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EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

Welke invulling
voor kerken?

In het eindrapport voor het
Brugse kerkenplan blijkt dat 
zeven kerken een nieuwe 
invulling/bestemming krijgen.
Een goede zaak? Welke invul-
ling zouden jullie geven?

“De mogelijkheden

zijn eindeloos. De

goede akoestiek

maakt een kerk ge-

schikt voor optredens,

maar ook als repeti-

tielokaal voor koren,

fanfare, ... Of het kan

een plek worden

waar mensen die het

financieel moeilijk hebben, kunnen eten en

samenkomen. Maar dan ook betalend voor

anderen: zo is er een mix van mensen en

wordt het een ontmoetingsplaats. Er kunnen

zelfs wooneenheden in geplaatst worden.

Erfgoed nieuw leven inblazen, doen!”

“Repetitiekot voor
koren en fanfare”
ELSJE HELEWAUT,

ARK VAN ZARREN
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“De kerken behoren

tot het historisch

erfgoed van Brugge.

Dat er wordt nage-

dacht om een zinvolle,

eigentijdse invulling te

geven voor zeven

kerken vind ik op zich

geen slecht idee. Ik

ben ervan overtuigd

dat mits respect voor het verleden, een

goede oplossing kan worden gevonden

voor alle partijen, waar ook de link met de

oorspronkelijke bestemming kan worden

behouden. Het idee van een kerkbibliotheek

vind ik leuk. Een open debat zou goed zijn.”

“Kerkbibliotheek
is een leuk idee”
LOUIS-PHILIPPE DEPONDT,

CERCLE BRUGGE
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“De kerk kan een

polyvalente, aan-

trekkelijke en ver-

nieuwende ruimte

worden die een cen-

trale plaats in de

buurt heeft. Een plek

die kan gedeeld

worden en laag-

drempelig toeganke-

lijk is voor een breed publiek. Ik denk hier-

bij aan een tentoonstellingsruimte, een

gezellige ‘stopplaats’, een punt waar zowel

hobby’s als sport kunnen samensmelten.

Ideeën die van de buurtbewoners komen,

kunnen hierbij een meerwaarde zijn.

“Een plek die gedeeld
wordt door hele buurt”
STEPHANIE MEIRE, 

SBS DE GELUKSVOGEL
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BRUGGE ONZE STAD

Conform aan het lokaal beleids-

programma stelt Mercedes Van

Volcem voor het hele Brugs

grondgebied een kerkenplan op:

“Voor alle religieuze gebouwen

die onttrokken worden aan de

eredienst zoeken we samen met

de eigenaars naar een zinvolle be-

stemming. Het zijn meestal

mooie gebouwen. Ik sta open

voor alles, maar de kerkfabrieken

en het bisdom moeten er ook rijp

voor zijn. Ik wil niet met de voe-

ten vooruit treden, ik heb respect

voor de gelovigen en de kerkfa-

brieken.”

BIB IN DE KERK

“De kerken kunnen mooie func-

ties vervullen: opvang tijdens de

crisis, cultuur, repetitielokaal

voor koren, yoga of andere hob-

by's. Zelf droom ik van een bib in

een kerk. Dat is spiritueler dan de

bestaande bibliotheek te herbou-

wen. Ook een restaurant, koffie-

of soepbar kan leuk zijn. Als sche-

pen van Financiën heb ik wel be-

lang bij minder kerken, want de

stad moet zijn tekorten bijleggen.

Gecentraliseerde erediensten en

het herbestemmen van kerken

zijn een dubbele winst voor de

stad.”

“Brugge heeft hiervoor een over-

heidsopdracht uitgeschreven: een

externe firma met expertise zal

participeren in het herbestem-

men van sites waar de kerkfabrie-

ken eensgezind zijn over de ont-

wijding door het bisdom. De bis-

schop wil begrijpelijkerwijze pas

ontwijden als er een waardige na-

bestemming is gevonden.”

SINT-WALBURGA

“Het is bijvoorbeeld jammer dat

het project van de Sint-Walburga-

kerk in de koelkast beland is”,

vervolgt Mercedes Van Volcem.

“Er is nog niet tot ontwijding

overgegaan, terwijl er eensge-

zindheid was over een studie om

er een open kerk met een colum-

barium in de tuin van te maken.

Ze zou ook een mooie museum-

functie kunnen hebben zoals de

OLV kerk.”

“Er zijn plannen om de Heilig

Magdalenakerk om te vormen tot

toeristisch congrescentrum. Ze is

nu vooral een ontmoetings- en

bezinningsruimte van de vzw Yot.

De kerk heeft zich kandidaat ge-

steld voor erkenning als Flanders

Heritage Venue. Maar de omvor-

ming zal veel geld kosten. Het sa-

nitair gedeelte zal wel uitgevoerd

worden, extra publieke toiletten

naast het Astridpark zijn een

meerwaarde voor de gebruikers

van het park.”

“In Sint-Pieters is langzamerhand

het besef gegroeid dat de hoofd-

kerk voldoende is voor de ere-

dienst, zodat er naar en herbe-

stemming van de hulpkerk Sint-

Paulus zal moeten gezocht wor-

den. We gaan een gesprek aan

met het bisdom voor de ontwij-

ding en gebruik voor toneel en

tentoonstellingen, maar ook als

ontmoetingsruimte. De deken

zelf schreef ook naar het bisdom

dat de hulpkerk niet meer nood-

zakelijk is voor de eredienst. ”

VIJF KERKEN

In Sint-Michiels en Sint-Andries

heeft de pastorale eenheid Em-

maüs het plan opgevat om vijf

kerken op te heffen en in plaats

daarvan één volledig nieuwe kerk

te bouwen, die ook als site van

ontmoeting en bezinning zal fun-

geren. De bouw ervan wordt deels

gefinancierd met de verkoop van

de oude kerkgebouwen. De ker-

ken van Sint-Michiels en Sint-

Baafs staan inmiddels te koop.”

“Sint-Baafs zou een woonbestem-

ming kunnen krijgen, naar het

voorbeeld van Sluis. De kerk in

Sint-Michiels is moeilijker te her-

bestemmen. Zelf zou ik ze afbre-

ken en er een parkje en een veili-

ger kruispunt van maken. Sint-

Willibrord wordt verkocht aan het

Sint-Lodewijkscollege, dat kampt

met acuut plaatsgebrek. De stad

is geïnteresseerd om Sint-Gode-

lieve te kopen en ter beschikking

te stellen van de naburige scho-

len. Sint-Andries is beschermd als

monument en wordt na de ont-

wijding stadspatrimonium. De

Stad zal zelf moeten zoeken naar

een nieuwe functie.”

“In Assebroek wil de pastorale

eenheid van O.L.V. Ten Hemel

Opgenomen een hoofdkerk ma-

ken, met alle secretariaten. Maar

de uitvoering van die plannen

verloopt niet zo vlot. In elk geval

kunnen niet alle Assebroekse ker-

ken behouden blijven. Er is al de

concrete vraag om Sint-Kristoffel

te laten ontwijden. De kerk is

geen stadseigendom, de buurt zal

wel ideeën hebben voor een nieu-

we bestemming?”

Het Instituut Mariawende-Blyho-

ve heeft in Sint-Kruis de ontwijde

kerk Sint-Franciscus in gebruik

genomen. In Zeebrugge wil de

kerkfabriek de Stella Maris kapel

verlaten. Het is niet ons gebouw,

maar er zouden al geïnteresseer-

den zijn.”

VLUCHTELINGEN

Mercedes Van Volcem wijst erop

dat de kloosters 25 procent van de

oppervlakte van de Brugse bin-

nenstad innemen en amper nog

zeventig mensen huisvesten: “Ze

kunnen en willen een warme rol

vervullen, we zijn hierover in ge-

sprek. De kloosters kunnen ook

dienen als opvang voor Oekraïen-

se vluchtelingen. Het bisdom

staat hiervoor open. Men voor-

spelt 150.000 vluchtelingen voor

Vlaanderen, dat betekent 1.800

voor Brugge. Dat zal veel daad-

kracht en een masterplan vergen.

Maar ook Mintus kan via hun hui-

zen Sint-Anna en Ter Potterie hel-

pen. Dienstencentrum Van Vol-

den staat leeg en Huize Minnewa-

ter zal deels vrij zijn vanaf 2023....

We vragen ook aan de kloosters of

ze hun tuinen willen openstellen

voor de buurt en zouden er graag

ook groene stoeltjes plaatsen.”
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Zeven Brugse kerken wachten 
op een nieuwe bestemming

_________

“Zeventig
kloosterlingen
nemen kwart
van het Brugs
grondgebied in”
_________

Mercedes Van Volcem (inzet) heeft plannen voor de Brugse kerken. (foto’s DC)

BRUGGE Financiënschepen Mercedes Van Volcem

(Open VLD) werkt aan een update van het kerken-

plan. “Ik zie in de nabije toekomst zeven Brugse ker-

ken een nieuwe bestemming krijgen.”
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