Bijlage 4. Behandeling van de adviezen bij . het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand in
Antwerpen {Deurne)

Provincie: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen, 28ste afdeling, sectie A
Objectnummer: 4.01/11002/2491.1

Dossiernummer: 4.001/11002/138.1

Omschrijving:
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand, Merksemsesteenweg 38

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel ,

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

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdome1n Omgeving
Het advies werd gevraagd op 30 augustus 2018.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdomem Mob11ite1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 30 augustus 2018.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen Invloed op het mhoudeiiJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssern
Het adv1es werd gevraagd op 30 augustus 2018.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een advles u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken stad Antwerpen

Het adv1es werd gevraagd op 30 augustus 2018.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 28 september een ongunstig adv1es u1t
over deze bescherming. Het adv1es maakt mtegraal deel Uit van het bescherm1ngsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
De
d1enst
Stadsontwikkeling/Onroerend
Erfgoed/Monumentenzorg
bescherm1ngsvoorstel gunstig.
Het d1stnct Deurne adviseert het bescherm1ngsvoorstel gunstig.

adviseert

het

De d 1enst Soc1ale d1enstverlen1 ng/Gemeenscha psvorm1 ng/Gemeenschapsondersteunl ng
adv1seert het beschermmgsvoorstel ongunstig met volgende argumentatie:
• De toekomstv1s1e zoals geformuleerd m het kerkenbeleidsplan geeft een voorkeurscenano
voor herbestemmmg van de hoofdru1mte. Beschermmg biedt daarvoor zowel kansen als
bedre1gmgen.
• In elk geval wordt de mogeliJkheden voor ander gebruik klemer, tenZIJ biJ een pragmatische
beoordeling van voorgestelde mgrepen.
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•

V1s1e: Het moderne kerkgebouw en de Site met de stadspastoriJ en de aanpalende
eigendommen van het bisdom geven mteressante mogeliJkheden. De mpand1ge kapel kan
eventueel de ered1enstfunct1e herbergen. De toekomstv1s1e voor dit kerkgebouw d1ent samen
te worden bekeken met de buurkerken BliJde Boodschap en hei11ge Familie.

Antwoord:
•

•

•

•

•

Het Parochiekerkenplan 2016 (kerkenbeletdsplan) stelt enkel dat: "De toekomstviste voor
dtt kerkgebouw [parochtekerk Onze-Lieve-Vrouw Altuddurende Bustand] dtent samen te
worden bekeken met de buurkerken Blude Boodschap en Het!tge Famt!te [2.2.5 Cluster
Deurne noord]". Een voorkeurscenano voor herbestemmmg van de hoofdrwmte wordt ntet
vermeld.
Het door de Stad Antwerpen gepubltceerde document "Erfgoedwaarde Antwerpse
Parochiekerken" wt 2014, geeft aan de parochtekerk Onze-Lteve-Vrouw Altuddurende
Bustand een erfgoedwaarde van 18/20. De twee andere parechtekerken wt de Cluster
Deurne noord hebben een bedwdend lagere score van 14/20 van de Blude Boodschap en
8/20 voor de Het!tge Famtlte. Rekenmg houdend met de erfgoedwaarde ts een toekomstviste
voor het behoud van de Onze-Lieve-Vrouw Altuddurende Bustand te verktezen boven de
andere twee parochiekerken van de cluster Deurne noord.
Onze-Lieve-Vrouw Altl]ddurende Bustand heeft een score evenwaardig aan de reeds
beschermde Antwerpse parochiekerken Smt-Antontus van Padua, Smt-Fredegandus, SmtJozef, Smt-Lambertus, Smt-Laurentws en Smt-Wtlltbrordus. Enkel de htstonsche
monumentale kerken (Smt-Andnes, Smt-Caro/us Borromeus, Smt-Jacob, Smt-Pau/us, SmtJoris), en verder Smt-Amandus, Smt-Jan, Smt-Mtchae/ en Petrus, Chnstus Kontng, SmtWalburgts en Smt-Franctscus-Xaverius, kregen een hogere score van 19/20 of 20/20.
Utt het erfgoedwaardenonderzoek kan worden afgeletd dat de Onze-Lieve-Vrouw
Altl)ddurende Bustand samen met de reeds beschermde Smt-Franctscus Xavenuskerk door
Paul Feltx, tot de be/angnjkste naoorlogse parochtekerken behoort op het grondgebied van
de stad Antwerpen. Deze wtzonderluke erfgoedwaarde houdt ook stand op Vlaams ntveau:
bmnen de groep naoorlogse parochtekerken tn Vlaanderen behoort de door Alfons
Hopenbrouwers ontworpen kerk tot de absolute top. Hoppenbrouwers geldt als één van de
protagonisten van het naoorlogse archttectuuronderwus aan de Smt-Lukasscho/en, tot de
be/angnjkste vernteuwers van de kerke/tjke archttectuur m Vlaanderen. ZIJn rol in deze ts
zowel dte van ontwerper, als die van ideoloog en pedagoog. Vanwege zijn gedreven
onderwuspraktl]k ltet hl) slechts een beperkt archttecturaa/ oeuvre na, waaronder deze éne
parochtekerk. Zun ontwerpen gelden telkens als een paradigma van de betreffende
typologte, als praktukvoorbeelden voor zijn educattef project. Zo ontwerpt hl) met OnzeLieve-Vrouw AltiJddurende Bustand het tdeaal van de post-conctltatre parochtekerk, en met
Westrand m Ot/beek (beschermtngsvoorstel m voorberetdtng) het tdeaa/ van het
cultuurcentrum m de grootstedeliJke rand.
Onze-Lieve-Vrouw Altuddurende Bustand beantwoordt aan het concept van het
totaa/kunstwerk: de archttectuur, het mteneur, het vaste meubt!atr en de cultuurgoederen
vormen een ondeelbare eenhetd, bovendten met een deltcaat, mmtmaltsttsch karakter. De
rwmtebelevmg van de kerkrwmte ts btjgevolg pnmordtaa/ m het behoud van de
erfgoedwaarde. Een louter behoud van het gebouwde volume ts m stn]d met een eventuele
bescherming. Butten de hutdtge ltturgtsche functte blt]ven vele vormen van herbestemmmg
en 'gepast' ander gebrwk evenwel mogell)k, rekenmg houdend met de erfgoedelementen en
-kenmerken zoals bepaald m het beschermtngsvoorstel. Het gaat zowel om herbestemmmg
of ander gebrwk met een publtek, gemeenschapsvormend en gemeenschapsondersteunend
karakter, of tntttatteven tn de pnvate sfeer. De kern van het gebouwencomplex van de
parechtekerk ts een 'neutraal' audttonum, ontworpen naar het voorbeeld van het Bntse
Lagerhws. Dtt maakt deel wt van een cluster van ontmoetmgsrwmten van wteenlopende
oppervlakte, gegroepeerd rond een rwm, afgesloten bmnenplem. Als audttonum ts de
kerkrwmte geschtkt voor alle mogeluk gebrwk zoals concerten, kleme theaterproducttes,
debatavonden, voordrachten, onderWIJS, herdenkmgsplechttgheden, congressen, etc. De
ovenge rwmten (ontmoetmgshal, devottekapel, catechese/okalen, sacnstte, kantoren) zijn
geschtkt voor de omkadenng van deze activttetten ( catenng, kofftebar, overleg, onthaal,
admmtstratte, expo) of voor mdtviduee/ gebrwk.
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Concluste: het advtes heeft geen tnvloed op het tnhoudeltJk dosster en het mtntsteneel beslutt.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed {VCOE)

Het advtes werd gevraagd op 30 augustus 2018.
De VCOE bracht op 26 september 2018 een voorwaardeliJk gunsttg advtes utt over de
beschermtng van het onroerend goed. Het advtes maakt tntegraal deel utt van het
beschermt ngsdosster.
Behandeltng van het advtes:
De VCOE formuleerde tn haar advtes een aantal opmerktngen dte als volgt behandeld werden:
Opmerktng onder punt 2.
De VCOE vraagt met betrekktng tot evaluatte 23 naoorlogse kerken parochtekerken te
verdutdeliJken wat bedoeld wordt met de 'sttuattonele waarde', en welke waardenngswt]ze btJ
deze evaluatte werd gehanteerd.
Antwoord:
Erfgoedwaarde Antwerpse Parechtekerken (2014), pagma 8 2.4 Sttuattonele waarde:
"Voor de bepalmg van de sttuattonele waarde wordt vertrokken van de mplantmg van de kerk.
Indten ze centraal gelegen ts of een deelts van een stedenbouwkundig ontwerp, is ze vaak heel
beeldbepalend en structurerend voor de omgevmg. Deze kerken kn}gen 'hoog' als
vertrekwaarde. Kerken dte m de rt} gebouwd zun, zun meestal mmder beeldbepalend en
structurerend voor de omgevmg. Ze kn}gen 'neutraal' als vertrekwaarde. Kerken dte ondanks
hun tnplantmg heel ztchtbaar m de omgevmg ZIJn door hun monumentalttelt of goede inplantmg
krugen een hogere waardenng. Kerken dte theorettsch gezten ztchtbaar mgeplant zun, maar
mmder beeldbepalend en structurerend ZIJn voor hun omgevmg kn}gen een lagere waardenng.
Voor de sttuattonele waarde wordt gelet op de monumentalttelt van de kerk (het volume; valt
de kerk op bmnen haar omgevmg), de mplantmg (bijvoorbeeld op een ztchtas) en hoe de kerk
bmnen de stedenbouwkundige context past."
Opmerktng onder punt 3.
De VCOE vraagt te verdutdeliJken wat de consequenttes ZIJn van de geplande beschermtng op
de (zoektocht naar) toekomstscenano's voor de parochtekerk.
Antwoord:
Parochiekerkenplan 2016, pagma 47:
"Actueel gebrwk volgens kerkbestuur: De kerk is tn gebrwk als parochtekerk. Vtste stad en
btsdom: Het moderne kerkgebouw en de stte met de stadspastoriJ en de aanpalende
etgendommen van het btsdom geven mteressante mogeliJkheden. De mpandtge kapel kan
eventueel de eredtenstfunctte herbergen. De toekomstvtste voor dtt kerkgebouwdtent samen
te worden bekeken met de buurkerken BliJde Boodschap en Hetltge Famtlte.
De beheersdoelstellmgen voor zoals geformuleerd m het mmtsteneel beslwt leggen de focus
op het behoud van de inplantmg van de verschtl!ende delen van het complex en hun
archttecturale kenmerken. Voor het mteneur ltgt de klemtoon op het behoud van de
planmdelmg en de archttecturale kenmerken van de ltturgtsche rwmte en de sacnstte. De
beheersvtste bevesttgt de mogelukheden tot herbestemmmg of multtfuncttoneel gebrutk van de
nevenrwmten van het complex, maar maakt deze van de ltturgtsche rwmte en de sacnstte
afhankeliJk van het behoud van het nagelvaste meubtlatr en de cultuurgoederen. De
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toekomstviSJe zoals geformuleerd m het Kerkenbeleidsplan geeft geen wtslwtsel. Samen
bekeken met de buurkerken Blude Boodschap en Heilige Familie, geeft het
beschermmgsvoorstel aan dat Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende Bustand naar erfgoedwaarden
(historische waarde, architecturale waarde, artistieke waarde) be1de andere rwm overtreft. Van
de naoorlogse parochiekerken m Antwerpen behoort de Onze-Lieve-Vrouw Altuddurende
Bustand tot degene met de hoogste erfgoedwaarde, en ook op Vlaams mveau behoort ZIJ tot
de absolute top.
Opmerking onder punt 5.
De VCOE vraagt te verduideliJken wat het beschermmgsstatuut IS van het orgel.
Antwoord:
Het orgel heeft als mstrument onvoldoende erfgoedwaarde. Het orgel maakt dus geen deel wt
van het beschermmgsvoorstel.
Opmerkmg onder punt 6.
De VCOE vraagt de beheersdoelstellingen te du1den m relatle tot de toekomstscenano's u1t het
Kerkenbele1dsplan. De VCOE WIJSt er op dat, gelet op de waarde van de parochiekerk OnzeLieve-Vrouw AltiJddurende BIJStand als totaalconcept, de herbestemmmgsmogeliJkheden
eerder beperkt liJken te ZIJn.
Antwoord:
Art. 3 4° van het mm1steneel beslwt formuleert: "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 hier gaat om een totaalconcept van de
architect dat met veel aandacht tot m het detail ontworpen Js en waar een bijzonder belang
gehecht wordt aan de gekozen matenalen, te weten het baksteenmetselwerk, z1chtbeton,
silexvloer en houten zoldenng van de kerkrwmte, en de kleurstel!mgen, staat het behoud
hiervan centraal. Ook het nagelvast meubilair van de kerkrwmte naar ontwerp van Alfons
Hoppenbrouwers zoals het altaar wt graniet, het metalen tabernakel, de doopvont en de
wuwatervaten wt z1chtbeton, de kerkbanken wt zichtbeton en hout, de biechtstoelen wt
metselwerk en hout, en de inbouwkasten van de sacnst1e wt hout en form1ca maken een
belangruk deel wt van het architecturale concept. Het krws boven het altaar (z1e
cultuurgoederen) kan vanwege zun rwmteluk-structurerende karakter met verplaatst worden."
De beheersvisJe bevestigt de mogelukheden tot herbestemmmg of multifunctiOneel gebrwk van
de nevenrwmten van het complex, maar maakt deze van de liturgische rwmte en de sacnst1e
afhankeliJk van het behoud van het nagelvaste meubilair en de cultuurgoederen. De
toekomstvisJe zoals geformuleerd m het Kerkenbeleidsplan geeft geen wtslwtsel. Samen
bekeken met de buurkerken Blude Boodschap en Hei11ge Familie, geeft het
beschermmgsvoorstel aan dat Onze-Lieve-Vrouw Altuddurende Bustand naar erfgoedwaarden
(historische waarde, architecturale waarde, art1st1eke waarde) be1de andere ruim overtreft. Van
de naoorlogse parochiekerkenmAntwerpen behoort Onze-Lieve-Vrouw AltiJddurende Bustand
tot degene met de hoogste erfgoedwaarde, en ook op Vlaams mveau behoort ZIJ tot de absolute
top.
Opmerkmg onder punt 8.
De VCOE vraagt de toelatmgspl1chten voor het mteneur m relatle tot de toekomstscenano's
voor het mteneur te verduideliJken.
Antwoord:
Art1kel 5 van het mimsteneel beslwt JS gebonden aan de termen van het Onroerend
Erfggoeddecreet. Een meer gee1gend mstrument voor het formuleren van een
toekomstscenano voor de parochiekerk Js het beheersplan.
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Conclusie:
het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel
besluit. Het InhoudeliJk doss1er noch het m1n1steneel beslult werden aangepast.
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