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Inhoud
Startmoment
Sint-Jozef

Voorwoord
Beste lezer
Vermoedelijk ben jij op zoek naar een toekomst
voor een kerkgebouw? Zoek je manieren om aan
de slag te gaan? Of ben je gewoon geïnteresseerd
in het thema? We hopen dat deze bundeling van
inzichten en ervaringen uit het project Kerk als
Dorpsknooppunt je verder kan helpen.
Kerk als dorpsknooppunt is een PDPO Platteland
plus project in de provincie Antwerpen. Het
Innovatiesteunpunt en RURANT sloegen de handen in
elkaar om samen een strategie te ontwikkelen om op
een participatieve manier aan de slag te gaan met
de her- en nevenbestemming van kerkgebouwen
in een dorpscontext. Om dit te bereiken, werd een
partnerschap opgezet met de dienst Landbouw en
Platteland van de Provincie Antwerpen, het bisdom
Antwerpen en de gemeenten Rijkevorsel, Wuustwezel en Lille. Aan de stuurgroep van het

project werden ook vertegenwoordigers toegevoegd
van Landelijke Gilden, PARCUM (crkc), Ar-tur en
Universiteit Tilburg.
Onze strategie werd in drie piloottrajecten toegepast: De parochiekerk van Sint-Jozef (Rijkevorsel,
de Kapel van Braken (Wuustwezel) en de parochiekerk
van Poederlee (Lille). In deze publicatie bundelen we
inzichten, strategieën alsook tips en tricks. We hopen
dat het een inspirerend en actiegericht document
is dat iedereen die hiernaar zoekt, een stap verder
helpt.
Zijn er vragen? Heb je interesse om met begeleiding
van het Innovatiesteunpunt en RURANT aan de slag
te gaan? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.
Davy Sterkens - Innovatiesteunpunt vzw
Kristien Vanlommel - RURANT vzw
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Wie zijn we

Werksessie 2
Braken

DAVY STERKENS
Consulent Plattelandsinnovatie
Innovatiesteunpunt vzw

KRISTIEN VANLOMMEL
Projectcoördinator
RURANT vzw

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van
Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC. Het Innovatiesteunpunt begeleidt boeren en tuinders, groepen
plattelandsbewoner en lokale overheden op
het vlak van technische innovatie, bedrijfsinnovatie en plattelands- en dorpsontwikkeling. Voor elk van deze domeinen
heeft het innovatiesteunpunt een aantal
consulenten in dienst.

RURANT vzw is het platform voor rurale
ontwikkeling in de provincie Antwerpen.
De organisatie verbindt partners die zich
samen inzetten voor het behoud en de
versterking van het platteland in de
provincie Antwerpen. Dit gebeurt voornamelijk door het stimuleren van rurale
gebiedsontwikkeling en het ondersteunen
van nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap.

CONTACT
Info@innovatiesteunpunt.be
016 28 61 02

CONTACT
Info@rurant.be
014 85 27 07
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Uitdagingen kerkgebouw
Een veelheid aan kerkgebouwen
Het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’ komt niet
uit de lucht gevallen. Vlaanderen staat met zijn
religieus patrimonium voor heel wat uitdagingen.
PARCUM (het vroegere CRKC) en het Agentschap
Onroerend Erfgoed brachten hierrond de cijfers in
kaart, maar ook de jaarrapporten van de katholieke
kerk bieden inzicht.

Er zijn 1786 parochiekerken en 129 bijgebouwen (annex-kerken1, kapellen, kapelanie) in
Vlaanderen. Meer dan de helft van de parochiekerken wordt maximaal één tot twee keer per
week gebruikt. De helft hiervan is enkel tijdens de
diensten open voor publiek (Aerts et al., 2014).

Van de 1786 parochiekerken is:
8%

In de kerkenbeleidsplannen2 wordt ongeveer 1/3
van de kerkgebouwen aangeduid voor neven- of
herbestemming. In 2014 waren al 73 kerken aan de
eredienst onttrokken, waarvan 25 een (eenvoudige)
herbestemming kregen: sociaal-culturele invulling
met publiek karakter of onderwijs en erkende
eredienst. Dit aantal is de laatste jaren vermoedelijk
gestegen, maar blijkt voornamelijk nog een stedelijk
fenomeen (Aerts et al., 2014).

Dietmar Bosmans van
de Dienst Landbouw
en Platteland Provincie
Antwerpen geeft info
aan inwoners Sint-Jozef.

niet meer in gebruik

60%

1 tot 2x per week

50%

enkel nog tijdens de diensturen geopend

38%

beschermd als monument (= 734 kerken)

95%

opgenomen op de inventaris waardevol erfgoed = 1726

Herbestemming blijkt ook een maatschappelijk
topic. Uit het draagvlakonderzoek van Agentschap
Onroerend Erfgoed blijkt dat 65% van de
respondenten het behoud van religieuze gebouwen
(heel) belangrijk vindt. Bovendien vindt 66% het
belangrijk mee te kunnen denken over wat er
gebeurt met leegstand of verwaarloosd erfgoed
(Vanhaevre, 2019).

Ouderdom en fysische toestand:
59% gebouwd in
de negentiende en twintigste eeuw

1800

1921

heden
505 kerken

739 kerken voor 1800

174 kerken na 1960
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Ook de ouderdom en fysische toestand van kerkgebouwen is belangrijk bij her- of nevenbestemming.
De meeste kerkgebouwen hebben ondertussen een
zekere ouderdom bereikt. Slechts 174 van de 1786
parochiekerken dateert van na 1960. 739 kerken
dateren zelfs van voor 1800.
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Evolutie erediensten tussen 2016 en 2018:
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Uit bevraging bij kerkfabrieken in 2014, de beheerders
van de parochiekerken, blijkt wel dat 57% van het
patrimonium in goede bouwfysische toestand is, 32%
in redelijke toestand en 3% slecht (8% onbekend).
Aantal diocesane priesters (verbonden aan een bisdom) onder druk:
Het is echter moeilijk in te schatten of dit vanuit
objectieve gegevens werd aangegeven. Wat wel
blijkt is dat vooral kerken zonder beschermd
erfgoedstatuut als ‘in goede fysische toestand’
worden ervaren (Aerts et al., 2014). Tot slot moeten
we ook het gebruik van kerkgebouwen onder de loep
nemen. Uit het jaarrapport 2019 van de katholieke
kerk blijkt dat de daling van de vieringen zich
verderzet. Niet alleen het aantal eucharistievieringen (-16,79% tussen 2016 en 2018), maar ook
het aantal specifieke vieringen zoals doopsels,
kerkelijke huwelijken en vormsels neemt af.
Tot slot komt ook het aantal priesters onder druk
te staan en dit aantal zal de komende jaren nog
verder afnemen. Er zijn echter wel steeds meer leken
betrokken. In totaal zijn er zo 2260 bedieners van de
erediensten, waarvan 19% vrouwelijk.
Onder invloed van deze trends vinden er
veranderingen plaats die een impact hebben op het
gebruik van de kerkgebouwen. Zo werden in 2018
39 parochies in België opgeheven en werden ook
21 kerkgebouwen onttrokken aan de eredienst
(Belgische Bisschoppenconferentie, 2019).

1 Dit zijn kerkgebouwen die als bijkerk van een hoofdkerk worden beschouwd en onder dezelfde parochie vallen. Meestal gaan er geen wekelijkse
erediensten door, maar worden deze wel nog gebruikt voor specifieke vieringen zoals doopsels en kerkelijke huwelijken (Aerts et al., 2014).
2 Het kerkenbeleidsplan is een langetermijnvisie of strategische visie op de gebouwen van de eredienst. De Vlaamse overheid geeft de opdracht aan de
lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden om dit op te maken. Het wordt dus op lokaal (gemeentelijk) niveau opgemaakt en doet uitspraak over het
toekomstig gebruik van de gebouwen van de eredienst in de desbetreffende gemeente. Een kerkenbeleidsplan is bovendien een extra voorwaarde voor het
verkrijgen van subsidies voor onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde en niet-beschermde kerken (crkc, 2012)

51,4%
26,6%

21,9%

< 65 jaar

> 65 en 75 jaar <

> 75 jaar

Kansen en uitdagingen rond het gebouw
Cijfers en onderzoeken maken de context rond
kerkgebouwen, die door velen gevoelsmatig wordt
aangevoeld, duidelijk. Trends als het afnemende
religieus gebruik, de toenemende ouderdom

en slechter wordende fysische toestand van de
gebouwen, het erfgoedstatuut… en de nog steeds
belangrijke maatschappelijke waarde van de
gebouwen brengen zowel uitdagingen als kansen
met zich mee.

De architectuur van een kerkgebouw
Kerkgebouwen hebben meestal een specifieke
architectuur en vaak een waardevolle inrichting. Op
de modernistische kerken na, zijn de gebouwen vaak
voorzien van hoge plafonds met gewelven, pilaren…
Ze zijn echt gebouwd met het oog op religieuze
beleving, zonder grote eisen naar verwarming,
sanitair en elektriciteit. De aanwezige altaren,
kunstwerken, een orgel… zijn vaak inherent
verbonden aan het gebouw en dragen bij tot de
totale erfgoedwaarde.

Een ander gebruik brengt echter andere noden met
zich mee én vraagt inventieve oplossingen. Hoe kan
er toch verwarmd worden? Hoe kan elektriciteit
aangepast worden? Wat met functies die een
groter sanitair en zelfs een keuken vragen? Wat met
rioleringswerken? Welke specifieke klimaateisen zijn er om zowel het gebouw als het interieur
optimaal te bewaren? Het mag geen verrassing
zijn dat hierdoor ook de kostprijs van aanpassingen
hoog kan oplopen.

12
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26%
basiliek

Voorbeeld St.-Servatiuskerk
Herselt

Types kerkgebouwen in Vlaanderen en hun voorkomen (Aerts et al., 2014)

Basiliek (26%)

Een “normale” kerk, zoals we ze doorgaans
kennen, met lagere zijbeuken en een
hoge(re) middenbeuk met ramen. Doorgaans
op een kruisvormige plattegrond.
Voorbeeld St.-Servatiuskerk Herselt

(recht-hoekig of veelhoekig afgesloten), bij
moderne zaalkerken vaak geen apart koor.
Voorbeeld Sint-Jozef Kerk Laakdal

21%
pseudobasiliek

Voorbeeld Sint-Niklaaskerk
Zoerle Parwijs
18%
eenbeukig

Hallenkerk (13%)
Pseudobasiliek (21%)

Hetzelfde als een basilica-type, lagere
zijbeuken, maar de middenbeuk heeft geen
ramen.
Voorbeeld Sint-Niklaaskerk Zoerle Parwijs

Voorbeeld St.-Ardianuskerk
Ravels, Eel

Doorgaans driebeukige kerk waarbij de zijen middenbeuken zo goed als even hoog
zijn. Soms drie beuken onder één dak, soms
drie aparte daken. Bij ons vaak op kruisvormige plattegrond, maar niet altijd.
Voorbeeld Sint-Cordulakerk Schoten

15%
zaalkerk

Voorbeeld Sint-Jozef Kerk
Laakdal
Eenbeukig (18%)

Gelijkend aan een zaalkerk. Term
wordt doorgaans gebruikt als kerk een
traditioneel kruisvormige plattegrond heeft
met uitgesproken dwarsbeuk en koor (in
tegenstelling tot zaalkerken).
Voorbeeld Sint-Ardianuskerk Ravels, Eel
Zaalkerk (15%)

Eén grote, doorgaans rechthoekige ruimte
zonder onderverdeling. Het koor is bij
de oudere voorbeelden soms apart

13%

Centraalgebouw (1%)

hallenkerk

Kerk op ronde, veelhoekige (achthoekig
doorgaans), vierkante of perfect kruisvormige plattegrond. Soms met iets
uitstekend koor.
Voorbeeld Kapel van OLV ter Sneeuw , Retie

Voorbeeld Sint-Cordulakerk
Schoten

1%
centraalgebouw

Onbekend (8%)
Voorbeeld Kapel van OLV
ter Sneeuw, Retie

8%
onbekend
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Een gepast gebruik

Een kerkhof rond
de kerk, zoals
hier in Neerrepen (Tongeren),
verhoogt de
gevoeligheid

“

Een stapel stenen
houdt op een stapel
stenen te zijn, op het
moment dat een enkele
man er naar kijkt met in
zijn hoofd het beeld van
een kathedraal.”
Uit De Kleine Prins, van
Antoine de Saint-Exupéry.
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De maatschappelijke waarde

Ook al is een kerkgebouw niet beschermd, dan nog
is het een grote uitdaging om te bepalen wat wel
en niet kan in een kerkgebouw. Welk gebruik is toepasselijk in deze gebouwen? Hoe kan je de eigenheid omarmen en omgaan met religieuze functies;
symbolische waarden, emotionele verbondenheid
en betrokkenheid van verschillende stakeholders?

Een kerkgebouw is van oudsher een plek voor
samenkomst, ook buiten de religieuze beleving.
Schilderijen en tekeningen tonen aan dat een kerkgebouw als het ware kon fungeren als een soort
verlengde van het dorps- of stadsplein. Er waren
kunstenaars, kinderen speelden er, er werd een
babbeltje gedaan.

Deze vraag hangt af van heel wat aspecten. De
afweging wordt moeilijker wanneer er wordt gewerkt
aan een nevenbestemming én er dus ook een
religieus gebruik blijft. Ook de aanwezigheid van
een kerkhof direct rond de kerk is vaak een belangrijke factor in het debat.

Pas later werden kerken vol stoelen gezet. Zelfs
dan vormde het gebouw een centraal punt in het
leven van mensen en was het één van de plekken
waar mensen elkaar ontmoetten. Vandaag zien we
nog steeds kansen voor ontmoeting, samenkomst
en verbinding tussen mensen. Mensen samenbrengen is altijd al een belangrijke functie van
het gebouw geweest. De vorm is doorheen de tijd
veranderd en kan dus ook nu andere vormen krijgen.

Bij herbestemming zal het gesprek iets vrijer plaatsvinden, maar blijft de symbolische en emotionele
waarde van het gebouw in de hoofden spelen.

Erfgoedwaarde

Dat een kerkgebouw van oudsher een actieve plek
in het leven, tonen ook Vervloet en Neeffs in hun
schilderijen van de kathedraal van Mechelen en
Antwerpen.

Maar liefst 95% van de kerkgebouwen staat op
de inventaris van bouwkundig erfgoed. 734 kerkgebouwen zijn ook effectief
beschermd als
monument (Aerts et al, 2014). Voor deze
kerkgebouwen brengt dit extra mogelijkheden
met zich mee wat betreft erfgoedpremies rond
vooronderzoek, restauraties…
Maar, tegelijkertijd zijn er ook extra uitdagingen:
een extra partner aan de onderhandelingstafel,
langere onderzoeks- en wachttijden om de
context in kaart te brengen en om subsidietermijnen te doorlopen. Ook lang niet elk ander
gebruik zal mogelijk zijn omdat ook niet eender
welke aanpassing aan het gebouw mogelijk is.
Zorg in ieder geval dat de erfgoedconsulent van
Onroerend Erfgoed Vlaanderen vanaf het begin mee
aan tafel zit.

door Vervloet Francois
Kathedraal van Mechelen

door Peter Neeffs
Kathedraal Antwerpen
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De kerk van
Sint-Jozef, een
centraal punt in
het dorp

Kerk als dorpsknooppunt

Kerk als dorpsknooppunt: eindpublicatie

17

18

Kerk als dorpsknooppunt

Kerk als dorpsknooppunt: eindpublicatie

19

Een participatieve aanpak
Onze benadering: de filosofie van ‘kerk als
dorpsknooppunt’

Doolhof aan initiatieven: onze plaats

Kerk als dorpskooppunt is ontstaan om vanuit een
bottom-up benadering om te gaan met de her- en
nevenbestemmingsopdracht waar vele dorpsgemeenschappen voor staan. Bottom-up betekent
dat we vertrekken vanuit de kennis, noden,
behoeften en ervaringen van de inwoners van het
dorp. Zij zijn de ervaringsdeskundigen in het verhaal
en dragen de meeste puzzelstukjes tot de oplossing
bij. De betrokkenheid en hun eigenaarschap voor
het proces zijn van groot belang voor een geslaagd
verhaal.

Er zijn heel wat initiatieven rond de her- en
nevenbestemming van kerkgebouwen. Voor we
onze plek schetsen, geven we enkele initiatieven.

De benaming ‘dorpsknooppunt’ is niet voor niets
gekozen: het verwijst naar het visuele baken dat het
kerkgebouw is, naar de centrale rol die de functie
van het gebouw steeds had voor het dorpse leven
en naar de emotionele waarde die het nog steeds
voor vele dorpsinwoners heeft. Ons project vertrekt
vanuit de idee om een nieuwe invulling voor een
kerkgebouw te voorzien die deze centrale rol
opnieuw versterkt. Dit wil zeggen: een verantwoorde
invulling met nieuwe functies en activiteiten en
doordachte aanpassingen die inspelen op de vragen
van de dorpsgemeenschap zelf. We geloven dat
we zo het voortbestaan van de dorpskerk in haar
historische rol van iconisch knooppunt van een
gemeenschap garanderen.
Door vanuit een kansenverhaal te vertrekken, wordt
een heel andere kijk geboden op het kerkgebouw.
Naast het in stand houden van de betrokken
gebouwen, worden zo ook nieuwe, aangepaste
mogelijkheden voor een dynamische ontwikkeling
van het dorp gecreëerd. Een kerkgebouw biedt op
deze manier een antwoord op vragen en noden
die er in een dorpsgemeenschap zijn: nood aan
ontmoetingsruimte, terugval van economische
activiteiten en voorzieningen…

Kerkbeleidsplan
Het kerkenbeleidsplan is een langetermijnvisie of
strategische visie op de gebouwen van de eredienst.
De Vlaamse overheid geeft de opdracht aan de
lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden
om dit op te maken. Het wordt dus doorgaans op
gemeentelijk niveau opgemaakt en doet uitspraak
over het toekomstig gebruik van de gebouwen
van de eredienst in de desbetreffende gemeente.
Een kerkenbeleidsplan is bovendien een extra
voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies voor
onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde
en niet-beschermde kerken (CRKC, 2012).
De begeleiding voor de opmaak van een
kerkenbeleidsplan wordt geboden vanuit de
bisdommen (medewerkers vicariaat), vanuit PARCUM
(betalend), maar bijvoorbeeld ook intercommunales.
Het plan wordt voornamelijk in dialoog tussen
kerkbestuur en gemeente opgemaakt, al worden
er in enkele trajecten ook bevragingen met alle
parochianen en burgers uitgevoerd.
Het kerkenbeleidsplan moet goedgekeurd worden
door de bisschop, de gemeenteraad én principieel
ontvankelijk verklaard worden door het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
De opmaak van een kerkenbeleidsplan is een
belangrijke eerste stap in het traject tot nevenof herbestemming. Het is pas wanneer in een
kerkenbeleidsplan wordt opgenomen dat voor

een bepaalde kerk een neven- of herbestemming
vooropgesteld is, dat een vervolgtraject kan starten.
Projectbureau herbestemming kerken
Het projectbureau herbestemming kerken is een
initiatief vanuit de Vlaamse overheid in samenwerking
met Team Vlaamse Bouwmeester en PARCUM (het
vroegere CRKC). Hun opdracht is om gemeenten
en kerkbesturen in Vlaanderen te begeleiden in de
neven- of herbestemming van hun parochiekerken
door middel van een haalbaarheidsonderzoek.
Deze begeleiding is betalend, maar deels
gesubsidieerd en hangt af van het type kerk. Sinds het
ontstaan in 2016 werden er 115 haalbaarheidsstudies
uitgevoerd. Indien er geen verlenging volgt, eind
deze werking in 2021.
Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door
een ontwerpteam. Ze ontwikkelen verschillende
scenario’s vanuit input vanuit de gemeente
en het lokale kerkbestuur. Na keuze van het
voorkeursscenario, wordt ook de kostprijs berekend
(Kenniscentrum Vlaamse Steden, 2015).
Diverse lokale initiatieven
Uiteraard gaan ook lokale (kerk)besturen zelf aan
de slag met hun religieus patrimonium. Ze nemen
zelf een architect onder de arm of realiseren vanuit
eigen kracht een her- of nevenbestemming. De
meest voorkomende voorbeelden zijn typische
gemeenschapsfuncties zoals een bibliotheek zoals
de O-L-V Middelares kerk in Hoeselt (Limburg).

O-L-V Middelareskerk in Hoeselt
(Lumburg)

Welke bijdrage levert Kerk als dorpsknooppunt binnen deze praktijk?
Hiervoor zetten we een te doorlopen traject even uit
in enkele stappen:

Stap
1

Kerkenbeleidsplan:
Werkgroep kerken: dialoog tussen
pastorale en burgerlijke werkgroep

Stap
2

Participatietrajecten:
Samen met ganse bevolking
concrete invulling zoeken

Stap
3

Haalbaarheidsstudies:
Bekijken of idee praktisch
en financieel haalbaar is

Stap
4

Uitvoering en beheer:
Concrete uitvoering plannen
en lokaal beheer
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De kracht van Kerk als dorpsknooppunt situeert
zich voornamelijk in stap twee: samen met de
inwoners van een dorp een concrete invulling gaan
zoeken voor het kerkgebouw. We willen hierbij
benadrukken dat participatie zeker verder gaat dan
een ‘creatieve bevraging’. We zien deze fase in het
traject als een essentiële stap om van onderuit te
werken aan de nieuwe invulling van het kerkgebouw,
eigenaarschap aan te wakkeren, zaadjes te planten
voor nieuwe initiatieven en verbindingen tussen
inwoners. Bevragen, brainstormen, inspiratie
opdoen, maar ook uittesten en tijdelijk gebruik…
vinden hierin hun plaats.
Het moet ook gezegd zijn dat de stappen verweven
zijn met elkaar. Zo vinden we het belangrijk
dat er een goede verbinding is tussen stap 2 en 3.

Kerk als dorpsknooppunt

We merkten in onze piloottrajecten Sint-Jozef
Rijkevorsel en Braken (Wuustwezel) dat vanuit
participatie een eerste visie voor het toekomstig
gebruik kan ontstaan.
Een testfase brengt vervolgens heel wat
ervaringsgerichte kennis met zicht mee. Beide zijn
input voor een haalbaarheidsstudie die net op dat
moment kan lopen. Deze processen kunnen elkaar
wederzijds voeden. Mogelijke scenario’s worden
meteen getest.
Hierdoor kan ook meteen aandacht geschonken
worden aan juridische, financiële en praktische
elementen zodat een onderbouwde strategie
ontstaan om effectief tot uitvoering te komen.

Kerk als dorpsknooppunt: eindpublicatie
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Aan de slag
met onze werkwijze
Leuk, je wil aan de slag: stel jezelf deze vragen
Voor je aan de slag gaat, is het belangrijk om deze intentie helder te verwoorden en aan aantal dingen
na te gaan. Stel jezelf zeker onderstaande vragen.

Waarom wil je dit doen?
Wat zijn de redenen waarom jij of je organisatie aan de slag
wil gaan met de invulling van een bepaald kerkgebouw?
Wat hoop je te bereiken? Wat is de problematiek en de
achtergrond waarmee je aan de slag gaat? Hoe passen jouw
beweegredenen in die achtergrond?
Formuleer dit expliciet! Of: Maak dit concreet!

Wie heb je allemaal nodig?
Je wil een proces opzetten rond een kerkgebouw: leuk!
Mogelijk zijn hier meer mensen bij betrokken dan je in eerste
instantie denkt. Een stakeholdersanalyse is dan ook zinvol.

Kristien (RURANT)
begeleidt het gesprek
tijdens een werksessie
in Braken

Ga na wie je zeker moet betrekken. Heb hierbij aandacht
voor diegene die uiteindelijk de beslissing moet nemen of het
toekomstig gebruik van het kerkgebouw daadwerkelijk mag
en kan doorgaan.
Betrek dus de eigenaar van het gebouw (vaak de kerkfabriek),
het bisdom (medewerker vicariaat) en de gemeente. In het
vervolgtraject zal je hen moeten leren kennen. Wat zijn de
standpunten van elk van deze stakeholders? Wat vinden zij
belangrijk en waarvoor willen zij gaan?
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Deze stakeholdersmap voor ons project kan je alvast helpen bij je oefening:

RURANT/
Innovatiesteunpunt
Commerciële bureaus

Vormingsplus

Parochiekern
Kerkgangers
Pastorale eenheid

AR-TUR

Participatie

Kerkfabriek

FARCUM

Kennisinstellingen

Kerkelijke structuren

Projectbureau
Herbestemming
kerken

Universiteiten

Dekenij

Bisdom

Diverse provinciale
diensten
Lokale Overheid

Overheden

Haalbaarheidsstudies

Vlaanderen

Architecten

STAKEHOLDERS

FARCUM

Erfgoed Vlaanderen
PDPO

Erfgoed

Gemeente
Ondernemers

Financiering

Erfgoed Provincie

Eigenaar gebouw
Erfgoed Vlaanderen

ICED
Erfgoedcellen

Dorpsgemeenschap

Kerkenbeleidsplan

...

FARCUM

ICED

Kerkfabriek
Bisdom

Projectinitiators/
toekomstzokers
Projectbureau
Herbestemming
kerken

RURANT/
Innovatiesteunpunt

Inwonersgroepen

AR-TUR
Universiteit Hasselt
Gemeenten

Gemeente

IOK
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Intermezzo

Een Parochie met aan het hoofd een Pastoor is de
kleinste bouwsteen. De parochiekern staat in voor de
erediensten, de kerkfabriek voor het beheer van het
gebouw en goederen. In Poederlee wordt de parochie
gevormd door de Kerkfabriek van Poederlee en de
Parochiekern St. Jan Baptist Poederlee.

De weg kwijt in de kerkelijke structuren? Dit schema rond de kerk van Poederlee kan je helpen!

Organigram kerk van Poederlee

PROVINCIE ANTWERPEN
PROVINCIEGOUVERNEUR

Bisdom Antwerpen

Een Pastorale eenheid (ook wel nieuwe parochie of
federatie genoemd) is een samenwerkingsverband
van parochies. In ons voorbeeld van Poederlee is dit
de Pastorale eenheid Zacheüs. Ook de kerkfabrieken
hebben, op gemeenteniveau, een overkoepelende
overlegstructuur: het centraal kerkbestuur.
kerkbestuur. Het
centraal kerkbestuur gaat o.a. in gesprek met de
gemeentelijke overheid.
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Een Dekenaat met aan het hoofd een Deken is
een overkoepeling van individuele parochies en
samenwerkingsverbanden. Voor Poederlee is dit
Dekenaat Kempen-Oost.
Daarboven staan vijf bisdommen Antwerpen/
Hasselt/Gent/Mechelen-Brussel
(Aartsbisdom))
(Aartsbisdom
/Brugge) met aan het hoofd van elk bisdom
een Bisschop
Bisschop.. Structureel overleg gebeurt in
Bisschoppenconferentie van België.
België. De Bisschop
wordt geholpen door vicarissen in vicariaten
vicariaten.. In het
voorbeeld van Poederlee bevinden we ons in het
bisdom Antwerpen en het vicariaat Kempen.

Gemeente Lille*
GEMEENTERAAD
* Eigenaar kerkgebouw

Centraal
kerkbestuur Lille

Kerkfabriek
Poederlee
(kerkraad)

Kerkfabriek
Lille
(kerkraad)

Kerkfabriek
Wechelderzande
(kerkraad)

Vicariaat Kempen

Kerkfabriek
Gierle
(kerkraad)

Vicariaat Antwerpen

Dekenaat
Zuiderkempen

Dekenaat
Noorderkempen

Dekenaat
Kempen-Oost

Dekenaat
Kempen-West

Federatie Beerse Merksplas Vosselaar

PE Clara van Assisi

PE Zacheüs

PE Heilige
Augustinus

PE Heilige
Nicolaas
van Poppel

PK St. Jan Baptist
Poederlee

PK St.-Margarita
Tielen

PK St.-Pieter Lille

PK O.L.Vrouw
Lichtaart

PK O.L.Vrouw
Geboorte Gierle

PK St.-Amelberga
Wechelderzande

Legende
• PE: Pastorale eenheid
• PK: Parochiekern

Onderhoud, beheer en
materiële zaken
uitoefening erediensten

Pastoraal
werk

PK St.-Wilibrordus
Kasterlee
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Na een brand in
de Sint-Ghislenuskerk (Waarschoot), gingen
architecten respectvol om met
de restanten.

Zijn we ons bewust van
de financiële uitdagingen?
De her- of nevenbestemming van een kerkgebouw
is meestal ook een financieel verhaal. Wees je
hiervan bewust vanaf de start! Niet alleen mogelijke
experten, denk aan een ontwerpbureau, maar ook
het oprichten van de nodige beheersstructuren
kosten geld. Tel daarbij mogelijke procesbegeleiding
én de nodige infrastructurele aanpassingen.
Weinig kerken zijn immers aangepast aan andere
activiteiten dan erediensten. Al snel rijzen er vragen
rond verwarming, elektriciteit, sanitair… én komt de
nood/verplichting aan compartimentering (indelen
van gebouw) naar boven.
Hier hangt uiteraard een kostenplaatje aan terwijl de
middelen niet voor het grijpen zijn en de zoektocht
ernaar wel even kan duren. Laat je hierdoor zeker
niet ontmoedigen om een proces op te starten, maar
wees je bewust van deze potentiële hindernis.

Wat met het onroerend en roerend erfgoed?

foto: Ludwig De Latter

Meer dan 700 Vlaamse kerken zijn beschermd,
grote kans dat die van jou dat ook is. Vergeet in dat
geval zeker niet de erfgoedconsulent te betrekken
bij je project. De erfgoedkenmerken van een
gebouw zijn immers bepalend voor de, voornamelijk
architecturale, aanpassingen die vaak nodig zijn voor
een her- of nevenbestemming. Indien een kerkgebouw
beschermd is als monument betekent dit bovendien
ook dat hoogstwaarschijnlijk een deel van het

roerend erfgoed (als cultuurgoed of “onroerend door
bestemming”, zoals een altaar) mee beschermd is.
Naast de beschermde kerken zijn er nog meer
dan 1700 kerken opgenomen in de “vastgestelde
inventaris van het Onroerend Erfgoed”. De wettelijke
beperkingen zijn hier minder ingrijpend dan bij
een wettelijke bescherming, maar, indien het kerk
gebouw eigendom is van een gemeente of kerkfabriek hebben zij, als openbaar bestuur, zorgplicht
om de erfgoedwaarden van het gebouw in stand te
houden.
Tot slot heeft elk kerkgebouw, ongeacht of dit
beschermd is, ook heel wat potentieel roerend
erfgoed. Denk aan habijten, kelken, beelden… Het is
belangrijk deze niet te vergeten. Wat wordt hiermee
gedaan? Een inventarisatie én waardebepaling
kunnen helpen om hier keuzes in te maken.
De dienst Erfgoed van de provincie kan je hierbij
ondersteunen.

Wanneer willen we aan de slag en hoe?
Tot slot moet je nadenken over wanneer én hoe
je aan de slag zal gaan. Geen makkelijke opgave:
kiezen we voor de uitrol van een nieuw idee in de
kerk? Trekken we volop de kaart van participatie of
zetten we in op actief burgerschap en geven we het
kerkgebouw letterlijk aan de buurt? Deze en nog vele
andere opties liggen voor je open. We hopen dat
deze publicatie, met de drie stappenmethode, je
hierin kan helpen.
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Drie stappen: verkennen,
bedenken en uitvoeren
In de projectcases gingen we aan de slag met workshops, start- en toonmomenten, testfases…
al deze acties kunnen teruggebracht worden naar één werkkader met drie stappen of taken:

VERKENNEN
BEDENKEN
UITVOEREN

Elke stap focust zich op een andere doelstelling om
al doende toe te werken naar een nieuwe invulling
voor een kerkgebouw. Deze manier van werken
bouwt verder op gebruik van bestaande modellen
zoals Human-Centered Design en de LCD Toolkit
van Demos.
Per stap geven we een woordje uitleg, de
doelstellingen, stappen en inspiratie voor mogelijk
in te zetten technieken. De drie stappen vormen
geen lineair proces, maar geven de drie grote taken
weer. Het is aan jou, diegene die aan de slag gaat, om
dit werkkader te vertalen in een effectieve strategie
met acties.
Opgelet, de drie stappen vormen niet per definitie
een lineair proces. Soms moet je een stap terug
zetten en biedt een volgende stap extra inzicht voor
de vorige. Laat je hier niet door tegenhouden! Dit is
eigen aan een proces!
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Verkennen

33

Doen
Analyse + kerngroep
Startmoment + WS 1

Kerkenbeleidsplan

Test backstage

Test frontstage

Kerngroep aan zet

Toonmoment
+ start testfase

Bedenken
Participatiesessies

* WS 2
* Inspiratieuitstap
* WS 3
* WS 4

Ideeën
toekomstige invulling

Begeleiding natraject

her- of
neven
bestemming
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1

Het is belangrijk om scherp
te stellen naar welk doel je
toewerkt. Hoe helderder dit is,
hoe beter. Is het duidelijk dat je
toewerkt naar een her- of nevenbestemming? Leg dit dan hier al
vast.

STAPPEN

2
1 VERKENNEN
Doelstelling:
Tijdens de eerste stap is het de bedoeling om de situatie rond het kerkgebouw in zijn geheel te verkennen.
Dit omvat verschillende aspecten zoals:

• Feitelijke informatie zoals erfgoedstatuut, staat van het gebouw,
aantal erediensten, demografische info van het dorp…
• Welke noden en behoeften spelen er in het dorp en bieden mogelijks
opportuniteiten voor het kerk gebouw?
• Wie is vandaag allemaal betrokken en wie moeten we betrekken?
• Moet de school betrokken worden, het verenigingsleven…?
• Welke gevoeligheden zijn er?
• Wat ligt er allemaal in de buurt van het gebouw?
• …

Neem je tijd voor deze fase. Dit vormt de basis voor een geslaagde toekomststrategie.

Beschikbare informatie
bundelen

Er is vast al heel wat informatie
beschikbaar: het kerkenbeleidsplan, demografische gegevens…
en een pak parate kennis. Maak
deze concreet door alles even
te bundelen.

4

Doel scherpstellen

Bevraging

Consulteer
de
anderen.
Wat
denken
zij?
Welke
opportuniteiten zien zij voor
het kerkgebouw? Waar zien
ze mogelijkheden? Welke info
hebben zij die jouw beeld
scherper stellen?

3

Stakeholderanalyse

Wie heb ik allemaal nodig bij
dit traject? Wie moet mee aan
het stuur zitten?
Wie wil ik bevragen en wie wil
ik minstens betrokken hebben?
Benoem organisaties, structuren en mensen.

5

Bundelen
verkenningsfase

Breng alle informatie die je
verzamelde samen.
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Worldcafé in Braken

STAKEHOLDERSANALYSE
SOCIAAL NETWERK ANALYSE

|
|

MINDMAPPING

EEN ANDERE BRIL

|

WORLDCAFE

PRAKTIJKVOORBEELDEN → INSPIRATIEUITSTAP
|

DORPENMONITOR

Uitleg over de meeste van deze werkvormen vind je terug in de databank van de Ambrassade
(www.ambrassade.be) of ‘Het groot werkvormenboek’ van Angela Talen, Sasja Dirkse-Hulscher
en Maaike Kester. We belichten enkel van onze toepassingen.

Dorpenmonitor Provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen ontwikkelde samen met de
universiteit Antwerpen de dorpenmonitor. Dit is een
analyse instrument om na te gaan wat de veerkracht
van een bepaald dorp is op basis van een tiental
thema’s zoals mobiliteit, zorg, klimaat en
energietransitie… Dit instrument wordt ingezet
binnen het dorpenbeleid en vormt de start van een
‘Veerkrachtige dorpentraject’. De dorpenmonitor
omvat enerzijds een statistische analyse en
anderzijds informatie uit enkele diepte-interviews
met sleutelfiguren in het dorp. Dit zijn inwoners die
vanuit hun rol (bv. Schooldirecteur, cafébaas…) een
breder zicht hebben op wat leeft in het dorp.
Voor ons traject werd de dorpenmonitor uitgebreid
met een thema ‘kerk’ waarin o.a. de erfgoedwaarde
en relevante info uit het kerkenbeleidsplan werd
opgenomen. Hierdoor gaf de dorpenmonitor voor
onze trajecten inzicht in de kansen en mogelijkheden
die er liggen in het dorp.

Meer info?
www.veerkrachtigedorpen.be of
info@veerkrachtigedorpen.be

Tijdens de tweede werksessie in Braken hebben we
de werkgroep aan de slag laten gaan in een world
café. Het principe is eenvoudig:
1. Je verdeelt de groep in kleine groepjes .
2. Elk groepje krijgt een duidelijke
opgave. In Braken kregen de inwoners
opgaves om de huidige situatie rond de
kerk diepgaand te analyseren en hieruit
inzichten te halen.
3. Elke 20 minuten schuiven de groepjes
door, maar 1 persoon blijft zitten zodat hij/
zij het verhaal van de vorige groep kan
vertellen. De volgende doorschuifbeurt,
schuift die persoon wel mee door en blijft
iemand anders achter.
4. Het doorschuifsysteem
doorschuifsysteem gaat door tot
iedereen elke opgave heeft beantwoord.
5. Op het einde volgt een terugkoppeling in
groep.

2 BEDENKEN
Doelstelling:
In een tweede stap komen we tot concrete oplossingen en ideeën vertrekkende
uit de info uit stap één. Zet in op verschillende strategieën rond bedenken, visueel
maken, verkennen, aftoetsen, uittesten en beslissingen nemen.
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1
STAPPEN

2

Een strategie? Mooi, verken in
groep alle info die je bundelde
in fase 1. Zoek opportuniteiten,
hefbomen en mogelijkheden
waarmee jullie in het verhaal
aan de slag kunnen. Wat voor
sommigen een knelpunt is, kan
voor jullie net een opportuniteit
zijn!

4

Verkennen en contreet
maken (min. 3 ideeën)
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5

Testen maar

Bepaal hoe je tot de toekomstige invulling wil komen. Wordt

Ga
met
minstens
drie
ideeën verder. Verken de

Zin om direct aan de slag te
gaan: test je idee al eens uit!

het in beperkte groep bedacht
tijdens een aantal avonden?
Nodig je heel het dorp uit
voor een world café? Bekijk dit
zeker vanuit een participatiebril: draagvlak, lokaal eigenaarschap… vergt inspanning én de
juiste methode!

mogelijkheden: welke kansen
biedt dit idee, welke knelpunten
heeft het mogelijks, hoe zou
dit concreet vorm kunnen
krijgen in ons kerkgebouw? Wie
hebben we hiervoor nodig? Hoe
duidelijker het idee, hoe meer
een overwogen keuze gemaakt
kan worden.

Vertaal je idee naar een tijdelijk,
tastbaar concept dat je met
weinig inspanning kan laten
proeven hoe het zou zijn, moest
dit idee werkelijkheid worden.
Dergelijke testfases brengen,
zijn verrijkend om het idee
verder uit te werken en maken
snel duidelijk wat er allemaal
nodig is om dit effectief te
realiseren. Bovendien kunnen
ze uitgroeien tot een tijdelijk
gebruik in afwachting van
de effectieve grotere her- of
nevenbestemming die vaak
nog
vele
infrastructurele
aanpassingen vergt en dus nog
wel even op zich laat wachten.

3
Verkennen van de
context (fase 1)

Aanpak denkfase
bepalen
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Brainstorm

Vanuit aanknopingspunten en
opportuniteiten kan er gericht
gebrainstormd worden. Welke
ideeën zijn er? Behoud het
evenwicht tussen creatieve
en out-of-the-box ideeën en
het
opportuniteitenkader
dat eerder werd opgesteld.
Kies niet het eerste het beste,
schiet ideeën niet direct af
maar luister naar elkaar met
een onbevangen blik. Bevraag
elkaars ideeën, combineer en
versterk.

6

Feedback

Verzamel feedback op de ideeën
en uitgeteste concepten en
versterk ze hiermee. Wees niet
ontmoedigd dat je na deze stap
terug naar de brainstormtafel
moet (stap 3). Dit komt geregeld
voor en ook die stappen terug
horen bij een proces.

7

Kies

Bepaal samen met de stakeholders (en beslissingsbevoegden) waarvoor je gaat.
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Op verkenning
In Sprundel

Interessante methoden:
INSPIRATIE UITSTAP

|

EXPERTENBLIK

|

WORLDCAFE

APPRECIATIVE INQUIRY

|

SWOT ANALYSE

|

BRAINSTORM |

COCD | PROTOTYPES / MAQUETTE- OF PLANOEFENING
WAT ALS... (SCENARIODENKEN / DOEMDENKEN)

|

SPEEDDATE

ROLLENSPEL

|
|

KLANKBORDGROEP

POP-UP / TIJDELIJK GEBRUIK
Uitleg over de meeste van deze werkvormen vind je terug in de databank van de Ambrassade
(www.ambrassade.be) of ‘Het groot werkvormenboek’ van Angela Talen, Sasja Dirkse-Hulscher
en Maaike Kester. We belichten enkel van onze toepassingen.

Halfweg het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’
organiseerden we een inspiratieuitstap voor de
deelnemers van de trajecten in Sint Jozef en Braken.
Ze maakten kennis met drie verschillende cases:

krachtige partner echt wel noodzakelijk. Tot slot
blijkt het proces niet eindig. Ook nu wordt er
nagedacht over toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

verhaal voor een dorp ontstaan waarin partners
elkaar versterken. Maar, er is wel dagelijks- én
financieel beheer nodig door professionals. Dergelijk
verhaal helemaal op vrijwilligers laten draaien blijft
moeilijk. Technisch/architecturaal gezien zorgde de
oplossing met stalen draagstructuur voor heel wat
ruimte en mogelijkheden. Tot slot kan dit concept
blijven bestaan door een duidelijke financiële visie
bestaande uit een combinatie van diverse (verhuur)
activiteiten, betalende rondleidingen zodat er een
voldoende grote opbrengst is.

• Kapel van Amandina (vzw WoonZORG)
Wuustwezel

• Johannes de Doperkerk (Gemeenschapshuis de Trapkes) - Sprundel

• Kerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte
Hoevenen

Wat:
Herbestemming
van
klooster
naar
Zorgcampus Amandina. De voormalige kapel werd
herbestemd naar een cafetaria. De voormalige
zustergemeenschap legde vast dat het gebouw een
sociale bestemming moest krijgen. Investeringen
gebeurde vooral door vzw Amate, een groep van zes
woonzorgcentra.

Wat: De kerk van Sprundel werd neven bestemd als
dorpshuis. Het gebouw werd volledig heringedeeld.
Een stal constructie zorgde voor een extra
verdieping. Bovenaan ontstond een kapelruimte én
een reeks grotere zaalruimtes die met opklapbare
wanden flexibel kunnen ingezet worden. Zo kan
bijvoorbeeld een grote ruimte voor erediensten
voorzien worden maar, door de een andere
wandenconfiguratie ook een zaal voor optredens.
Op het gelijkvloers zijn heel wat kleinere lokalen
en voorzieningen zoals kantoren, vergaderruimtes,
leslokalen, kookworkshopruimte en een jeugdhuis.

Wat: Voormalige kerk van Hoevenen. Ontwijd
sinds 1972 en na jaren leegstand vanaf 1996 plek
voor culturele activiteiten. Tussen 2014 en 2018 in
ongebruik wegens veiligheidsredenen. Vandaag
vinden opnieuw kleinschalige activiteiten plaats
ondanks de nog vele nodige investeringen.

Inspiratie-uitstap

Geleerd: Toezicht en continu onderhoud is een
meerwaarde bij een nieuwe bestemming, uiteraard
kan dit maar door een dagelijks gebruik. Je voelt
nog echt dat dit een kerk is. Het gebouw is echt met
zorg verbouwd. Glaspartijen die natuurlijk daglicht
binnenbrengen, maken het geheel aangenamer.
Om dergelijke realisatie te krijgen, is een financieel

Geleerd: Door een goede visie, samenwerking en
sterk partnerschap kan er daadwerkelijk een goed

Geleerd: beschermingsstatuut van een gebouw is
een troef, maar kan tegelijkertijd ook vertragend
werken. Onderhoud is essentieel om de kosten niet
te hoog te laten oplopen. Bijna 25 jaar leegstand
heeft heel wat sporen en schade achtergelaten die
vermeden konden worden. Wanneer een gebouw
in ongebruik geraakt, is een duidelijk toekomstvisie
dus erg belangrijk.

“

If at ﬁrst an idea
isn’t absurd, there is no
hope for it.”
Albert Einstein

Een inspiratie uitstap brengt niet
enkel ideeën naar boven bij de
deelnemers. In ons geval sterkte het
ook inwoners om zelf aan de slag te
gaan en meer te geloven in hun idee.
Door uitwisseling met succesvolle (en
minder succesvolle) initiatiefnemers
kregen we een ‘het kan wel!’-gevoel
in de groep.
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Plan tekenen in Sint-Jozef
Werksessie 2 in Sint-Jozef stond in het teken van
‘concretiseren’. Vanuit de eerste stappen bleken
enkele duidelijk ideeën. Met behulp van een
plattegrond van de kerk, stiften en enkele elementen
op schaal (podium, toiletten…) gingen we op zoek
naar wat er nu net nodig was in hun kerk om de
verschillende ideeën te realiseren. Deze oefening
kan leiden tot creatievere ideeën en oplossingen
voor bepaalde problemen. Daarnaast werkt het ook
bewustmakend omdat de deelnemers nadenken
over wat er allemaal nodig is om een bepaald idee
effectief te realiseren.

Tips om dit zelf te doen: Bereid de oefening goed
voor! Bepaal op voorhand de opgave per tafel
(met welk idee gaan we aan de slag?). Je werkt
voornamelijk visueel. Zorg dus voor een goed
leesbaar plan én zoek ook foto’s om de oefening te
ondersteunen. Beperkt het aantal deelnemers per
groep (5 tot 6 personen) om het werkbaar te houden.
Stimuleer tot slot de deelnemers om ook zelf
elementen te leggen, te tekenen…

Scenario’s in Poederlee en Braken
Zowel in Poederlee als Braken gingen we aan de slag
met een scenario-oefening. Beide groepen kregen
een aantal voorstellen toegelicht waarop ze konden
reflecteren, aanpassen…
Deze oefening is ideaal om bepaalde ideeën
concreet te maken en ze vervolgens langs
verschillende invalshoeken te benaderen: Wat is

hier positief aan? Wie heeft hier voordeel van? Wie
ervaart er nadeel?...
In Poederlee werkten we met vier scenario’s die
verschillen in mate van bestemmingswijziging én
in mate van architecturale aanpassingen. Ze
bouwden verder op de meest naar voor gebrachte
ideeën:

• Kerk als kerk met occasionele activiteiten
• Kerk als ontmoetingsplek
nevenbestemming met compartimentering
• Kerk als
als cultuurtempel
herbestemming naar podiumzaal
• Kerk als
als parkluifel
herbestemming (LT) naar overdekte parkstructuur,
met ruimte voor stille ruimte in koorgedeelte.

Voor Braken werkten we verder op één idee:
de ontwikkeling van een dorpshuis/ontmoetingsplek. Hier zette we de oefening in om het gesprek
op gang te brengen over de fysieke ruimte die nodig

is om hun ideeën uit te voeren. De scenario’s
behandelde
de
buitenruimte,
mogelijke
uitbreidingen en potentiële inrichtingen.
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Concrete
scenario’s in
Braken: Welke
infrastructuur is
nodig voor welk
programma?
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Testfase Sint-Jozef
In Sint Jozef kwam de idee naar boven om de kerk
in te zetten als een overdekt marktplein/dorpshal.
Maar, was dit idee ook levensvatbaar? En, was het
tegelijkertijd ook mogelijk om in een kleinere ruimte
te vieren? Dit gingen we uittesten! Vanaf juni 2019
tot juni 2020 zette de kerk zijn deuren open voor
allerlei initiatieven. Een tijdelijke wand verdeelde
het kerkgebouw in twee gedeelten, koffiehoekjes
werden geprofessionaliseerd en voorzien van een
mobiele toog. De communicatie werd op gang
getrokken met een toonmoment én een wervend
filmpje. Benieuwd? Scan de QR-code!

Kerk als dorpsknooppunt: eindpublicatie
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3 UITVOEREN
Doelstelling:
In de laatste stap komt je idee tot uitvoering. Verschillende stakeholders gaan aan de slag,
planningen worden gemaakt, budgetten gevonden…

STAPPEN

“
Een testfase zorgt er voor dat je idee zichtbaar
wordt, ook al heeft het misschien nog niet de vorm
die je zou willen. Begin klein, evalueer geregeld en
verbeter je concept! Voor je het weet, bieden er
zich grote kansen aan. De kerk van Sint Jozef werd
bijvoorbeeld een afhaalpunt voor de Buurderij (zie
ook www.boerenenburen.be).

When it is obvious
that the goals cannot be
reached, don’t adjust the
goals, adjust the action
steps.”
Confucius

1

Aanpak denkfase
bepalen

Maak je idee nu ook echt waar!
Ga tot in detail na wat er allemaal
nodig is om tot realisatie te
komen. Heb aandacht voor
de nodige beslissingen (denk
aan
goedkeuringen
van
bijvoorbeeld
de
bisschop,
college van burgemeester en
schepenen, kerkfabriek…), maar
ook aan middelen, mensen en
competenties en (experten)
kennis.
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2

3

Stappenplan

in fase 1. Zoek opportuniteiten,
hefbomen en mogelijkheden
waarmee jullie in het verhaal
aan de slag kunnen. Wat voor
sommigen een knelpunt is, kan
voor jullie net een opportuniteit
zijn!

Uitvoeren, testen, groeien

4

Monitoring

Interessante methoden:

|

ROLLENOEFENING

Om ideeën uit te voeren, moet je natuurlijk ook
iemand (of een groep) hebben die dit doet. In Braken
hervormde de werkgroep zich tot ‘Grenzeloos
Braken’. Na een korte periode als afdelingsvzw, zijn
ze vandaag een autonome vzw. Diverse leeftijden en
stakeholders zijn betrokken, er is een goede dialoog
met de gemeente… Vandaag nemen ze vooral de
aanpassingenwerken aan de kapel in handen, maar
in de toekomst zullen ze ook het beheer en uitbating
voor hun rekening nemen.
Met ons natraject hebben we de groep op weg
geholpen. We organiseerde workshops om samen

Staar je niet blind op het doel,
maar verlies het ook niet uit
het oog. Heb oog voor nieuwe
inzichten en stel indien nodig
je i dee en plan bij zonder alles
weg te gooien. Een monitorsinstrument kan hierbij helpen.

TIJDSLIJN en MIJLPALENPLAN
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Grenzenloos Braken

Werk stelselmatig naar je resultaat toe. Wees niet bang om je
verhaal in kleine stappen op te
bouwen en klein te beginnen.

Een strategie? Mooi, verken in
groep alle info die je bundelde

Kerk als dorpsknooppunt: eindpublicatie
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LEERPLAN

KLANKBORDGROEP / STUURGROEP

Uitleg over de meeste van deze werkvormen vind je terug in de databank van de Ambrassade
(www.ambrassade.be) of ‘Het groot werkvormenboek’ van Angela Talen, Sasja Dirkse-Hulscher
en Maaike Kester. We belichten enkel van onze toepassingen.

het concept te finaliseren, nodigde een expert uit die
meer vertelde over de verschillen tussen ‘feitelijke
vereniging en VZW’. Daarnaast deden we een
oefening over ‘rollen en talenten’ in de groep. Samen
kwamen we er achter wie waar sterk in was. Missen
we nu nog bepaalde talenten? En, wie kunnen we dan
misschien aanspreken? Met het quickwinbudget werd
o.a. een architect onder de arm genomen om een plan
op te maken voor de nodige aanpassingen aan de kapel.
De groep maakte vervolgens een stappenplan en
financieel plan op, vroeg offertes op, bewandelde
al verschillende pistes om geld te vinden… Een
veelbelovende start door een gedreven groep!

50
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Van stappen naar aanpak
De drie stappen/taken vertalen zich in de praktijk naar een proces. Er bestaat geen foute aanpak,
maar ter inspiratie geven we onze procesarchitectuur even mee in volgend schema:

VERKENNEN

Stap

Acties

Analyse +
kerngroep

Startmoment

BEDENKEN

Werksessie 1

Werksessie 2

Inspiratie
uitstap

BEDENKEN

Werksessie 3

Werksessie 4

Kerngroep
aan zet

DOEN

Toonmoment

Testfase

Natraject

Doelstelling

Analyse van bestaande toestand dorp en kerkgebouw

Via een aantal workshops en

scenario’s daarna in de diepte,

Tijdens een testfase wordt de visie verder scherp

(feitelijke gegevens), samenstellen lokale kerngroep

inspiratie uitstap toewerken naar

stuurt

met

gesteld door ervaringen op te doen. De kerngroep

die lokaal proces aanstuurt en beslissing neemt. 

een effectief toekomstverhaal en

verschillende stakeholders. Hun

wordt ondersteund in hun taken om nu effectief



toekomstige

werk wordt getoond tijdens een

verder werk te maken van de realisatie: Wat met

Kennismaking van ruimere dorpsgemeenschap met

kerkgebouw.

nieuw contactmoment met de

financiering? Welke competenties ontbreken er in onze

het traject en verkennen van meningen, standpunten…

Na

er

inwoners. Indien relevant, maken

groep? Welke beheerstructuur is het meest geschikt

+ samen op zoek naar opportuniteiten voor het kerk-

enkele realistische mogelijkheden

deze ook kennis met een test-

voor ons concept? Welke goedkeuringen hebben we

gebouw.

op tafel. De kerngroep (waar

fase waarin eerste concepten voor

nodig? …

nodig en mogelijk aangevuld met

de toekomstige invulling worden

nieuwe

uitgetest.

invulling

werksessie

mensen)

4

van
liggen

verkent

het

de

bij

en

toetst

af
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Tips, tricks en
zeepbellen doorprikt
Tot slot willen we je nog enkele tips en tricks meegeven die in voorgaande weinig of niet aan bod
zijn gekomen. We hopen dat je hiermee op een realistische, toch gedreven en positieve manier
aan de slag kan gaan!
Erken verlieservaring en weerstand

De kracht van participatief werken
zit in de kiemen
Er is al veel geschreven over het nut van participatie.
Draagvlak verhogen en weerstand verlagen zijn
populaire beweegredenen om voor participatie
te kiezen. De kracht van participatie zit echter in
de eigenheid ervan. Participatie zorgt voor actieve
betrokkenheid van inwoners. Ze krijgen een stem in
een ruimer maatschappelijk debat, ideeën worden
bekrachtigd, eigenaarschap vergroot.
Participatie zorgt ook voor een bepaalde
groepsdynamiek: nieuwe mensen leren elkaar
kennen en mensen die elkaar kenden, horen andere
dingen van elkaar. Heel dit proces zit vol met
zaadjes die kunnen leiden tot succesvolle acties en
die al dan niet ontkiemd kunnen worden. Geef je die
kiemen water kunnen ze uitgroeien tot testtrajecten,
een nieuwe vrijwilligersgroep…
Met ons natraject hebben we de groep op weg
geholpen. We organiseerde workshops om samen...

Kwaliteit gaat boven kwantiteit,
ook als het gaat om deelnemers
Angst voor een opkomst van honderden mensen? Of
vrees je net dat er niemand zal komen? Dat is heel
normaal. Onderzoek van Klandermans en Oegema
(1987) leert dat slechts 4% van de bevolking echt

effectief geïnteresseerd is om deel te nemen aan
participatietrajecten. Daar is ook niets mis mee,
maar weet dat een ander groot deel van de bevolking
wel op de hoogte wil blijven. Communicatie blijft
dus altijd een belangrijk onderdeel in je processen.
Een klein weetje over deelnemersaantallen: het
normale verloop van een participatietraject lijkt wat
op een zandloper. Op de eerste bijeenkomst komt
er veel volk. De bijeenkomsten erna blijven enkel de
echt geëngageerde mensen over die werkelijk willen
mee nadenken. Wanneer het resultaat duidelijk
is, kan je weer een grote opkomst verwachten die
meestal hoger ligt dan die van de eerste bijeenkomst.

Het vermogen van communicatie
Communicatie kan verbindend, uitnodigend,
gebiedend… zijn! Een kleine tip: durf eens iets
verassend doen! Wij deden dit om mensen wakker
te schudden in het dorp en kondigden met opvallende
doeken ons traject aan. Met succes, want de
geruchtenmolen werkte: Wordt de kerk nu echt
verkocht? Hier gaat toch echt geen discotheek
komen? Nieuwsgierigheid gewekt én ons doel
bereikt!

Verandering betekent per definitie weerstand,
want verandering is onzekerheid en dat willen de
meeste mensen niet. Heb hier oog voor en erken de
belangen, de stem en de mening van ieder in dit verhaal.
Heb oog voor verlieservaringen. Besef dat het niet
hun vraag is om bestaande gewoonten en zekerheden
los te laten. Ga in dialoog en zoek samen naar
winsten, nieuwe opportuniteiten en aanvaardbare
scenario’s. Ontdek samen stap voor stap de
meerwaarde van verandering. Naast open
communiceren, zijn tijdelijke opstellingen, testen van

1
‘Ik begrijp het niet…’.
Reacties ontstaan vanuit een
gebrek aan informatie. Men
begrijpt niet waarom verandering nodig is.
Mogelijke reactie: Bied informatie!
Wees
duidelijk,
open en transparant. Focus niet te snel op hoe de
dingen
gaan
aangepakt
worden, maar sta eerst stil bij
het waarom.

bepaalde ideeën en op bezoek gaan bij inspirerende
realisaties enkele tastbare dingen die hierbij kunnen
helpen.
Rick Maurer (1996) biedt vanuit zijn ervaring als
veranderingsadviseur meer inzicht in weerstand en
de manieren om hiermee om te gaan. Weerstand
is ook voor hem een mechanisme ter bescherming
tegen negatieve gebeurtenissen. Deze strategie zou
door ongeveer 20% van de mensen worden toegepast.
Er zijn drie bronnen van weerstand:

2
‘Ik wil het niet…’.
Dit is een sterk fysieke en emotionele reactie op verandering.
Hieronder vallen (angst)reacties ter vermijding van potentiële verlieservaringen. Dit is
meestal heel individueel.
Mogelijke reactie: Maak angst
en twijfels bespreekbaar! Wat
vreest men te verliezen? Geef
ruimte aan bezorgdheden, erken mensen in hun gevoel om
van daaruit te reflecteren en
het gesprek te voegen met andere inzichten en standpunten.
Alleen door echte uitwisseling
kan blijken of een vrees dan
wel terecht of onterecht is.

3
‘Ik vertrouw het niet…’.
Reacties komen voort vanuit
wantrouwen
tegenover
diegene die verandering wil
doorvoeren.
Mogelijke
reactie:
Maak
wantrouwen in een persoon
expliciet! Benoem, bevraag
waar het vandaan komt en
hoe het ontstaan is. Werk van
daaruit toe naar een strategie
om toch op een professionele
manier verder te werken of om
een bepaalde samenwerking
stop te zetten.
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Bereid
je je
voor
opop
een
marathon!
Bereid
voor
een
marathon
Wat Sara Pieters van RedZezel over innoveren zegt, zeggen wij over participatie en processen: het is net als een
marathon lopen! Verwacht ook van ons geen mirakeloplossingen. De weg naar een neven- of herbestemming
van een kerkgebouw is lang en zit vol uitdagingen en kansen!

Net als een marathon, begin je ook een proces met veel goede moed en verwachtingen. Onderweg ken je pieken en dalen, successen maar ook tegenslagen. Denk aan zon, regen en zelfs onweer tijdens de marathon. Starten is
het moeilijkst want enkel met sprinten lukt niet. Je moet je krachten doseren
en eventuele tussensprints en tussenstappen inbouwen. Maar, eens je bezig
bent kom je in het ritme en ga je op weg. Halfweg zit je vol goede moed en
gaat alles vlot. Maar, net iets later staat daar ‘de man met de hamer’ en zie
je het misschien even niet meer zitten. Toch zet je door. Met hard werken
en doorzettingsvermogen, kom je er door. Na het nodige gepuf en gezweet
volgt de ‘runners high’ en zo bereik je tot slot voldaan de finish!

WHAT PEOPLE
SEE

Get into
the rythm

Getting your
shoes on is the
hardest part

Keep the pace ;-)
This is going to
be a long run...

Man with
the hammer

I can see
the finish
RUNNER’S HIGH
42,195 km

0
I see & experience
so many new things
I want to
stay in my
comfort
zone

WHAT PEOPLE
DON’T SEE

Yes...
when can
I run
another
marathon?

Doubts
Frustrations
Is this it?

Oh, this is nice...

Why do I need to
innovate now?
The difficult start
of innovation

YES, we are
half way!

INNOVATION
‘HIGH’

Last sprint!

Turning ideas
into reality is
hard work
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Niet iedereen neemt deel aan participatie. Het deelnemers aantal binnen
een traject verloopt als een zandloper.
Uit onderzoek blijft dat slechts 4% echt
gedreven is om actief te participeren.
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Terugblik op de
projectcases
Sint-Jozef (Rijkevorsel)
AANLEIDING
FACTS & FIGURES

Locatie: Gemeente Rijkevorsel
deelgemeente Sint-Jozef
Aantal inwoners: 2000 (2015)
Naam van het kerkgebouw: Parochiekerk Sint-Jozef
Erfgoedstatuut: Beschermd monument
Gebouwd tussen 1907 en 1909
Gebruik van de kerk
(volgens kerkenbeleidsplan, cijfers 2017):
o 39 wekelijkse
wekelijkse vieringen met 35 tot 50
aanwezigen
o 6 gedachtenisvieringen met 50 tot 70
aanwezigen;
o 6 hoogdagen– 75 aanwezigen
o 12 woord en communiediensten
35 tot 55 aanwezigen
o 12 Uitvaartplechtigheden
o 2 Avondwakes (op avond voor uitvaart)
o 4 Huwelijken
o 10 gezamenlijke doopvieringen
o Maximale bezetting : 3 maal per jaar (bij
1ste communie/vormsel/uitvaart)
Aantal : 300
Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Jozef Rijkevorsel

Sint-Jozef is een deelgemeente van
Rijkevorsel. Van oudsher een kleine
arbeidersgemeenschap
rond
‘de
steenfabriek’ die stilaan uitgroeide tot
een volwaardig dorp. Het dorp is goed
voorzien van publieke infrastructuur zoals
een parochiezaal, een grote sporthal aan
de school die ook voor evenementen kan
gebruikt worden, gemeenschapscentrum
met vergaderzalen… Er zijn enkele
succesvolle verenigingen zoals KWB en de
voetbalclub. Tijdens ons traject veranderde
er wel wat: de enige winkel ging dicht en
een horecazaak sloot de deuren.
De kerk van Sint-Jozef werd gebouwd tussen
1907 en 1909 naar ontwerp van architect
Jules Taeymans en kreeg een centrale plek
in ‘Sint-Jozef’, toen nog een gehucht van
Rijkevorsel. Stilaan ontstond een nieuwe
parochie met dus ook een eigen kerk.
Na twee renovaties, één naar aanleiding van
schade door WOII en een grondige renovatie
in 1987, werd het gebouw beschermd als
monument in 2002.
Net als in vele andere kleine dorpen, dringt
een alternatief toekomstverhaal voor de
kerk zich op. Het dalend aantal vrijwilligers,
kerkbezoeken, erediensten en priesters

zorgde ervoor dat de pastorale eenheid
én parochiekern bij de opmaak van het
kerkenbeleidsplan, in samenspraak met
de gemeente Rijkevorsel én het bisdom
de kerk selecteerde als ‘mogelijkheid tot
nevenbestemming’. Als eerste stap werd
ingetekend op de projectoproep van
‘Projectbureau herbestemming kerken’.
In het voorjaar van 2018 liep hun opdracht
af. Ze schoven enkele architecturale
scenario’s voor de kerk naar voor waarbij
gezocht werd naar een indeling van de kerk
in twee gedeelten: een kleiner religieus
gedeelte én een groter gedeelte waarvan
de functie nog in te vullen viel. Daarnaast
werd ook een financieel plan naar voor
geschoven.
In deze context ging het traject ‘kerk als
dorpsknooppunt’ van start om samen met
de gemeenschap van Sint-Jozef op zoek
te gaan naar mogelijkheden voor een
nevenbestemming. Met een participatief
traject werkten we toe naar een eerste
toekomstvisie die in een natraject
geconcretiseerd werd. Het quickwinbudget,
voorzien in het project, kon ingezet worden
voor eerste realisaties die in de visie
kaderen.
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Traject
FEBRUARI ‘18: DORPENMONITOR
Veerle van de dienst Landbouw en Platteland Provincie Antwerpen maakt de
dorpenmonitor op voor Sint-Jozef. Dit
is een statistische ‘foto’ van het dorp
die op verschillende thema’s de situatie
in het dorp weergeeft met kansen en
uitdagingen.
Davy van het Innovatiesteunpunt en Dietmar van RURANT gaan op pad voor een
gesprek met verschillende mensen in het
dorp. Dit moet extra duiding geven bij de
dorpenmonitor. Alle input vormt samen
een mooie startbasis voor het traject. De
belangrijkste conclusies zijn:
• Meer aanbod voor jongeren
• Grote kans op vereenzaming ouderen
én dalende functies ouderen (post,
bankautomaat, kans op verdwijnen
winkel)
• Hechte gemeenschap
• Kerkgebouw moet behouden blijven,
maar bijna niemand wil er uitsluitend
erediensten.
• Er is al heel wat publieke infrastructuur in het dorp: de parochiezaal, school,
pastorij, sportzaal en bib met vergaderfaciliteiten.

2018

1
FEB

22
APR

8
MEI

22
MEI

22 APRIL ‘18: STARTMOMENT
Tijdens een erg warme zondagnamiddag werd de aftrap gegeven. Een 100-tal nieuwsgierigen kwamen het traject ontdekken en werden meteen aan het werk gezet! Ze
mochten hun mening geven over Sint-Jozef en deelden hun ideeën voor de kerk.
De conclusie na het startmoment is over het algemeen erg positief. Volgens de aanwezigen is Sint-Jozef een erg mooi dorpje dat aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, waar
de mensen elkaar nog kennen en waar het gemeentebestuur voldoende investeert.
Aan thema’s zoals verkeersveiligheid, zorg voor ouderen en culturele- en jongerenactiviteiten mag toch nog wel gewerkt worden. Dit kan bijvoorbeeld door het
kerkgebouw, naast ruimte voor erediensten, ook breder in te zetten. Enkele creatieve
inwonersideeën zijn onder andere een indoor petanque-baan, museum, woon- en zorgcentrum, dienstencentrum, maar ook een fitness, zwembad of trampolinezaal.

8 MEI ‘18: WERKSESSIE 1 IDEEËNVERKENNER
De eerste werksessie bracht een twintigtal
gedreven mensen bij elkaar om samen na
te denken over de toekomst van hun kerkgebouw. Na een inhoudelijke toelichting
van de dorpenmonitor, werkten ze actief
aan een gedeeld standpunt voor de toekomst.

12 JUNI ’18: WERKSESSIE 3 STRATEGIE
QUICKWIN
Een open kerk, de eerste stap!
Tijdens werksessie drie kwam de groep
geëngageerde dorpsinwoners samen om
verder vorm te geven aan het toekomstverhaal voor hun kerkgebouw. Met alle input,
pistes en ideeën in het achterhoofd, werd
vooral naar de korte termijn gekeken.

Via een stellingenspel deelden mensen hun
persoonlijke visie. Een centraal, bijna door
iedereen gedeeld standpunt voor het kerkgebouw is ‘ontmoeting’. De kerk moet een
openbaar toegankelijke plek blijven, een
plek voor jong en oud waar, naast religie, volop plaats is voor ontmoeting! Van
een hapje, drankje tot culturele of zelfs
sportieve activiteiten… Daarin is heel wat
mogelijk! Zolang de kerk met religieuze
functie maar bewaard blijft.

Met 12.500 euro te besteden, is er heel wat
mogelijk. Geen grote infrastructuurwerken
of aanpassingen van het gebouw, maar wel
focus op stap één van nevenbestemming:
de kerk openen voor activiteiten anders
dan erediensten! Met behulp van enkele
voorbeelden en hun eigen creativiteit,
werd een eerste ruwe quickwin bij elkaar
gesprokkeld. Deze bestaat uit:
• In orde brengen brandveiligheid
• Oplossing voor (ontbrekend) sanitair
• Een flexibele scheidingswand
• (Mobiele) toog
• Aankoop van noodzakelijk materiaal om
activiteiten in de kerk te laten doorgaan
• Organiseren van één activiteit om ‘de
kerk is open’ kenbaar te maken.

12
JUNI

19
JUNI

22 MEI ‘18: WERKSESSIE 2 IDEEËNVERBEELDER
Een
groep
van
ongeveer
dertig
mensen kwam samen voor de tweede
werksessie rond de kerk van SintJozef. Met veel enthousiasme gingen ze
aan de slag om de ideeën rond een nevenbestemming van hun kerk concreet te
maken. Met een grondplan en elementen
zoals een toog, tafeltjes en stoelen, een
podium en toiletten gingen ze aan de slag
om hun ideeën letterlijk in te passen in hun
kerk. Mogelijkheden, maar ook knelpunten
werden hierdoor duidelijk: waar sanitair
en opslag? Moet er een vide gecreëerd
worden? Hoe gaan we om met verwarming? Welk gedeelte behouden we exclusief
voor erediensten?
Uit deze werksessie kwam uiteindelijk
geen éénduidige functie of gebruik naar
voren, maar wel een grote openheid voor
heel wat alternatieve functies rond cultuur en ontmoeting met gemeenschapsvormend karakter.

1
SEPT

2019

19 JUNI ‘18: WERKSESSIE 4 NAAR REALISATIE
Tijdens de vierde werksessie werkten de deelnemende inwoners aan de concrete ideeën
voor de quickwin. Vier groepen werkten een concreet stappenplan uit voor één of meerdere acties die samen een eerste realisatie vormen. Dit leidde alvast tot een aantal acties
die quasi onmiddellijk toepasbaar zijn, zoals een concept voor de toog en een idee voor
een mobiele scheidingswand.
Een eerste hindernis was de brandveiligheid van het kerkgebouw. Dit aspect werd tijdens
de komende maanden volledig bekeken en waar nodig in orde gebracht. Het zijn drukke
maanden voor alle betrokkenen, samen werkend aan de toekomst van het kerkgebouw!

26
JAN

SEPTEMBER ‘18: KERNGROEP AAN ZET
De kerngroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel, de pastorale eenheid, de
parochiekern en het bisdom, gaat verder aan de slag met de output van het
traject. Ze zoekt naar een mogelijkheid
om het verhaal in breder perspectief te
stellen met een lange- en korte termijnperspectief. De studie van het projectbureau herbestemming wordt gekoppeld
aan de resultaten van het participatietraject, afstemming met de richtlijnen
vanuit de Vlaamse Bisschoppen worden
expliciet gezocht. Dit geheel moet leiden
tot een duidelijke strategie op korte, middellange en lange termijn.

23
JUNI
26 JANUARI ‘19: DE BUS OP
Bewoners
van
Sint-Jozef
Rijkevorsel
en
Braken
(Wuustwezel) stapten de bus op voor drie inspirerende verhalen. Op het programma stonden bezoeken waarbij vooral de focus gelegd werd op het proces: Hoe ontstond het
idee? Welke partners gingen aan de slag?
Wat waren knelpunten én de oplossingen
waarmee deze werden aangepakt? Hoeveel heeft de her- of nevenbestemming gekost en hoe werden de nodige budgetten
gevonden? Een pak informatie én inspiratie waarmee beide groepen de komende
maanden opnieuw aan de slag konden.

1
JULI

23 JUNI ‘19: TOONMOMENT
Tijdens een interactief toonmoment maken de dorpsbewoners kennis met het toekomstverhaal voor het kerkgebouw en de
testfase die het gebouw nu ingaat.
1 JULI ‘19: START TESTFASE
Dit wordt een actieve testperiode om
diverse activiteiten in de kerk te laten
doorgaan. Deze fase is bedoeld om de inhoudelijke kantlijnen van de mogelijke
nevenbestemming scherp te stellen en de
levensvatbaarheid van de ideeën te ontdekken.
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RESULTAAT

De zoektocht naar een nieuwe invulling
voor het kerkgebouw van Sint-Jozef was
geen evidentie. Aan het start van het traject
bleken geen grote noden in het dorp.
Heel wat functies waren aanwezig: een
parochiezaal, in beheer van de gemeente,
waar tal van activiteiten doorgaan;
Achter de pastorij is er een sporthal met
ontmoetingscentrum waar o.a. een bibpost,
vergaderzalen en een keuken zijn; Horeca
en een supermarkt. Er bleek wel een tekort
aan (gemeentelijke) dienstverlening en een
vergrijzingsuitdaging.
Het overdekt dorpsplein in testfase
Tijdens het traject kwamen diverse
creatieve ideeën naar boven zoals een
circusschool in de kerk. Uiteindelijk landde
het traject bij een nevenbestemming tot
overdekt dorpsplein / dorpshal. Het doel
was om activiteiten aan te trekken die niet
zo zeer een uitgeruste zaalinfrastructuur
vereisten. Bijkomend zou het concept ook
in laagdrempelige ontmoeting moeten
voorzien, zoals het reeds bestaande

koffiemoment na de mis. Om de slaagkansen
na te gaan, werd door de kerngroep voor een
testfase gekozen. Een pop-up opstelling met
tijdelijke
wand,
verplaatsbare
toog,
comfortabele
zithoekjes
én
makkelijk
hanteerbare
stoelen
werd in juni 2019 de kerk opengesteld voor tal van activiteiten.

voor: Hoe meer vrijwilligers aantrekken?
Hoe de beperkte logistieke omkadering
aanpakken, wetende dat de kerk de
komende jaren ook gerestaureerd zal
worden? Hoe gaan we om met de grotere
erediensten waarvoor wel de gehele kerk
nodig is?...

De testfase bracht de kerngroep heel wat
bij. Maar, er veranderde tijdens de testfase
ook heel wat in het dorp: de supermarkt
ging dicht, de parochiezaal bleek in slechte
staat, de restauratie van het kerkgebouw
drong zich steeds meer op. Dit zorgde voor
uitdagingen én voor nieuwe kansen. Zo
nam ‘de Buurderij’; een initiatief rond lokale
producten, zijn intrek in het kerkgebouw als
wekelijks terugkerende activiteit. Hiermee
werden onder meer jongere mensen naar
het kerkgebouw getrokken. Het vieren
in een kleinere ruimte was een succes en
leidde onder meer tot intiemer vieren en
een hogere beleving van de dienst.
De testfase bracht ook vraagstukken naar

Een groeiend verhaal
In het voorjaar 2020 werd uiteindelijk
beslist om de keuze voor een effectieve
bestemmingswijziging uit te stellen en
het kerkenbeleidsplan aan te passen. De
kerngroep geeft zichzelf een periode van
10 jaar om het opgestart verhaal te laten
groeien en stelselmatig verder te werken
in de richting die nu ingeslagen is. Hiermee
wordt de tijd genomen om meer vrijwilligers
warm te maken voor het verhaal, het
initiatief rond de Buurderij te laten groeien
en mogelijks te versterken met andere
activiteiten…
Een mogelijk wensbeeld is om toe te werken
naar een dorpspunt rond ontmoeting,

voedsel en dienstverlening. Deze periode
is tegelijkertijd ook nodig om zowel de
restauratie van het kerkgebouw uit te voeren
én om een pastoraal veranderingstraject te
doorlopen. Vandaag is het religieuze gebruik
van het gebouw immers nog een belangrijke
functie die niet zomaar kan ingeperkt
worden of verdwijnen.
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Braken (Wuustwezel)
AANLEIDING

FACTS & FIGURES

Locatie: Gemeente Wuustwezel
gehucht Braken
Aantal inwoners: 1083 (2017)
Naam van het kerkgebouw:
Kapel van O.L.-Vrouw Middelares
Erfgoedstatuut: Niet beschermd, niet op inventaris
Gebouwd in 1938, na WOII heropgebouwd in 1947
Gebruik van de kerk
(volgens kerkenbeleidsplan, cijfers 2014):
o Dienst
Dienst op zaterdag met +- 30 aanwezigen
o Doopsels: 2
o Wekelijkse repetities De Notenkrakers
(jongerenkoor), GoNuts (jongeren +14) en
Kobra (volwassenenkoor).
o Repetities X-Nuts bij afroep (koor +18)
o Jongerenlokaal Notenkrakers (ruimte
achteraan de kapel)
o Sporadisch activiteiten aanpalende basis
school ‘t Kantoor
Kantoor
Eigenaar: Dekenale werken Essen

Braken is een klein gehucht in Wuustwezel,
grenzend aan de Nederlandse grens. Er
wordt voornamelijk gewoond. Horeca,
winkels… zijn er niet. De kapel vormt samen
met de basisschool het hart van het gehucht
waar alles gebeurt, met als sterkhouder een
bloeiende koorwerking.
De Kapel van Braken werd gebouwd
in 1938 naar ontwerp van architect A.
Van de Kerkhoven. Na verwoestingen
tijdens de oorlog werd de kapel in 1947
heropgebouwd. In 1957 volgde een
uitbreiding achteraan met de woonst van
de rector. Nadien werden er stelselmatig
onderhouds- en schilderwerken uitgevoerd.
De laatste daterend van 2009. Het gebouw
is niet beschermd, maar heeft een sterke
emotionele waarde voor de gemeenschap
van het gehucht Braken.
Net als in vele andere kleine dorpen
en gehuchten, dringt een alternatief
toekomstverhaal voor de kapel zich op. Het
dalend aantal vrijwilligers, kerkbezoeken,

erediensten en priesters zorgde ervoor
dat de lokale groep vrijwilligers rond de
kapel, in samenspraak met andere actoren,
instapten in het project. Een logische
stap gezien de visie voor de kapel in het
kerkenbeleidsplan van Wuustwezel. Hierin
wordt de kapel van Braken nog steeds
behouden voor erediensten, maar wordt er
wel duidelijk omschreven dat het gebouw
openstaat voor nevenbestemmingen. Er
is bereidheid voor de uitvoering van het
nodige studiewerk én aanpassingen aan
het gebouw, uiteraard afgestemd op de
financiële draagkracht.
In deze context gingen we van start om
samen met de gemeenschap van Braken
op zoek te gaan naar mogelijkheden voor
een nieuwe invulling. Met een participatief
traject werkten we toe naar een eerste
toekomstvisie die in een natraject
geconcretiseerd werd. Het quickwinbudget,
voorzien in het project, kon ingezet worden
voor eerste realisaties die in de visie
kaderen.
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Traject
SEPTEMBER ‘18: DORPENMONITOR
Dietmar van dienst Landbouw en Platteland provincie Antwerpen maakt de dorpenmonitor op voor Braken, een statische
foto van het dorp. Davy van het Innovatiesteunpunt en Kristien van RURANT gaan
op pad voor gesprekken met verschillende
mensen in het gehucht. Alle informatie
vormt een mooie startbasis voor het traject.

25 NOVEMBER ‘18: WERKSESSIE 2
Negentwintig inwoners werden op zondagochtend verwelkomd in een ‘wereldcafé’.
Voorzien van koffiekoeken en koffie
gingen ze aan de slag. Na een korte terugblik op de geschiedenis van de kapel én de
organisatie- en vrijwilligersstructuren die
er vandaag zijn, werd het café geopend.
Thema’s waren het huidig én het gewenst
toekomstig gebruik van de kapel. Via
specifieke werkbladen werd ook nagedacht over wat er nodig zal zijn om de
kapel een toekomst te geven als multifunctionele ruimte, om erediensten in de
toekomst te behouden… Renovaties zoals
sanitair en verwarming, beheersstructuren en nodige materialen kwamen vlot
naar boven. Tot slot werd er gepeild naar
ideeën voor de buitenomgeving van de
kapel. Deze zit boordevol potenties om
de kapel als ontmoetingsplek voor de gemeenschap te versterken.

De belangrijkste vaststellingen voor Braken zijn:
• Gebrek aan gemeenschapsinfrastructuur én horeca in het dorp
• Kleinschaligheid zorgt voor een hechte
gemeenschap, maar het dorp is zoekend naar eigen identiteit
• School als kern van het gemeenschapsleven
• Braken is eerder een jong gehucht,
maar de eenzaamheid van alleenwonende 75-plussers is een aandachtspunt

2018

12 DECEMBER ’18: WERKSESSIE 3
Tijdens de derde werksessie ging een
enthousiaste groep aan de slag met
zes scenario’s voor de kapel én de directe omgeving. Een groot nieuw volume, een klein nieuw volume of alles in
het bestaande gebouw: dé drie opties
van de avond die gecombineerd werden
met een voorstel voor een nieuw voorplein. Dit leverde boeiende discussies op,
nieuwe inzichten en leuke ideeën. Met op
het einde van de dag de meeste stemmen
voor een mooi nieuw volume, bijgebouwd
aan de kapel die vroegere uitbreidingen
moet vervangen. Hierin moet plaats zijn
voor comfortabel sanitair, vergaderzalen
en workshopruimten, mogelijkheid tot
beperkte dienstverlening vanuit het dienstencentrum, een lokaal voor het Klaske…
De kapelruimte zelf blijft kapel, maar met
grote consensus dat de standaard kapelopstelling een stuk kleiner kan worden zodat
er ruimte gecreëerd wordt voor zithoekjes
en wie weet ook een kleine toog. Tot slot
is er ook een grote consensus om de onbenutte ruimte naast de kapel in te zetten als
een groene ontmoetingsplek.

1
SEP

24
OKT

16
NOV

25
NOV

24 OKTOBER ‘18: STARTMOMENT
Op één van de eerste echte herfstdagen van het jaar kwamen de kinderen van het 4e,
5e en 6e leerjaar én een 70-tal oudere inwoners het traject ontdekken. Iedereen werd
direct aan het werk gezet en uitgedaagd om hun idee én mening kenbaar te maken. Dit
leidde tot een bijna unanieme conclusie: de kapel is als locatie een echte ontmoetingsplek in Braken. Maar, de plek biedt duidelijk kansen om meer te doen voor de gemeenschap, uiteraard met respect voor datgene wat er vandaag al is: het koor, de vieringen…
Ideeën zijn er alvast genoeg! Voor een aantal kinderen mag er gerust een binnenspeeltuin
met ballenbad en huisdieren komen, een skatepark of ook een gamezaal. Andere bewoners willen liever een stilteplek die permanent open is of de kapel polyvalent inzetbaar
maken als een hobbyruimte, tentoonstelling of een gezellig cafétje.
16 NOVEMBER ‘18: WERKSESSIE 1
Met 40 inwoners ging de eerste werksessie
van start. Samen kwamen we tot een toekomstbeeld voor de kapel. De ‘wat willen
we?’-vraag stond centraal. Sleutelwoorden
voor de toekomst zijn: behoud, iedereen,
samen, openheid, multifunctioneel, respect en verantwoordelijkheid van en door
iedere gebruiker. Ideeën en concepten
voor de kapel moeten sowieso hieraan
voldoen.

12
DEC

2019

26
JAN

26 JANUARI ‘19: DE BUS OP
Bewoners van Sint-Jozef Rijkevorsel en
Braken (Wuustwezel) stapten de bus op
voor drie inspirerende verhalen rond
neven- en herbestemming van kerken. Op
het programma stonden bezoeken waarbij
vooral de focus gelegd werd op het proces:
Hoe ontstond het idee? Welke partners
gingen aan de slag? Wat waren knelpunten
én de oplossingen waarmee deze werden
aangepakt? Hoeveel heeft de her- of
nevenbestemming gekost en hoe werden
de nodige budgetten gevonden? Een pak
informatie én inspiratie waarmee beide
groepen de komende maanden opnieuw
aan de slag konden.

11
MAA

11 MAART ‘19: WERKSESSIE 4
De vierde werksessie in Braken stond in teken van twee topics: de terugkoppeling van al
het werk dat de voorbije weken achter de schermen gebeurde én het verder scherpstellen van de strategie voor de quickwin. De voorbije weken werd hard toegewerkt om alle
input uit de eerste werksessies samen te brengen in één visie én verder plan van aanpak.
Deze werd vervolgens afgetoetst bij verschillende belangrijke stakeholders zoals de Pastorale eenheid, het Bisdom Antwerpen en de Dekenij Essen. Het resultaat werd teruggekoppeld met de groep.
In vier groepen werd vervolgens aan de slag gegaan om het plan van aanpak
verder scherp te stellen én de prioriteiten voor het quickwinbudget nauwkeuriger
te bepalen. Hieruit bleek dat de oprichting van een beheerstructuur een belangrijke
voorwaarde is om alle overige dingen uit te rollen. Er wordt dan ook vooropgesteld
om hier zo snel mogelijk werk van te maken en dit vanuit de kerngroep, verbreed met
enkele nieuwe vrijwilligers, op te starten. Op vlak van het quickwinbudget werd duidelijk
dat structurele aanpassingen de voorkeur vereisen met dan vooral de nood aan sanitair
die sterk naar voor geschoven wordt in de eerste fase. De voorstudie en kostenraming
zal hierin een belangrijk element zijn. Tot slot ging een groepje aan de slag met de verbreding van het programma: hoe krijgen we extra activiteiten in de kapel? Een huur- en
gebruiksreglement zijn hier cruciaal mét een duidelijk kader van wat al dan niet kan. Nadien
kan er dan promotie gevoerd worden. Er moeten ook gesprekken opgezet worden met de
gemeente rond het mobiel dienstencentrum én er wordt ook gekeken naar het nieuwe
beheerteam om zelf enkele activiteiten te organiseren

MAART ‘19: KERNGROEP AAN ZET
De kerngroep gaat verder aan de slag met
de output van het traject. Het toekomstig
gebruik van de kapel werd scherp gesteld,
er werd een huur- en gebruiksreglement
opgemaakt, een architect aangesteld
voor de opmaak van een geoptimaliseerd
scenario, de mogelijke beheerstructuren
werden verkend én er werd afstemming
gezocht met diverse actoren zoals vzw Dekenale werken Essen en de kerkfabriek van
Wuustwezel.
29 SEPTEMBER ‘19: TOONMOMENT
Tijdens een interactief toonmoment maken de bewoners van Braken kennis met het
toekomstverhaal voor hun kapel én trapt
‘Grenzeloos Braken’ de testfase af.

29
SEP
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Poederlee (Lille)

RESULTAAT

De zoektocht naar een toekomstvisie voor
de kapel, leidde al snel naar één woord:
‘ontmoeting’! Als klein gehucht waar
amper voorzieningen zijn, was dit één van
de grootste aanwezige noden. Tijdens ons
traject gingen we dan ook op zoek naar
mogelijkheden om dit vorm te geven. Zowel
een mogelijk structureel aanbod, zoals
een dienstencentrum, als type activiteiten
kwamen aan bod. Daarnaast werd ook
bekeken hoe dit er dan concreet ‘fysiek’ kon
uitzien. De werkgroep concretiseerde deze
eerste visie om meteen ook de vertaalslag
naar realisatie te maken.
Grenzeloos Braken realiseert
Het traject in Braken leidde immers tot
de oprichting van de vzw Grenzeloos
Braken. De werkgroep, die samengebracht
werd door het project, werkt concreet de
toekomstvisie uit die richting kreeg tijdens
het traject. De kapel blijft behouden voor
de huidige gebruiken. Dit wil zeggen
dat de erediensten de komende jaren
zeker behouden blijven, net als de

koorwerking én ’t klaske achteraan de
kapel (lokaal van het jongerenkoor). Maar,
de kapel wil nog sterker hét centrale én
gemeenschapsvormende punt in Braken
zijn. Daarom wordt toegewerkt naar de
multifunctionele inzet van het gebouw. Dit
moet concreet gebeuren door een indeling
van de grotere kapelruimte naar een vast
religieuze ruimte én een multifunctionele
ruimte waar diverse activiteiten onderdak
kunnen
krijgen.
Hieronder
vallen
bijvoorbeeld activiteiten kaderend in een
mobiel
dienstencentrum
(koffiekrant,
sociaal café, workshops) en diverse
sociale en culturele initiatieven zoals een
tentoonstelling of huiskamerconcert.
Ondertussen werd met het quickwinbudget
voorzien in het project een ontwerp
opgemaakt voor de nodige infrastructurele
aanpassingen aan de kapel én vonden de
eerste werken plaats om het nieuwe gebruik
mogelijk te maken.

FACTS & FIGURES

Locatie: Gemeente Lille
deelgemeente Poederlee
Aantal inwoners: 2845 (2019)
Naam van het kerkgebouw:
Parochiekerk Sint-Jan-Baptist
Erfgoedstatuut: Niet beschermd, wel op inventaris
onroerend erfgoed
Gebouwd tussen 1906 en 1909
Gebruik van de kerk
(volgens kerkenbeleidsplan, cijfers 2014):
o Wekelijkse
Wekelijkse eucharistie- of gebedsvieren,
35 tot 40 aanwezigen
o Doopsels 10
o Uitvaarten:
Uitvaarten: 14

Eigenaar: Gemeente Lille
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AANLEIDING

De kerk van Poederlee - oftewel de SintJan Baptistkerk - is een neogotische kerk
en kreeg haar uitzicht na de verbouwing
van 1908. De 15e-eeuwse toren en het
kerkkoor werden in de huidige constructie
geïntegreerd. De kerk is ommuurd door een
‘schom’, een ringmuur waarbinnen tot de
Franse Revolutie onschendbaarheid gold.
De kerk heeft niet het statuut van een
beschermd monument, maar ze staat wel
op de Inventaris van het Onroerend Erfgoed.
De kerk heeft een houten schip en het orgel
is recent gerenoveerd.
Het oude kerkhof maakt in 2021 plaats voor
een groene kerktuin met veel bloemen,
planten en gras. De ‘schom’ blijft behouden.
In dit kader wil de gemeente ook de
binnenkant van de kerk teruggeven aan de
gemeenschap. De aanleg van de kerktuin
kadert in het Wensbeeld Lille-Poederlee
dat de gemeente samen met de inwoners
ontwikkelt.

Naast het kerkgebouw zijn er nog twee
kapellen in het dorp: de Hegge kapel en de
Heerle kapel. Elk met een eigen gebruik:

“Ze vinden een pastoor om elke
week een mis te doen.”

• De kerk wordt door de bewoners
gezien als
‘onze kerk’, een referentiepunt in het centrum. Naast de
wekelijkse eucharistieviering is het
de plek voor een begrafenis, huwelijk, communie, vormsel.
• Hegge is een grote kapel, in eigendom van de gemeente, waar sinds
kort ook huwelijken doorgaan. Daarnaast heeft de kapel vooral een folkloristische waarde voor oud én jong
omwille van de Hegge processie.
Een nadeel is dat inwoners aangeven
dat de Hegge kapel (te) ver buiten
het dorp ligt.

De kerk van Poederlee wordt beheerd door
de kerkfabriek van Poederlee wat betreft
onderhoud en materiële zaken noodzakelijk
voor het uitoefenen van de erediensten.
De parochiekern St. Jan Baptist Poederlee
is verantwoordelijk voor het pastorale.
Er zijn nog maar weinig vrijwilligers in
deze kerkelijke structuren, er komen geen
nieuwe krachten bij in de kerk. Met als
gevolg dat er nog maar weinig erediensten
doorgaan. Het laatste huwelijk is zo’n 3
jaar geleden voltrokken en er zijn steeds
minder uitvaarten (5 tot 7 per jaar). Meer
en meer mensen gaan voor uitvaarten naar
de Aula (van de begrafenisondernemer) in
Herentals.

• Heerle hangt af van de hoofdkerk
maar “we
laten die hun ding
doen”, klinkt het bij het kerkbestuur.

Kerk als dorpsknooppunt beoogt voor
Poederlee een tweeledig resultaat.
Namelijk, de ontwikkeling van een eerste

visie voor de toekomstige invulling van
het kerkgebouw vertaald in een algemeen
wenskader met diverse scenario-ideeën
voor concrete invulling.
1. Algemeen wenskader? Doet uit
spraak over her- of nevenbestemming en het karakter van de andere
dan religieuze gebruiken én geeft
richting aan de plaats die religie in
het gebouw kan krijgen.
2. Scenario-ideeën? Concrete voor
stellen, zowel i.v.m. nog mogelijke
religieuze beleving in het gebouw
als naar concrete mogelijkheden
voor ander gebruik.

De output van het traject geeft invulling aan
de andere processen rond het kerkgebouw:
de opmaak van het kerkenbeleidsplan en
de deelname aan het initiatief ‘projectbureau herbestemming kerken’.
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Traject

FEBRUARI ‘20: DORPENMONITOR
Gert van de dienst Landbouw en
Platteland provincie Antwerpen
maakt de dorpenmonitor op voor
Poederlee, een statische foto van
het dorp. Davy van het Innovatiesteunpunt en Kristien van RURANT
gaan op pad en hebben gesprekken met verschillende mensen in
het dorp.

2020

1
FEB

8 JUNI ‘20: WERKSESSIE 1
Een 20-tal gedreven inwoners van Poederlee kwamen online samen
voor de eerste werksessie! Voor sommige al het nieuwe normaal,
voor anderen toch nog even wennen.
Tijdens deze eerste bijeenkomst werd er in eerste instantie stilgestaan bij de doelstellingen van dit participatietraject én het organigram rond het kerkgebouw van Poederlee. Hieruit werd duidelijk dat
Kerk als dorpsknooppunt één van de schakels is in een groter traject
dat moet leiden tot een toekomstverhaal voor het gebouw. Tijdens
de komende maanden staan de inwoners centraal: samen bouwen ze
aan een wensbeeld voor hun kerkgebouw en geven ze op die manier
input voor het verdere traject.
In een tweede onderdeel van de werksessie werden vier thema’s, die
belangrijk bleken uit de dorpenmonitor en het startmoment, uitgediept in kleine groepjes: Religie, cultuur, zorg en omgeving. De leidde
tot heel wat ideeën, randvoorwaarden, opties en open vragen voor
komende werksessies. Een rode draad doorheen alle groepjes was
‘verbinding’, niet alleen door de plaats van religie in het gebouw,
maar ook voor alle andere activiteiten waarvoor het gebouw mogelijk gebruikt kan worden.

8
MAA

8 MAART ‘20: STARTMOMENT
Op 8 maart werd de aftrap gegeven van Kerk als dorpsknooppunt in
Poederlee! De kerk stond open voor alle nieuwsgierigen. Een 75-tal
inwoners kwamen het traject ook daadwerkelijk ontdekken. Iedereen werd direct aan het werk gezet en uitgedaagd om hun idee én
mening kenbaar te maken.
Wanneer we alles bij elkaar leggen, komen we tot een bijna
unanieme conclusie dat het kerkgebouw zeker voor iets anders kan
gebruikt worden. Het belang van de religieuze ruimte werd echter
ook meteen duidelijk: een plek voor religie, stilte, gebed, om tot rust
komen, een kaarsje branden… én die plek willen heel wat van de
aanwezigen zeker behouden.
Maar, het kerkgebouw biedt volgens de meesten duidelijk kansen om meer te doen voor de gemeenschap, met respect
voor datgene wat er vandaag al is én gericht op iedere inwoner.
Ideeën zijn er genoeg: repetitieruimte, toneelvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, co-workplek, studeerruimte, pop-up koffiebarretje, filmavond, zingmoment, praatavond…
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22 JUNI ‘20: WERKSESSIE 2
De input van het startmoment en de eerste werksessie leidde tot vier
mogelijke toekomstscenario’s voor de kerk. Deze werden tijdens de
tweede werksessie besproken. Dit bracht een interessant gesprek
op gang rond de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van bepaalde
voorstellen. De vier scenario’s en het prikbord waarop we werkten:
(1) Kerk als kerk: Kerk blijft kerk, enkel occasionele activiteiten
zijn mogelijk en hiervoor wordt de kerk aangepast.
(2) Kerk met ontmoeting: De kerk wordt ingedeeld in een
religieuze en niet-religieuze ruimte. De nevenbestemming bestaat uit een intergenerationele plek waar eerstelijnszorg, dagbesteding voor ouderen, vrije ontmoeting… kan plaatsvinden.
(3) Kerk als cultuurtempel: De religieuze functie verdwijnt en de
kerk wordt de podiumzaal voor de hele gemeente.
(4) Kerk als parkluifel: Uitdoofscenario waarna kerk aangepast
wordt tot overdekte structuur in een groter park in het dorp.
Koorgedeelte kan mogelijks stille ruimte blijven.
Op het einde van de avond konden de deelnemers stemmen op hun
favoriete scenario. Elk scenario kreeg stemmen, maar ‘Kerk met ontmoeting’ kon het meest gesmaakt worden.
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29 JUNI ’20: WERKSESSIE 3
Tijdens de derde bijeenkomst werd het eerste ‘wenskader’ voor het
toekomstig gebruik van de kerk besproken. Daarna werken drie belangrijke thema’s/uitdagingen verder besproken in kleine groepen.
Het wenskader richt zich op drie grote lijnen: (1) Religieuze
beleving: een ruimte voor erediensten blijft belangrijk in het eigen
dorp. (2) Het nieuwe gebruik: Verbinding is het centrale woord. In
het toekomstverhaal moet samenwerking, cultuur en ontmoeting
centraal staan. Een gebouw voor de verenigingen, gemeenschapsopbouwende activiteiten en voor kleine contacten tussen
inwoners. (3) De strategie tot verandering: Op een rustige en
gefaseerde manier toewerken naar een nieuwe invulling. Alles moet
in respect gebeuren met elkaar.
In kleine groepen werd verder nagedacht over (1) de noden die het
nieuwe gebruik moet beantwoorden, (2) de doelgroepen van het
nieuwe verhaal en wie we dan nodig hebben om dit te organiseren
en (3) de manier waarop we aan verandering willen werken.

29 SEPTEMBER ‘20: TOONMOMENT
Tijdens een interactief toonmoment maken de bewoners van
Poederlee kennis met het eerste
wensbeeld voor hun kerk. We
gaan in gesprek om diegene die
er niet bij konden zijn tijdens het
digitaal traject, te horen.

2021

CORONA
Tijdens de opstart van het traject
in Poederlee werden we geconfronteerd met Covid19. De aftrap
van het
participatietraject kon nog normaal plaatsvinden, maar nog voor
de eerste werksessie ging België
in lockdown. Dit was een uitdaging voor zowel de inwoners als procesbegeleiders. We
bleven niet bij de pakken zitten
en schakelden over naar digitaal
traject. Samen met de deelnemers hebben we Kerk als dorpsknooppunt heruitgevonden. Een
ander traject, maar zeker even
creatief en met mooie resultaten
voor Poederlee!

74

Kerk als dorpsknooppunt

Kerk als dorpsknooppunt: eindpublicatie

RESULTAAT

Tijdens het traject kwamen heel wat ideeën
naar boven voor een nieuwe invulling van
het kerkgebouw. Die ideeën leiden tot
vier uiteenlopende scenario’s: kerk als
kerk, kerk als ontmoetingsplaats, kerk als
cultuurtempel, kerk als parkluifel waarbij
de kerk aangepast wordt tot overdekte
structuur in een groter park in het dorp.
Het scenario ‘Kerk als ontmoetingsplaats’
valt het meeste in de smaak. De inwoners
gaven heel duidelijk aan dat de kerk in de
toekomst een plek van ontmoeting moet
zijn. Daarmee bedoelen ze een uitnodigende
plek waar je gemakkelijk binnen en buiten
kan lopen, met laagdrempelige activiteiten,
voorzien van een eerstelijnsaanspreekpunt
rond bijvoorbeeld zorg en welzijn, maar
evengoed met een beperkte (gemeentelijke)
dienstverlening tot zelfs een dagopvang
voor specifieke doelgroepen.

Samenwerking als dé sleutel voor de
toekomstige invulling
Welk (nieuw) gebruik de kerk van
Poederlee ook krijgt in de toekomst, voor
de inwoners staat verbinding centraal.
Verbinding tussen mensen, initiatieven, met
de omgeving van de kerk. Samenwerking
wordt als dé sleutel voor de toekomstige
invulling gezien. Ontmoeting en cultuur
voorzien kan enkel maar door samen te
werken met parochiecentrum Mollenhof,
de plaatselijke horeca, de kerkfabriek, het
gemeentebestuur en de verenigingen.
De volgende stappen met het oog op 10 jaar
Met Kerk als dorpsknooppunt hebben de
inwoners van Poederlee een allereerste
start gemaakt om de toekomst van het

kerkgebouw vorm te geven. De komende
jaren blijft de kerk nog gewoon kerk.
De religieuze functie heeft nog een
voldoende dragende kracht. Maar, over
een termijn van 10 jaar wil men wel klaar
zijn voor de toekomst. Daarvoor zullen nog
vele stappen gezet moeten worden. De
inspraak van de mensen van Poederlee is
ook cruciaal in het vervolg van dit
participatieve traject. Het toekomstbeeld
versterkt alvast de dialoog tussen het
bisdom en gemeente Lille in de opmaak
van het nieuwe kerkenbeleidsplan van de
gemeente. De gemeente Lille tekende
ook in op de laatste oproep van het
Projectbureau Herbestemming Kerken. Zij
gaan onderzoeken of de suggesties op een
kwalitatieve
en
betaalbare
manier
uitvoerbaar zijn.
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Deze publicatie kwam tot stand tijdens het Platteland Plus project ‘Kerk als dorpsknooppunt’.
Onze strategie werd uitgetest in drie dorpen: Sint-Jozef (Rijkevorsel), Braken (Wuustwezel) en Poederlee (Lille)

