


1. Opstellen van het pastoraal of dekenaal plan (FASE 1) 
2. Een dialoog met de gemeentelijke overheid door 

middel van een kerkelijke en burgerlijke werkgroep en 
een stuurgroep (FASE 2) 

3. Opmaak van de inventarissen en bepaling van het 
standpunt van de stuurgroep (FASE 3) 

4. Consultatieronde van het ontwerp van 
kerkenbeleidsplan (FASE 4) 

5. Goedkeuring door de bisschop en de gemeenteraad 
(FASE 5) 



 November 2016: pastoraal plan voorgelegd door E.H. 
Andy Raes 

 Februari-juli 2017: samenkomsten kerkelijke en 
burgerlijke werkgroep 

 September 2017: algemeen infomoment bevolking 
 September 2017: goedkeuring kerkenbeleidsplan 

door bisschop en gemeenteraad 



Deelgemeente 
(en wijk) 

Kerk Toekomstvisie 

Petegem-aan-de-
Schelde 

Sint-Martinus Parochiekerk 

Elsegem Sint-Maurus Neven- of herbestemming na 
haalbaarheidsstudie: bibliotheek en/of 
museumkerk, repetitieruimte, 
vergaderplaats, cultuurkerk, liturgische 
ruimte. 

Moregem Sint-Pietersstoel Neven- of herbestemming na 
haalbaarheidsstudie: cultuurkerk, liturgische 
ruimte en/of bibliotheek. 

Ooike Sint-Amandus Neven- of herbestemming na 
haalbaarheidsstudie: urnenkerk, 
interreligieuze ruimte of andere ideeën. 

Wortegem Onze-Lieve-
Vrouw Geboorte 
en Sint-Rochus 

Neven- of herbestemming na 
haalbaarheidsstudie: polyvalente ruimte 
(feestzaal) al dan niet met liturgische ruimte 
in koor (afscheidbare wanden). 



Traject herbestemming 



 Prominente plaats in het landschap en in het 
centrum van het dorp 

 13de eeuw, neogotische verbouwing in 1905-1907 
 Driebeukige hallenkerk, zeer ruim schip en transept 
 Niet-beschermde status (nefast voor subsidiëring) 
 In “Nieuwe Parochie” is deze kerk aangeduid als 

zusterkerk. De laatste maandelijkse 
zaterdagavondviering vond medio 2017 plaats. 
Pastoraal gebruik is nu beperkt tot occasionele 
vieringen 



Uitgeschreven visie opgenomen in kerkenbeleidsplan 



 Ziet deze kerk in de toekomst fungeren als 
polyvalente ruimte/feestzaal voor de ganse 
gemeente 

 Alternatief voor de tent op domein de Ghellinck die 
momenteel voor grotere evenementen gebruikt 
wordt 

 Gezien de kerk niet beschermd is, zouden sanitair en 
keuken bijvoorbeeld naast de zijbeuken van de kerk 
kunnen worden aangebouwd. 



 Staat open voor dit idee 
 Vraagt om bij een haalbaarheidsstudie na te gaan 

hoe een kleine liturgische ruimte kan worden 
ingericht in het koor 



De stuurgroep komt overeen dat een voorstudie kan 
worden opgestart over een polyvalente feestzaal in de 
kerk van Wortegem waarbij ook wordt nagegaan hoe 
een combinatie met een kleine liturgische ruimte 
financieel en praktisch haalbaar is. 



Herbestemmingsonderzoek 



 Onder begeleiding van Projectbureau 
Herbestemming Kerken, Niek De Roo 

 Ontwerpbureau Collectief Noord – TV Origin 
Architecture and Engineering 

 Andere partners: 
- Vlaamse overheid 
- Agentschap Onroerend Erfgoed 
- Universiteit Antwerpen 

 30% gesubsidieerd door Vlaamse Overheid 
 Gestart eind 2017, beëindigd in januari 2019 



“Is een herbestemming van de OLV Geboortekerk in 
Wortegem tot polyvalente zaal, al dan niet met 
behoud van een stille ruimte, mogelijk?” 











Finaal scenario, weerhouden door burgerlijke en kerkelijke werkgroep 







Mogelijk door drie structurele ingrepen: 
1. Het tramezzo, een nieuwe binnenkamer in de dwarsbeuk, 

maakt een heldere en functionele nieuwe opdeling in de 
kerk. Zodanig zijn er 1 grote feestzaal en 3 kleinere ruimtes 
in koren. In het tramezzo wordt de dwarsbeuk ook 
functioneel ingezet voor o.a. de bar en de toegangen. 

2. De nodige ondersteunende functies voor de zalen krijgen 
ruimte in een nieuw volume naast de noordelijke zijgevel. 
De vorm van dit nieuwe volume wordt ingezet om de 
relaties te maken tussen de functies, de kerk en de 
omgeving. 

3. De grote feestzaal in het schip wordt verder gedefinieerd 
door nieuwe openingen onder de bestaande ramen voor 
een nieuwe relatie met de omgeving. 



“Het tramezzo maakt in de eerste plaats een nieuwe opdeling in de kerk. De nieuwe 
ruimte in het tramezzo zelf is tegelijkertijd een scharnierpunt voor de relatie tussen 
deze nieuwe zalen: het maakt ruimte voor de nodige circulatie tussen de ruimtes en 
zorgt hiermee dat alle ondersteunende functies toegankelijk zijn voor alle ruimtes.” 
 
“In de 3 beuken waar het tramezzo doorheen gaat bevinden zich 3 functies: een 
vestiaire, de bar en een foyer bij de bar. De wanden van het tramezzo bieden 
daarnaast extra mogelijkheden als kasten of nissen. Op de koppen zijn er 2 nieuwe 
toegangen, naar het voorplein en naar de eventuele toekomstige groenzone.” 
 
“Naast de huidige inkom met het orgel worden kasten voorzien waarin de inklapbare 
tafels en banken opgeborgen kunnen worden. De nieuwe kastenwand vormt, zoals 
het tramezzo, aan de andere zijde een nieuwe wand voor de zaal. In de 3 koren 
bevinden zich 3 kleinere zalen met een intiemer karakter die voor kleinere 
bijeenkomsten gebruikt kunnen worden, als uitbreiding van de grote zaal, of als 
zitruimte bij de bar.”  







Flexibiliteit in ruimtegebruik 



“In het verlengde van de dwarsbeuk wordt een nieuwe 
inkomhal voorzien. Door middel van een luifel op 
kolommen wordt de nieuwe entree als afzonderlijk 
element vormgegeven. De centrale hal geeft o.a. 
toegang tot het sanitair. Zodanig kunnen alle functies 
hier vlot gebruik van maken.” 







Het creëren van nieuwe openingen onder de bestaande ramen zorgt voor een 
nieuwe relatie met de omgeving. 





 OLV Geboortekerk leent zich tot herbestemming 
tot polyvalente zaal 

 Procedure tot ontwijding van de kerk werd reeds 
opgestart 

 Gemeente kan ontwerpbureau aanstellen voor 
opmaak van een aanbestedingsdossier 
- Fasering in de uitvoering van herbestemming 
- Budgetten voorzien in meerjarenplan 2020 – 2025 

 Naamgeving voor de nieuwe gemeenschapszaal? 
 Tips in kader van gebruik van de zaal? 
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