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Randvoorwaarden Schakkebroek: 

 De voormalige school wordt wellicht ontwikkeld tot een woonproject, mogelijk met 

behoud van het dorpsbeeld, 

 De zaal is toe aan renovatie. Vervangende nieuwbouw is ook een optie. Of: de zaal 

kan een andere plaats krijgen (achter de pastorij of in de kerk) in het centrum van 

Schakkebroek, en op de plaats van de zaal kunnen woningen komen, 

 Er is nood aan een fuifzaal in groot-Herk. Schakkebroek wordt overwogen als locatie. 

 De pastorij komt de volgende jaren vrij. Een woonfunctie zou voor de hand liggen, 

maar misschien zijn er ook kansen voor (gedeeltelijk) gemeenschapsgebruik, 

 De kerk blijft voorlopig nog dienstdoen als kerk, maar komt eventueel in aanmerkin-

gen voor een nevenbestemming, 

 Het Amandinahuis wordt gerestaureerd en kan in feite ook gemeenschapsgebruik en 

religieus gebruik opvangen.  

bovenstaande tekening zoomt in op kerk 

en pastorij en geeft een mogelijke toekomst 

weer. De rode delen staan voor eventuele 

uitbreidingen. 

 Het grote rode vlak zou ofwel een zaal 

geschikt voor bijvoorbeeld babyborrels, 

ofwel een ondergrondse fuifzaal kunnen 

zijn, direct verbonden aan de pastorij, 

 Een connectie tussen de kerk en de pas-

torij kan ervoor zorgen dat niet alleen de 

‘nieuwe zaal’ maar ook de kerk verbon-

den wordt met de gelijkvloerse verdie-

ping van de pastorij. Die laatste kan die-

nende functies (sanitair, keuken, ber-

ging, meubelberging, vergaderruimte...) 

opnemen voor zowel de kerk als de zaal.  

Sinds de zomer van 2020 loopt er in Herk-de-Stad een onderzoek 

naar de toekomst van de vijf parochiekerken. Het doel is om dat on-

derzoek in de zomer van dit jaar af te ronden met een gedragen vi-

sie—een kerkenbeleidsplan—voor de vijf kerken.  

De tussentijdse posters willen inzicht verschaffen in de huidige stand van zaken. De 

situatie is verschillend per kerk. Daarom schetst deze poster voor één kerk de moge-

lijke kansen en knelpunten. Die komen voort uit de eigenheden van de kerk, de om-

geving, maar ook uit het pastoraal plan en eventuele vragen naar ruimte die er lo-

kaal zijn. De kansen en knelpunten voeden toekomstscenario’s. De poster doet 

voorstellen maar polst ook naar uw visie en uw engagement. Elke poster gaat name-

lijk gepaard met een vragenlijst waarop u reacties kunt aanbrengen.  

De stad is opdrachtgever van het onderzoek. Parcum (tot voor kort het CRKC—

centrum voor religieuze kunst en cultuur) en de UHasselt (faculteit Architectuur en 

Kunst) voeren het uit, in overleg met stad, kerkfabrieken en centraal kerkbestuur. 

Buurschap De Blokskens in Zandhoven, door Happel Cornelisse Verhoe-

ven, als voorbeeld van een woonproject op maat van een dorp 

Het paviljoen van Huis Perrekes in Geel, door NU architectuuratelier, als 

hedendaags voorbeeld van een laag volume voor een gemeenschap 

Dorpscentrum Spikkerelle in Avelgem, door Dierendonck Blancke archi-

tecten, met onder het gebouw in de berm geschoven het jeugdhuis. De 

positie in de berm verkleint de kans op geluidsoverlast 

Woonproject Bergbos in Merelbeke, door HAVANA: nog een voorbeeld 

van hedendaagse dorpsarchitectuur 


