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1. Inleiding onderzoeksgroep TRACE & ivm herbestemming van religieus erfgoed 
 

2. Mechelen 
 ° Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist: erfgoedschat 
 ° inhoud opdracht 
 ° methode 

 
3. Visie op een nevenbestemming  

  



IMAGE ENTIRE SLIDE 

Sinds 2010 onderzoeksgroep TRACE 

 

_ focus op erfgoed in transistie  

 nu vooral religieus maar ook andere 

 typologieën 

_ zowel fundamenteel onderzoek als 

 toegepast; opdrachten van steden, 

 gemeenten, kerkfabrieken, OE, etc.  

_ relatie met de ontwerpstudio  

_  interdisciplinair: architectuur, 

 interieurarchitectuur, kunstgeschiedenis, 

 filosofie, semiotiek 

 

Library of Escuelas Pias, Madrid 

ruined baroque church 
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Library Escuelas Pias de San Fernan, Madrid 



Architecture 

19th century 

Conservation 

20th century 

1960’s 

Architecture 
= modern architecture 

Conservation 

Architecture 
= contemprary architecture 

Conservation 

Conservation 

Adaptive Reuse 

Architecture 
= neo-gotic 

Conservation/Adaptation: tension or new paradigm?  



Library of Escuelas Pias, Madrid 

ruined baroque church 



Drie voorbeelden 
  
 1.  opdracht stad St Truiden voor 15 kerken 
 
 2. opdracht zuster Cisterciënzerinnen, abdij van Colen (Borgloon) 
 
 3.  ebook met studenten interieur ism  



  
 

 

Een screening van 15 niet-prioritaire kerken 
in functie van een visievorming tot  
her/nevenbestemming 
 
 

Door de Faculteit Architectuur en Kunst van de 
Universiteit Hasselt in opdracht van de  
Stad St Truiden 

 
St Truiden, 11 december 2015 

 
Prof. Dr. K. Van Cleempoel 

Dr. B. Plevoets 
Arch. M. Cruz 



Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 

Omnia suaviter – alles met zachtheid 
Kernspreuk abt Hubertus Van Sutendael 
(1638-1663) 



Probleemstelling Sint-Truiden 

• Bijna 40 000 inwoners 

 

• 26 parochiekerken: 

11 kerken prioritair religieus 

15 kerken niet-prioritair religieus:  

neven- of herbestemming 

 

• UH: screening niet-prioritaire kerken 

ifv neven- of herbestemming 

 

 

 



 
  Fiche per kerk met vaste rubrieken: 
 
- Geschiedenis 

 
- Architectuur 

 
- Interieur (uitrusting en roerende goederen) 

 
- Omgeving 

 
- Huidig gebruik 

 
- Potentie voor neven- of herbestemming 

 
- Besluit en aanbevelingen vervolgtraject 

 
 

Via  
• historisch onderzoek 
• analyse van de site en omgeving 
• onderzoek naar lokale noden via interviews 



Voor elk van de 15 kerken: 
 
• SWOT-analyse voor verschillende relevante scenario’s: 

meestal nevenbestemming 
drie assen: cultuur, sociale, toerisme  

 
• Conclusie: benoemen realistische pistes 
 
• Vergelijkbare voorbeelden  

(nationaal en internationaal),  
op vlak van programma en design 
 

Boven: Kunstkerk Bossuit 

Onder: St-Rochuskapel, Ulbeek 



Sint-Marten, Sint-Truiden centrum* 

 

 

 

 

 

  

 

Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 



Sint-Marten, Sint-Truiden centrum* 

 

 

 

 

 

  

 

Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 



Sint-Marten, Sint-Truiden centrum* 

 

 

 

 

 

  

 

Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 



Sint-Marten, Sint-Truiden centrum* 

 

Randvoorwaarden en uitgangspunten: 

 

- Een sociale bestemming is aangewezen omwille van de centrale ligging van de kerk op 
de commerciële as: gelegen op het Sint-Martenplein en met de hoofdingang aan de 
Stapelstraat. 
 

- Compartimentering van de middenbeuk is niet wenselijk omwille van het waardevolle 
orgel. 
 

- Vast interieur is redelijk neutraal, behalve het cassette plafond; verschillende roerende 
elementen zouden best in situ bewaard blijven, oa. Calvarie-balk, orgel, … 
 

 

 

 

 

 

  

 

Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 



Sint-Marten, Sint-Truiden centrum* 

 

Scenario 2: Openbare Stedelijke Bibliotheek  

 

 

 

 

  

 

Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 

Sterktes: 
- kerk blijft publieke ruimte 
- bereikt alle sociale lagen, alle generaties 
- mogelijk om (een selectie van) het 
roerend erfgoed in situ te bewaren en te 
integreren in architecturaal concept  

Zwaktes: 
- beperkte oppervlakte, en beperkte 
mogelijkheid tot het creëren van extra 
oppervlakte; extra verdieping kan enkel in 
de dwarsbeuken  
- beperkte archiefruimte 

Opportuniteiten: 
- sluit aan bij visie Sint-Martenplein als 
ontmoetingsplek 
- kan een nieuwe dynamiek brengen op 
het Sint-Martenplein en Stapelstraat 
- mogelijkheid tot integreren koffiecorner 
in zijbeuk 
- investeringen in bibliotheekgebouw 
stromen door naar kerkenpatrimonium  

Bedreigingen: 
- herbestemming: desaffectatie 
noodzakelijk  
- beperkte mogelijkheid voor uitbreiding 
- herbestemming van de huidige 
bibliotheek 
 



Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 



Screening niet-prioritaire kerken ifv neven- of herbestemming 











Herbestemming tot woonzorg-accommodatie: een zinvol scenario voor onroerend religieus erfgoed? 

Sint-Odiliaschrijn, 1292 

 

 

  

 



















Strategieën: overzicht 

1. Verticale splitsing 
2. Horizontale splitsing 
3. Gebruiken van nevenruimtes 
4. Volume in de kerk 
5. Bij- en aanbouwen 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  



Verticale splitsing 

Verticaal in 2 verdelen van de kerk 
• Scheidingswand (open – gesloten) 

 
Voordelen: 
• Ruimtelijkheid blijft behouden 
• Geen grote structurele ingrepen 
• Financieel interessant 



Sint-Martinuskerk in Baak 

Typologie   : Pseudobasiliek 
Bisdom   : Nederland 
Bouwjaar   : 1889-1891 
Jaar verbouwing : 2004 
Architect   : Wim Boerman 





Mechelen 

 

Start oktober 2015 – oplevering juni 2016 

opdracht Torens aan de Dijle  

nauwe samenwerking met  

 bisdom 

 kerkfabriek 

 erfgoeddienst: Michel Coenen / Anouk Stulens 

Traject gestart door TCCT  

 

Uitzonderlijke erfgoedwaarden zowel roerend als  

onroerend 

 





Dit worden de uitdagingen:  
 
- Hoe kunnen de religieuze functie en de aanwezige (en eventueel toegevoegde) 

kunst bijdragen tot een sublieme ervaring?  
 

- Hoe kan je een authentieke ervaring creëren voor elke bezoeker (gelovig en 
niet-gelovig of anders gelovig?  
 

- Hoe maken we van de kerk een punt van rust voor gelovigen, buurtbewoners 
en toeristen?  
 

- Hoe geven we meerdere lagen informatie (religieus, kunsthistorisch, sociaal, …) 
mee aan de bezoeker, zonder dat dit de ervaring verstoort?  



Volgende aspecten zijn voor door de opdrachtgever belangrijk:  
 
- Het contact met de basis (in eerste instantie de kerkfabriek, maar ook vrijwilligers, pastoor, …) en 

andere betrokkenen (buurtwerking, jeugdwerk, …).  Hoe kunnen zij zich vinden in dit nieuwe 
verhaal van de sublieme ervaring? 
 

- Er moet een permanente, herkenbare ruimte zijn voor de erediensten. Daarvoor wordt binnen het 
bisdom een aparte werkgroep samengesteld. De curator stemt hiermee steeds zijn concept af en 
houdt rekening met de gestelde voorwaaren in functie van de eredienst en de pastorale visie.  
 

- Men wil verschillende educatieve tools en multimediale middelen ontwikkelen om de bezoekers in 
te wijden in de cultuurhistorische, artistieke en religieuze context. Hoe kan dit in harmonie met de 
ervaring van het sublieme? 
 

- Een geïntegreerd onthaal voor diverse bezoekers te ontwikkelen  (pastoraal en toeristisch: balie, 
sanitair, kitchenette,…) 
 

- Lange termijnvisie: hoe kunnen we de Sint Janskerk linken aan de zeven andere kerken en andere 
trekpleisters?  (bezoek aan de kerk als een onderdeel van een totaalbeleving van Mechelen) 



Sint-Jan-Baptist-en-Evangelistkerk  

 

1443   Start bouw 

1546   deels vernield door explosie zandpoort dat als kruitmagazijn diende 

1548   ridder Lambert de Briaerde, voorzitter van de Groote Raad, laat de zijkapel 

   oprichten ter verering van het H. Sacrament 

1566   Beeldenstorm 

1580-85   Spaanse bezetter, kerk dient tot stalling en magazijn 

17de – 18de  kunstschatten 

 

  







Beeldhouwwerk 

 

Plannen van het orgelbuffet door Thedoor Verhaegen (1700-1759) 

Uitgevoerd door Pieter Valckx (1734-1783) 

Ook door Valckx de rugleuningen van de banken van de armenmeesters: 

 - De vermenigvuldiging van de broden 

 - de bevrijding van de christene slaven 

 

Noordelijke kruisbeuk: eikenhouten biechtstoel van 1703 door Niklaas 

vander Veken (1644-1704) (kind met weegschaal centraal, geflankeerd door 

ST Augustinus en ST Rochus,op buitenpilasters St Franciscus van Sales en St 

Carolus Borromeus 

 

  







 

Gestoelten tegen de pilaren met 

hoge rugvakken 

 

Door Verhaeghen en leerlingen 

 

Rechts (zuidzijde): St Johannes de 

Dooper, perdikend in de woestijn; 

de marteldood van Johannes de 

Dooper (loopt door op de 

kroonlijst), Johannes de evangelist 

op Patmos  

Links (noordzijde door zijn 

leerlingen) De bergrede, de 

aanbidding van de herders en de 

opwekking van lazarus  





preekstoel 

 

Door Verhaeghen, opdracht in 1736 

voor 2600 gulden: De Goede 

Herder met de staf omringd door 

schapen 

 

aanbidding van de herders en de 

opwekking van lazarus  



Rubens 

 

Bestelling 27 december 1616, door Rubens 

zelf geplaatst in 1617 en ter plaatse 

bijgewerkt, samen met drie paneeljes voor 

de predella (1800 gulden) 

 

Centraal de aanbidding van de wijzen, rechterluik 

St Jan op het eiland Patmos (binnenzijde) en St Jan 

in de olie (buitenzijde); linkerluik het doopsel van 

christus door St Jan Baptist (binnenzijde) en 

onthoofding van de St Jan de doper (buitenzijde) 

 

Drie paneeltjes: christus aan het kruis (terug) de 

aanbidding der herders en de verrijzenis (nu in het 

museum van Versailles) 

 

  





Vier evangelisten 
Jacob Jordaens 



Middeleeuwse muurschilderingen van St Joris en St Christoffel, bij het Westportaal 



Middeleeuwse muurschilderingen van St Joris en St 
Christoffel, bij het Westportaal 
 
Zitten achter en boven de ontdubbelde muur van c. 
1770 
 
Enkel toegankelijk via middeleeuwse torentrap 
  



Uitgangspunt  - Visie 
 
 
Grote nederigheid ten opzichte van  

 

   geloofsgemeenschap 

   erfgoed 

   liturgische as 

   geheugen 

 

concept dat scharniert tussen religieus en seculier programma 

 

het woord, het beeld, het boek en de communio 

 

toch een vernieuwend en ambitieus concept binnen brengen - zachtmoedig 

 



 
 Een plaats voor  Eucharistie, Gebed, Ontmoeting, Cultuur & Studie 





Methode 
  
De visienota kwam tot stand op basis van 
 
 1. het voortraject begeleid door Tom Callebaut  
 
 2. verschillende gesprekken met belanghebbenden: kerkfabriek,  
  pastoor, bisschop, stadsbestuur en erfgoedconsulenten 
 
 3. studie van historische schilderijen & case study analyse van  
  gerelateerde projecten 
 
 4. ontwerpend onderzoek: verbeelden van mogelijkheden via  
  schets & aquarel 
 

 



Het nieuw voorgestelde programma zoekt hierbij een aanvulling door  

 

1  de stad Mechelen een uniek ‘stedelijk interieur’ te geven dat de waan de dag 

 overstijgt en haar bezoekers positief verrast, hen tot verstilling brengt en 

 ruimte schept voor studie en verdieping 

 

2  het genereus en gul karakter van het gebouw ten volle te ontwikkelen als een 

 gastvrije vrijhaven binnen de stad waar iedereen zich welkom voelt  

 

3  opnieuw het interieur ‘grote verhalen’ laten vertellen door een actieve 

 ontsluiting van de aanwezige katholieke iconografie – met de topstukken als 

 visuele ankers  

 

4  zoeken naar een optimale relatie tussen de sublieme kwaliteiten van het 

 interieur, haar kunstschatten en de gebruiker – gelovigen en niet gelovigen 

 

5  een relatie aan te gaan met de zeven andere monumentale kerken  

 

6  de ruimtelijke ingreep een omkeerbaar karakter geven  



Hoe kunnen we  

 

_ de kerk een toegangspoort van de stad maken 

_ al het erfgoed ontsluiten 

_ Sint Jan beter bekend maken in Mechelen 

_ het verhaal van deze kerk en het historisch verhaal van Mechelen vastleggen 

_ erover waken dat de beleving en de schoonheid blijft verwijzen naar het spirituele 

_ een meerwaarde creëren voor de bezoekers 

_ de betekenis van religieus erfgoed actualiseren 

_ de betekenis van de kerk verbinden met de stad 

_ door een optimalisatie van de inrichting de kwaliteit van de liturgie en sacrament vergroten 

_ een plek creëren die de waan van de dag overstijgt 

_ het geheel van 8 historische kerken in Mechelen hiermee versterken 

_ de geschiedenis laten spreken 

_ er voor zorgen dat er meer dynamiek ontstaat tussen verleden/heden 

_ er voor zorgen dat mensen (toeristen, bezoekers, buurtbewoners, …) hun tijd nemen 



Zou het niet fantastisch zijn dat 

 

_ de kerk digitaal ontsloten wordt  

_ de spiritualiteit op een positieve manier in het licht komt 

_ de kerk een stilteplek kan zijn voor alle Mechelaars en zijn bezoekers 

_ de kerk altijd open is voor bezoek 

_ ongelovigen, zoekenden geraakt worden door het mysterie 

_ de kerk een plek is voor tijdelijke tentoonstellingen van religieuze kunst rond een bepaald thema 

_ Sint-Jan een plek wordt voor ontmoeting en kennisdeling; stilte en dynamiek 

_ om een eerste voorbeeldproject te zijn voor nevebestemming in de ruimte 

_ dat de kerk een reflectieruimte kan zijn 

_ mocht er een mooie, betekenisvolle stilteplek ter beschikking zijn van iedereen 

_ als Sint-Jan ook een plek zou kunnen worden voor voordrachten/lezingen/ besprekingen over 

religie/zin/cultuur/geschiedenis  

_ om de kerk in te zetten als free podium voor leerlingen van het conservatorium 

_  dat de kern een ontmoetingsplek is voor buren, Mechelaars, bezoekers, waar iedereen 

gemakkelijk binnen en buiten loopt 



Zou het niet verschrikkelijk zijn 

 

_ mocht de Sint-Janskerk door ‘overinrichting’ haar religieuze, artistieke en monumentale waarde 

verliezen 

_ dat de kerk een erfgoeddepot wordt voor religieuze kunst 



Architecuur- en  
Kunsthistorische waarde 
Toerisme 
 

Eucharistie 
Gebed 
Bezinning 
Pastoraal 
Zorg 



Ontmoeting 
Studie 
Verstilling & Verdieping 
Betekenis Christelijke 
iconografie 
 

Architecuur- en  
Kunsthistorische waarde 
Toerisme 
 

Eucharistie 
Gebed 
Bezinning 
Pastoraal 
Zorg 



Mogelijk scenario 

 

1. wekelijkse eucharistie (zondag) in het hoogkoor  

2. wekelijks avondgebed (weekdag) in de zijkapel 

3. studie/leesruimte in het schip (dagelijks open tussen bv. 10:00 en 19:00) 

4. startpunt van toerismepastoraal langs de 7 andere monumentale kerken waarbij 

ook informatie over die kerken gegeven wordt (dagelijks open tussen bv. 10:00 en 

16:00) 

5. kwalitatief hoogstaande ontsluiting van de topwerken waarbij niet enkel de 

kunsthistorische, maar ook de spirituele betekenis geduid wordt, maw: ze niet 

louter als museumstukken zien, maar als actieve betekenisdragers 

6. een stilteplek in een subliem interieur dat gelovigen, niet gelovigen en zoekenden 

een unieke beleving schenkt 

7. een relatie ontwikkelen met Hof van Busleyden (2018) 

8. een relatie ontwikkelen met de nieuwe bibliotheek in het Predikherenklooster 

(2018)  



Studie van historische (kerk)interieur schilderijen 

 

1. Zoeken naar historische legitimiteit 

2. ‘Beelden’ van voor 1800 (intrede van stoelen) 

3. Sfeer 

4. Verschillende activiteiten 

5. Energie zoeken / niet louter documentair 

6. Brengt vocabulaire + discours binnen 

7. verwondering 



Madonna in the Church 
J. Van Eyck 
Gemäldegalerie, Berlin 

Concept van DOMUS DEI 



Wilhelm Schubert von Ehrenberg  
interieur van de Sint-Carolus-Borromeuskerk 

Concept van DOMUS ECCLESIAE 



H. Hiëronymus 
A. Da Messina, 1475 
London, National Gallery 

Concept van DOMUS STUDIORUM 



P. Saenredam 
Church of Assendelft, 1649 





E. De Witte 
Interieur van een kerk, c. 1680 
Cleveland Museum of Art 



Conceptschetsen voor 
St Martenkerk te Sint-
Truiden, architect 
Saidja Heynickx 

Ontwerpend onderzoek 

 



A. Da Messina, H. Hiëronymus, 
1475  

Schets tijdens het zoekproces naar een geschikt nieuw programma binnen de ‘draagkracht’ van het 
gebouw    

“The transformation of an existing building is a procedure that initially consists of reading 

the place. This is a course of action that involves the study of structural and physical 

elements and also the analysis of concealed matter such as memories, values, narratives 

and traditions.” Graeme Brooker 



















Universiteitsbibliotheek, Lavapies - Madrid Rijksarchief Limburg, Maastricht 





           











 

Essay The Poet as Translator (K. Rexroth): 

 

“The translation into poetry is an act of sympathy… So the prime criterion of 

successful poetic translation is assimibility. More important, it is an exercise 

of sympathy on the highest level.” 

 

This carrying over of meaning in poetry is recognized as work requiring 

inspiration equivalent to that of the original author. 

 









Kerk  Boekhandel 
Selexyz Dominicanen, Maastricht 
gebouwd 13de eeuw, herbestemming 2007 



Oktober 1912 1972 1979 1899 or 1903 

Na confiscatie: leger depot 
Klooster →  Schoolgebouw maar de zolder bleef depot 
Kerk        →  parochiekerk voor parochie Saint-Jan 
      1805: stadsmagazijn  
 
1899: kerk omgevormd tot tentoonstellingsruimte 
 
1912: Restauratie van de kerk door Sprenger en Cuypers 
            Klooster werd afgebroken 
 
Kerk  → Concerthal 
 polyvalente ruimte 
 Bibliotheek 
 Postkantoor 
 Fietsenstalling 
 Selexyz Dominicanen (2006) 
  
 
 
 
     

2002 



©Roos Aldershoff 
Library Escuelas Pias de San Fernan, Madrid 























Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger 

San Stae (17e eeuw) 

Venetië, Italië 

Falling Garden (2003) 

 

Reversibel (art object) Reversibel (art object) 

Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger 

San Stae (17e eeuw) 

Venetië, Italië 

Falling Garden (2003) 

 

Gijs Van Vaerenberg 
Sint-Michielskerk, 17de eeuw  
Leuven 
The Upside Dome, 2010 






