrijk decoratief element in het oudste kerkgedeelte, zal het pleisterwerkplafond bewaard en ge-
restaureerd worden. De twee natuurstenen zijaltaren bleven bij de brand bewaard. Als belangrijke getui-
gen van voor de brand, zullen deze altaren worden gerestaureerd.
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Benutten van thermische capaciteit
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SCHEMA VAN DE VERWARMDE ZONES.

G R AU X  &  BA E Y E N S  a r c h i t e c t e n
GBAatelier tom vanhee

De diagonalen vormen hier ook de basis voor het vullen van de ruimte. Licht en ruimte worden gecreëerd 
door weg te blijven van de buitenmuren en de ramen. Opnieuw behouden ze de karaktervolle getekende 
muren.

In de ontvangstruimte is er een onthaal, zitplekken om te wachten, spreekruimtes, … Een sculpturale trap 
leidt naar de trouwzaal en raadszaal op de eerste verdieping. Op de tweede en derde verdieping werd er 
dan kantoorruimte gecreëerd, een opdeelbare grote vergaderzaal, keuken, eet- en telefoonhoek, berg-
ruimte, … Het afsnijden van het dak zorgt ook daar voor de nodige verlichting. Een buitenterras geeft een 
fenomenaal zicht op het omringende feeërieke landschap.

“De karaktervolle muren 
worden behouden.”
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toegang naar kantoorruimte met terras het terras



EEN SCULPTURALE TRAP IN HET ATRIUM LEIDT NAAR DE TROUWZAAL EN KANTOORRUIMTE.een sculpturale trap in hat atrium leidt naar de trouwzaal en de kantoorruimte
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DE INKOMZONE VAN DE GEMEENTE MET ONTVANGSTBALIE, WACHTRUIMTE EN FLEXIBELE WERKPLEKKEN.

DE TROUWZAAL.LICHT EN RUIMTELIJKHEID OP HET GELIJKVLOERS DANKZIJ VIDES.

ZICHT OP DE OVERDEKTE VERBINDING. ZICHT OP DE OVERDEKTE VERBINDING. 

BUURTFEEST.AFSPREEKPUNT FIETSERS.OVERDEKTE VERBINDING TUSSEN FRONT- EN BACKOFFICE. OPENLUCHT THEATER. GIRO/SCOUTS.

ZICHT OP HET DORPSPLEIN. 

G R AU X  &  BA E Y E N S  a r c h i t e c t e n
GBAatelier tom vanhee

inkom met balie en wacht- en werkruimte

licht en ruimtelijkheid op het gelijkvloers dankzij vides              de trouwzaal
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DE TROUWZAAL.LICHT EN RUIMTELIJKHEID OP HET GELIJKVLOERS DANKZIJ VIDES.

ZICHT OP DE OVERDEKTE VERBINDING. ZICHT OP DE OVERDEKTE VERBINDING. 

BUURTFEEST.AFSPREEKPUNT FIETSERS.OVERDEKTE VERBINDING TUSSEN FRONT- EN BACKOFFICE. OPENLUCHT THEATER. GIRO/SCOUTS.

ZICHT OP HET DORPSPLEIN. 

G R AU X  &  BA E Y E N S  a r c h i t e c t e n
GBAatelier tom vanhee

“Een luifel nodigt uit en 
verbindt beide gebouwen

Wat in het oog springt is de luifel, opnieuw in de vorm van een hexagoon, die het huidige gemeentehuis 
met de nieuwe ruimte voor de gemeentelijke diensten verbindt. Vanuit de nieuwe trouwzaal zal je toegang 
hebben tot het dak van deze luifel en daar kunnen er dus recepties plaatsvinden. 

De ontwerpers kiezen er ook bewust voor om het plein voor en naast de kerk maximaal open te laten om 
zo een vrij gebruik voor de inwoners mogelijk te maken. De Maria-grot wordt behouden en geïntegreerd in 
het nieuwe ontwerp. 
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CONCEPT: EEN SMALLE BUFFER EN HEXAGOONVORMIGE STRUCTUUR CREËERT MAXIMALE OPENHEID EN 
LICHTTOETREDING.

MISVIERING MET VERPLAATSBAAR ALTAAR EN LEZENAAR. 220 PERSONEN STILLE KAPEL. 66 PERSONEN. DOOPVONT. 50 PERSONEN. CATECHESE. 12 PERSONEN.
TENTOONSTELLING.
TIJDELIJKE OPSTELLING MET VERPLAATSBARE WANDEN.

N

DE LITURGISCHE RUIMTE

In de Sint-Jan de Doper en Sint-Eligiuskerk is het licht 

symbool voor  de viering van het leven. De diagonalen 

vormen er de basis van een hexagoonvormige opening,  

een holte waar het licht in het hart van de ruimte 

binnenvalt. De wanden van de kerk, getekend door de 

brand, zijn uitzonderlijk karaktervol. Die wanden zijn dan 

ook beeldbepalend in het ontwerp. De glasramen van het 

kerkgebouw worden op een hedendaagse manier ingevuld. 

Het nieuwe dak is een abstractie van de oorspronkelijke 

hellende daken van de hallenkerk. Het licht valt mystiek 

binnen door een uitsnijding en vormt tevens een zicht op 

de kerktoren.  

De stille kapel kan dagelijks toegankelijk zijn. Voor de 

doopvieringen kunnen familie en genodigden zich 

scharen rond de verplaatsbare doopvont onder de koepel 

van de toren. Een rondlopend oksaal biedt plaats aan 

het orgel en het koor, en verrijkt de kerk met diverse 

multifunctionele invullingen. De gelovigen kunnen op het 

oksaal plaats nemen bij grotere vieringen. Het kan ook 

extra toeschouwers toelaten een klassiek concert te volgen 

en er kan een tijdelijke en permanente tentoonstelling 

plaatsvinden. Zo wordt de Sint-Jan de Doper en Sint-

Eligiuskerk een hedendaagse liturgische ruimte met 

een sterke identiteit waar plaats is voor bezinning en 

nevenactiviteiten.

DE REPRESENTATIEVE RUIMTES VAN DE GEMEENTE

De diagonalen  vormen in het nieuwe gemeentelijke 

gedeelte de basis voor het vullen van de ruimte met nieuwe 

profane functies. Licht en ruimte worden er  gebracht door 

weg te blijven van de buitenmuren en ramen.

In de ontvangstruimte vindt de bezoeker een onthaal 

die doorverwijst naar de juiste dienst. De karaktervolle 

getekende muren vormen een in het oog springend kader. 

Door het terugtrekken van de wanden waaiert het licht tot 

in de ontvangstruimte. Hier zijn zitplekken om te wachten 

LANGSE DOORSNEDE 
SCHAAL 1/100

De Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk maakt al sinds 

mensenheugenis deel uit van Anzegem en zal na de 

verbouwing nog voor de komende decennia het kloppend 

hart blijven van de gemeente. Zowel de Kerk als het 

gemeentebestuur wensen een plek te creëren voor de 

gemeenschap. Een plek waar de burger trots op kan zijn en 

zich nauw bij betrokken voelt. Een plek voor ontmoeting. 

We voorzien een gebouw dat de lokale gemeenschap zich 

met fierheid eigen kan maken door de grote diversiteit en 

opportuniteiten van het programma. 

Een nieuwe publiek plein in het centrum van Anzegem 

vormt de toegang tot de kerk. We kiezen er bewust voor 

het plein maximaal open te laten en zo een vrij gebruik 

voor de bewoners van Anzegem mogelijk te maken. 

De Maria-grot wordt behouden en geïntegreerd in het 

nieuwe ontwerp. Het stedelijke plein loopt door onder 

een luifel die de huidige gemeentediensten verbindt met 

het nieuwe profane deel. Onder deze luifel nodigt een 

subtiele inkom uit om in de inkomhal van de gemeente te 

bezoeken. 

Een smalle geluidsisolerende bufferzone scheidt kerk en 

gemeentediensten. De dienstenzone biedt plaats aan 

trappen en een goederenlift, bergingen en keukens. Er 

komt een nieuwe hoofdtoegang in de noordzijde van de 

kerk. 

Geïnspireerd door symmetrie in de klassieke kerken en 

kruisgewelven vormen de diagonalen van de overgebleven 

traveeën de basis van de ingrepen. 

VISIE OP DE BUITENAANLEG.
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DE LITURGISCHE RUIMTE MET RONDLOPEND OKSAAL EN BETONSTRUCTUUR. 

A B C

VISIE: SCHEIDING LITURGISCH EN PROFAAN EN VERBINDEN VAN HET FRONTOFFICE EN BACKOFFICE. 

met mogelijkheden om te werken en in te pluggen op 

het netwerk. Ook is er een kinderhoek en flyerstand. De 

ontvangstruimte kan verhuurd worden aan verenigingen 

of festiviteiten (recepties , lezingen, bijeenkomsten,…). 

Een sculpturale trap leidt naar de trouwzaal en raadszaal 

op de eerste verdieping. Het aangrenzende dak van de 

luifel biedt een terras aan de feestvierende en gehuwden 

of aan de leden van de gemeenteraad. Na het huwen kan er 

bij mooi weer een glas gedronken worden. Ook de trouw- 

en raadszaal kan verhuurd worden aan de bewoners van 

Anzegem en omstreken.

De tweede en derde verdieping huisvest een hedendaagse 

kantoorruimte: een opdeelbare grote vergaderzaal, een 

landschapskantoor, een copycorner, een keuken, een 

eethoek, een telefoonhoek, een bergruimte en al dan 

niet afzonderlijke burelen op de derde verdieping. Het 

afsnijden van het dak zorgt voor de nodige verlichting. 

Een buitenterras geeft een fenomenaal zicht op het 

omringende feeërieke landschap. 



T I M I N G  E N  B U D G E T

De heropbouw zal vermoedelijk in juni 2018 starten. De werken zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen.

Het beschikbare verzekeringsbedag voor de heropbouw bedraagt 8.613.507 euro.

*Definities

restauratie: het herstellen van een gebouw in zijn oorspronkelijke staat, waarbij zeer veel aandacht gaat 
naar de originele materialen, bouwwijzen en inrichting

Renovatie: het grondig opknappen van een gebouw, waarbij gewerkt wordt in de geest van het originele 
gebouw, maar waarbij aanpassingen, omwillen van praktische en regelgeving-technische zaken op een 
efficiënte manier worden aangebracht, met respect voor het bestaande kader.

Multifunctioneel gebruik: is een nevenbestemming in tijd. Hiermee bedoelen we dat het kerkgebouw oc-
casioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door andere instanties 
gebruikt wordt.

Gedeeld gebruik: is een nevenbestemming in ruimte. Hiermee bedoelen we dat het kerkgebouw archi-
tecturaal zodanig wordt heringericht dat er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat, met daar-
naast ruimte voor een of meerdere lokalen die, op een permanente basis, een andere bestemming kunnen 
krijgen. Een gedeeld gebruik veronderstelt dus dat de liturgische ruimte en de andere ruimten bouwkundig 
van elkaar gescheiden zijn, zodat een gedeeld gebruik mogelijk wordt, zonder dat de activiteiten elkaar 
hinderen of doorkruisen.


