Bijlage 3 . Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van Parochiekerk Sint-Anna ten Drieën in Antwerpen

Provincie: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen, 13de afdeling, sectie N
Dossiernummer: 4.001/11002/134.1

Objectnummer: 4.01/11002/2488.1

Omschrijving:
Parochiekerk Sint-Anna ten Drieën, Hanegraefstraat en Gaston Burssenslaan zonder nummer

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

Brussel,

0 5 APR. ?019
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. Bele1dsdomem Omqevmq
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.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdomem Mob1l1te1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 30 augustus 2018.
Het departement noch de oven ge agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In Uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunst1g.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen 1nvloed op het mhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 30 augustus 2018.
Het departement noch de ovenge agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg
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 mm1steneel 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 2018 een gunst1g adv1es
Uit over deze beschermmg. Het adv1es maakt Integraal deel uit van het beschermmgsdoss1er.
Conclus1e: het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed {VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 30 augustus 2018.
De VCOE bracht op 26 september 2018 een voorwaardeliJk gunstig advles uit over de
beschermmg van het onroerend goed. Het advles maakt Integraal deel u1t van het
bescherm Ingsdoss1er.
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Behandeling van het adv1es:
De VCOE formuleerde

1n

haar advles een aantal opmerkmgen d1e als volgt behandeld werden:

Opmerkmg onder punt 2.
De VCOE vraagt met betrekking tot evaluatie 23 naoorlogse kerken parochiekerken te
verduideliJken wat bedoeld wordt met de 's1tuat1onele waarde', en welke waardenngswi]Ze biJ
deze evaluat1e werd gehanteerd. ,
Antwoord:
Erfgoedwaarde Antwerpse Parochtekerken {2014), p. 8 2.4 Sttuattonele waarde:
"Voor de bepalmg van de sttuationele waarde wordt vertrokken van de mplantmg van de kerk.
Indten ze centraal gelegen ts of een deelts van een stedenbouwkundig ontwerp, ts ze vaak heel
beeldbepalend en structurerend voor de omgevmg. Deze kerken krugen 'hoog' als
vertrekwaarde. Kerken dte m de rt) gebouwd zun, zun meestal mmder beeldbepalend en
structurerend voor de omgevmg. Ze krugen 'neutraal' als vertrekwaarde. Kerken dte ondanks
hun mplantmg heel ztchtbaar m de omgevmg zun door hun monumentaltteit of goede mplantmg
krugen een hogere waardenng. Kerken dte theorettsch gezten ztchtbaar mgeplant zun, maar
mmder beeldbepalend en structurerend zun voor hun omgevmg krugen een lagere waardenng.
Voor de sttuattonele waarde wordt gelet op de monumentalttelt van de kerk {het volume; valt
de kerk op bmnen haar omgeving), de mplantmg {buvoorbeeld op een ztchtas) en hoe de kerk
btnnen de stedenbouwkundige context past."
Opmerking onder punt 3.
De VCOE vraagt te verduideliJken wat de consequentles zijn van de geplande beschermmg op
de (zoektocht naar) toekomstscenano's voor de parochiekerk.
Antwoord:
Parochiekerkenplan 2016, pagma 70:
"Actueel gebrwk volgens kerkbestuur: De kerk ts m gebruik als parochtekerk. Er is een
wtgebouwd multtfuncttoneel gebrwk met tentoonstellingen, concerten, ... Vtste stad en btsdom:
Het gebouw heeft verschtllende mogelukheden dte nu reeds worden mgezet. Het kerkbestuur
realtseert dtt met etgen mtddelen, onafhankeliJk van stedeluke toelagen. De toekomstviste ts
om het multifuncttoneel gebruik en nevengebruik verder te zetten.
De beheersdoelstellmgen zoals geformuleerd m het mmtsteneel beslwt leggen de focus op het
behoud, de valonsatle en de ztchtbaarhetd van het ensemble glas-m-betonramen, dte de
pnmatre erfgoedwaarde van de parochtekerk uitmaken. De beheersvtste bevesttgt aldus de
mogelukheden tot multtfuncttoneel gebrwk van de ltturgtsche ruimte en de nevenrwmten. De
consequentles van de geplande beschermmg zun beperkt en ltggen m lun met de toekomstvtste
zoals geformuleerd m het Kerkenbeletdsplan.
Opmerkmg onder punt 4.
Het mhoudell]k doss1er stelt dat: "De ru1mten 1n het souterram hebben geen erfgoedwaarde,
werden reeds aangepast of ZIJn bestemd voor een technische mvullmg". De VCOE vraagt het
souterrain en de daar aanwezige lokalen n1et u1t de beschermmg te slu1ten.
Antwoord:
De lokalen m het souterram maken mderdaad deel wt van het concept van de gehele kerk,
waann naast de ltturgtsche rwmte ook 'gemeenschapsrwmte' werd voorzten. Het archttecturaal
ontwerp tllustreert aldus een typtsch denken over kerkenbouw dte tot het postconctltatre
gedachtengoed behoort. De lokalen bluven mtnnstek deel wtmaken van de structuur van het
gebouw, maar door verbouwmgen en herbestemmmgen gmg de erfgoedwaarde verloren. Een
toekomstgencht gebrwk van de parochtekerk, waarvan de rwmteluke noden met meer
overeenstemmen met deze wt het postconctliatre tudperk, veretst een aangepast gebrwk van
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deze lokalen. Deze blijven deels ter besch1kkmg van 'gemeenschapsnoden' zoals oorspronkelijk
bedoeld. Deels moeten ZIJ de vermeuwmgen van de techmsche mfrastructuur kunnen
hwsvesten, noodzakeluk voor een eJgentuds en duurzaam gebrwk van de kerk.
Opmerking onder punt 5.
De VCOE vraagt te verduideliJken wat de erfgoedwaarde IS van het pas m 2012 geplaatste
tabernakel, evenals het beschermmgsstatuut van het orgel.
Antwoord:
Het tabernakel IS een late toevoegmg aan het ensemble glaskunst dat Jacques Lo1re eerder
voor de kerk had ontworpen. Matenaal (glas) en k/eurgebrwk zun afgeleid van de bestaande
glas-m-betonramen. Samen met de plaatsmg van het tabernakel werd biJ het herschilderen
van de kerk ook een kleurschema gevolgd ontworpen door Jacques Lo1re, ter valorisatie van
het ensemble g/askunst. Het kerkmteneur, het tabernakel en de g/as-m-betonramen vormen
aldus een mtrins1eke eenheid.
Het orge!Js afkomstig wt de verdwenen Sint-Anna en -Joach1mkerk, en heeft als mstrument
onvoldoende erfgoedwaarde. Het orgel maakt dus geel deel wt van het beschermmgsvoorstel.
Opmerking onder punt 6.
De VCOE vraagt de beheersdoelstellingen te du1den m relatle tot de toekomstscenano's u1t het
Kerkenbele1dsplan.
Antwoord:
Art. 3 3° van het mm1stenee/ beslwt formuleert: "met betrekkmg tot het mteneur beoogt de
beschermmg m de eerste plaats het mtegrale behoud van de glas-m-betonramen door Jacques
Loire van kerk, weekkapel en d1enstrwmten, met mbegnp van het door Jacques Lo1re
ontworpen tabernakel, d1e essent1eel zun voor de erfgoedwaarde van het gebouw. Verder
beoogt de beschermmg het behoud van de planmdelmg en de sobere mterieurafwerkmg van
de eJgentuke kerkrwmte, de weekkapel en hun respectJevetuke portalen. Het behoud van de
gekozen matenalen (tegelvloeren, houten zo/derÎngen, glazen of houten deuren) en
k/eurstellmgen 1s aangewezen. Ind1en herschilderen van de wanden en toegangsdeuren
noodzakelijk 1s, 1s het aangewezen de m 2012 door Jos R1tzen en Jacques Lo1re bepaalde
kleurstelling op bas1s van mateneel-techmsch onderzoek te hernemen. Hennde/mg van de
d1enstrwmten 1s mogetuk voor zover de contmwte1t van het g/as-m-betonraam met wordt
verstoord." De toekomstvisJe zoals geformuleerd m het kerkenbe!eJdsplan, 1s om het
mu!tJfunctJoneel gebrwk en nevengebrwk verder te zetten. De beheersvisie zoals geformuleerd
m het mm1stenee/ beslwt, bevest1gt d1t toekomstscenano.
Opmerkmg onder punt 8.
De VCOE vraagt de toelatmgsplichten voor het mteneur m relatle tot de toekomstscenano's
voor het mteneur te verduideliJken, en toelat1ngsplicht 6° 1) te schrappen
Antwoord:
Artikel 5 van het mm1stenee/ beslwt 1s gebonden aan de termen van het Onroerend
Erfggoeddecreet. Een meer gee1gend mstrument voor het formuleren van een
toekomstscenano voor de parochiekerk 1s het beheersplan.
Art1kel 5 6° 1) wordt geschrapt.
Conclus1e: het adv1es heeft geen Invloed op het mhoudelijk doss1er wel op het mm1steneel
besluit. Het mm1steneel beslult werd als volgt aangepast:
Art. 5 6° 1): "het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwiJderen van de
cultuurgoederen d1e opgenomen ZIJn 1n een bescherm1ngsbesiU1t" wordt geschrapt.

Pag1na 4 van 5

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er wel op het
mmisteneel besluit. Het m1n1steneel beslult werd als volgt aangepast:
Art. 5 6° 1): "het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verWIJderen van de
cultuurgoederen d1e opgenomen ZIJn 1n een beschermmgsbeslu1t" wordt geschrapt.
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