
Sinds de zomer van 2020 loopt er in Herk-de-Stad een onderzoek naar de toekomst van de vijf parochieker-

ken. Het doel is om dat onderzoek in de zomer van dit jaar af te ronden met een gedragen visie—een kerken-

beleidsplan—voor de vijf kerken.  

De tussentijdse posters willen inzicht verschaffen in de huidige stand van zaken. De situatie is verschillend per kerk. Daarom schetst de-

ze 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 vragen naar ruimte die er lokaal zijn. De kansen en knelpunten voeden toekomstscenario’s. De pos-

ter 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 centraal kerkbestuur. 

Deze poster schuift twee pistes naar voren: een toeristische ontsluiting (zie 

onderaan) en de mogelijkheid van een extra functie via een box-in-box.  

Een box-in-box-oplossing voor een kerk heeft voordelen en nadelen. Een na-

deel is dat er meestal relatief weinig nuttige oppervlakte mee gepaard gaat, 

terwijl de ingreep relatief zwaar en kostelijk kan zijn. Een voordeel is dat het 

toelaat om een beperkt volume heel gericht te verwarmen, en dus niet de hele 

kerk. Voor de kerk van Berbroek kwamen diverse ideeën naar boven die op die 

manier opgevangen zouden kunnen worden : een kantoorfunctie (vanuit de 

sociale economie, waardoor er meteen ook permanentie in de kerk is), een of 

meerdere klaslokalen, en/of een volume dat de kerk multifunctioneel maakt. 

Daarnaast komt het kerkgebouw in aanmerking voor een verdere ontsluiting 

(de kerk openstellen overdag) om zo het altaar dat gelinkt wordt aan Herken-

rode meer zichtbaarheid te geven. Een klein infopunt is dan handig om fietsers 

en wandelaars in de ruime omgeving van Herkenrode te verwelkomen. 

Links, het bovenste stuk van het befaamde altaar van Berbroek. Rechts, een onbemand 

toeristisch infopunt in het Sint-Pietersstation in Gent (beeld: toerismevlaanderen.be) 

Rechts boven: De box-in-box 

in het Vleeshuis in Gent 

(door Coussée & Goris archi-

tecten) is een van de bekend-

ste voorbeelden van een der-

gelijk ingreep in Vlaanderen 

(beeld: mouton.eu) 

Rechts onder: twee beelden 

van de box-met-verdieping in 

de Martinskirche in Bernburg 

(door Weis & Volkmann Ar-

chitektur) (beelden: posau-

nenwerk-anhalt.de en evan-

gelisch.de) 

Links: de kerk van Leegkerk (Groningen) bevat een 

opvallende kleine box waarin allerlei praktische voor-

zieningen zijn opgenomen zoals sanitair, berging en 

een keukentje. Bovenop is er plaats voor een mini-

expositie. Of: het balkon kan als podium gebruikt wor-

den. Door een dergelijke, eenvoudige ingreep wordt 

de kerk multifunctioneel (voor vergaderingen, recep-

ties, feesten, culturele evenementen…). Het ontwerp 

is van awg. (beeld: awg.be) 


