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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
Parochiekerk Onze- Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand in Antwerpen
{Deurne)
DE VlAAMSE MINISTER VAN BUITENlANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1, laatst gewijzigd bij het
decreet van 4 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen, gegeven
op 28 september 2018, waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Gelet op het advies van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energie, mobiliteit en openbare werken, landbouw en visserij, waarvan de behandeling is
opgenomen in bijlage;
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 26 septembèr
2018, waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het
beschermingsdossier, de erfgoedwaarde van Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende
Bijstand aantoont;
Overwegende dat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand historische waarde
bezit die als volgt wordt gemotiveerd:
De Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand bevindt zich op de breuklijn
gevormd door het Tweede Vaticaans Concilie, dat een kantelpunt vormt in de traditie van de
kerkelijke architectuur. Zij is de getuige van een nieuwe kerkelijke realiteit die sinds 1965 en
tot vandaag doorwerkt. In oktober 1962 roept paus Johannes XXIII ruim 2.500 bisschoppen
samen om het Tweede Vaticaans Concilie te starten. Doel was het zogenaamde
aggiornamento: men wilde de Kerk terug bij de tijd brengen door verandering en vernieuwing.
Concreet was het de bedoeling om tiet geloof terug aan de gelovigen te geven en een actieve
deelname te bekomen. Dit had een zeer grote impact op de architectuur van het kerkgebouw:
zichtbaarheid werd hoog in het vaandel gedragen, de kerk moest laagdrempelig worden en
soberheid kwam centraal te staan. Ontworpen in 1964 en gebouwd in 1966-1968 behoort de
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand tot de eerste generatie
kerkgebouwen, die na het Tweede Vaticaans Concilie tot stand kwam. Het gebouw staat
model voor de zoektocht naar een nieuw type kerk, aangepast aan de veranderde liturgische
vereisten die door het Tweede Vaticaans Concilie werden geformuleerd. Het concept van de
gemeenschapskerk komt enerzijds tot uiting in de plattegrond van de eigenlijke kerkruimte,
opgevat als een auditorium met hellende vloer en onbelemmerd zicht op het centraal
ingeplante altaar, zonder koorafsluiting. Anderzijds is het programma van de kerk opgevat
als een parochiaal ontmoetings- en educatiecentrum, met specifieke ruimten voor informele
contacten en catechese-onderricht. Tenslotte vertoont de kerk de functionele opsplitsing in
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de grote kerkruimte voor de collectieve en een verstilde devotiekapel voor de individuele
geloofsbelev1 ng;
Overwegende dat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand architecturale
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand behoort tot de meest
vooruitstrevende voorbeelden van naoorlogse kerkeliJke architectuur 1n Belg1e. De naoorlogse
penode 1s het toneel van verhitte debatten over hoe de meuwe religieuze architectuur vorm
moet knJgen. Aan de ene kant 1s er een duideliJke voorkeur voor een terugkeer naar de
vooroorlogse trad1t1e, d1e tiJdens de Jaren 1950 de dommante factor bliJft. Aan de andere kant
van het spectrum tekent z1ch een drang af naar een compleet n1euwe vormentaal, d1e z1ch
afzet tegen de trad1t1e en de modern1te1t omarmt. Het 1s met de bouw van kapel Notre-Dame
du Haut m Ronchamp (1951-1955) naar ontwerp van Le Corbus1er dat de weg geeftend wordt
voor een n1euwe naoorlogse religieuze architectuur. De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
AltiJddurende BIJStand 1s exemplansch voor deze evolutie tiJdens de Jaren 1960. De log1sche
planopbouw en het sober 1nteneur komen tegemoet aan de voorschnften van het Tweede
Vaticaans ConCilie. De l1chtwerkmg met de omlopende glasstrook, de overstekende
klokkenstoel op het dak, en de markante vorm van de devotiekapel opgebouwd u1t een kubus
en p1ram1de, ZIJn ontleend aan het door Le Corbus1er ontworpen klooster Samte-Marie de La
Tourette 1n Éveux (1960), dat 1n de Jaren 1960 mternat1onaal navolgmg kreeg. Klokkenstoel
en devotiekapel kunnen zelfs als letterliJke c1taten gemterpreteerd worden.
De Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand 1s representatief voor het
brutalisme. Ondanks ZIJn beperkte productie geldt Alfons Hoppenbrouwers als één van de
belangnJke vertegenwoordigers van het brutalisme 1n Belg1e. Deze pos1t1e heeft hiJ vooral te
danken aan de 1con1sche rol d1e het ontmoetingscentrum "Westrand" in Dilbeek u1t 19681973 1n het naoorlogse architectuurlandschap vervult. De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
AltiJddurende BIJStand wordt gekenmerkt door ruimteliJke helderheid, economie van
matenalen en middelen en constructleve log1ca. Tot ZIJn Uiterste consequentie doorgedreven,
ereeert Hoppenbrouwers Uit louter machinale baksteen en z1chtbeton, een architectuur van
tact1ele ruwheld en elementaire soberheid. Het Zichtbeton dat de sporen van de bek1st1ng u1t
geschaafd grenen draagt IS n1et alleen toegepast voor de constructleve onderdelen, maar
eveneens voor de u1terst spaarzame mnchtmg.
De Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand behoort tot de belangriJkste
realisaties van Alfons Hoppenbrouwers, d1e slechts een beperkt architecturaal oeuvre nal1et,
om z1ch vooral te concentreren op ZIJn onderWIJSopdracht aan Smt-Lukas. Tot ZIJn oeuvre Uit
de Jaren 1960 en 1970 behoren een reeks modern1st1sche en brutalistische wonmgen, zowel
nJ- als landhulzen 1n de provme~es Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, d1e z1ch voegen
naar de context van de naoorlogse res1dent1ele verkavelmg. Op grotere schaal brengt hiJ 1n
deze penode ook beperkt aantal openbare gebouwen tot stand, waaronder het
ontmoetingscentrum "Westrand", een van de meest oorspronkeliJke en vooruitstrevende
cultuurcentra 1n Vlaanderen. De Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand IS dan
weer het en1ge kerkgebouw dat Hoppenbrouwers tot stand bracht. Be1de gebouwen
onderschelden z1ch op architecturaal vlak door een compromisloos brutalisme met een
sculpturale volumetne vertaald 1n baksteen en z1chtbeton. Door hun typologie en publieke
karakter vertolken be1de gebouwen de v1s1e van Hoppenbrouwers op de roep1ng van de
architect: een katalysator d1e de wensen van het volk aanhoort en ze vormgeeft, een maker
van kunst vanu1t een democratische 1ngesteldhe1d. Zowel "Westrand" als de Parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand beantwoorden aan de structuur van een kleme stad,
een plaats van ontmoetmg met binnenstraten en -plemen. Verondersteld mag worden dat de
architectuurpedagoog Hoppenbrouwers met de brutalistische Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
AltiJddurende BIJStand, ZIJn 1deaal model van de postconc11ia1re hu1s- en gemeenschapskerk
vorm gegeven heeft;
Overwegende dat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand art1st1eke waarde
bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJstand beantwoordt aan het concept
totaalkunstwerk. Alfons Hoppenbrouwers ontw1erp de architectuur, het mteneur en het
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meub1la1r van het kerkgebouw als een ondeelbare eenheid. Alle onderdelen staan zowel
vormeliJk als wat verhoudingen en matenalen betreft 1n harmonie tot elkaar, sturen de
ruimteliJke beleving, en dienen de liturgische handelingen van de euchanst1ev1enng. D1t
concept bleef tot op vandaag 1ntact bewaard. Het vaste meub1la1r dat de structuur van de
kerkruimte bepaalt, bestaat u1tslu1tend Uit vaste onderdelen u1t beton, gran1et of metselwerk,
die Integraal deel Uitmaken van het architecturale concept. De open middenas van de
kerkruimte wordt aan de oostZIJde bepaald door het altaarpodium met tabernakel. Aan de
westziJde omliJSten het orgeldoksaal, het mgekaste orgelklavier en de doopvont, het
middenportaaL BIJ be1de ZIJportalen bevindt z1ch een WIJWatervat, en tegen de noord- en
zuidwand leunen de biechtstoelen aan, Uitgewerkt als blinde aed1cula. Aan weersZIJ van de
middenas ZIJn telkens m dne blokken de kerkbanken 'face to face' gegroepeerd, bestaande
Uit parallelle betonnen balken waarop multiplex ZitJeS. De kerk kenmerkt z1ch door een
mm1mum aan ornamentiek, een Uitermate sober, gemtegreerd meub1la1r, Uit robuuste,
eenvoudige matenalen, volledig 1n de liJn van de betrachtmgen van het Tweede Vaticaans
ConCilie.
Het en1ge kunstwerk dat Hoppenbrouwers IS ZIJn mm1mallst1sch architectuurconcept toelaat,
IS het monumentale kru1s door de beeldhouwer Jean-Paul Laenen (Mechelen, 1931-2013).
Zelf Uitgesproken architecturaal van opzet en constructiVIStisch vormgegeven tot een
ruimteliJk abstracte structuur, vormt d1t l1turg1sche kunstwerk letterliJk het middelpunt van
de kerk. Dned1mens1onaal van opzet, met een aan de vorm gerelateerde kleurstellmg, bepaalt
het kru1s op dwmgende WIJZe en vanuit alle ncht1ngen het perspeetlef van de kerkruimte. D1t
concept 1s representatief voor het oeuvre van de kunstenaar, d1e er 1n ZIJn monumentale
ontwerpen als een 'neokub1st' of 'neoconstruct1v1st' naar streeft de ru1mte te herordenen en
de blik van de toeschouwer te sturen. Met d1t kru1s toont Jean-Paul Laenen z1ch een partner
en geliJke van Alfons Hoppenbrouwers 1n het concept van de kerk, die de architectuur
complementeert vanu1t de v1s1e van de kunstenaar;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd m de biJlage biJ het m1n1steneel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de art1st1eke waarde van het
monument versterken zoals gemotiveerd m de biJlage biJ het besluit,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand, Merksemsesteenweg 38 1n
Antwerpen (Deurne), bekend ten kadaster: Antwerpen, 28ste afdeling, sect1e A,
perceelsnummers 194D en 194G.
De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd, ZIJn opgenomen m biJlage.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art.
1o
2°
3°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
architecturale waarde;
art1st1eke waarde.
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De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Exter~eur

Het kerkgebouw 1s opgebouwd Uit meerdere volumes en geeft een gesloten 1ndruk. De
eigenliJke kerkruimte vormt een VriJ hoog (10,20 m) balkvormig volume met plat dak,
waarvan de lange wanden licht geknikt ZIJn en bovenaan lichtstroken van 0,70 m hoog
omvatten. Daarentegen ZIJn de korte wanden volledig gesloten met slechts een betonnen
spuwer 1n de middenas. De ramen van de negendelige lichtstroken, gevat tussen betonnen
posten, ZIJn opgebouwd u1t een m1mmaal kader 1n gemetalliseerd staal, Ingevuld met
Thermopane-glas. Alle wanden ZIJn opgetrokken als spouwmuren Uit rode Kempische
baksteen 1n halfsteensverband, zonder en1ge prof1ler1ng of plint. De dakstructuur bestaat u1t
een stalen vakwerkspant, boven de lichtstrook gevat tussen dakliJSten u1t gewapend beton.
Centraal boven de hoofdingang 1s een overkragende klokkentoren aangebracht, bestaande
u1t een tweeledig balkvormig element u1t beton waar1n twee luidklokken van de firma
Horacantus-EIJSbouts, op de kop voorz1en van een betonnen kru1s. Deze klokkentoren verWIJSt
expliciet naar de klokkentoren van La Tourette door Le Corbus1er.
Tegen de westziJde van d1t hoofdvolume leunt over de volledige breedte een lage
ontmoetmgshal aan (3AO m hoog), met een doorlopende glazen wand d1e z1cht b1edt op het
plem, afgewerkt met een betonnen dakrand waar1n spuwers. Deze ontmoetmgshal 1s te
betreden v1a dr1e toegangen: het hoofdportaal met twee dubbele deuren d1e Uitgeeft op het
plem, gemarkeerd door een sobere VriJStaande betonnen luifel, het noordeliJke ZIJportaal met
één dubbele deur en lulfel geflankeerd door lage betonnen wandJes en heestermassieven in
de Smt-Fredegandusstraat, en een md1recte toegang v1a de zuideliJke dienstvleugeL Haaks
op de ontmoet1ngshal slUit een tweede laag volume aan dat de zuidZIJde van de kerk flankeert,
en u1t dezelfde rode baksteen 1s opgetrokken. Het bevat een lichtstrook onder de dakrand
van respectleveliJk v1er en VIJf ramen, links en rechts van de ZIJ-mgang. Boven deze ramen
wordt de zuidvleugel afgewerkt met een betonnen dakliJst, zoals biJ het hoofdvolume.
Tegen de noordziJde van de ontmoetmgshal, VriJstaand van het hoofdvolume van de kerk,
leunt de devotiekapel aan. Deze 1s opgebouwd u1t een volledig gesloten kubusvormig volume
m dezelfde rode baksteen, bekroond door een betonnen p1ram1de. Met een licht overhellende
punt, 1s 1n het oosteliJke vlak een smalle, hoge lichtstrook Uitgespaard. Ook dit
beeldbepalende element vormt een letterliJke referentie aan Le Corbus1er's La Tourette, daar
als onderdeel van het kloosterpand geplaatst op een krUisvormige sokkel, met een 'canon
lumtère' m het dakvlak. In de westwand 1s een betonnen element gemtegreerd voor de
bu1tenverlicht1ng.
Op de rooiliJn van de Merksemsesteenweg 1s een laag VriJStaand biJgebouw mgeplant met
catecheselokalen, gesloten aan de straatkant en met grote wandhoge ramen aan de
plemkant, vandaag dienstdoend als Jeugdlokalen.
Het open plem, dat omsloten wordt door de devot1ekapel, het hoofdvolume van de kerk met
ontvangsthal, de dienstvleugel en het catechesegebouw, 1s verhard met cementtegels van 50
biJ 50 cm. Aan de randen tegen de bouwvolumes aan werden groenperken mger1cht, met een
var~eteit aan beplanting (lage heesters, bodemdekkers) en enkele VriJStaande bomen
waaronder trompetboom (Catalpa), vederesdoorn (Acer negundo), valse christusdoorn
(Giedttsta tnacanthos) en berk (Betu/a). Verder bevat het ple1n twee eenvoudige betonnen
zitbanken aan de ZIJde van het catechesepaviiJoen, en een U-vormige betonnen plantenbak
d1e het perk met berken omsluit ten westen van de doopkapel ZIJde Smt-Fredegandusstraat.
Aan de wand van de dienstvleugel bevmdt z1ch h1er de eerste steen, met als opschrift: "WIJ
BOUWEN SAMEN ONZE KERK 1966".
Plattegrond
De l1turg1sche ru1mte bev1ndt z1ch m het hoofdvolume op een rechthoekig grondplan, waarvan
de geknikte langste ZIJden 40 m meten en de korte ZIJden 22 m. De kerk biedt plaats aan
ongeveer 530 gelovigen. Aan de westeliJke ZIJde 1s over de volledige lengte van het
hoofdvolume de ontmoetmgshal Ingeplant. Deze verleent ook toegang tot de devotiekapel
met een biJna VIerkant grondplan van 7,5 mop 7 m. Het volume aan de zuidkant van de kerk
bevat een aantal biJlokalen m enfilade, met van west naar oost een berg1ng d1e vandaag
d1enst doet als weekkapel, een spreekkamer, een kle1ne hal met de ZIJtoegang, een vest1a1re
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met wc, een lokaal voor m1sd1enaars, de sacr1st1e en een stookplaats voor centrale
verwarmmg. Het VriJStaande catechesegebouw wordt ontsloten door een centrale hal, waarbiJ
twee vest1a1res aansluiten, elk met wc. Links en rechts hiervan bevmden z1ch een kle1n en
een groot catecheselokaaL
Interleur
De twee rood geschilderde houten dubbele deuren d1e de hoofdingang op het plem vormen,
geven u1t op een VriJ lage ontmoet1ngshal met s1lexvloer. Deze ontmoetmgshal IS opgevat als
een langwerpige balk d1e tegen het hoofdvolume aanleunt, waardoor ook h1er de rode
baksteen zichtbaar IS. Opvallend accenten m deze wand vormen twee rechthoekige claustra's,
mgepast tussen de dr1e toegangen naar de kerkruimte, d1e ZIJn opgebouwd Uit doorlopende
strekse lagen, alternerend met gea]oureerde lagen van Uitstekende koppen. Deze claustra's,
d1e ook de lange wanden van de kerk een expressief r1tme verlenen, hebben daarnaast een
functie m de luchtcirculatie en de verwarmmg van het gebouw. De afslu1tmg met het plein
wordt gevormd door een plafondhoge glazen wand, bestaande u1t zeven ramen aan de
zuidkant van het portaal, twee bovenlichten boven de deuren, en VIJf ramen aan de
noordkant. Het betonnen plafond draagt nog duideliJke sporen van de bek1st1ng. De
verlichtmg wordt voorz1en door t1en vlerkante lichtarmaturen. De toegang tot de kerk vanu1t
deze ontmoetmgshal1s mogeliJk v1a de centrale dubbele deur of v1a één van de twee dubbele
ZIJdeuren, allen rood geschilderd.
De gesloten wanden van de zeer sobere liturgische ru1mte ZIJn opgetrokken u1t rode baksteen
m halfsteensverband, als structurele component Zichtbaar gelaten. Het daglicht stroomt
riJkeliJk bmnen v1a de glazen lichtstrook opgebouwd Uit negen delen net onder het plafond 1n
de lange wanden aan de oost- en westZIJde. Deze manier van l1chtvoorz1en1ng 1s, net zoals
verschillende andere elementen 1n d1t gebouw, duideliJk gemsp1reerd op Le Corbus1er, meer
bepaald op de kapel Notre-Dame du Haut m Ronchamp (1955) en het reeds vermelde La
Tourette. Ook werd 1n deze wanden een aantal geliJkaardige bakstenen claustra's
aangebracht als m de ontmoet1ngshal, nameliJk acht aan elke kant, symmetrisch Ingeplant
ten opzichte van de centrale toegangsdeur en het altaar. In de twee korte wanden aan de
noord- en zuidZIJde ZIJn telkens twee biechtstoelen gemtegreerd, opgevat als een
vooruitspnngend deel van de muur. Het plafond 1s m negen banen bekleed met houten
geschaafde ruglatten, overeenkomstig de 1ndelmg van de l1chtstroken, met gemtegreerde
verl1chtmg. De silexvloer loopt van de korte wanden af naar het centrum van de ru1mte, waar
een langgerekt, getrapt (twee treden) betonnen pod1um 1s mgeplant, dat doorloopt tot de
oosteliJke muur. Aan be1de ZIJden van het pod1um 1s het zitmeub1la1r symmetrisch opgesteld
volgens het pr1nc1pe van het Br1tse parlement, waarbiJ de spreker z1ch in het midden bevmdt,
omgeven door tr~bunes. H1er vertaalt d1t pr1nc1pe z1ch m dr1e groepen Zitplaatsen telkens aan
be1de ZIJden van het pod1um, waarbiJ de kerkgangers met het aangezicht naar elkaar ger~cht
ziJn. Elk 'z1tblok' 1s opgebouwd u1t elf riJen Zitplaatsen, waarbiJ elke riJ bestaat u1t een
betonnen sokkel waarop telkens acht ZitJes geplaatst werden. D1t resulteert m 528 1nd1V1duele
Zitplaatsen.
Centraal op het pod1um bevmdt z1ch het opvallende granieten altaar. In de wand achter het
altaar 1s een betonnen kraagsteen gemtegreerd waarop het metalen tabernakel geplaatst 1s.
Centraal m de ru1mte 1s een markant dr~ed1mens1onaal kru1s opgehangen, een sculptuur van
de Mechelse kunstenaar Jean-Paul Laenen.
Boven de centrale toegangsdeur draagt een betonnen plateau het orgel. Voor het portaal ZIJn
twee getrapte treden mgeplant, met op de eerste brede trede aan de Imkerkant een betonnen
schermwand waarachter z1ch het orgelklavier bevmdt en aan de rechterkant de betonnen
doopvont. Aan de twee ZIJdeuren bev1ndt z1ch telkens een geliJkaardig, piJlervormig betonnen
WIJWatervat.
Aan de noordeliJke u1te1nde van de ontmoetingshal bevmdt z1ch de devotiekapel. De glazen
toegangsdeur wordt geflankeerd door een liggende raampart1]. De kapel 1s u1terst sereen
bedacht en oogt ru1m, ondanks ZIJn relatief kle1ne afmetingen. En1ge vorm van decoratle
wordt verkregen door de l1chtwerk1ng, waarbiJ het daglicht binnenvalt door een smalle
verticale lichtstrook mgewerkt 1n het oosteliJke vlak van het p1ram1dedak u1t gewapend beton.
Tegen de wanden bevmdt z1ch een omlopende betonnen Zitbank.
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De dienstvleugel aan het zuideliJke u1temde van de ontmoet1ngshal omvat een bescheiden
d1enst1ngang, d1e geflankeerd wordt door een aantal biJiokalen. Enkel de sacnst1e heeft een
1nteneur met erfgoedwaarde, dat afgez1en van de s1lexvloer, wanden 1n schoon metselwerk,
zwart gelakte deuren en een zoldenng 1n z1chtbeton, berust op het mbouwmeub1la1r. D1t
bestaat u1t een centraal blok opgebouwd u1t parallelle wandJes Uit metselwerk afgedekt met
een werkblad Uit w1t form1ca en houtfineer, waann ladenblokken voor misgewaden
gemtegreerd ZIJn, met fronten 1n houtfineer en metalen handgrepen. Gevat tussen bakstenen
steunberen ZIJn 1n west-, oost- en noordwand wandhoge, v1erled1ge Inbouwkasten
gemtegreerd met schuifdeuren Uit houtfineer.
Meub1la1r
Het spaarzame meub1la1r werd ontworpen door Alfons Hoppenbrouwers, en 1s aangegeven op
het oorspronkeliJke plan, waardoor het mtegraal deel Uitmaakt van de architectuur van het
kerkgebouw. Op het altaar na l1et de architect het kerkmeub1la1r Uitvoeren 1n gewapend
z1chtbeton, met sporen van de bek1st1ng u1t geschaafde grenen latten. Met hun elementaire,
zu1vere vormgevmg, en ruwe matenalite1t, complementeren deze obJecten het streng
brutal1st1sche karakter van het gebouw.
Het mass1eve altaar Uitgevoerd 1n gepoliJSt gnJs gran1et, het en1ge 'edele' element u1t
natuursteen 1n de kerkruimte, bestaat u1t een zwaar ged1mens1oneerd blad dat rust op een
kru1svorm1ge voet met Ingesneden plmt. Het ontwerp liJkt gemsp1reerd op de bas1s ven de
devotiekapel 1n het kloosterpand van La Tourette door Le Corbus1er.
Het tabernakel 1s een eenvoud1ge metalen kast met een kru1smot1ef op de deur en godslamp
uit rood glas als bekroning. Deze 1s verankerd op een betonnen kraagsteen d1e 1n de koorwand
1s Ingemetseld. De ontwerper noch Uitvoerder ZIJn gekend.
De doopvont vormt een Vlerkante piJler u1t gewapend z1chtbeton, met onderaan Uitgespaarde
hoeken en een rond bekken 1n het bovenvlak. Be1de WIJWatervaten hebben eveneens de vorm
van een Vlerkante piJler met een rond waterbekken 1n het bovenvlak.
Opgesteld 1n parallelle n]en, bestaan de kerkbanken u1t een balk u1t gewapend z1chtbeton,
verankerd 1n de vloer. Daarop ZIJn telkens acht ZitJes bevestigd u1t gebogen multiplex, met
een afwerklaag 1n houtfineer. Deze hebben een Uitgefreesde hanger en ZIJn voorz1en van een
mlsboekplankJe.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden, ook 1n geval van
herbestemming of mtroduct1e van n1et aan de liturgie gebonden nevenfuncties;
2°
elke beheersdaad moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen respecteren en ondersteunen. D1t vere1st een gemtegreerde en duurzame
aanpak waarbiJ de 1mpact op het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht
n1et wordt overschreden. Bewaren gaat daarbiJ voor op vernieuwen. D1t veronderstelt
vakkundig onderhoud en conserverende mgrepen;
3°
met betrekking tot het exteneur beoogt de bescherming het behoud van de
buitenarchitectuur van kerk, devot1ekapel, dienstvleugel en catecheselokaal, en de open
plemaanleg mclus1ef de perken met groenbeplantmg, Zitbanken en plantenbak, waarbiJ
de architecturale e1genhe1d zoals voorzien door Alfons Hoppenbrouwers dient
gerespecteerd te worden en herkenbaar te bliJven. BIJzondere aspecten van het
exteneur ZIJn het lichtbeton van de structurele elementen en de overkragende
klokkentoren en het metselwerk u1t rode Kempische baksteen 1n halfsteens verband.
Beeldbepalend voor de gaafheld van de buitenarchitectuur 1s verder het behoud van de
glasstrook tussen lange wanden en dakstructuur. Ind1en herschilderen van het
schn]nwerk noodzakeliJk 1s, is het aangewezen de h1stonsche kleurstellingen op bas1s
van mateneel-technisch onderzoek te hernemen. Ind1en behoud en herstel n1et meer
mogeliJk 1s, d1ent het schn]nwerk vervangen te worden door dezelfde houtsoort volgens
dezelfde h1stonsche construct1e- en bouwpnne~pes, voor zover dit wetenschappeliJk
onderbouwd kan worden. Het verdient aanbeveling de later aangebrachte le1en
dakbekleding van de devotiekapel opn1euw te verWIJderen;
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4°

een beschermmg van het mteneur veronderstelt het behoud van de planmdelmg van
het complex, en de sobere mteneurafwerkmg met mbegnp van de cultuurgoederen.
Verm1ts het h1er gaat om een totaalconcept van de architect dat met veel aandacht tot
1n het deta1l ontworpen 1s en waar een biJZonder belang gehecht wordt aan de gekozen
matenalen, te weten het baksteenmetselwerk, z1chtbeton, silexvloer en houten
zoldenng van de kerkruimte, en de kleurstellingen, staat het behoud h1ervan centraal.
Ook het nagelvast meub1la1r van de kerkruimte naar ontwerp van Alfons
Hoppenbrouwers zoals het altaar u1t gran1et, het metalen tabernakel, de doopvont en
de WIJWatervaten u1t z1chtbeton, de kerkbanken u1t Zichtbeton en hout, de biechtstoelen
Uit metselwerk en hout, en de inbouwkasten van de sacnst1e Uit hout en form1ca maken
een belangn]k deel Uit van het architecturale concept. Het kru1s boven het altaar (z1e
cultuurgoederen) kan vanwege ZIJn ruimteliJk-structurerende karakter n1et verplaatst
worden. Ind1en herschilderen van het schn]nwerk noodzakeliJk 1s, IS het aangewezen
de h1stonsche kleurstelling op bas1s van mateneel-technisch onderzoek te hernemen;

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de Instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
1o
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, w1nd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantast~ng;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a) het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van het dakvolume, de dakbedekking, de
dakconstructie en gootconstruct1es;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bu1tenschn]nwerken,
deuren, ramen, oculi, poorten, mclus1ef de beglazmg, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclusief n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publ1c1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubiiC1te1t en met u1tzondenng
van publlc1te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekend gemaakt dat het goed te koop
of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer
bedraagt dan 4m2;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1en1ngen en
le1d1ngen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
c) het vellen of beschadigen van bomen en stru1ken d1e opgenomen ZIJn 1n het
bescherm1ngsbesiU1t of 1n een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling d1e een
WIJZiging van de groeiplaats en groe1vorm van de bomen en de struiken d1e
opgenomen ZIJn 1n het beschermmgsbeslu1t of 1n een goedgekeurd beheersplan tot
gevolg kan hebben;
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6°

d) het aanleggen of WIJZigen van verharding met een minimale gezamenlijke
grondoppervlakte van 30 m2 of het uitbreiden van bestaande verhardingen met
minimaal 30m2, met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen de straal van
30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e) het uitvoeren van graafwerken die de stabiliteit van de gebouwen en constructies
in gevaar kunnen brengen;
f) het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van niet-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in artikel 65 van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het 'wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
g) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
h) het structureel en fundamenteel wijzigen van de aanleg van het plein;
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of in het interieur:
a) het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
b) het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
c) het uitvoeren van werken die het uitzicht of de indeling van het interieur wijzigen;
d) het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen
van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
e) het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
stucwerk, wand- en plafondschilderingen, wandbekledingen, binnenschrijnwerk,
inclusief de beglazing, lambriseringen, beslag, hang- en sluitwerk, en van de
waardevolle interieurdecoratie;
f) het bepleisteren van niet-bepleisterde . elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontpleisteren van bepleisterde
elementen;
g) het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen in andere kleuren
of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
·
h) het plaatsen of vernieuwen van technische voorzieningen, zoals verwarming,
klimaatregeling, elektrische installatie, geluidsinstallatie, sanitair, liften en
beveiligingsinstallaties, met uitzondering van die installaties waarvoor · geen
destructieve ingrepen moeten gebeuren en/of die geen storende visuele impact
hebben op het waardevolle interieur;
i) het uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwijderen van de
cultuurgoederen die opgenomenzijn in een beschermingsbesluit.

Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, nocti voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

0 5 APR~ 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

Pagina 8 van 8

