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

zoek naar de toekomst van de vijf parochiekerken. Het doel is 

om dat onderzoek in de zomer van 2021 af te ronden met een 

gedragen visie—een kerkenbeleidsplan—voor de vijf kerken.  

De tussentijdse posters willen inzicht verschaffen in de huidige stand van za-

ken. De situatie is verschillend per kerk. Daarom schetst deze poster voor één 

kerk de mogelijke kansen en knelpunten. Die komen voort uit de eigenheden 

van de kerk, de omgeving, maar ook uit het pastoraal plan en eventuele vra-

gen naar ruimte die er lokaal zijn. De kansen en knelpunten voeden toekomst-

scenario’s. De poster doet voorstellen maar polst ook naar uw visie en uw 

engagement. Elke poster gaat namelijk 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 de stad, de kerkfabrieken en het cen-

traal kerkbestuur. 

Voor de kerk van Schulen tekenen zich meerdere toe-

komstmogelijkheden af, al dan niet in combinatie met 

kerkelijk gebruik. Tijdens het vooronderzoek kwamen 

de volgende opties ter sprake. Sommige zijn eerder 

publiek, andere eerder privaat. Stuk voor stuk zouden 

ze in de kerk passen: 

 Liturgische ruimte (eventueel verkleind) 

 Stille ruimte 

 Ruimte voor de gemeenschap van Schulen om te 

ontmoeten en/of te vergaderen (er is al een verga-

derruimte op het oksaal) 

 Een infopunt m.b.t. het Schulens Broek, als een 

toegangspoort tot het gebied 

 Een natuureducatief centrum (eveneens in relatie 

tot het Schulens Broek) 

 Een technische ruimte in functie van het beheer 

van het Schulens Broek 

 Logies, of een kleine verblijfsfunctie (zoals een ba-

sisversie van een bed & breakfast) 

 Verdere ontsluiting van waardevolle beelden 

 … 

 

Al die mogelijkheden samen combineren in de kerk 

zou het gebouw wellicht overbelasten, maar een be-

redeneerde selectie van functies is niet onmogelijk. 

Bepaalde elementen kunnen elkaar versterken. Er zijn 

uiteraard nog andere mogelijkheden. 
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De Blauwe Zone van tc-plus 

in het OLV college in Asse-

broek: een pluralistische 

stille ruimte in een voorma-

lige kapel (beeld: tc-plus.be) 

Fietskluizen in de voormalige Sint-Quintinuskerk in 

Hees bij Bilzen, als een voorbeeld van logies in een 

kerk (beeld: hbvl.be) 

In Londen verbouwden Dow Jones Ar-

chitects een kerk tot Garden Museum. 

Het is een voorbeeld van een bezoe-

kersruimte in een kerk (beeld: look-

up.london) 


