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OVER HET PROJECT 
KERK ALS DORPSKNOOPPUNT

Kerk als dorpsknooppunt is een initiatief van het 
Innovatiesteunpunt en RURANT met cofinanciering 
uit Platteland Plus dat bestaat uit middelen van 
Vlaanderen en provincie Antwerpen. Het project 
vertrekt vanuit de gemeenschap rond een kerk- 
gebouw en wil samen met hen, in een participatief 
traject, werken aan een toekomststrategie voor het 
kerkgebouw. 

DE KNOOPPUNTWAARDE VAN  
KERKEN VERSTERKEN
Kerken in Vlaanderen zijn vaak mooie gebouwen 
en vormen het hart van het dorp. Ze hebben een 
erg iconische, centraliserende waarde en vormen 
een visueel, emotioneel en cultureel knooppunt. 
Maar, de deuren van de dorpskerk blijven steeds 
vaker gesloten. Er is immers een daling in ere- 
diensten én kerken blijven ook letterlijk doorheen 
de dag toe na talloze gevallen van schade en dief-
stallen. Ondertussen lopen de onderhoudskosten 
op, dringen restauraties zich op en daalt het aantal 
vrijwilligers. De financiële middelen zijn schaars én 
het is lang wachten op subsidies. 

In deze context stelt zich steeds meer de vraag: 
Wat is het nut, de meerwaarde, om al dat geld 
te investeren in het gebouw dat amper gebruikt 
wordt? En, als de kerk dan voor meerde doel- 
einden gebruikt moet worden: wat moeten we er 
dan mee?  

Met dit traject willen we op een participatieve 
manier op zoek naar een toekomstverhaal voor  
het kerkgebouw met als basis de versterking van 
de centrale knooppuntfunctie die het gebouw 
heeft. Met behulp van een inventieve strategie 
willen we zo de toekomst van het gebouw veilig 
stellen én investeringen mogelijk en verantwoord 
maken. 

MEER INFO OVER HET TRAJECT?
DAVY STERKENS  
Projectcoördinator
E davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be
T 016 28 61 39

www.innovatiesteunpunt.be
www.rurant.be
www.kerkalsdorpsknooppunt.be
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AANLEIDING TRAJECT

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 wens- 
kader met diverse scenario-ideeën 
voor concrete invulling. 

1. ALGEMEEN WENSKADER?  
Doet uitspraak 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 voorstellen, zowel 
i.v.m. nog mogelijke religieuze 
beleving in het gebouw als 
naar concrete mogelijkheden 
voor ander gebruik.

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

Sint-Jan Baptist Kerk Poederlee (©Gemeente Lille)
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CONTEXT KERK

HET DORP EN ZIJN KERK
Poederlee is een deelgemeente van Lille, gelegen in 
de Antwerpse Kempen. Het dorp telt 2848 inwoners 
(cijfers 2019). De kerk van Poederlee -  oftewel de Sint-
Jan 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. 

PLANNEN VOOR HET KERKHOF
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.

IN DE OMGEVING
De kerk ligt centraal in het dorp en vormt een echte 
landschappelijke baken. Rondom de kerk zijn er  
verschillende functies (zie figuur hiernaast).

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

• 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.

• HEERLE hangt af van de hoofdkerk maar “we  
laten die hun ding doen”, klinkt het bij het   
kerkbestuur. “Ze vinden een pastoor om elke  
week een mis te doen.”

BEHEER EN GEBRUIK
De kerk van Poederlee wordt beheerd door de kerk- 
fabriek van Poederlee wat betreft onderhoud en  
materiële zaken noodzakelijk voor het uitoefenen van 
de erediensten. De parochiekern St. Jan Baptist Poeder-
lee 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.
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1. Kerk van Poederlee
2. Café In den Hemel
3. Frituur
4. Pastorij
5. Parochiecentrum Mollenhof 

6. Tuin van het Mollenhof (wordt  
af en toe gebruikt bij activiteiten 
in de zaal)

7. Brasserie Ferm
8. Basisschool De Wingerd
9. Plint met bank, frituur, café...

10. Buitenschoolse kinderopvang, 
Bibpost en vergaderlokaal (vrij 
ter beschikking door gemeente)

11. Bakker
12. Trage wegverbinding vanuit  

‘t Slaaplaken naar Lille

FUNCTIES ROND DE KERK
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DORPENMONITOR
Uit de dorpenmonitor, een analyse van het dorp 
Poederlee uitgevoerd door de provincie Antwerpen, 
bleken volgende bijkomende aanknopingspunten voor 
het traject:

• VERENIGINGSLEVEN: Er is een goed draaiend  
verenigingsleven met enkele mooie dorps- 
tradities zoals de Hegge processie. Het  
engageren van voldoende vrijwilligers die een 
trekkersrol willen opnemen is een uitdaging 
voor de toekomst.
• MOBILITEIT: Hoewel de bereikbaarheid van 
het dorp goed is (goede busverbindingen,  
fietspaden…) is de auto duidelijk koning in 
Poederlee. Verkeersveiligheid kan over het  
algemeen wat beter. Vooral de drukke gewest-
weg door het dorpscentrum van Poederlee blijkt 
een doorn in het oog.
• KLIMAAT: Ondanks tal van particuliere  
inspanningen en projecten door de lokale  
basisschool, is er nog veel potentieel op vlak van 
sensibilisering, mentaliteits- en gedrags- 
wijziging.
• VERGRIJZING: De (plattelands)vergrijzing laat 
zich ook in Poederlee voelen, gelijkaardig aan 
het provinciaal gemiddelde. Dit brengt uit- 
dagingen met zich mee zoals een voldoende 
groot aanbod aan (lokale) zorg, dagbesteding, 
woonvormen op maat…
• VOORZIENINGEN: Poederlee is over het 
algemeen goed voorzien van alle functies. Een 
mogelijk knelpunt is opvang voor kinderen van 0 
tot 2,5 jaar (geen crèches in Poederlee).
• JONGEREN: Er is een mooi vrijetijdsaanbod in 
Poederlee en omgeving. Het ontbreekt echter 
aan effectieve ontmoetingsplekken voor  
jongeren.

Heerle kapel (©Gemeente Lille)

Hegge kapel (©Gemeente Lille)
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3D visualisatie kerkomgeving Poederlee (©Omgeving)
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1 
FEB

2020 8 
MAA

8 
JUN

22 
JUN

29 
JUN

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 Innovatie- 
steunpunt en Kristien van RURANT 
gaan op pad en hebben gesprekken 
met verschillende mensen in het 
dorp. 

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, con- 
certen, tentoonstellingen, co-workplek, studeerruimte, pop-up koffie-
barretje, filmavond, zingmoment, praatavond…

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.

TIJDLIJN TRAJECT
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29 
JUN

29 
SEP

2021

22 JUNI ‘20: WERKSESSIE 2 
De input van het startmoment en de eerste werksessie leidde tot vier mogelijke toe-
komstscenario’s voor de kerk. Deze werden tijdens de tweede werksessie besproken. 
Dit bracht een interessant gesprek op gang rond de wenselijkheid en aanvaardbaar-
heid van bepaalde voorstellen. De vier scenario’s en het prikbord waarop we werk-
ten: 

(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 plaats- 
vinden.
(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

29 JUNI ’20: WERKSESSIE 3 
Tijdens de derde bijeenkomst werd het eerste ‘wenskader’ voor het 
toekomstig gebruik van de kerk besproken. Daarna werken drie be-
langrijke 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, gemeenschaps- 
opbouwende 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.

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 in- 
woners als procesbegeleiders. We bleven 
niet bij de pakken zitten en schakelden 
over naar digitaal traject. Samen met de 
deelnemers hebben we Kerk als dorps-
knooppunt heruitgevonden. Een ander 
traject, maar zeker even creatief en met 
mooie resultaten voor Poederlee!

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. 
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WENSBEELD

Met een groep van inwoners van Poederlee werd  
nagedacht over het toekomstig gebruik van het kerk- 
gebouw. Er werd nagedacht over drie centrale thema’s: 
de plaats van religie, het (nieuwe) niet-religieuze  
ge-bruik en de veranderingsstrategie. De conclusies, 
open vragen en uit te klaren onderwerpen bundelen 
we in een eerste wensbeeld voor de toekomst.

RELIGIE
VANDAAG: Het kerkgebouw is tot op vandaag volledig 
bestemd als kerk. Dit wil zeggen dat er in principe  
enkel pastorale activiteiten mogen doorgaan én  
occasionele activiteiten die passen in het kader en 
aansluiten bij de opdracht van de kerk. In het kerk- 
gebouw is nog een wekelijkse dienst op zaterdag met 
een beperkte opkomst (+20 tot 30 mensen) en  
diensten op de christelijke hoogfeesten met een 
hogere opkomst. Sporadisch gaat er een begrafenis, 
huwelijk of doopsel door, hoewel het aantal sterk 
afneemt (nog 4-5 begrafenissen per jaar, het laatste 
huwelijk dateert van drie jaar geleden…).

WENSSCENARIO: Uit de werksessies blijkt nog een 
sterke gehechtheid aan religieuze beleving in het eigen 
dorp én in de eigen kerk. Hoewel er meer openheid 
gevraagd wordt voor diensten in de kapellen, staat het 
behoud van een plek voor religie in dit kerkgebouw 
voorop. De manier waarop dit vormt krijgt, moet 
verder uitgeklaard worden. Op korte termijn is echter 
duidelijk dat alle huidige mogelijkheden, met ook 
grote diensten, behouden moeten blijven. Maar, naar 
de toekomst toe kan dit zeker en vast veranderen. De 
manier waarop moet goed doorgesproken worden en 
in respect zijn met alle betrokkenen. De termijn waar-
op deze verandering zou plaatsvinden wordt als ver-
schillend ervaren. Hoe iemand korte, middellange en 
lange termijn ervaart is erg verschillend. Net daarom 
dat respect en communicatie hierin een noodzakelijke 
rol zullen spelen. 

Wensput op het startmoment
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UIT TE KLAREN: Hoe in de toekomst vieren in de kerk 
van Poederlee? 
Hoe moet religie in de toekomst een plaats krijgen in 
het kerkgebouw? Moet alles wat vandaag mogelijk is 
mogelijk blijven of gaan we naar een nieuwe manier 
van ‘kleiner’ kerk zijn (zowel letterlijk als figuurlijk)? 
Dit is een belangrijk vraagstuk waar de pastorale een-
heid met zijn parochiekernen de komende jaren aan 
moet werken. 

De opdracht gaat over diverse aspecten:
• Fusie van kerkfabrieken en parochiekernen? 
Gaan we naar grotere samenwerkingsverbanden 
waarbij er meer op niveau van een gemeente 
gewerkt wordt, of houden we de huidige  
parochiale werking?

• Samenbrengen van grotere vieringen?  
Behouden we één hoofdkerk in de gemeente 
waar de grotere vieringen, die een grotere  
ruimte nodig hebben, plaats kunnen vinden – én 
– worden de andere kerken een plek waarin  
kleinere groepen op geregelde basis kunnen  
vieren en een stilteplek vinden voor gebed en 
rust? Of, behouden we in elk dorp een vol- 
waardige religieuze ruimte waar alles kan?

• Welke ruimte in de kerk is er nodig voor 
religie? Bij nevenbestemming legt het Bisdom 
Antwerpen een compartimentering op en wordt 
dus een kleinere ruimte gecreëerd in de kerk 
voor de erediensten. Wat is haalbaar en mogelijk 
rekening houdend met de antwoorden op boven-
staande vragen? 

De keuzes die op dit niveau gemaakt worden, vormen 
het kader voor een ander – bijkomend – gebruik van 
het kerkgebouw. Ze zijn bepalend of er gekozen moet 
worden voor valorisatie (kerk blijft kerk en dus in  
hoofdzaak voorzien voor erediensten), nevenbe- 
stemming (kerk krijgt compartimenten met andere 
bestemming) of herbestemming (religieuze activiteiten 

verdwijnen, de kerk wordt aan de erediensten ont- 
trokken). Deze keuze wordt ook medebepaald door de 
te gebruiken oppervlakte die er nu aanwezig is, zonder 
dat er grote aanpassingen zouden gebeuren. 
  
EEN NIEUW GEBRUIK: VERBINDING
VANDAAG: Er gaan al sporadisch andere activiteiten 
door in het kerkgebouw, zoals een tentoonstelling of 
een kleinschalig optreden. De kerkfabriek is hiervoor 
het aanspreekpunt.

TOEKOMST: Tijdens de werksessies kwamen heel wat 
ideeën naar boven die een nieuwe invulling kunnen 
geven aan het kerkgebouw. Al snel bleek er een rode 
draad doorheen alle ideeën: VERBINDING

Verbinding in diverse aspecten:
• Verbinding tussen mensen: vanuit zijn  
oorspronkelijk gebruik én de plannen voor het 
park rond de kerk, moet het gebouw in de eerste 
plaats een ‘ontmoetingsplek’ zijn (of blijven). 
Een plek waar mensen kunnen samenkomen, 
vrij kunnen vertoeven en een babbeltje kunnen 
slaan. Het moet ‘intergenerationeel’ zijn, dus 
ontmoeting tussen jong en oud stimuleren. Om 
deze ontmoeting vorm te geven wordt gedacht 
aan een uitnodigende plek waar je makkelijk 
binnen en buiten kan lopen, met laag- 
drempelige activiteiten, het voorzien van een 
eerstelijnsaanspreekpunt rond bijvoorbeeld zorg 
en welzijn, maar evengoed het aanbieden van 
een beperkte (gemeentelijke) dienstverlening of 
zelfs het uitrollen van een dagopvang voor  
specifieke doelgroepen.

• Verbinding door culturele beleving: het kerk-
gebouw is bij uitstek ook geschikt voor culturele 
activiteiten zoals een tentoonstelling, optreden, 
toneelvoorstelling… en op die manier mensen 
samen laten genieten van cultuur. Hoewel  
parochiezaal ‘Mollenhof ‘ twee feestzalen, een  
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taverne, een tuin en een parking biedt, vlak 
naast de kerk, ontbreekt het aan kwalitatieve 
infrastructuur in de gemeente. Een tribune of 
een soort van aula-zaal zou een heel mooie én 
nodige aanvulling zijn voor de hele gemeente.

• Verbinding tussen initiatieven: samenwerking 
wordt als dé sleutel voor de toekomstige in-
vulling gezien. Ontmoeting, cultuur… voorzien 
kan enkel maar door samen te werken met het 
Mollenhof, de plaatselijke horeca, het  
gemeentebestuur, de verenigingen…  

• Verbinding met omgeving: De kerk staat niet 
op zichzelf, maar in een ruimtelijk en functioneel 
weefsel. Het is belangrijk om te komen tot een 
versterkend verhaal. Denk hierbij aan synergie 
tussen de toekomstige kerktuin en het gebruik 
van het kerkgebouw. De kerktuin hoeft niet 
enkel gras, bomen, bloemen en bankjes te zijn, 
maar kan ook een kans bieden tot kleinschalige 
activiteiten. Daarnaast willen we uitdagen tot 
ruimer (functioneel) verbinden met andere  
plekken in het dorp zoals (de tuin van) het  
Mollenhof, schoolomgeving, buitenschoolse 
kinderopvang, ’t Slaaplaken… Bovendien kan het 
kerkgebouw in deze ook een toeristische functie 
opnemen als centraal punt in het dorp.

UIT TE KLAREN: Dit eerste toekomstbeeld is slechts een 
vertrekpunt dat verder geconcretiseerd moet worden. 
Hierin zijn belangrijke elementen die verder besproken 
moeten worden:

• Hoe groot wordt dit verhaal? Welke keuzes 
maken we tussen alle mogelijke invullingen? 
Wat wordt ons uiteindelijke concept én past dit 
binnen de religieuze toekomst van het gebouw? 
De keuzes die we maken moeten overeen- 
stemmen met de keuze die voor het kerkgebouw 
inzake valorisatie, nevenbestemming of her- 
bestemming én de kansen/randvoorwaarden dat 
dit met zich meebrengt. 

• Hoeveel plaats hebben we nodig voor ons 
concept én hoe passen we ons aan op deze infra-
structurele kantlijnen? Het zal belangrijk zijn om 
de toekomstscenario’s ook in architecturale  
scenario’s om te vormen zodat de mogelijk- 
heden en kansen duidelijk worden. Dit gaat 
inzicht geven in de ruimtelijke mogelijkheden 
van het gebouw én mogelijke (infrastructurele) 
aanpassingen die nodig zijn. Denk aan com-
partimentering, uitbreiding… maar evengoed 
logistieke eisen wat betreft elektriciteit, sanitair, 
verwarming, techniek (verlichting, geluid…).

• Welke samenwerking zetten we op? Wie  
hebben we nodig om ons verhaal vorm te geven 
én hoe gaan we dit samenwerkingsverband vorm 
geven?

• De beheerstructuur en financiering: hoe 
pakken we het beheer op? Moet ons verhaal 
volledig zelf bedruipend zijn of niet – en – hoe 
kunnen we dit realiseren? 

VERANDERINGSSTRATEGIE
Hoe komen we tot verandering? Bedenken we een 
nieuwe invulling en rollen we dit van de ene dag op 
de ander uit óf doen we het anders? De deelnemers 
aan het traject waren unaniem dat dit een verhaal van 
geleidelijke groei en verandering moet zijn. 

Samen, geleidelijk en onder begeleiding werken  
aan een nieuw toekomstverhaal.

Het is belangrijk om, in respect voor de kerkgangers, 
voldoende tijd te nemen om tot verandering te komen. 
De groep wenst een graduele, geleidelijke aanpak 
waarin kleine, maar duidelijke én in de tijd geplande 
stappen worden gezet. Dit werkt op twee vlakken: (1) 
verandering in de manier waarop religie een plek heeft 
in het kerkgebouw en (2) groei van het ‘extra’ gebruik. 
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vanuit het verhogen van 
het occasioneel gebruik tot aan de uiteindelijk uitrol 
van het effectief concept.  
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De voordelen van dergelijke aanpak zijn dat er  
voldoende tijd is voor onderzoek, het opzetten van 
samenwerking, het zoeken van middelen… Er kunnen 
ook tal van zaken uitgetest worden zonder dat dit 
definitief is zodat er op een experimentele manier kan 
toegewerkt worden naar een sterk, werkend en  
relevant concept. Tot slot biedt dit de nodige ruimte 
en tijd aan alle betrokken om te kunnen omgaan met 
verandering en in te spelen op hun beleving ervan. Dit 
zorgt voor een ruimere gedragenheid van de ver- 
andering en die gedragenheid is nodig voor het succes 
van proces en product. 

BOODSCHAP DEELNEMER STARTMOMENT
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TOEKOMSTSCENARIO’S

Tijdens het traject werden vier uiteenlopende scenario’s 
ontwikkeld die verder bouwden op de input van de 
deelnemers aan het traject. Deze werden besproken  
tijdens de tweede werksessie en kunnen inspiratie  
bieden voor het vervolgtraject.

S1: KERK ALS KERK
Kerk blijft kerk, enkel occasionele activiteiten zijn  
mogelijk en hiervoor wordt de kerk aangepast.

Dit verhaal is de inwoners genegen, zeker op korte 
termijn blijkt dit nog de voorkeur uit te dragen. Er mag 
zeker meer ingezet worden op occasionele activiteiten 
met zelfs hoge frequentie zoals optredens en tentoon-
stelling. De flexibiliteit in dit verhaal spreekt enorm aan. 
Om de accommodatie helemaal geschikt te maken, 
zijn er wel wat investeringen nodig – misschien zelfs 
uitbreidingen wat betreft onthaal, vestiaire of berging 
– maar de kerk kan in zijn geheel gebruikt worden voor 
zowel religie als voor een andere activiteit. 

Een belangrijke opmerking is evenwel dat dit een grijze 
zone is met betrekking tot de opgelegde regels van het 
bisdom Antwerpen voor compartimentering bij  
nevenactiviteiten. Bijkomend lijkt dit verhaal niet  
toekomstgericht genoeg. “Wat doen we over 10 jaar 
als het aantal kerkgangers verder afneemt? Dan is dit 
verhaal niet voldoende”, aldus een deelnemer. 

INFRASTRUCTURELE  
AANPASSINGEN  

(SANITAIR, BERGING,  
VESTIAIRE...)

RELIGIE ALS HOOFDGEBRUIKER



15

OCCASIONELE 
(CULTURELE) 
ACTIVITEITEN

BEHEER: VERANTWOORDELIJKE, 
STRUCTUUR, VRIJWILLIGERS,  
GEBRUIKSREGLEMENT- EN 
OVEREENKOMST...

Kerk
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Ontmoetingsplek

COMPARTIMENTEN VERPLICHT! 
(HORIZONTAAL, VERTICAAL EN  

COMBINATIE)

VASTE ONTMOETINGSFUNCTIE  
(EERSTE LIJN, DAGBESTEDING...)
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S2: 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.

Dit scenario kreeg tijdens de werksessie de meeste 
stemmen. Ontmoeting, een polyvalent karakter, aan-
vullend aan de bestaande zaken zoals het  
Mollenhof… zijn positieve elementen in dit verhaal 
waar vanaf de start van het traject aan gedacht 
werd. Samenwerking, bijvoorbeeld met het café “In 
den Hemel” dat tegenover de ingang van de kerk 
gelegen is, wordt zéér belangrijk om van dit verhaal 
een succes te maken. 

Bedenkingen bij dit scenario zijn de hoge infra- 
structurele eisen die dit scenario stelt. Kan  
compartimentering wel in onze kerk? Blijft er  
voldoende plaats over om zowel kwalitatief te  
vieren als om de nevenbestemming kwalitatief een 
plek te geven? 

Ontmoetingsplek
KLEINDER VIEREN
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S3: KERK ALS CULTUURTEMPEL
De religieuze functie verdwijnt en de kerk wordt de 
podiumzaal voor de hele gemeente.

De podiumzaal zou een mooie aanvulling zijn voor 
het dorp én bij uitbreiding voor de gehele  
gemeente. Het ontbreekt aan dergelijke zalen in de 
gemeente (de parochiezalen hebben geen ruimte 
om een tribune te plaatsen). Er moet vermoedelijk 
niet gestreefd worden naar een heel hoge  
capaciteit aangezien er heel wat infrastructuur in 
de naburige steden aanwezig is. 

Kanttekeningen die bij dit scenario gemaakt 
worden, zijn dat er gelijkaardige plannen zijn voor 
de kerk van Wechelderzande. Hoewel dit een eind 
rijden is, is het misschien niet relevant om twee  
podiumzalen te voorzien in de gemeente.  
Bijkomend moet er toch gestreefd worden naar een 
meer polyvalent karakter van het nevengebruik. Is 
een opklapbaar systeem een oplossing? Tot slot lijkt 
volgens de deelnemers een herbestemming, zeker 
op korte termijn, niet aan de orde. Ook als deze 
optie op lange termijn wordt genomen, blijft het 
belangrijk om de linken naar de Hegge processie te 
behouden ín het kerkgebouw ter bescherming van 
dit immaterieel erfgoed.

GROOTSCHALIGE  
AANPASSINGEN EN/OF 
UITBREIDING
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BEHOUD REFERENTIES NAAR RELIGIE: IMMATERIEEL 
EN MATERIEEL ERFGOED (HEGGEPROCESIE, OUDE 
BEELDEN...)

PODIUMZAAL

Cultuurtempel
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LUIFEL, MAAR 
WAAR OOK 
ACTIVITEIT 
MOGELIJK IS

STILLE RUIMTE - BIJV.  
KAARSJE BRANDEN IN 

KOORGEDEELTE

KERK ALS 
KNOOP OM 
GROEN- 
STRUCTUREN 
IN DORP TE 
VERBINDEN

parkluifel
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S4: KERK ALS PARKLUIFEL
Uitdoofscenario waarna kerk aangepast wordt tot 
overdekte structuur in een groter park in het dorp. 
Koorgedeelte kan mogelijks stille ruimte blijven.

Hoewel dit zeker geen optie is op korte of middel- 
lange termijn, spreekt dit scenario erg tot de  
verbeelding. Het zet in op activering van de toe- 
komstige kerktuin, verruimt de gebruiks- 
mogelijkheden en biedt daadwerkelijke fysieke 
verbindingen met andere plekken in het dorp. Het 
kan een erg mooi lange termijn scenario zijn dat 
ook van de kerk zelf een parkbestemming maakt 
waar tot rust gekomen kan worden, mogelijks nog 
een openluchtmis kan doorgaan… De drukke  
gewestweg (en het geluid hiervan) is een groot 
nadeel. 

Dit scenario heeft zeker aspecten die in andere 
scenario’s kunnen meegenomen worden. Zo stelden 
enkele deelnemers de vraag om bij het ontwerp van 
de tuin in te zetten op biodiversiteit (en niet enkel 
gras). Daarnaast liggen er kansen rond zonne- 
panelen, hemelwateropvang… Tot slot kan ook het 
fysiek openen van het gebouw (om binnen en buiten 
te verlengen) misschien wel plek vinden in de  
andere scenario’s.

SOCIALE ACTIVITEITEN 
EN PROJECTEN:  

WATEROPSLAG VOOR DE 
BUURT, GENERATIETUIN, 

ENERGIESPOT (ZONNE-
PANELEN)...

parkluifel
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Inwoner deelt ideeën tijdens startmoment
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AANBEVELINGEN

Tot slot willen we nog enkele aanbevelingen meegeven 
voor het vervolgtraject. 

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Met Kerk als dorpsknooppunt hebben we maar een 
allereerste start gemaakt van een veel langer proces. 
Er zullen nog vele stappen gezet moeten worden. Het is 
van belang om gedurende het hele traject de deel- 
nemers aan dit traject, maar ook andere  
geïnteresseerde inwoners, op de hoogte te houden.

We adviseren om transparant én regelmatig te  
communiceren over het traject en de gezette stappen, 
hoe klein dan ook. Daarnaast lijkt het ons zinvol om  
geregeld een nieuwe bijeenkomst/workshop in te  
plannen. Dit zijn goede momenten om meer  
gedetailleerde info te geven én input te krijgen van de 
effectieve toekomstige doelgroep. Bovendien kunnen 
de deelnemers aan dit traject ook echte ambassadeurs 
worden van het toekomstverhaal en dit mee uitdragen 
in het dorp, zorgen voor samenwerking… 

KLEINE VERANDERINGEN
Doe wat kan en start nu al met kleine veranderingen! 
Trek extra ‘occasionele’ activiteiten aan, zet de stoelen 
in de kerk een keer anders… zulke zaken zorgen voor de 
kleine, stapsgewijze verandering waar de deelnemers 
aan dit traject naar vragen. Het zal ogen openen van in-
woners om te zien wat er kan, naast wat ze gewoon zijn. 

DOE VANDAAG WAT KAN ZODAT JE MORGEN NIET 
MOET WACHTEN
Het proces dat verder gevoerd moet worden, kent vele 
stakeholders en vergt beslissingen en goedkeuringen 
op verschillende niveaus. Dit neemt veel tijd in beslag. 
Zorg voor vooruitgang door elke stakeholder aan het 
werk te zetten met die taken waar hij/zij bevoegd voor 
is. Vraag bijvoorbeeld aan de pastorale eenheid om na 
te denken over de toekomstige pastorale regeling in de 
gemeente en communiceer hierover indien mogelijk. Zo 
weet iedereen dat eraan gewerkt wordt.

Inwoner deelt ideeën tijdens startmoment
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Vlaanderen
is open ruimte

Vlaanderen
is open ruimte

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door co�nanciering uit Platteland Plus, 
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen

WWW.KERKALSDORPSKNOOPPUNT.BE


