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Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

1 " "Examiner"simultanément"plusieurs"églises!
!

Abordez!la!réaffecta/on!d’un!bâ/ment!en!fonc/on!des!églises!présentes!dans!l’environnement!
Sortez!des!limites!des!communes,!le!véritable!critère!est!la!proximité!

!
!



Opgave 

Zonnebeke beschikt over vijf parochiekerken voor een totaal 
van ongeveer 12 400 inwoners. Zoals in vele gemeenten is 
het aantal kerkgangers geslonken en zullen binnenkort alle 
kerken slechts door één pastoor bediend moeten worden. 
Hoewel er voor de kerkgebouwen geen directe 
herbestemming op tafel ligt, werd ervoor gekozen het 
potentieel tot herbestemmen van de verschillende 
kerkgebouwen te onderzoeken. 
Een globale benadering, die zelfs buiten de gemeentegrenzen 
kijkt, is hierbij belangrijk. Zo kan het behoud van één 
volledig kerkgebouw voor grote vieringen, de volledige 
herbestemming van een andere nabijgelegen kerk mogelijk 
maken. 
6TKH[�LY�UVN�NLLU�ZWLJPÄLRL�^LUZ�]VVY�OLYILZ[LTTPUN�
geformuleerd was, focust de studie dan ook op het 
verkennen van de mogelijkheden van de kerkgebouwen om 
andere functies op te nemen. Dit moet het gemeentebestuur 
in staat stellen om in de toekomst sneller en preciezer 
te kunnen inschatten of één van de kerkgebouwen in 
aanmerking komt om een nieuwe ruimtevraag op te vangen. 
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IEPER

MENEN



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

1 " "Examiner"simultanément"plusieurs"églises!
!

Abordez!la!réaffecta/on!d’un!bâ/ment!en!fonc/on!des!églises!présentes!dans!l’environnement!
Sortez!des!limites!des!communes,!le!véritable!critère!est!la!proximité!
Quelles!sont!les!églises!qui!se!prêtent!le!mieux!à!une!réaffecta/on?!

Quelles!sont!les!églises!qui!se!prêtent!le!mieux!à!une!usage!religieux!ou!de!“recueillement”?!
?!
!
!



ZONNEBEKE

Inwoners: 4 482
Voorzieningen:
gemeentehuis, postkantoor, 
scholen (2), bibliotheek, 
Memorial museum, OC ‘t 
Zonnerad, politiekantoor,...

- opp.: 1340 m2 
- stookkosten: hoog
- kerkhof: neen
- beschermd monument

- opp.: 1030 m2 
- stookkosten: 8000 €/jaar
- kerkhof: ja

- opp.: 910 m2 
- stookkosten: onbekend
- kerkhof: neen

- opp.: 700 m2 
- stookkosten: 3000 €/jaar
- kerkhof: neen

- opp.: 670 m2 
- stookkosten: 2000 €/jaar
- kerkhof: ja

Inwoners: 3138 
Voorzieningen:
school (1), OC Passchendaele, 
voetbalvelden, parochiaal 
centrum

Inwoners: 2 673 Voorzieningen:
- school (1), OC de 
leege platse, sporthal de 
Hekseketel, sportvelden, oude 
gemeenteschool (chiro en 
harmonie)

Inwoners: 1 569 
Voorzieningen:
school (1), OC ‘t Gelevelt, 
speelplein Tuinwijk, sportvelden 
Blue star

Inwoners: 515 
Voorzieningen:
OC Zandvoorde

ceremonies

wooninbreiding in de kern

- wekelijkse viering
- catechese, schoolmissen
- zangkoor repetities en 
optredens 
- huwelijk, begrafenis, doopsel

- wekelijkse viering
- catechese en communie
- frequenter nevengebruik
- huwelijk, begrafenis, doopsel

- wekelijkse viering
- catechese en communie
- huwelijk, begrafenis, doopsel

- wekelijkse viering
- 2x per jaar concert
- huwelijk, begrafenis, doopsel
- devotie

- wekelijkse viering
- Catechese en schoolmissen
- huwelijken, begrafenissen, 
doopsel

PASSENDALE

BESELARE

GELUVELD

ZANDVOORDE

KERKGEBOUWDORPSKERN HUIDIG GEBRUIK NODEN?

BESCHERMD

onbekend
(school wel heel nabij)

onbekend

Inventaris 

vervanging lokalen chiro en 
harmonie bij afbraak oud 
gemeentehuis

Welke kerk komt het meest in aanmerking voor 
herbestemming? Aspecten zoals het aantal inwoners 
en voorzieningen in de dorpskern, de grootte en de 
inplanting van het gebouw alsook het huidige gebruik en de 
gesignaleerde noden zijn hierbij bepalend.

Dorpskern:
Zandvoorde en Geluveld hebben relatief weinig inwoners. 
Een verkleinde kerk zou daarom kunnen volstaan. Ook de 
afwezigheid van een school in Zandvoorde zorgt voor minder 
regelmatig gebruik van het gebouw.

Kerkgebouw: 
De kerken van Passendale en Zonnebeke zijn groot en zorgen 
jaarlijks voor hoge stookkosten. De bescherming van de 
kerk van Zonnebeke hoeft an sich niet als een belemmering 
beschouwd worden om het gebouw mee in de denkoefening 
op te nemen.
De kerken van Passendale en Zandvoorde zijn omringd door 
een kerkhof. Dit legt een aantal belangrijke beperkingen en 
uitdagingen op aan een mogelijke herbestemming. 
De organisatie van het nieuwe programma mag de sfeer van 
het kerkhof niet verstoren. 

Huidig gebruik:
In alle kerken wordt momenteel nog een wekelijkse viering 
georganiseerd. Vooral de kerk van Beselare kent een 
frequenter nevengebruik door bv. het zangkoor en optredens 
van de Harmonie. De Pastoor die de diensten houdt in 
Zandvoorde staat dicht bij zijn pensioen. De verderzetting is 
nog onzeker.

Noden:
In Beselare sluit de Oude gemeenteschool waardoor de 
Harmonie op zoek is naar een nieuw onderkomen. 
In Zandvoorde wordt gezocht naar mogelijkheden voor 
woonontwikkeling in de dorpskern, het OC zou hiervoor 
mogelijks kunnen wijken en verhuizen naar de kerk. 



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

1 " "Examiner"simultanément"plusieurs"églises!
!

Abordez!la!réaffecta/on!d’un!bâ/ment!en!fonc/on!des!églises!présentes!dans!l’environnement!

Sortez!des!limites!des!communes,!le!véritable!critère!est!la!proximité!

Quelles!sont!les!églises!qui!se!prêtent!le!mieux!à!une!réaffecta/on?!

Quelles!sont!les!églises!qui!se!prêtent!le!mieux!à!une!usage!religieux!ou!de!“recueillement”?!

Situa/on!géographique:!

Quelle!est!la!posi/on!de!l’édifice!dans!la!commune?!

Comment!interagitJil!avec!l’espace!public?!

Y!aJtJil!un!cime/ère?!!

!

!



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

1 " "Examiner"simultanément"plusieurs"églises!
!

Abordez!la!réaffecta/on!d’un!bâ/ment!en!fonc/on!des!églises!présentes!dans!l’environnement!

Sortez!des!limites!des!communes,!le!véritable!critère!est!la!proximité!

Quelles!sont!les!églises!qui!se!prêtent!le!mieux!à!une!réaffecta/on?!

Quelles!sont!les!églises!qui!se!prêtent!le!mieux!à!une!usage!religieux!ou!de!“recueillement”?!

Caractéris/ques!architecturales!en!physiques:!

Quelle!est!la!valeur!patrimoniale!du!bien?!

A!combien!s’élèvent!les!frais!de!chauffage!et!d’entre/en?!!

Le!bâ/ment!estJil!facile!à!diviser?!

!

!



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

2 " "Une"église"par4cipe"à"l’iden4té"d’un"lieu"
!!

L’église!est!souvent!l’un!des!plus!grands!édifices!des!environs.!!
Ce!simple!fait!suffit!généralement!à!ce!qu’elle!ait!un!grand!impact!sur!l’iden/té!d’un!lieu.!!

Les!clochers!sont!souvent!visibles!de!loin!et!cons/tuent!un!repère!dans!l’espace.!!
Avant!de!représenter!une!religion,!les!églises!sont!d’abord!le!symbole!d’une!communauté!ou!d’un!

quar/er.!!
!!!
!
!



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

2 " "Une"église"par4cipe"à"l’iden4té"d’un"lieu"
!!

L’église!est!souvent!l’un!des!plus!grands!édifices!des!environs.!!
Ce!simple!fait!suffit!généralement!à!ce!qu’elle!ait!un!grand!impact!sur!l’iden/té!d’un!lieu.!!

Les!clochers!sont!souvent!visibles!de!loin!et!cons/tuent!un!repère!dans!l’espace.!!
Avant!de!représenter!une!religion,!les!églises!sont!d’abord!le!symbole!d’une!communauté!ou!d’un!

quar/er.!!
C’est!en!raison!de!son!rôle!phare!en!termes!d’iden/té!qu’une!église!revêt!de!préférence!une!

(nouvelle)!fonc/on!collec/ve.!
!!!
!
!



SintOAndreaskerk,+Bikschote,+Belgium+
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Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

3 " "Lors"de"chaque"inves4ssement"collec4f,"poser"la"ques4on:""
estBce"possible"dans"l’église?"

!!
Les!besoins!en!infrastructures!collec/ves!sont!réelles!mais!en!effet!souvent!limités.!

Une!église!désaffectée!est!une!alterna/ve!aTrayante!pour!de!nombreux!inves/ssements!collec/fs.!
.!
!!!
!
!



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

3 " "Lors"de"chaque"inves4ssement"collec4f,"poser"la"ques4on:""
estBce"possible"dans"l’église?"

!!
Les!besoins!en!infrastructures!collec/ves!sont!réelles!mais!en!effet!souvent!limités.!

Une!église!désaffectée!est!une!alterna/ve!aTrayante!pour!de!nombreux!inves/ssements!collec/fs.!
Si!l’édifice!a!un!valeur!patrimoniale!ou!un!rôle!crucial!dans!le!/ssu!urbain,!!

l’inves/ssement!sert!un!objec/f!double:!!
la!collec/vité!se!dote!d’une!nouvelle!infrastructure,!!

et!le!bâ/ment!est!préservé.!
!!!
!
!



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

4 " "Une"église"démesurée"est"à"la"fois"un"handicap"et"une"valeur"""

La!!démesure!de!l’église!engendre!des!frais!de!chauffage!et!d’entre/en!élevés.!
Il!faut!alors!envisager!de!la!réduire,!de!la!diviser!ou!de!la!démolir!par/ellement.!!

!!!
!
!



Ontwerpend onderzoek

KERK KERK

KERK KERK

KERK + TUIN VOOR HET KERKHOF KERK + RUIMTES ROND EEN BINNENTUIN

KERK + COLUMBARIUM + STILLE RUIMTE KERK + ARCHIEF

Uit gesprekken met kerkfabriek, pastoor en gemeente werd 
duidelijk dat een volledige herbestemming in Passendale niet 
meteen aan de orde is. Om tot een gedragen herbestemming 
te komen zal tijd en een goede fasering nodig zijn. Het 
verkleinen van de kerk om de stookkosten te verminderen 
kan een goede eerste stap vormen. Ruimte die hierdoor 
vrijkomt kan voor andere activiteiten ingeschakeld worden. 
De complexe architectuur van de Sint-Audomaruskerk maakt 
dit echter geen gemakkelijke oefening en vraagt vaak om 
meer ingrijpende veranderingen. De organisatie van een 
nieuwe nevenbestemming mag echter een toekomstige totale 
herbestemming niet hypothekeren.

Tijdens het ontwerpend onderzoek werden verschillende 
scenario’s uitgetest en met de gemeente besproken. 
Omdat bij aanvang het gewenste programma niet duidelijk 
was, werden voorstellen voor nieuwe functies steeds 
ontwikkeld vanuit de architectuur en de locatie van het 
kerkgebouw.

In wat volgt worden een aantal voorstellen kort besproken. 
De eerste twee zoeken vooral aansluiting bij het omliggende 
kerkhof terwijl de latere voorstellen op zoek gaan naar een 
combinatie met andere maatschappelijke functies. 

<P[LPUKLSPQR�^LYK�LLU�ÄUHHS�]VVYZ[LS�VWNLTHHR[�VW�IHZPZ�]HU�
het programma dat tijdens het proces door de gemeente als 
relevant aangeduid werd.



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*

4 " "Une"église"démesurée"est"à"la"fois"un"handicap"et"une"valeur"""

La!!démesure!de!l’église!engendre!des!frais!de!chauffage!et!d’entre/en!élevés.!
Il!faut!alors!envisager!de!la!réduire,!de!la!diviser!ou!de!la!démolir!par/ellement.!!

Mais!parfois,!lors!des!funérailles,!l'église!est!trop!pe/te.!!
Il!y!a!aussi!la!demande!légi/me!à!de!nouveaux!rituels,!!

qui!se!soustraient!aux!dogmes!de!l’église!et!qui!cherchent!des!lieux.!
Un!grand!espace!non!programmé!où!l’on!peut!se!re/rer!du!tumulte!du!quo/dien!est!précieux!et!

reste!à!jour.!
!!!
!
!



Columbarium,+Sacred+Stones,+Cambridgeshire,+UK+

Gay+marriage,+NY+

Handfas=ng+ritual,Central+Park,+NY+

Burial,+Sacred+Stones,+Cambridgeshire,+UK+



Columbarium,+Sacred+Stones,+Cambridgeshire,+UK+

Gay+marriage,+NY+

Handfas=ng+ritual,Central+Park,+NY+

Burial,+Sacred+Stones,+Cambridgeshire,+UK+



Pieter+Jansz.+Saenredam,+

Mariakerk+in+Utrecht,+NL,+

1641+



Fa=h+Mosque+Rozengracht,+Amsterdam,+NL+

Fa=h+Mosque+Rozengracht,+Amsterdam,+NL+



Fa=h+Mosque+Rozengracht,+Amsterdam,+NL+

Fa=h+Mosque+Rozengracht,+Amsterdam,+NL+



Duomo,+Syracuse,+Sicily,+Italy+



Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*
1 " ""

Examiner"simultanément"plusieurs"églises!
2 " ""

Une"église"par4cipe"à"l’iden4té"d’un"lieu"
3 " ""

Lors"de"chaque"inves4ssement"collec4f,"poser"la"ques4on:""
estBce"possible"dans"l’église?"

4 " ""
Une"église"démesurée"est"à"la"fois"un"handicap"et"une"valeur"""



Projet+urbain:+l’église+comme+facilitatrice+du+développement+

+

+

+

+

5 " "Une"église"contribue"à"définir"l’espace"public!
!

En!tant!que!bâ/ment!public,!L’église!frôle!les!limites!de!l’espace!public!
et!contribue!à!en!déterminer!l’usage.!

La!rela/on!la!plus!élémentaire!entre!l’église!et!l’espace!public!se!déroule!via!les!accès:!leur!
emplacement!est!donc!primordial!pour!le!projet.!



De zijbeuk met zicht op de nieuwe toegang naar het kerkplein

Ontwerpvoorstel

Uit besprekingen bleek dat:
- afbraak slechts de laatste optie is
- archiefruimte op deze plaats niet geschikt is, omdat de 
gemeente besloten heeft al het archiefmateriaal op één plaats 
(Zonnebeke) te centraliseren.
- een verkleinde kerk georganiseerd in de middenbeuk 
verkozen wordt boven een verkleinde kerk in het transept 
omdat de kerk door deze organisatie bijna geen stoelen moet 
inleveren. Het verkleinen van het volume van de kerk helpt 
om de stookkosten te beperken.
- een groep van kleinere lokalen voor muziekles of andere 
gemeenschapsactiviteiten een goede aanvulling vormt op de 
ruimtelijke voorzieningen in Passendale.

(HQ�ðQDDO�YRRUVWHO�ZHUG�XLWJHZHUNW�YRRU�YROJHQG�
SURJUDPPD�
- verkleinde kerk met bijhorende lokalen voor catechese en 
parochiale werking
- eucumenische afscheidsruimte
- 6 lokalen voor muziekonderwijs of andere naschoolse 
activiteiten.
- sanitair voor alle omliggende functies (kerk, kerkhof, 
muziekschool,...)

Door de zeer grote hoogte van de zijbeuk kan de nieuwe 
functie boven het kerkschip geplaatst worden, zonder dat 
deze aan ruimtelijkheid inboet. De bijzondere plaats van de 
kerktoren oriënteert het plan. De toren kan namelijk ingericht 
worden als stijgkern, met trappenhuis en lift. Op die manier 
wordt de zijbeuk een galerij, die leidt naar de boven het schip 
gelegen nieuwe ruimtes. De zijbeuk krijgt een prominente 
toegang op het kerkplein, net zoals de hoofdbeuk die al 
OLLM[��,Y�aPQU�NLLU�JVUÅPJ[LU�TL[�OL[�RLYROVM�YVUKVT�KL�RLYR�

Fazering: er kan begonnen worden met het aanbrengen van 
een vloer en van lichtopeningen. Later volgt dan de stijgkern 
en de lokaalindeling.

GELIJKVLOERS VERDIEPING DOORSNEDE

KERK

STILLE 
RUIMTE

KERK



Projet+urbain:+l’église+comme+facilitatrice+du+développement+

+

+

+

+

5 " "Une"église"contribue"à"définir"l’espace"public!
!

En!tant!que!bâ/ment!public,!L’église!frôle!les!limites!de!l’espace!public!
et!contribue!à!en!déterminer!l’usage.!

La!rela/on!la!plus!élémentaire!entre!l’église!et!l’espace!public!se!déroule!via!les!accès:!leur!
emplacement!est!donc!primordial!pour!le!projet.!

A!des!fins!liturgiques,!l’accès!axial!était!généralement!privilégié.!
Dans!le!cas!d’une!réaffecta/on,!cela!peut!changer.!

Par!exemple,!un!accès!latéral!peut!intensifier!le!contact!avec!l’extérieur!et!totalement!redéfinir!le!
rapport!à!l’espace!public.!

!
!



Bestaande toestand
Inplanting 1/500

N

basisschool De Regenboog

OC ‘t Gelevelt



nieuwe toegang kerk



Projet+urbain:+l’église+comme+facilitatrice+du+développement+

+

+

+

+

6 " "Parvis"ou"cime>ère:"
"l’espace"extérieur"par>cipe"à"la"défini>on"du"programme"

!
!

L’espace!extérieur!proche!de!l’église!est!depuis!toujours!très!connoté:!
dédié!au!recueillement!et!à!la!réflexion!au!cime/ère,!

et!à!fête!et!aux!réjouissances!sur!le!parvis.!
Ces!conna/ons,!qui!dépassent!la!dimension!religieuse,!sont!donc!en!grande!par/e!à!préserver.!

!
!



bestaande toestand
0 5 15 30



Scenario 2
0 5 15 30





*
Projet*urbain:*l’église*comme*facilitrice*du*développement*

*
*
*
*
*7 " "Les"bâ4ments"des"alentours""

peuvent"orienter"la"réaffecta4on"
"Lorsque!l’église!se!trouve!dans!un!centre,!!

elle!côtoie!souvent!d’autres!infrastructures!publiques:!!
école,!salle!paroissiale,!cure,!couvent,….!!

Parfois,!la!réaffecta/on!de!l’église!peut!être!influencée!!
par!ces!bâ/ments!voisins!ou!par!les!besoins!de!leurs!usagers.!
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SintOTheresiakerk,+Heirweg,+Belgium+



1_De dorpskern
scenario 2
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Projet'urbain:'l’église'comme'facilitrice'du'développement'

'

'

'

'

8 " "La"réaffecta+on"permet"de"revoir"la"morphologie!
!

La!croissance!d’un!village!ou!d’un!quar2er!autour!d’une!église!!
n’est!pas!toujours!organique!et!indissoluble.!!

Parfois,!les!développements!historiques!autour!de!l’église!!
ont!mis!sous!pression!la!cohérence!morphologique.!

Le!parvis!est!en!concurrence!avec!un!marché.!
Quelque!chose!cloche!dans!l’aspect!des!rues,!chemins!et!drèves!



Projet+urbain:+l’église+comme+facilitatrice+du+développement+

+

+
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8 " "La"réaffecta>on"permet"de"revoir"la"morphologie!
!

La!croissance!d’un!village!ou!d’un!quar/er!autour!d’une!église!!
n’est!pas!toujours!organique!et!indissoluble.!!

Parfois,!les!développements!historiques!autour!de!l’église!!
ont!mis!sous!pression!la!cohérence!morphologique.!

La!réaffecta/on!de!l’église!et!des!espaces!environnants!peut!aller!auJdelà!d’une!simple!rénova/on:!
parfois,!elle!redessine!et!renforce!le!coeur!d’un!quar/er!ou!d’un!village.!

!!!
!
!
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BESTAANDE TOESTAND OPEN ZIJBEUKEN



Plannen

Ontwerpend onderzoek

Als vertrekpunt gold de gedachte, dat een opvulling van 
schip en zijbeuken met woningen weinig van de ruimtelijkheid 
van de kerk heel zou laten, en niet zou kunnen gebeuren 
binnen de budgetten voor sociale woningbouw. Aan 
de fragmentarische opbouw van de dorpskern, met de 
nevenschikking van een vrijstaand gebouw en een half 
bouwblok, zou dan niets worden gedaan.
Als de kerk verandert in woningen, is er geen reden om ze als 
een vrijstaand gebouw af te zetten tegen het dorpsweefsel. 
Er werd, met instemming van de projectgroep, gekozen voor 
een aanpak die de relatie van de kerk met haar omgeving 
herdenkt en de ruimtelijkheid van de kerk integreert in de 
openbare ruimte. Hierdoor wordt de herbestemming van de 
kerk op de meest letterlijke wijze een dorpskernverdichting, 
een hertekening van de morfologie van het dorp. 

Dit onderzoek wordt hieronder samengevat in vier 
hoofdstukken:
1_ zijbeuk wordt steeg
2_ sociale woningen
3_ middenbeuk
4_ uitbreiding van het woonzorgcentrum.
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5 " ""
Une"église"contribue"à"définir"l’espace"public!

6 " ""
Parvis"ou"cime>ère:"

"l’espace"extérieur"par>cipe"à"la"défini>on"du"programme"
7 " ""

Les"bâ>ments"des"alentours"
peuvent"orienter"la"réaffecta>on"

8 " ""
La"réaffecta>on"permet"de"revoir"la"morphologie!

!



Architecture:*l’église,*structure*flexible*
*
*
*

9 " "Plan:"évaluer"et"interpréter"les"répar44ons"typologiques"
"

Une!nouvelle!interpréta/on!de!l’église!en!tant!qu’édifice!commence!par!la!manière!dont!les!
éléments!ou!les!components!existants!sont!répar/s:!!

Portail,!jubé,!grande!nef,!nefs!latérales,!transept,!choeur,!sacris/e,!chapelles!latérales…!
!
!
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SintOTheresiakerk,+Heirweg,+Belgium+



SintOTheresiakerk,+Heirweg,+Belgium+



SintOTheresiakerk,+Heirweg,+Belgium+



SintOTheresiakerk,+Heirweg,+Belgium+



SintOTheresiakerk,+Heirweg,+Belgium+



Architecture:*l’église,*structure*flexible*
*
*
*

10 " "La"coupe:"envisager"de"nouveaux"étages"
"

Une!évalua/on!de!la!coupe!et!des!éléva/ons!est!très!révélatrice!!
des!possibilités!de!division!de!l’espace.!!

Beaucoup!de!choses!dépendront!du!fait!que!l’église!est!!
de!type!basilique,!!
de!type!halle!!

ou!une!église!“moderne”!à!nef!unique!?!
Quel!est!le!rapport!entre!le!nouveau!étage!et!la!hauteur!des!colonnes,!les!arcs,!les!listes,!le!niveau!du!

jubé?!
!
!



SintOAudomaruskerk+te+Passendale,+Zonnebeke,+Belgium+



Ontwerpvoorstel

Uit besprekingen bleek dat:
- afbraak slechts de laatste optie is
- archiefruimte op deze plaats niet geschikt is, omdat de 
gemeente besloten heeft al het archiefmateriaal op één plaats 
(Zonnebeke) te centraliseren.
- een verkleinde kerk georganiseerd in de middenbeuk 
verkozen wordt boven een verkleinde kerk in het transept 
omdat de kerk door deze organisatie bijna geen stoelen moet 
inleveren. Het verkleinen van het volume van de kerk helpt 
om de stookkosten te beperken.
- een groep van kleinere lokalen voor muziekles of andere 
gemeenschapsactiviteiten een goede aanvulling vormt op de 
ruimtelijke voorzieningen in Passendale.

Een finaal voorstel werd uitgewerkt voor volgend 
programma:
- verkleinde kerk met bijhorende lokalen voor catechese en 
parochiale werking
- eucumenische afscheidsruimte
- 6 lokalen voor muziekonderwijs of andere naschoolse 
activiteiten.
- sanitair voor alle omliggende functies (kerk, kerkhof, 
muziekschool,...)

Door de zeer grote hoogte van de zijbeuk kan de nieuwe 
functie boven het kerkschip geplaatst worden, zonder dat 
deze aan ruimtelijkheid inboet. De bijzondere plaats van de 
kerktoren oriënteert het plan. De toren kan namelijk ingericht 
worden als stijgkern, met trappenhuis en lift. Op die manier 
wordt de zijbeuk een galerij, die leidt naar de boven het schip 
gelegen nieuwe ruimtes. De zijbeuk krijgt een prominente 
toegang op het kerkplein, net zoals de hoofdbeuk die al 
heeft. Er zijn geen conflicten met het kerkhof rondom de kerk.

Fazering: er kan begonnen worden met het aanbrengen van 
een vloer en van lichtopeningen. Later volgt dan de stijgkern 
en de lokaalindeling.

GELIJKVLOERS VERDIEPING DOORSNEDE

KERK

STILLE 
RUIMTE

KERK



SintOAudomaruskerk+te+Passendale,+Zonnebeke,+Belgium+



zicht vanop het doksaal in de verkleinde kerkzicht vanuit de gallerij op de ingang aan de Passendaleplaats



Architecture:*l’église,*structure*flexible*
*
*
*

11 " "Intérieur:"ouverture"ou"fermeture?"Quel"point"de"vue?"
"

Dans!beaucoup!d’églises,!on!n’a!pas!de!vue!sur!l’extérieur.!!
Cela!resteJtJil!le!cas!lors!d’une!réaffecta/on?!La!ques/on!est!importante.!

Le!caractère!‘fermé’!peut!être!un!valeur!ou!un!obstacle.!DoitJil!être!aTénué!ou!supprimé?!
!
!
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Architecture:*l’église,*structure*flexible*
*
*
*

12 " "La"réaffecta4on"demande"un"point"de"vue"conçernant"les"élements"
d’intérieur"ou"d’extérieur"avec"une"connota4on"réligieuse"

"Un!plan!d’église!a!toujours!des!connota/ons!religieuses:!
l’orienta/on,!la!place!prépondérante!de!l’autel!et!l’accent!qui!y!est!mis.!!

!Lors!d’une!réaffecta/on!permeTant!à!des!communautés!religieuses!et!profanes!de!partager!
l’espace,!ce!patrimoine!doit!être!abordé!de!manière!par/culièrement!réfléchie.!

!
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0 3m 6m

Scenario 1
Alle meubilair is opgeborgen.



0 3m 6m

Scenario 2
De wanden scheiden het koor 
van het schip.



0 3m 6m

Scenario 1
Alle meubilair is opgeborgen.



Architecture:*l’église,*structure*flexible*
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12 " "La"réaffecta4on"demande"un"point"de"vue"conçernant"les"élements"
d’intérieur"ou"d’extérieur"avec"une"connota4on"réligieuse"

"Un!plan!d’église!a!toujours!des!connota/ons!religieuses:!
l’orienta/on,!la!place!prépondérante!de!l’autel!et!l’accent!qui!y!est!mis.!!

!Lors!d’une!réaffecta/on!permeTant!à!des!communautés!religieuses!et!profanes!de!partager!
l’espace,!ce!patrimoine!doit!être!abordé!de!manière!par/culièrement!réfléchie.!

Beaucoup!d’éléments!d’aménagement!tels!que!les!vitraux,!la!chaire!de!vérité,!les!confessionnaux,!les!
statues,!les!fioritures,!l’abrail!ont!des!connota/ons!religieuses.!!

Au!sens!religieux!peut!parfois!se!mêler!une!valeur!ar/s/que,!patrimoniale!ou!communautaire.!!
!



Architecture:*l’église,*structure*flexible*
*
*
*

"
9 " ""

Plan:"évaluer"et"interpréter"les"répar44ons"typologiques"
10 " ""

La"coupe:"envisager"de"nouveaux"étages"
11 " ""

Intérieur:"ouverture"ou"fermeture?"Quel"point"de"vue?"
12 " ""

La"réaffecta4on"demande"un"point"de"vue"conçernant"les"élements"avec"une"connota4on"réligieuse"

5 " ""
Une"église"contribue"à"définir"l’espace"public""

6 " ""
Parvis"ou"cime4ère:"l’espace"extérieur"par4cipe"à"la"défini4ondu"programme"""

7 " ""
Les"bâ4ments"des"alentours"peuvent"orienter"la"réaffecta4on"

8 " ""
La"réaffecta4on"permet"de"revoir"la"morphologie"

1 " ""
Examiner"simultanément"plusieurs"églises!

2 " ""
Une"église"par4cipe"à"l’iden4té"d’un"lieu"

3 " ""
Lors"de"chaque"inves4ssement"collec4f,"poser"la"ques4on:"estBce"possible"dans"l’église?"

4 " ""
Une"église"démesurée"est"à"la"fois"un"handicap"et"une"valeur"""

Projet*urbain:*l’église*comme*facilitrice*du*développement*
*
*
*
*
*

Poli%que:*quelle*programme*pour*l’église?*
*
*
*
*



	  

Jože	  Plečnik	  
	  	  
	  	  
	  

Eglise	  de	  la	  Sainte	  Marie	  de	  la	  Visita/on,	  Slovénie	  
Visita/on	  Church,	  Ponikve,	  Slovenia	  

Cerkev	  Marijinega	  obiskanja,	  Ponikvah	  



Eglise	  de	  la	  Sainte	  Marie	  de	  la	  Visita=on,	  Slovénie	  














