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• Het Vlaamse religieus erfgoed – Situatieschets

• Erfgoeddepots in kerkgebouwen?

• Dialoog











• Vlaams regeerakkoord (2019-2024), punt 8, p. 171: 
“We nemen een regierol op voor een afgestemd depotbeleid dat niet enkel inzet op nieuwe bewaarplaatsen om te 
borgen, maar na waardering en inventarisatie, ook resulteert in herbestemmen en afstoten. We doen dit samen 
met specifieke partners en lokale besturen en gezamenlijk voor cultureel en onroerend erfgoed. In het kader van 
het depotbeleid is er ook aandacht voor de collecties van herbestemde kerken.”

• Strategische Visienota Cultureel Erfgoed, 1 april 2021:
o Doordachte collectievorming
o Duurzame werking en infrastructuur
o Samenwerking
o Toegankelijk (digitaal)
o Begeleiding (o.a. Topstukken)



• Richtlijnen Vlaamse Bisschoppen, ‘Het 
kerkgebouw. Betekenis en toekomst’ (2020):

Art. 40. Met het oog op het niet-onwaardig gebruik van een 
parochiekerk die herbestemd wordt, zal de kerkfabriek, als er geen 
wettelijk beletsel is, instaan voor het verwijderen van het altaar, de 
ambo, het tabernakel, ander liturgisch meubilair en liturgische 
gebruiksvoorwerpen. […]

Art. 41. De bisdommen houden toezicht op het correcte (museale) 
gebruik van de objecten die in depots worden opgeslagen. Die objecten 
blijven eigendom van de betrokken kerkfabriek of haar 
rechtsopvolgers en worden in het depot opgeslagen via een 
overeenkomst van bv. bruikleen of bewaargeving.



De depotnoden voor roerend religieus erfgoed zijn sterk verbonden aan:
1. Aanwezigheid en draagkracht van beherende instanties;

2. Keuzes over het toekomstig gebruik van de religieuze gebouwen;

3. Herbestemmingsoefening van het roerend religieus erfgoed.



KLOOSTERS en ABDIJEN

• 2002-2022: ca. 14.000 broeders en zusters →
ca. 4.600 (gem. 80+)

• Nog 275 moederhuizen

PAROCHIEKERKEN

• 2013: 1786 parochiekerken + 129 bijgebouwen
• Ca. 1/3e beschermd als monument
• 2013-2021: -181 kerkgebouwen 

(! 1801-2013: -81)

38%

15%

47%

Beschermingsstatuut Vlaamse parochiekerken 
(n=1786)

Volledig beschermd Gedeeltelijk beschermd Niet beschermd
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Antwerpen 41 39 104 29 157 56 299

Brugge 20 23 75 3 199 115 362

Gent 139 25 94 7 132 109 427

Hasselt 41 31 120 14 98 112 312

Vlaams Brabant 
Mechelen 93 84 171 54 205 24 386

Totaal 334 202 564 107 791 416 1786



Parochiekerken: ca. 300 inventarisnummers; 
Kloosters: ↗

PROBLEMATIEK
• Publiek: behoud en beheer i.k.v. uitvoering eredienst 

>< extra taaklast i.k.v. her- en nevenbestemming
• Privaat: meer autonomie, soms ontbrekende 

erfgoedreflex
• Belang waardering: betekenislagen + depotopslag 

niet als enige optie





• Met steun van Departement Cultuur, 
Jeugd en Media

• Looptijd: september 2020 – september 
2021



• Religieus erfgoeddepots in Vlaamse 
parochiekerken

• Mogelijkheden, richtlijnen en 
voorwaarden

• Bestaande info samenbrengen
• Overzicht bestaande instrumenten en 

partners



• Handelingskader creëren om traject 
naar/inrichten van depotkerken te 
faciliteren

• Visie/richtlijnen uitzetten rond 
bewaringsbeleid religieus 
erfgoedcollecties parochiekerken

• Ontsluiting onderzoeksresultaten



• Parochiekerk / religieus erfgoed = symbolische, gemeenschapsvormende functie
✓Geen doods, gesloten depot

• Integraal

• Stimuleren waardering, selectie, herbestemming
✓Doordacht, duurzaam collectieprofiel



• Vertegenwoordiging bisdommen
• Agentschap Onroerend Erfgoed
• FARO
• Monumentenwacht Vlaanderen
• Provincie Antwerpen
• Provincie Oost-Vlaanderen en Provinciaal 

Erfgoedcentrum Ename
• Provincie Vlaams-Brabant en Onroerend 

Erfgoeddepot Vlaams-Brabant
• Erfpunt
• PARCUM



• Kandidaat-kerkgebouw: Sint-Andries en 
Sint-Annakerk

• Statuut: beschermd monument (2001) + 
onderdeel van beschermd stads- en 
dorpsgezicht, incl. kerkhof (2001)

• Eigenaar: stad Brugge
• Omschrijving kerkgebouw: 1869, 

neogotisch, basilicale opstand, driebeukig, 
koor met noordelijke en zuidelijke sacristie, 
doksaal met historisch orgel

• Ambitie: meervoudig gebruik (depot + 
ontsluiting/stille ruimte)



© Inventaris Onroerend Erfgoed en Lothar Casteleyn



• Ambitie: onderkomen religieus 
erfgoedcollecties 10 gesloten, Zwalmse
kerken

• Oorspronkelijke kandidaat: OLV van 
Zeven Smarten, Sint-Maria-Latem

oSvz: 
oAfstemming gemeente-kerkbestuur
oOndersteuning provincie O-Vl.
oMeerjarenplan waardering
oTransitdepot + inrichting permanent 

depot in kerk



• Kandidaat-kerkgebouw: Sint-Vincentius
à Paolokerk, Branst

• Statuut: vastgesteld bouwkundig erfgoed 
(2009)

• Eigenaar: Kerkfabriek OLV aan de Schelde
• Ambitie: regionaal depot, gezamenlijk, 

collectieprofiel onduidelijk
• Svz:

oOnderzoek architecturale mogelijkheden
oOnderzoek naar financierings- en 

beheersmodel





• Kandidaat-kerkgebouw: Sint-
Laurentiuskerk, Sint-Laureins-Berchem

• Statuut: beschermd monument (1939)
• Eigenaar: gemeente
• Ambitie: depot collecties RE parochie 

+ concert-/exporuimte
• Svz:

• Onttrokken aan de eredienst
• Inplannen instandhoudingswerken
• Controle technische installaties
• Waardering lopend



© Foto’s Kristien Van Hecke (gemeente Sint-Pieters-Leeuw) en Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei



• Kandidaat-kerkgebouw: Sint-Alfonskerk, 
Bommershoven

• Statuut: beschermd monument (2003), deel 
van vastgesteld bouwkundig erfgoed 
‘dorpskern Bommershoven’

• Eigenaar: nu → eigendom en beheer KF, 
toekomst: erfpacht stad. Kasteelheer schenkt 
oratorium aan gemeente.

• Ambitie: depot RE + muzikaal erfgoed 
(orgelconcerten)

oSvz: inventarisatie (update), waardering, 
behandeling interieur, inrichting verm. 
2022-2023



© Foto’s Inventaris Onroerend Erfgoed en Erfgoedcel Haspengouw





• Impliceert: enige of hoofdfunctie
→ Hoeft niet zo te zijn

• Correcter: ‘parochiekerk met 
erfgoeddepot’

• Rekbaar begrip





• Upgrade interne bewaarruimte
• Uitbreiding depotruimte bij 

aangroei collectie
• Integraal bewaar- en 

ontsluitingsplan
• Tijdelijk, afscheid
• Tijdelijk, in afwachting op 

waardering en herbestemming
• …



1. Neem ook het toekomstig gebruik van de andere parochiekerken binnen de gemeente in acht
en tracht toe te werken naar een totaaloplossing.

2. Leg de functie ‘erfgoeddepot’ niet op aan het kerkgebouw, maar evalueer of het gebouw zich
hiertoe verleent.

3. Ga bedachtzaam om met de erfgoedcollectie en zet een toekomstgerichte visie uit rond de
bewaring en het gebruik ervan. Evalueer welke opties er zijn en waarnaar de voorkeur
uitgaat.

4. Breng potentiële partnerschappen in kaart, die zowel de uitbouw als het beheer en de werking
kunnen faciliteren en/of aanvullen.

5. Laat je begeleiden door professionele erfgoedactoren en, indien nodig, technische experts.

6. Neem je tijd.



https://www.parcum.be/nl/projecten/depotkerken-in-vlaanderen

https://www.parcum.be/nl/projecten/depotkerken-in-vlaanderen


• Tijdsdruk, hoeveelheid en geen kerntaak voor eigenaars/beheerders

• Waarderen, selecteren, herbestemmen en afstoten:

o Weinig draagvlak en uitdeinende kennis

o Geen structurele ondersteuning voor regionale dienstverleners + blinde vlekken

o Juridisch: wat moet blijven/weg?, eigendom en continuëring erfgoedzorg

o Risico op verzadiging (kerkelijke) herbestemmingsmarkt

o Depot- en collectieprofielen weinig transparant

• Wat met groot religieus meubilair?

• Weinig gecentraliseerde, kwalitatieve opslaginfrastructuur met receptieve functie + versplintering





adviseur religieus erfgoedadviseur religieus erfgoed

ellen.descamps@parcum.be

mailto:Ellen.descamps@parcum.be



