
P
IL

O
O

TP
R

O
JE

C
T 

W
A

A
R

D
ER

EN

CONTACTGEGEVENS
Leonoor De Schepper
Aanverwante collecties | project-
medewerker kerkelijk erfgoed
stad Antwerpen | Cultuur, sport, 
jeugd en onderwijs | Musea en Erf-
goed
03  292 36 30, 0470 11 14 72

VERDERE STAPPEN
Resultaten gebruiken om toe-
komstige uitvoering van het Pa-
rochiekerkenplan 2016 van de 
stad Antwerpen  te vereenvou-
digen

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)
a. na identificatie = betere bestemming zoeken, past niet 
binnen collectie Stad Antwerpen 
b. doorlopen waarderingstraject met het oog op het ont-
wikkelen van een specifiek sjabloon voor Stad Antwerpen 

BUDGET  € 50.000

CONCRETE AANPAK
1. Stand van zaken
a. basisregistratie en identificatie nog niet gebeurd
b. basisregistratie reeds uitgevoerd (zonder foto’s) 

2.  Projectplan
a. Na basisregistratie, (beperkt) historisch onderzoek om identifica-
tie mogelijk te maken, waarderingstraject opstarten met doel her-
bestemming van collectie in depot
b. Bestaande inventaris overlopen en aanvullen met beeldmate-
riaal, waarderingstraject cultuurgoederen, herbestemming/afsto-
ting objecten (kerkgebouw wordt afgebroken)

3. Participatie
a + b: projectteam: Stad Antwerpen, (fusie)kerkfabriek, parochie, 
provincie, Vlaanderen, Bisdom.

4. Criteria: a + b: stappenplan religieus erfgoed CRKC

5. Waarderingsrapport/resultaat:
a + b: herbestemming/afstoting objecten

6. documentatie/communicatie
a.  historische bronnen en archiefmateriaal, contact met experten 
en geïnteresseerden met als doel zoveel mogelijk objecten te iden-
tificeren, waarderingsrapport, infosessie 
b. infovergadering parochie, waarderingsrapport, infosessie

GEBRUIKTE TOOLS 
Stappenplan religieus erfgoed CRKC en provincies Antwerpen en 
Oost-Vlaanderen

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
Stad Antwerpen (o.a. Dienst Aanverwante Collecties, Behoud en 
Beheer, Stadsbeheer, Onroerend Erfgoed, erediensten, Erfgoedcel 
MAS), Kerkfabrieken en Bisdom, CRKC, provincie

TIMING  9 maanden

VRAAGSTELLING
a. Kunnen de objecten uit de voormalige polderkerken opnieuw 
worden samengesteld tot historische ensembles? En waar wor-
den die dan het best bewaard?
b. Test case: tijdsinschatting stappenplan religieus erfgoed  
CRKC binnen specifiek kader Stad Antwerpen

AANLEIDING
Parochiekerkenplan 2016: een actuele lange termijnvisie voor de 
parochiekerken Stad Antwerpen & Bisdom Antwerpen

BEGINSITUATIE
Beperkte ervaring met stappenplan religieus erfgoed CRKC bin-
nen Dienst Aanverwante Collecties, veelal spoedprocedures.

NIVEAU VAN WAARDEREN
a. waarderen op objectniveau 
b.. waarderen op deelcollectieniveau

AFBAKENING 
a. Erfgoed polderkerken (Wilmarsdonk, Oorderen, Oosterweel) sinds 
1967 als langdurige bruikleen in depot Stad Antwerpen
b. Test case: Sint-Lambertuskerk (den Dam)

OMVANG VAN HET ERFGOED
a. 60-tal objecten uit de voormalige polderkerken
b. 1 neogotische parochiekerk: ca. 350 objecten

AARD VAN HET ERFGOED
Kerkelijk erfgoed

TREFWOORDEN/THEMA’S
a. Waardering collectie voormalige 
polderkerken in centraal depot mu-
sea Stad Antwerpen
b. Herbestemming parochiekerk 
Stad Antwerpen

KATHOLIEK KERKELIJK ERFGOED: 
(HER)BESTEMMEN OF AFSTOTEN?

VZW ANTWERPEN KUNSTENSTAD


