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I INLEIDING
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1 INLEIDING

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de 
uitvoering van het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 wil de gemeente Wetteren 
een kerkenbeleidsplan opmaken. Het onroerend erfgoeddecreet vermeldt in artikel 11.2.11 
dat een verhoogde erfgoedpremie van 80 % enkel en alleen kan worden toegekend voor 
het beheer van of voor werkzaamheden/diensten aan of in beschermde monumenten die 
bestemd zijn voor een erkende eredienst op voorwaarde dat er een actueel kerkenbeleidsplan 
bestaat op het grondgebied van de gemeente in kwestie.

Een kerkenbeleidsplan is ‘een schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan 
van de betrokken eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad wordt 
goedgekeurd en dat een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die 
bestemd zijn voor een eredienst op het grondgebied van de gemeente of provincie’.
De langetermijnvisie moet minimaal volgende basisgegevens bevatten:

 - een beschrijving van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst, met onder 

meer
 - hun cultuurhistorische waarde

 - hun architecturale mogelijkheden

 - hun bouwfysische toestand

 - de situering van elk gebouw bestemd voor de eredienst in zijn ruimtelijke omgeving

 - een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken 

gebouwen bestemd voor de eredienst

 - een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de 

betrokken gebouwen

 - een plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming 

ervan zal worden onderzocht.

2 OVERZICHT KERKGEBOUWEN

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het 
grondgebied van de gemeente Wetteren:

1. Sint-Anna, Ten Ede

2. Sint-Theresia, Overbeke

3. Sint-Martinus, Westrem

4. Sint-Martinus, Massemen 

5. Sint-Gertrudis, Wetteren.
Recent zijn drie kerkgebouwen onttrokken aan hun eredienst waardoor ze niet meer mee 
opgenomen	worden	 in	het	kerkenbeleidsplan	maar	enkel	geografisch	gesitueerd	worden.	

Dit zijn Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen in Overschelde, Christus Koningkerk en 

Heilig Hartkerk te Kwatrecht.

3 TRAJECT

Vóór de opmaak van dit kerkenbeleidsplan wilde de gemeente een toekomstvisie 
ontwikkelen van het kerkelijk patrimonium in Wetteren. De mogelijke verkoop van de kerk 
te Kwatrecht gaf het startschot. De opdracht voor de opmaak van een kerkenplan werd 
toegekend aan het ontwerpbureau OMGEVING. Dit plan had als doelstelling de gemeente 
beter te wapenen tegen allerhande vragen die vanuit private partners worden gesteld 
met betrekking tot reconversie, herbestemming, afbraak van onderdelen van het kerkelijk 
patrimonium. Bijkomend trachtte de gemeente een duidelijk signaal te geven dat het denken 
over en omzichtig omspringen met het kerkelijk patrimonium een beleidsprioriteit is die ook 
samen spoort met de maatschappelijke gevoeligheid van deze thematiek. Reconversie en 
hergebruik van elementen van het kerkelijk patrimonium kunnen in relatie worden gebracht 
met maatschappelijke behoeften zodat eventueel nieuwbouw wordt vermeden.

In een eerste fase van de opmaak van het kerkenbeleidsplan -uitgevoerd door OMGEVING- 
werden de gebouwen kort beschreven, gesitueerd in hun omgeving en een eerste visie 
uitgewerkt gericht op toekomstig gebruik en mogelijke herbestemmingen. Hiervoor werd een 
terreinbezoek georganiseerd en werd er relevante informatie opgevraagd bij het centraal 
kerkbestuur, de gemeente en de eigenaars of kerktoezichters.
Verschillende overlegmomenten werden georganiseerd. 

 - Een startvergadering om het plan van aanpak voor het kerkenbeleidsplan te bespreken
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 - Een toelichting voor de gemeente en deken van Wetteren naar aanleiding van de 
oplevering van de resultaten van fase 1.

Tijdens een tweede fase werden de kerken vooral vanuit een architecturaal-technisch 
oogpunt	 onderzocht	 en	 werd	 het	 ‘eerste	 kerkenplan’	 verfijnd	 tot	 een	 kerkenbeleidsplan	
volgens de vastgelegde structuur van het agentschap Onroerend Erfgoed. Een terreinbezoek 
en bijkomende literatuurstudie - zoals het recent goedgekeurde beheersplan van de Sint-
Martinuskerk te Massemen en het aangepaste beleidsplan voor de parochiekerken van de 
gemeente Wetteren- Voor de tweede fase komt de gemeenteraadscommissie samen voor 
de bespreking van het opgemaakte kerkenbeleidsplan.

4 OPBOUW

In deel II worden alle kerken in Wetteren ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens wordt elke kerk 
afzonderlijk	besproken	in	deel	III.	Per	kerk	is	er	een	inventarisatiefiche,	een	architecturale	
en bouwtechnische beschrijving, situering in de ruimere omgeving en een beschrijving 
van huidige functie(s). In dit laatste onderdeel worden aanbevelingen geschreven voor het 
toekomstig gebruik van de kerk en/of welke actoren al dan niet interesse hebben om de kerk 
te herbestemmen. Een SWOT analyse is opgemaakt als bouwsteen voor de toekomstvisie. 
en dient als houvast voor de toekomst van de kerkgebouwen. Het laatste deel (Deel IV) 
bevat de toekomstvisie en het plan van aanpak voor elke kerk.
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II SITUERING KERKGEBOUWEN
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1 LOKALISATIE

In de gemeente Wetteren lagen oorspronkelijk acht parochiekerken, verspreid over drie 
parochie eenheden. 
Tot parochie eenheid centrum hoort:

1. Sint-Gertrudis, Wetteren 

2. Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen, Overschelde 

3. Christus Koning 

4. Sint-Theresia, Overbeke.

In de parochie eenheid zuid liggen de kerken:

5. Sint-Martinus, Westrem

6. Heilig-Hart, Kwatrecht

7. Sint-Martinus, Massemen.
In parochie eenheid noord ligt kerk

8. Sint-Anna, Ten Ede .

Heden zijn de kerk in Overschelde (nr. 2), de kerk in Christus Koning (nr. 3) en de Heilig-
Hartkerk in Kwatrecht (nr. 6) onttrokken aan hun eredienst. Hierdoor worden ze niet meer 
verder besproken in het kerkenbeleidsplan. De overige kerken worden in het volgende deel 
in detail besproken.



14



15

III INVENTARISATIE KERKGEBOUWEN
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1 SINT-GERTRUDISKERK - CENTRUM

1.1 INVENTARISATIEFICHE

NAAM KERK SINT-GERTRUDISKERK
ligging Markt zn

(deel)gemeente, provincie Wetteren, Oost-Vlaanderen

kerkelijke structuur bisdom Gent, dekenaat Wetteren

pastorale eenheid centrum

huidige eigenaar kerkfabriek Sint-Gertrudis

bestemming

 - woongebied volgens gewestplan

 - zone voor openbaar nut volgens GRUP 

Marktdreef (2007)

beschermingen beschermd als monument (2003)

datering 1861

stijl eclecticisme

architect Louis Minard

materiaal baksteen

oppervlakte 1.790 m²

huidige functie wekelijkse viering

toekomstvisie
initiatiekerk en dekenale kerk van het dekenaat 

Wetteren

Figuur 1 Sint-Gertrudis exterieur en interieur

bron OMGEVING, 02/10/2015
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Figuur 2 tijdslijn
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1.2 BESCHRIJVING

1.2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE

HISTORIEK

De  kerk centraal op de markt dateerde van de 12e-13e eeuw. De kabinetskaart van 
de Ferraris toont aan dat de kerk in de 18e eeuw omringd werd door een kerkhof. De 
oorspronkelijke kerk werd afgebroken nadat er een nieuw imposant eclectische kerkgebouw 
volgens de plannen van Louis Minard werd opgetrokken tussen 1861-1866. Het was 
pastoor deken Beuckel die, samen met burgemeester Vilain XlV besliste een nieuwe kerk 
te bouwen. Mgr. Bracq legde de eerste steen op 2 oktober 1861. Op 24 september 1866 
zegende Mgr. Bracq de kerk in zonder toren. De 65-meter hoge toren kwam er pas in 1867. 
Minard omschreef de kerk als de vinger die naar God wijst. De ‘nieuwe’ kerk staat niet meer 
centraal op de markt, maar aan de noordzijde van het plein, tegenover het gemeentehuis. 
Het kerkgebouw werd in 1969 gerestaureerd door A. Bressers. In 2003 werd de kerk 
beschermd als monument. Vandaag is de parochiekerk nog in gebruik voor de rooms-
katholieke eredienst en worden af en toe concerten georganiseerd. 

ALGEMENE BESCHRIJVING

De kerk werd gebouwd in eclectische stijl. De hoofdmaterialen zijn rode baksteen, met witte 
natuurstenen omlijsting. Het is een driebeukige, transeptloze basiliek met een ingebouwde 
geveltoren in rundbogendstil, een variant van de neoromaanse stijl met invloeden uit de 
byzantijnse bouwkunst.

De kerk is beschermd als monument omwille van haar artistieke, (bouw)historische en 
sociaal-culturele waarde. 

De kerk uit 1861-66 is een schoolvoorbeeld en representatief voorbeeld van de 
‘Rundbogenstill’ naar ontwerp van Louis Minard. De volledige kerk, bouw en inrichting, werd 
bekostigd door schenkingen van parochianen. De kerk is een typisch en representatief 

Figuur 3 historische evolutie



OMGEVING . 6 juni 2017 . 15020_04_TK_004_kerkenbeleidsplan

20

voorbeeld van gevelarchitectuur met rijk uitgewerkte façade en eerste travee en met 
functionele, weinig extern gedecoreerde achterbouw. Het interieur toont net als het exterieur 
de kracht van de ‘Rundbogenstil’”, met zijn ronde scheidingsbogen, ronde kruisribgewelven, 
rondbogige ramen en nissen. 

De Sint-Gertrudiskerk is voorzien van een reeks fraaie glasramen. Ze werden aangebracht 
tussen 1907 en Wereldoorlog II, waardoor een mooie stijlevolutie zichtbaar is. Links en 
rechts van het koor werden in 1907 neogotische glas-in-loodramen geplaatst, een gift van 
de familie Libbrecht en vervaardigd door J. Casier (Gent). Twee glasramen in het koor 
boven het koorgestoelte werden geschonken door de familie Schollaert in 1910, zij sierden 
de bovenste delen van de ramen want onderaan waren de ramen verborgen achter een 
roodfluwelen	gordijn	zodat	bepaalde	families	van	daar	de	mis	konden	horen,	de	onderste	
delen werden pas gedicht na de tweede wereldoorlog. In 1911 werden nog twee ramen 
geschonken: een raam in een zijkapel door de Z.E.H. Deken Noterman en een raam voor de 
kapel van St.-Jozef door de familie Matthijs. Alle ramen bevatten voorstellingen van heiligen, 
profeten,	oud	testamentische	figurentaferelen	uit	de	Bijbel,	ook	deze	die	in	de	jaren	1940	
mogelijk naar gewijzigd ontwerp van H. Coppejans werden geplaatst. 
De sacristie behield haar mooie wit-zwart marmeren vloer evenals de blankhouten 
wandkasten.

WAARDEVOL INTERIEUR

Het roerend interieur is representatief voor de vormentaal van de 19e eeuw, de 
‘rundbogenstill’. Er bestaat een inventaris van het bouwkundig erfgoed waarin onderstaand 
erfgoed wordt opgelijst.

 - Het HOOGALTAAR, afgewerkt in 1877 door het atelier F. Dumon (Brugge) is een 

imposant, rijkelijk gedecoreerd retabel in felle kleuren, en bestaande uit verschillende 

registers.	De	altaartafel	rust	op	hardstenen	kolommen.	Boven	de	altaartafel	flankeren	

twee knielende engelen een vierlob. Het volgende register toont de Zending der 

apostelen, Het Laatste Avondmaal en de Aanbidding der wijzen. Hierboven prijkt de 

verschijning van het hart van Jezus aan de Heilige Margaretha Maria Alacoque. Het 

tafereel is omgeven door onder andere Heilige Ignatius van Loyola, Heilige Bernardus 

van Clairvaux en Clara. Het geheel wordt bekroond met een calvarie.

bron ODIS

Figuur 4 Sint-Gertrudis kerk
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 - Neogotische KOORGESTOELTE	uit	blank	hout,	gedecoreerd	met	briefpanelen,	florale	
motieven, leeuwen en musicerende engelen, is geplaatst in 1880 door F. Dumon en sluit 
stilistisch aan bij het koorgestoelte. Nissen werden gevuld met engelen. Het schrijnwerk 
behield zijn oorspronkelijk hang- en sluitwerk. 

 - Neogotische ZIJALTAREN werden geplaatst in 1872. Het kleurrijk gedecoreerd 
rechterzijaltaar is gewijd aan de Heilige Gertrudis, met tabernakel en torenlampion en 
vier heiligenbeelden. Heilig Gertrudisbeeld naar ontwerp van Matthias Zens (Gent) werd 
later toegevoegd en heeft eenzelfde opbouw en decoratie bij het linkse Onze-Lieve-
Vrouwaltaar, waarvan het Onze-Lieve-Vrouwebeeld dateert van 1870 en afkomstig is 
uit het atelier van de Antwerpse beeldhouwer Jozef Geens. De verschillende zijkapellen 
bevatten allen een eigen altaar. In 1913 wordt de plaatsing van twee zijaltaren 
goedgekeurd.

 - COMMUNIEBANK in witte steen is geplaatst in 1869, de panelen zijn gedecoreerd met 
afbeeldingen en symbolen uit de Bijbel. 

 - 17e-eeuwse CRUCIFIX in linkerkapel. 
 - Het DOKSAAL werd opgetrokken uit blauwe en witte steen in neogotische stijl. Onder het 

doksaal	flankeren	twee	19e-eeuwse	beelden	van	de	Heilige	Eligius	en	Heilige	Johannes	
de hoofdtoegang tot de kerk. Ook hier bleef het authentieke schrijnwerk aanwezig. 
Doksaal en toren kunnen beklommen worden met een hardstenen wenteltrap.

 - Anno 1895 wordt het ORGEL van Pierre Schyven geplaatst; de orgelkast werd in 
1901 toegevoegd. Het sobere instrument beslaat beide wanden van de toren, tussen 
lichtopening en muren van het schip. Zo komt de opengewerkte toren maximaal tot zijn 
recht.	Het	muziekinstrument	werd	door	de	firma	Loncke	(Esen)	gemoderniseerd.	

Een aantal objecten werden gerecupereerd uit de oude kerk en vormen daardoor een 
belangrijke band met het verleden. Dit zijn ondermeer.
 - 18e-eeuwse eiken PREEKSTOEL,	 rijk	 gedecoreerd	 met	 florale	 en	 plantaardige	

motieven,	de	vier	kerkvaders,	emblemen	der	apostelen,	putti.	Drie	figuren,	Sint-Gertrudis,	
haar zuster de Heilige Begga en een engel, ondersteunen de kuip, twee engelen dragen 
de klankkast.

 - Vier neogotische BIECHTSTOELEN, van het atelier van F. Dumon uit 1882 zijn 
opgesteld in de zijkapellen waardoor ze slechts van één zijde gebruikt kunnen worden, 
ze zijn rijk gedecoreerd met plantmotieven, architecturale elementen, heiligenbeelden 
en Christusmonogrammen. 

 - In de zijkapellen zijn er twee blankhouten NAAMHOUDERS met de opeenvolgende 

namen van pastoors en onderpastoors. Eén van beide is rijk gedecoreerd door de 
suggestie	van	een	baldakijn	met	draperieën	en	een	serafijntje.	Boven	het	uitgewerkte	
namenbord hangt een wapenschild met allegorische objecten.

 - twee 18e-eeuwse OPBERGKASTEN waarvan één van beide spzaarzaam gedecoreerd 
is met rocaille-elementen.

 - In	 het	 koor	 staan	 vier	 19e-eeuwse	 stoelen	 opgesteld	 (mahoniehout?)	 met	 fluwelen	
bespanning.

 - De witmarmeren DOOPVONT uit de oude kerk doet momenteel dienst als wijwatervat 
achteraan in de kerk. 

 - Schilderijen
 - De miraculeuze mis van de Heilige Gregorius, geschilderd op paneel, eind 15e eeuw, 
voorheen toegeschreven aan Hugo Van der Goes, geschonken door burggraaf H. 
Vilain XIIII bij zijn huwelijk in 1841

 - De onthoofde Johannes de Doper (Vlaamse School), 17e eeuw
 - De verschijning van Jezus aan de apostelen door G.B. Paggi (Genua), eind 
16e-begin 17e eeuw 

 - Visioen van de Heilige Gertrudis van Nijvel, eerste helft 17e eeuw
 - Tenhemelopneming van Maria door Bertolotti (Genua), gedateerd 1686 of 1684
 - Heilige Carolus Borromeüs geeft de communie aan een pestlijder, 17e eeuw
 - Kopie naar Van Dyck’s kruisiging, 18e eeuw
 - Heilige Familie, 18e eeuw
 - Gertrudis van Nijvel, 18e eeuw(?)

 - Beeldhouwwerk
 - Christusbeeld uit de 17e eeuw(?)
 - Gepolychromeerd houten beelden Heilige Sebastiaan uit de 17e eeuw, Heilige 
Jozef met kindje Jezus uit de 18e eeuw, Sint Anna en Maria (18e eeuw), Heilige 
Carolus Borromeus uit de 18e of 19e eeuw

Bijkomend zijn volgende kunstwerken nog van belang in de kerk:

 - Schilderwerk
 - Bewening van 1859 door Jozef Pauwels (Sleidinge), geschonken in 1866
 - “Maria van Lourdes”, 19e eeuw
 - De Vlucht naar Egypte van Fanny Geefs-Corr, gedateerd 1869
 - Heilige Barbara door Karel Ooms van 1868
 - Enkele rouwborden (obiits)
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orgel

crucifix

bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 5 roerend erfgoed

 - Beeldhouwwerk
 - Twaalf beelden van de apostelen op identieke sokkels met naam, onder baldakijn 
op de pijlers van het schip

 - Heilige Bartholomeus, tweede helft 19e eeuw
 - Kruisweg met neogotische gepolychromeerde reliëfs van de hand van Aloïs De 
Beule geplaatst in 1908, onder elke statie hangt de naam van de parochiaan die de 
specifieke	statie	betaald	heeft.

Bijkomende informatie over de cultuurhistorische waarde is terug te vinden op de 
website van het agentschap onroerend erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/84991.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84991
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84991
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bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 6 roerend erfgoed
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1.2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN

EXTERIEUR

De basilicale kerk heeft een lengte van acht traveeën, uitlopend op een ronde absis waarin 
het koor zich situeert. De vierkante westtoren - van één travee breed en diep - is de module 
voor de kerk. Boven het dak versmalt de toren door het gebruik van hoektorens tot een 
achthoekige toren met smalle galmgaten. De hoofd- en zijbeuken springen na de eerste 
travee beperkt naar buiten, wat opnieuw door kleine hoektorens geaccentueerd wordt. De 
kerk bevat een sacristie aan de westzijde en een zijkapel aan de oostkant. De sacristie 
behield zijn mooie wit-zwart marmeren vloer evenals de blankhouten wandkasten en een 
wasbak circa 1900. Onder de sacristie, zijkapel en mogelijk ook koor zijn er extra ruimten. 
Hiervan ontbreekt een grondplan. Deze ruimten kunnen bruikbaar zijn voor mogelijke 
nevenactiviteiten en eventueel ook als as met de Schelde en het nieuwe project W2O.

Een met leien belegd zadeldak overspant de hoofdbeuk en een lessenaarsdak de zijbeuk. 
Enkel ter hoogte van de eerste travee (façade) is het lessenaarsdak vervangen door een 
zadeldak. De hoektorens op de westtoren hadden oorspronkelijk identieke daken als het 
torendak maar werden in 1968 door de huidige vereenvoudigde constructies vervangen.
De bakstenen kerk wordt geaccentueerd met een plint, raamomlijstingen en monelen in 
hardsteen en zandstenen hoek- en raamblokken. Rondboogfriezen en muizentandfriezen 
accentueren de gevel net onder de dakrand en de balustrade van de toren. De muurankers 
zijn rijk uitgewerkt en dateren de kerk 1863.

Figuur 7 dakenplan (positie dakluiken en ladderhaken nieuwe toestand)
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  dakenplan      doorsnede   a - b      

      2 de torenvloer               klokkenvloer         

   dwarse doorsnede    grondplan    voorgevel  

opdrachtgever :
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Figuur 8 grondplan

bron architectenbureau BRESSERS bvba 2012
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INTERIEUR

Het interieur heeft een neo-romaanse stijl met ronde scheidingsbogen, ronde 
kruisribgewelven, ramen en nissen. Het grondplan toont twaalf zijkapellen, overwelfd 
met	 kleine	 tongewelven.	 De	 gepleisterde	 kolommen	 rusten	 op	 geprofileerde	 hardstenen	
plinten. Fijne schalken overspannen de volledige hoogte van de beuken en lopen bijna 
ongemerkt via een kapiteeltje uit in de kruisribgewelven. De ronde kruisribgewelven worden 
boven het koor ingeruild voor stergewelven (twee traveeën). Het triforium, niet meer dan 
een balustrade, is eveneens gedecoreerd met rondbogen. De triomfboog tussen schip en 
toren wordt geaccentueerd door een geschilderde banderol met het opschrift “Haec est 
domus	domini	firmiter	aedificata”.	Elke	versiering	van	ramen	en	deuren	gebeurt	steeds	door	
geprofileerd	pleisterwerk	met	een	rondboogvorm.	De	torenromp	is	volledig	hol.	Opvallend	
aan de kerk is de hoge ruimte en het terugdringen van de architectuur met ramen en bogen 
tot een absoluut minimum. Een oculus en een rondboogvenster verlichten het doksaal. In 
vloeren en gewelven van de toren zijn ronde openingen uitgespaard, afgedekt met een 
houten luik. 

bron OMGEVING,02/10/2015

Figuur 9 interieur
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TOEGANKELIJKHEID EN CIRCULATIE

Publieke toegangen
De hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de zuidzijde. Via de grote inkomhal komt men 
in het voorportaal waar de kerk kan betreden worden via de grote poort of via sassen links 
en rechts hiervan. Aan de zijkanten van de kerk zijn extra toegangen voorzien, waarvan de 
oostelijke deur makkelijk te bereiken is via een ramp.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Zowel aan de hoofdingang als de 
zijingang zijn al dan niet tijdelijke rampen aangelegd. Ook binnen zijn kleine hellingen 
voorzien waar nodig zodat iedereen zich vrij rond kan bewegen. De zijkapellen hebben een 
opstap, wat de toegankelijkheid beperkt.

Private toegangen
Achteraan in de kerk zijn twee buitendeuren voorzien, éen tot de zijkapel aan de oostzijde 
en één tot de sacristie en benedenverdieping aan de westzijde. De toegang van de zijkapel 
is voorlopig onbruikbaar omdat het straatniveau aan de buitenkant in heraanleg is. De deur 
aan de noordwestkant geeft toegang tot het niveau -1 via een wenteltrap. Via een extra 
deur kom je in de sacristie erboven. De sacristie en zijkapel kunnen ook bereikt worden van 
binnenuit via het koor. Het koor heeft ook twee schijndeuren ter hoogte van de zijaltaren.

bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 10 interne circulatie
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toegang tot het kooroostelijke zijingang

toegang sacristie en benedenverdiepingtoegang zijkapel

toegang zijkapel

hoofdingang hoofdingang

bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 11 publieke toegangen

bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 12 private toegangen
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INSTALLATIES

Elektriciteit
De elektriciteitsinstallatie is vrij recent en voldoet aan hedendaagse normen.

Verwarming
De kerk wordt verwarmd met warme lucht die door roosters -gelokaliseerd in de zijbeuken- 
geblazen wordt. De stookruimte bevindt zich onder de sacristie. Het inspectierapport van 
monumentenwacht in 2012 vermeldt de vervanging van de verwarmingsinstallatie naar een 
gasbrander. 

Geluids- en lichtinstallatie
Achter elke steunpilaar in de zijbeuken zijn geluidboxen terug te vinden. Recent werden 
ook nog twee extra geluidsboxen bijgeplaatst in het schip. Op geregelde intervallen werden 
hanglampen voorzien. De kerk is van nature ook zeer lichtrijk.

Sanitair
De kerk heeft een mannentoilet in de sacristie. Op de benedenverdieping is er een wcvoor 
vrouwen.

elektrische installatieellektrische installatie

roosters geluidsinstallatie

bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 13 installaties
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MOGELIJKHEDEN

Indeling interieur in nevenruimten
Gezien de kerk de hoofdkerk is van Wetteren en vooral gebruikt wordt voor erediensten, is 
de opsplitsing van deze ruimten met een permanente constructie niet wenselijk. Het gebruik 
van een tijdelijke, lichte constructie is mogelijk om een deel van de kerk af te schermen. 
Het gebruik van verplaatsbare panelen is omwille van de afmetingen van de kerk mogelijk, 
indien er niet geraakt wordt aan de structuur en interieur van de kerk zelf.
Aan de hoofdingang zijn langs beide zijden tussenruimten gecreëerd met glazen constructies, 
die dienen als sas. Deze recentere ruimten passen architecturaal minder in het authentieke 
en monumentale karakter van de kerk en kunnen in de toekomst op een geschiktere manier 
gereconstrueerd of zelfs verwijderd worden..

Uitbreidingsmogelijkheden
De kerk is inmiddels zeer groot en zelfs wat ‘buiten proportie’ in verhouding tot de omgeving. 
Uitbreidingsmogelijkheden van de kerk zijn dus niet nodig en sowieso beperkt. De kerk is 
gelegen in het centrum van Wetteren en is volledig opgegaan in het bebouwd weefsel. 

bron google maps

Figuur 14 inplanting kerk
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1.2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND

ALGEMENE TOESTAND

De bouwfysische toestand van de kerk is goed. Zowel het interieur als het exterieur is 
in goede staat. Er is een inspectierapport van monumentenwacht opgemaakt in 2009 
(41087/2009/B) en in 2012 (41087/2012/B) voor het exterieur, in 2011 voor het interieur 
(41087/2011/I). Het inspectiedossier van 2011 (41087/2011/I) verduidelijkt de staat van de 
interieurelementen .

De inspectiedossiers zijn niet zo recent meer, waardoor tijdens een rondgang een quickscan 
van recente renovaties en/of bijkomende schades werd gedaan. Over enkele aspecten 
kon echter geen uitspraak worden gedaan, meer bepaald over het dak, de zolder, het 
interieur van de sacristie, het interieur van de zijkapel, en de stookruimte. Deze ruimten en 
bouwelementen werden niet onderzocht , aangezien ze niet toegankelijk waren. 

EXTERIEUR

Algemeen is het exterieur in goede staat. Toch zijn enkele schades vastgesteld, 
overeenstemmend met de inspectiedossiers.

 - Metselwerk
 - plaatselijk gipsvorming ter hoogte van steunberen en onder de druiplijsten van 
raamprofielen

 - barsten aan de schouw van de stookruimte 
 - plaatselijke uitspoeling voegen

 - Natuursteen:
 - enkele barsten aan een hoeksteen van het voorportaal 
 - barsten	aan	raamprofielen	en	andere	profielen
 - plaatselijke algengroei

 - Ankers	en	diefijzers
 - sommige muurankers ontbreken
 - lichte	roestdoorslag	op	de	diefijzers	van	stookruimte,	sacristie	en	zijkapel

 - Regenwaterafvoer
 - enkele afvoeren niet goed aangesloten op de ondergrond door werken aan de 
omgeving.

UITGEVOERDE WERKEN

In 2012 werd opnieuw een inspectierapport opgesteld door monumentenwacht. Dit 
document geeft een overzicht van de uitgevoerde werken. Heden zijn nog niet alle  dringende 
restauratiewerken uitgevoerd. Wat wel is uitgevoerd, zijn:

 - nazicht van de goten

 - nazicht kapconstructie

 - herstel hagelschade aan de leien

 - schilderwerk	aan	deuren	en	diefijzers	in	de	zijkapel	en	sacristie.
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gipsvorming aan metselwerk sacristie

gipsvorming aan metselwerk sacristie

barsten aan metselwerk schouw

bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 15 beschadigingen aan het metselwerk

plaatselijke beschadiging en algengroei natuursteen

 gipsvorming natuursteen en metselwerk van sacristie raamprofiel	beschadigd
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lichte	roest	aan	diefijzers	sacristie

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 16 beschadigingen aan smeedijzeren elementen

ontbrekende of onvolledige muurankers  boven zijkapel ontbrekende of onvolledige muurankers  boven sacristie

plantengroei



OMGEVING . 6 juni 2017 . 15020_04_TK_004_kerkenbeleidsplan

35

afvoer regenwater zijkapelafvoer regenwater rechterzijbeuk

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 17 beschadigingen	regenwaterafvoer	en	bliksemafleiding

INTERIEUR

Algemeen is het interieur in goede staat. Hier en daar zijn lichte beschadigingen terug te 
vinden.

 - Pleisterwerken
 - plaatselijke beschadiging van het pleisterwerk, vooral tot op een hoogte van één 
meter boven de grond

 - plaatselijke beschadiging pleister- en schilderwerk door vocht, vooral ter hoogte van 
regenwaterafvoeren aan de buitenkant

 - scheur aan het raam boven het linkersas

 - Vloeren

 - plaatselijk enkele gebroken tegels ten gevolge van puntbelasting.

UITGEVOERDE WERKEN

Het rapport van monumentenwacht van 2009 vermeldde een aantal scheuren in de 
gewelven. Deze scheuren lijken gestabiliseerd. Enkel boven het raam van het linkersas lijkt 
zich een nieuwe scheur af te tekenen.

Er is een dossier lopend voor het meubilair en een dossier voor het brandalarm en de 
beveiliging. Er zijn ook dossiers ingediend in 2016 voor het dak en voor de restauratie van 
het houten retabel.
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 18 beschadigingen pleister- en schilderwerk

vochtproblemen aan rechtersas

ingezoomd zijbeuk aan linkersas

vochtproblemen gewelf barst boven raam inkersas

beschadiging pleisterwerk, rechterzijbeukschade tegels door puntbelasting
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1.3 SITUERING IN DE RUIMERE OMGEVING

1.3.1 JURIDISCH

De  kerk is gelegen op een zandrug, ten zuiden van de Schelde. Het gebouw staat los op 
de markt van Wetteren. Volgens het gewestplan ligt de kerk in woongebied met cultureel-, 
historische en/of esthetische waarde. Het gemeentelijk RUP Marktdreef (2007) geeft het 
kerkgebouw een nieuwe bestemming, namelijk ‘zone voor openbaar nut’.

De kerk is sinds 2003 beschermd als monument. Het overstaand 19e-eeuwse gemeentehuis 
is sinds 1999 beschermd als monument. Overigens zijn er op de markt heel wat relicten 
vastgesteld in de inventaris bouwkundig erfgoed.

De kerk is eigendom van de Kerkfabriek van de parochie Sint-Gertrudis te Wetteren. Tot 
aan de Schelde zijn heel wat percelen in het bezit van de gemeente, waar het project W2O 
ontwikkeld wordt. 
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1.3.2 RUIMTELIJK

PATRIMONIUM

De kerk ligt in het stedelijk gebied Wetteren. Ten noorden van de kerk ligt een te ontwikkelen 
woongebied voor 2020 en een strategisch reconversieproject. Het project W2O ten noorden 
van de kerk is volop in opbouw. Hier worden appartementen en kantoren voorzien. De 
overige bebouwing vormt de historische kern. De kerk is een zeer hoog gebouw en vormt 
een landmark langs de Schelde. De overige bebouwing aan de markt is eveneens vrij hoog 
en groot, zoals de bibliotheek, het gemeentehuis enz. De gebouwen aan de aangrenzende 
straten nemen af in hoogte en grootte, gerelateerd aan hun meer ‘private functie’, zoals 
residentiële woningen.

VOORZIENINGEN

De kerk ligt op de markt die het hart van Wetteren vormt. Hier zijn heel veel voorzieningen 
aanwezig. De winkelstraten lopen uit op de markt. Er zijn heel wat cafés en restaurants op en 
nabij de markt aanwezig. Ten zuiden van de markt is het gemeentehuis. In de zuidoostelijke 
hoek is een bibliotheek met er achter een cultureel centrum Nova. Ten noordoosten is een 
middelbare school, het Sint-Gertrudiscollege.
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Figuur 20 mobiliteit

bron wegenregister 2016

KAART Sint-Gertrudis en omgeving

0 6030 m

hoofdfuncties rondom de kerk

parkeerplaats

kerk

handel

recreatie

horeca

sport

gemeentehuis

onderwijs

diensten

bedrijf

residentieel

bron: terreinbezoek 2015 en Google StreetView



OMGEVING . 6 juni 2017 . 15020_04_TK_004_kerkenbeleidsplan

39

Dokter De Bruyckerstraat

Jozef

BuyssestraatSchoolstraat

Aard

Hekkerstraat

M
oe

rs
tra

at

Kerkstraat

Sportstraat

Brugstraat

Tragelweg

JanCooppalaard

Libbrechtstraat

Collegiebaan

Eeminckstraat

Wegvoeringstraat

ng

Korte Bergstraat

Van

Cromphoutstraat

M
arktdreef

Scheldedreef

La
ng

e Bergstraat

Fl
or

im
on

d
Le

ire
ns

st
ra

at

Mar
kt

Ka
pe

lle
nd

rie
s

M
olenstraat

Kattestraat

Scheldekaai

KAART Sint-Gertrudis kerk, centrum

0 10050 m

mobiliteit

wandel- en/of fietsweg

functioneel fietsnetwerk

haltes van De Lijn

netwerk van De Lijn

parkeerplaats

weg, bestaande uit één rijbaan

waterlichaam

waterloop

gebouw

perceel

Dokter De Bruyckerstraat

Jozef

BuyssestraatSchoolstraat

Aard

Hekkerstraat

M
oe

rs
tra

at

Kerkstraat

Sportstraat

Brugstraat

Tragelweg

JanCooppalaard

Libbrechtstraat

Collegiebaan

Eeminckstraat

Wegvoeringstraat

ng

Korte Bergstraat

Van

Cromphoutstraat

M
arktdreef

Scheldedreef

La
ng

e Bergstraat

Fl
or

im
on

d
Le

ire
ns

st
ra

at

Mar
kt

Ka
pe

lle
nd

rie
s

M
olenstraat

Kattestraat

Scheldekaai

KAART Sint-Gertrudis kerk, centrum

0 10050 m

mobiliteit

wandel- en/of fietsweg

functioneel fietsnetwerk

haltes van De Lijn

netwerk van De Lijn

parkeerplaats

weg, bestaande uit één rijbaan

waterlichaam

waterloop

gebouw

perceel

KAART Sint-Martinus kerk, Westrem
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MOBILITEIT

De markt heeft een grote parkeervoorziening. De markt wordt ontsloten via Kerkstraat en 
Florimond Leirensstraat in het zuiden, Van Cromphoutstraat in het westen, Marktdreef 
richting Schelde en Wegvoeringsstraat in het oosten. Alle wegen zijn behoorlijk druk en 
de parkeerplaatsen zijn vaak bezet omwille van de vele voorzieningen. Het functioneel 
fietsnetwerk	gaat	de	kerk	ook	voorbij.	Er	komt	geen	bus	langs	de	markt.	Dichtbij	de	school	
zijn twee bushaltes voor een belbus voorzien.

GROEN

De groene ruimten rondom de Sint-Gertrudiskerk zijn beperkt. Er zijn een aantal private 
groene ruimten zoals aan de school en het rusthuis. Ook de dekenijtuin in het noordwesten 
van de kerk is een grote groene ruimte. De grootste publieke ruimte is de markt zelf die 
verhard is. 

Figuur 21 mobiliteit

bron wegenregister 2016

Figuur 22 groene ruimte

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016



1.4 HUIDIG GEBRUIK

De kerk wordt heden nog steeds gebruikt voor de eredienst. Elke zondag om 11u is er een 
eucharistieviering, elke donderdag om 10u een wekelijkse gebedsdienst. Bij de wekelijkse 
vieringen schommelt het aantal gelovigen tussen de 350 à 400. Er zullen in 2017 90 à 100 
uitvaarten zijn. Naast de wekelijkse vieringen zijn er geen andere tradities meer in ‘leven’ 
gebleven. De kerk is in de voormiddag open voor bezoekers, de zaterdag een hele dag 
(08-18u).

Naast haar erediensten wordt de kerk ook occasioneel gebruikt voor concerten. De 
concerten worden voornamelijk door particulieren georganiseerd, zelden door de kerkraad. 
Dit zijn er gemiddeld 2-3 per jaar. Scholen maken gebruik van de kerk voor proclamaties en 
misvieringen voor klas of school. Het orgel wordt bespeeld door de muziekacademie.

Bijkomend zijn er regelmatig rondleidingen in de kerk bij toeristische bezoeken. Er is een 
erfgoedfietsroute	‘Religieus	erfgoed	rondom	Wetteren	genaamd	Mysterieus	Religieus’.	Deze	
route is ontwikkeld door Stichting Open Kerken en voorziet een stop in de kerk. Een van 
de redenen en toeristische attractie is het verdwenen paneel ‘de Rechtvaardige Rechters’ 
van de gebroeders van Eyck die mogelijk in de kerk verstopt zit. Tijdens de zoektocht naar 
‘De Rechtvaardige Rechters’ werd de Sint-Gertrudiskerk meermaals grondig uitgekamd. 
De verdachte van de diefstal, Arsène Goedertier, is jarenlang koster-organist van de Sint-
Gertrudiskerk geweest. Ook andere waardevolle kerkschatten trekken de aandacht. Er 
bestaat een gratis digitale wandeling ‘Op stAPP met de Rechtvaardige Rechters’ die het 
volledige verhaal vertelt. Ook voor groepen is er een uitgebreid aanbod met het gestolen 
paneel als rode draad.

1.5 SWOT ANALYSE

Een oplijsting van de sterktes en zwaktes maar ook de mogelijkheden en bedreigingen 
voor de toekomst van de kerk is belangrijk om tot een onderbouwde visie te komen op 
het toekomstig gebruik van het kerkgebouw. In dit geval blijft de kerk haar oorspronkelijke 
functie behouden.
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-  duidelijk voorbeeld van een eclectisch gebouw
- landmark, kerktoren van grote afstand zichtbaar
- eenvoudige, klare kerk
- enkele rijkelijke elementen (hoogaltaar, preekstoel, 
neogotische biechtstoelen, enz.) uit oorspronkelijke 
kerk
- goede staat
- behoud originele functie in combinatie 
met enkele concerten
- de kern van Wetteren
- relatie (zichtas) met gemeentehuis

- beschermd als monument
- in de kern van Wetteren, op de markt gelegen
- nieuw project W2O
- mysterie rond de Rechtvaardige Rechters trekt 
toerisme aan
- ruimten op -1 verdieping bieden mogelijkheden voor 
nervenbestemming

- ‘beperkte’ ruimtelijke verbondenheid met 
omgeving; gebouw is vrij groot (‘buiten proportie’)

STRENGTHS WEAKNESSES
THREATSOPPORTUNITIES

Figuur 23 SWOT analyse Sint-Gertrudiskerk
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2 SINT-THERESIAKERK - OVERBEKE

2.1 INVENTARISATIEFICHE

NAAM KERK
PAROCHIEKERK HEILIGE THERESIA 

VAN HET KIND JEZUS
ligging Gentsesteenweg 197

(deel)gemeente, provincie Overbeke, Wetteren, Oost-Vlaanderen

kerkelijke structuur bisdom Gent, dekenaat Wetteren

pastorale eenheid centrum

huidige eigenaar kerkfabriek Sint-Theresia

bestemming  - woongebied volgens gewestplan

beschermingen niet beschermd

datering 1928

stijl art-deco

architect Nicolaas Van Campenhout en Adrien Bressers

materiaal baksteen

oppervlakte 651 m²

huidige functie leegstaand

toekomstvisie

wordt ontrokken aan eredienst (aanvraag 

ingediend bij bisschop) en heeft 

herbestemming nodig 

Figuur 24 Sint-Theresia exterieur en interieur

bron OMGEVING 2016



Figuur 25 tijdslijn

St.Theresia kerk, Overbeke

1928

inwijding

grond pastorie eigendom 
van gemeente

1929 1944 20151960

bouw parochiekerk 
met grote financiële 
steun van Beern-
aertsfabriek en de 
firma Cooppal
< Van Campenhout
interieur < Bressers

1931

vernieuwing 
ramen 
< Bressers

grote bloei parochie 
onder pastoor 
Vercruyssen

renovatie kerk (art-deco 
stijl verdween)

1980 2008

vastgesteld als 
bouwkundig relict

enkel nog 
begrafenissen en 
huwelijken

bouw pastorie
< De Cock

1934
parochie Overbeke 
in arbeidersbuurt

1 eucharistieviering 
elke zondagmorgen

1938

consacratie door 
Monseigneur 
Coppieters, 
bisschop van 
Gent

parochiale VZW 
doet afstand van 
kerk ten voordeel 
van Kerkfabriek

1933 2016 2017

onttrekking 
eredienst 
ingediend 
bij bisschop; 
interieur is 
leeggehaald
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1 2

3 4

1. de Ferrariskaart (1777)
2. Popp kaart (1842-1879)
3. orthofoto (1988-1991)
4. orthofoto 2012

2.2 BESCHRIJVING

2.2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE

HISTORIEK

De kerk was nog niet gebouwd in de 18e en 19e eeuw. Een historische hoeve was aanwezig, 
omgeven door bos ten tijde van de Ferraris. Slechts een beperkt aantal gebouwen waren 
aanwezig. Twee grote wegen die vandaag nog steeds de hoofdwegen zijn, zijn historisch 
ontstaan. In de 19e eeuw werden de bossen ontgonnen en de percelen opgesplitst. 
De parochie Overbeke dateert van begin 20e eeuw. Er woonden vooral arbeiders, die 
woongelegenheid zochten rond de Beernaertsfabriek die bijna 2.000 mensen tewerkstelde. 
De	 kerk	 werd	 gebouwd	 met	 grote	 financiële	 steun	 van	 Beernaertsfabriek	 en	 de	 firma	
Cooppal. 

Op 6 mei 1928 gebeurde de eerstesteenlegging. De kerk werd voltooid in 1929 en ingewijd 
op 13 oktober 1929. In 1938 werd de kerk opnieuw gewijd (nu ‘rite et canonice’) door 
Monseigneur Coppieters, bisschop van Gent. De parochiale VZW deed in 1933 afstand 
van de kerk en grond ten voordele van de Kerkfabriek en in 1944 van de grond, waarop 
de pastorie was gebouwd, ten voordele van de gemeente. Eind 20e eeuw werd de kerk 
gerenoveerd zonder veel rekening te houden met het waardevol interieur. Veel art-deco 
elementen raakten verloren.

Een grote verkaveling nam plaats in de jaren 1990 ten oosten van de kerk. Een groot 
woonzorgcentrum ten zuiden is ontwikkeld.

Figuur 26 historische evolutie

0 10050 m

de Ferraris-kaart (1777)
Popp-kaart (1842-1879)

Orthofoto (1988-1991)
Orthofoto (2012)
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ALGEMENE BESCHRIJVING

De Sint-Theresiakerk naar het ontwerp van architect Nicolaas Van Campenhout is een 

bakstenen kerk uit het Interbellum. Het exterieur is sober, maar prachtig gedetailleerd. Het 

gebruik van verschillende soorten baksteen in verschillende verbanden sluit duidelijk aan bij 

de architecturale vormentaal van het Interbellum. De kerk is echter niet beschermd, maar 
wel vastgesteld in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

De voorgevel met ingebouwde vierkante toren is waarschijnlijk het markantst. De toren 
wordt ‘versierd’ met een sober maar prachtig torenuurwerk en een torenkruis met haan. Een 
verdiepte rechthoekige deur in arduinen omlijsting markeert de ingang. 

De zijgevels worden geritmeerd door de afgeschuinde steunberen. De gevel springt op 
sommige stukken even uit. Grote rechthoekige ramen tekenen zich af onder de puntgevel. 
De andere traveeën worden verlicht door kleinere rechthoekige ramen, die per twee 
gekoppeld werden.

De oorspronkelijke interieurafwerking was van de hand van Adrien Bressers. Kenmerkend 

voor zijn ontwerp waren de rijkelijk versierde muren met fraaie muurschilderingen en het 

gebruik van keramiektegels. Een goed voorbeeld hiervan is de vijfhoekige doopkapel. Ze 

is volledig versierd met keramiektegels in rood-grijs-zwart en lichtgeel. Ze vallen op ten 

opzichte van het monumentale bronzen doopvont dat in het midden van de kapel staat. 
In 1934 werden alle ramen vernieuwd met geel en groene ruitjes door Bressers. Het vlak 
afgesloten koor toonde oorspronkelijk een sculptuur van Bressers, een groot betonnen 
kruisbeeld met een Christus van witte steen. Het beeldhouwwerk werd geplaatst in 
1937 maar is ondertussen verwijderd uit de kerk net zoals vele andere niet-verankerde 
interieurobjecten. 

WAARDEVOL INTERIEUR

Oorspronkelijk waren er verschillende waardevolle elementen in de kerk aanwezig.

 - IJzeren KRUISBEELD van 1937 in koor

 - Ingebouwde TOMBE van Heilige Theresia aan oostkant

 - ALTAAR in zwart marmer van Bressers

 - HOOFDALTAAR toegewijd aan Christus Koning van 1936

 - ZIJALTAAR toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Salette en Heilige Theresia van 1937

 - COMMUNIEBANK van 1938

 - ORGEL op doksaal ingespeeld op 20 september 1931, van huis Jules Anneessens-

Tanghe (Menen).

Bijkomende informatie over de cultuurhistorische waarde is terug te vinden op de 
website van het agentschap onroerend erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/84911.
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bron Dekenaat Wetteren & OMGEVING, 2017

Figuur 27 exterieur kerk

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84911
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84911
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bron OMGEVING, 02/10/2015 & 2017

Figuur 28 voormalig interieur kerk
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2.2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN

EXTERIEUR

De kerk is te betreden via de ingang aan de noordzijde. Verschillende deuren leiden naar de 
gebedsruimte. De grote gebedsruimte wordt overspannen door een hoog tongewelf en geeft 
een heel ruim gevoel. De vele verschillende grote ramen leiden tot een goed verlichte kerk.
De gebedsruimte geeft uit op een rechthoekig koor met aan weerszijden de berging en de 
sacristie.
Onder de berging bevindt zich nog een kelder van dezelfde grootte die bereikbaar is via een 
trap in de berging.

De doopkapel bevindt zich aan de oostzijde van de ingang. Ze is te bereiken vanuit de 
gebedsruimte en rechtstreeks vanuit de ingang. Een bergplaats met de verwarmingsinstallatie 
is te bereiken vanuit de gebedsruimte. Boven de ingang en de naast gelegen ruimten zijn 
er op de eerste verdieping ook extra ‘kamers’ en een traphal naar de klokkentoren. Deze 
ruimten kunnen bereikt worden zonder de gebedsruimte te betreden.

INTERIEUR

Het hoog tongewelf draagt op enkele gebogen steunberen, er zijn geen kolommen 
aanwezig in de hele ruimte. De wanden van het interieur zijn bepleisterd en wit geschilderd. 

Er bevindt zich praktisch geen meubilair meer in het interieur. Het zwart marmeren altaar, 

een ingebouwde tombe en een orgel kenmerken vandaag de kerk.
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bron  enovatieplannen A. Bressers, Gent, 1965

Figuur 29 grondplan kerk
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bron renovatieplannen A. Bressers, Gent, 1965

Figuur 30 oorspronkelijke plannen

zijgevel voorgevel

snedesnedegrondplan
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bron renovatieplannen A. Bressers, Gent, 1965

Figuur 31 oorspronkelijke plannen

zijgevelkoorgevel



TOEGANKELIJKHEID EN CIRCULATIE

Publieke toegangen
De publieke toegangen bevinden zich vooraan in de kerk. Via het inkomportaal kan men de 
gebedsruimte bereiken via twee zijdeuren of via de dubbele deur in het midden. Een tweede 
deur in het linkersas geeft direct toegang tot de doopkapel. Dit kan eventueel interessant zijn 
bij het herbestemmen van de kerk.

Het gelijkvloers van de kerk is voor iedereen toegankelijk. Vanaf de straat tot binnen in de 
gebedsruimte bevinden zich geen niveauverschillen. 

Private toegangen
Aan de achterzijde van de kerk zijn twee private toegangen: één in de achtergevel en één in 
de oostelijke zijgevel. Beide geven respectievelijk toegang tot de sacristie en de bergplaats 
met kelder. Deze ruimten zijn ook te bereiken via deuren aan het koor.

De toegang tot de klokkentoren en het orgel bevindt zich in het sas ten westen van de 
inkom. De wenteltrap leidt naar het orgel op het eerste verdiep en via een houten trap naar 
de klokkentoren erboven.

Deze extra toegangen kunnen waardevol zijn bij het eventueel herindelen van de kerk in 
nevenruimten. Deze ‘private’ ruimten zijn minder toegankelijk door enkele treden. Ook de 
trap naar de eerste verdieping en klokkentoren is smal en moeilijk aanpasbaar voor minder 
mobielen.  

OMGEVING . 6 juni 2017 . 15020_04_TK_004_kerkenbeleidsplan

51

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 32 circulatie
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bron OMGEVING, 15/05/2017bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 33 private toegangenFiguur 34 publieke toegangen

portaal kerk

binnenaanzicht buitentoegang berging

binnenaanzicht buitentoegang sacristie

hal buitentoegang berging

buitentoegang sacristie

gebedsruimte



INSTALLATIES

Elektriciteit
De elektriciteitskast bevindt zich in de berging naast het koor, net als alle lichtknoppen. Deze 
installatie is verouderd en voldoet niet aan hedendaagse normen.

Verwarming
De verwarming werkt op gas. Via enkele roosters vooraan in de kerk wordt de warme lucht 
de kerk ingeblazen. De warme lucht wordt opgewekt in de berging naast de hoofdingang. 
Het duurt bepaalde tijd om te kerk te verwarmen in de winter. 

Geluids- en lichtinstallatie
Er zijn geen geluidsboxen meer aanwezig in de kerk. De kerk is vooral natuurlijk verlicht. 
De gebedsruimte is in het midden voorzien van een luster. De overige ruimten in de kerk 
hebben spots en TL-lampen.

Sanitair
Er is een wc naast de sacristie. In de berging naast het koor en in de sacristie is er een 
kleine wastafel.

roosters verwarming
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 35 elektrische installatie

elektriciteitspaneel in berging

verwarmingsinstallatie wastafel in de berging



MOGELIJKHEDEN

Indeling interieur in nevenruimten
Gezien de secundaire ruimten telkens bereikbaar zijn van buitenaf of toch zonder de 
gebedsruimte binnen te gaan, is een heropdeling van de kerk in nevenruimten mogelijk. 
De bergplaats en de sacristie aan het koor zijn van buitenaf te bereiken en kunnen apart 
gebruikt worden. De tweede doorgang naar de doopkapel biedt ook mogelijkheden. Hier kan 
bijvoorbeeld een ondersteunende functie zoals vestiaire, kantoorruimte of sanitair voorzien 
worden. 
In de gebedsruimte is zowel een verticale als een horizontale lichtdoorlatende opsplitsing 
mogelijk wegens de grote hoge open gebedsruimte. Een nieuwe interpretatie van het 
kerkgebouw is wenselijk bij een multifunctionele herbestemming.

Uitbreidingsmogelijkheden
De kerk uitbreiden in volume is in beperkte mate mogelijk. De kerk is gelegen op een 
rechthoekig plein dat eveneens eigendom is van de Kerkfabriek. Een uitbreiding op dit 
plein zou in principe kunnen, maar hierdoor gaat wel de publieke ruimte verloren. Eventueel 
een (niet-fysieke) verbinding met de leegstaande drankcentrale is een andere piste van 
uitbreiding, waarbij geen bijkomend ruimtebeslag voor nodig is. 

bron google maps

Figuur 36 luchtfoto Sint-Theresiakerk
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2.2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND

ALGEMENE TOESTAND

De kerk is algemeen in goede staat. Het inspectierapport O-56/40280/2016/B van 2016 stelt 
dat behoudens de gekende problematiek in het metselwerk er geen grote gebreken zijn. 
Hieronder worden kort de meest zichtbare schades opgesomd.

EXTERIEUR

Over het algemeen verkeert het exterieur in goede staat. Enkele problemen kunnen toch  
vastgesteld worden. 

 - Metselwerk
 - barsten boven de ramen ten gevolge van uitzettingen in het ijzer van de lateien 
 - plaatselijke uitwassing van enkele voegen
 - zoutuitbloeiing	door	afsijpelen	regen	langs	druiplijst	onder	raamprofielen,	dakranden	
en	profileringen	op	steunberen

 - krijttekeningen	en	graffiti	aan	sacristie

 - Natuursteen
 - biologische groei (algen, mossen, planten).

UITGEVOERDE WERKEN

 - plaatsing van voorzetramen om vandalisme tegen te gaan (2014)

 - uitgevoerde werken door Monumentenwacht in 2016 
 - reiniging van de goten voor controle
 - vervanging van enkele uitgeschoven leien
 - reiniging en herbevestiging van een verstopte afvoerbuis.

INTERIEUR

Het interieur bevindt zich in goede staat. Dringende problemen zijn niet geconstateerd. Het 
meubilair en de losse interieurobjecten werden in 2017 weggehaald.

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 37 beschadigd metselwerk door uitzettingen van de wapening in de lateien

beschadiging metselwerk boven ramen voorgevel en algengroei op natuursteen

beschadiging metselwerk boven ramen zijgevel
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zoutuitbloeiing door regenafsijpeling langs druiplijst

plaatselijke uitwassing voegen en algengroei

plaatselijke uitwassing voegen en zoutuitbloeiing door afsijpelen regenwater langs druiplijst 

bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 38 beschadigingen metselwerk 

schade metselwerk en natuursteen; uitzicht voorzetramen
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Schelde

KAART Sint-Gertrudis kerk, centrum Wetteren

0 10050 m

beschermingen

gebouw

perceel

beschermd stads-of dorpsgezicht

beschermd monument

! relicten bouwkundig erfgoed

lijnrelicten uit de landschapsatlas

bescherming als monument:
1. markt: Sint-Gertrudiskerk (2003)
2. Markt 1: 19e-eeuwse gemeentehuis (1999)
3. Wegvoeringstraat 21: villa Julia met groenzone 
    en hek (2002)
4. vml. woning Leon Famelaer - Kerckaert (2014)

bescherming als stads- of dorpsgezicht (1995):
5. tuin van de dekenij met muur en fonteinportiek, 
   grenzend aan de van Cromphoutstraat

1

2

5
3

4

1 2

3 4

1. situering (GRB 2016)
2. gewestplan (2002)
3. inventaris onroerend erfgoed (2016)
4. eigendomstructuur (gemeente 2016)

2.3 SITUERING IN DE RUIMERE OMGEVING

2.3.1 JURIDISCH

De  kerk ligt in de deelgemeente Overbeke, ten zuidwesten van het centrum. Het is een 
alleenstaand gebouw te midden van een historische arbeidersbuurt en tussenin grote 
infrastructuur: de spoorweg en de steenweg. Volgens het gewestplan ligt de kerk in 
woongebied. 

De kerk is -net als de pastorie- vastgesteld in de inventaris bouwkundig erfgoed maar is niet 
beschermd.

De kerk en haar achterliggend plein is eigendom van de Kerkfabriek van de parochie Sint-
Theresia van het kind Jezus te Wetteren/Overbeke. De pastorie in het westen is eigendom 
van de gemeente Wetteren.

parochie Massemenparochie Overbeke
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parochiegrens

parochie Massemenparochie Overbeke

KAART Sint-Theresia kerk, Overbeke
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KAART Sint-Theresia kerk, Overbeke
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gebouw

perceel

! relicten bouwkundig erfgoed

bewaarde, vastgestelde relicten:

a. parochiekerk Heilige Theresia van het Kind-Jezus
b. pastorie

b
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bron: terreinbezoek 2015 en Google StreetViewKAART Sint-Theresia en omgeving
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2.3.2 RUIMTELIJK

PATRIMONIUM

De kerk ligt in het stedelijk gebied Wetteren. De kerk is net zoals de meeste bebouwing 
onstaan tijdens de bloei van de fabriek, in de jaren 1930. De omliggende gebouwen zijn 
hoofdzakelijk kleine, gelijkvloerse arbeidershuisjes langs de invalsweg. Ten noorden van 
de kerk aan de overzijde van de hoofdweg hebben enkele gebouwen drie bouwlagen. 
Ten zuiden van de arbeidersbuurt is er een recente verkaveling, dichtbij de spoorweg. Het 
woonzorgcentrum dateert van de laatste decennia. De publieke gebouwen - school en 
bibliotheek - en enkele lokale bedrijven zijn de grotere gebouwen in de omgeving.

VOORZIENINGEN

De kerk wordt omgeven door een pastorie in het westen en een achterliggende school. Op 
het plein is een bibliotheek aanwezig. Nabij de spoorweg is recent een woonzorgcentrum 
gebouwd. Ten zuiden van de kerk staat een leegstaande drankcentrale. Het aandeel aan 
commerciële en quartaire functies is vrij beperkt. Op het plein van de kerk is een mini-
sportveld en petanquevelden.

Figuur 39 bouwperiode van gebouwen

bron hypothese StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016

Figuur 40 voorzieningen

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016
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MOBILITEIT 

Overbeke is ontwikkeld tussen grote gewestwegen zoals Gentsesteenweg (N400) en 
Noordlaan, een lokale verbindingsweg. Ten zuiden van de kerk ligt de spoorweg met 
een	 functioneel	 fietspad	 en	 een	 rijbaan	 er	 naast.	 Rondom	 de	 kerk	 zijn	 er	 een	 20-tal	
parkeerplaatsen voorzien. De bus (lijn nr. 46) op Gentsesteenweg heeft een halte net voor 
de kerk.

GROEN

In Overbeke is er weinig groen, behalve de grote boomkwekerij en groene berm aan de 
spoorweg. In de nabije toekomst wordt de boomkwekerij omgevormd naar een nieuwe 
woonwijk en zal de groene ruimte in de omgeving zo goed als verdwenen zijn. De kerk is 
omgeven door een publieke ruimte, waar beperkte sportfaciliteiten (petanque - sportveld) en 
een aantal zitbanken voorzien zijn.

Figuur 41 mobiliteit

bron wegenregister 2016

Figuur 42 groene ruimte

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016



1 2

3 4

1. Gentsesteenweg ten noorden van kerk
2. kerkplein met basketdoel
3. bibliotheek
4. zicht op pastorie
5. woonzorgcentrum
6. voormalige drankcentrale5 6
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Figuur 43 foto’s ruimtelijke omgeving van Sint-Theresiakerk

bron OMGEVING 2016



2.4 HUIDIG GEBRUIK

De Sint-Theresiakerk is tot 2016 gebruikt als secundaire kerk van het centrum. In 2016 werd 
de kerk enkel nog gebruikt voor ‘speciale gelegenheden’ zoals huwelijken en uitvaarten. 
Dit principe gaf niet de gewenste resultaten, er vonden praktisch geen vieringen plaats 
en de actieve christelijke gemeenschap kromp sterk. De kerk slaagt er ook niet in het 
‘open-kerkenprincipe’ te garanderen, waardoor het originele kerkenplan voor het dekenaat 
Wetteren (daterend uit 2015) werd herzien.

In 2017 is de aanvraag tot onttrekking van haar eredienst ingediend bij de bisschop, na een 
principieel akkoord binnen het pastoraal beleid. Het interieur van de kerk is leeggehaald, 
behalve de vasthangende elementen zoals het altaar, een tombe enz. Heden wordt de kerk 
niet meer gebruikt en dient er naar een geschikte herbestemming gezocht te worden. 

De	kerkfabriek	kwam	(officieus)	tot	een	akkoord	dat	de	gemeente	voor	een	volgende	27	jaar	
de kerk in erfpacht neemt. Beiden zijn zo verantwoordelijk voor de instandhouding en het 
zoeken naar een nieuwe invulling. De gemeente overweegt de herbestemming tot een sociaal 
ontmoetingscentrum en een lokale afdeling van de gemeentelijke bibliotheek. Aangezien de 
gemeente nu slechts over een (te) klein parochiezaaltje beschikt als ontmoetingsplek, is het 
kerkgebouw een mogelijk alternatief. De bibliotheek is heden naast de kerk gelokaliseerd. 
Deze toekomstvisie dient verder uitgewerkt te worden. 
Een tweede piste, namelijk om de kerk te verkopen, blijft voorlopig ook nog open zolang er 
geen akkoord is over de erfpachtovereenkomst.

2.5 SWOT ANALYSE

Een oplijsting van de sterktes en zwaktes maar ook de mogelijkheden en bedreigingen 
voor de toekomst van de kerk is belangrijk om tot een onderbouwde visie te komen op 
het toekomstig gebruik van het kerkgebouw. Deze matrix is belangrijk om de mogelijke 
herbestemming(en) van het gebouw af te toetsen.
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- unieke, atypische kerk in art-deco stijl
- goede staat
- heldere, grote en hoge gebedsruimte zonder 
kolommen
- artefact van historische arbeiderswijk; de kerk werd 
gefinancierd	door	de	textielfabriek	Beernaerts
- centrale ligging te midden van Overbeke
- enkele originele art-deco elementen in kleine bijruimten
- goede akoestiek

- vastgesteld als relict bouwkundig erfgoed 
- mogelijkheid tot opsplitsing van kerkruimten
- dichtbij centrum
- te midden van grote infrastructuur: hoofdwegen, 
spoorweg en Schelde en ook goed bereikbaar met 
openbaar vervoer
- architecturale samenhang met pastorie en enkele 
andere aangrenzende bebouwing 
(rode baksteen met gekleurde band)
- huidige locatie van leegstaande drankcentrale kan 
benut worden
- meeste functies gecentreerd rond de kerk
- recente en toekomstige woonwijken verhogen de 
noden aan voorzieningen
- combinatie jeugd (school - sportveld) en ouderen 
(woonzorgcentrum)

- originele art-deco elementen grotendeels 
verdwenen
- in het verleden vandalisme geweest, wat de 
grondslag was voor de plaatsing van voorzetramen

- langs drukke wegen: veiligheid kan impact hebben 
op herbestemming
- beperkte uitbreidingsmogelijkheden

STRENGTHS WEAKNESSES
THREATSOPPORTUNITIES
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Figuur 44 SWOT analyse Sint-Theresiakerk
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3 SINT-MARTINUS - WESTREM

3.1 INVENTARISATIEFICHE

NAAM KERK SINT-MARTINUSKERK
ligging Westremstraat 1

(deel)gemeente, provincie Westrem, Wetteren, Oost-Vlaanderen

kerkelijke structuur bisdom Gent, dekenaat Wetteren

pastorale eenheid zuid

huidige eigenaar gemeente Wetteren

bestemming
 - woongebied met landelijk karakter volgens 

gewestplan

beschermingen
 - beschermd als monument (1936)

 - beschermd als stads- en dorpsgezicht (1986)

datering 12e eeuw

stijl romaans

architect onbekend

materiaal zandsteen

oppervlakte 398 m²

huidige functie leegstaand

toekomstvisie
nood aan herbestemming; wordt onttrokken aan 

eredienst

Figuur 45 Sint-Martinus exterieur en interieur

bron OMGEVING 2016



Figuur 46 tijdslijn
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1 2

3 4

1. de Ferrariskaart (1777)
2. Popp kaart (1842-1879)
3. orthofoto (1988-1991)
4. orthofoto 2012

3.2 BESCHRIJVING

3.2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE

HISTORIEK

De oudste vermelding van het gebedshuis was in 1145. de kerk werd in meerdere fasen 
gebouwd en vele malen gerestaureerd. Op de Ferrariskaart is de kerk met haar kerkhof 
er rond duidelijk zichtbaar. In de 18e eeuw was Westrem al een volwaardige parochie 
met verspreide bebouwing dichtbij de agrarische gebieden. Vele bomenrijen kenmerkten 
het dorp. Tegenwoordig is de historische structuur nog steeds zichtbaar. De bebouwing is 
toegenomen in de 19e eeuw, de agrarische gebieden en bosrijke zones zijn grotendeels 
bewaard gebleven. In het oosten is een grote sociale verkaveling aan de gang.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De kerk werd gebouwd in romaanse stijl en dateert uit de 12e eeuw. Het nog bestaande 
schip met aan elke zijde drie hooggeplaatste rondboogvenstertjes was oorspronkelijk 
dus een romaans zaalkerkje. De kerk is sindsdien echter gegroeid doorheen de jaren. De 
kerk is daarom van grote kunst-, historische en oudheidkundige waarde. Sinds 1936 is de 
kerk beschermd als monument en in 1986 ook een deel van het beschermd dorpsgezicht 
“Dorpskom Westrem” .

De westgevel van de kerk huist de ingang. Buiten op de gevel in de top staan de cijferankers 
1788. Het hardstenen portaal in Lodewijk XVI-stijl dateert uit dezelfde periode. De 
kruisingstoren met uurwerkplaat steekt uit boven het dak en is versierd met spitsboogvormige 
galmgaten, typisch voor de gotiek. 

Binnenin zijn ook veel gotische kenmerken terug te vinden. Het interieur wordt gekenmerkt 
door verschillende kruisribgewelven in het transept en koor. Het netgewelf boven de 
koorsluiting toont het jaartal 1644 in de sleutel. Vergulde sterren in blauwe cirkeltjes sieren 
de gewelfvlakken. Op de kruising tussen het koor en de transept staan enkele gedrukte 

Figuur 47 historische evolutie

0 10050 m

de Ferraris-kaart (1777)
Popp-kaart (1842-1879)

Orthofoto (1988-1991)
Orthofoto (2012)
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spitsbogen. De westzijde van de kruising is ingeschreven in een rondboog. Deze dateert 
van de uitbreiding van de kapel in de 17e eeuw. 

De verschillende soorten ramen tonen eveneens de bouwhistoriek van de kerk met 
uitbreidingen en restauraties. Waar het transept nog gekenmerkt wordt door hooggeplaatste 
romaanse rondboogvensters, zijn het koor en het zuidelijk transept afgewerkt met een 
grote en kleinere spitsboogvensters. Ze zijn versierd met een drieledige gotische tracering.  
Het noordelijk transept toont dan weer een 17e-eeuws segmentboogvenster in vlakke 
zandstenen omlijsting. Vooral de omlijsting van deze laatste is opmerkelijk met voluutmotief 
op de onderdorpel. 

Waar de vorige eeuwen bepalend waren voor het huidig exterieur van de kerk, wordt het 
interieur	vooral	gedefinieerd	door	de	interieurwerken	midden	18e	eeuw.	Het	interieur	is	dan	
ook een schoolvoorbeeld van een 18e-eeuws barok interieur zoals dit was terug te vinden in 
Vlaanderen rond deze tijd. Vooral waardevol is het kunstig stucplafond dat werd geplaatst in 
het	schip.	Het	jaartal	MDCCLII	(1752)	is	nog	steeds	zichtbaar.	Panelen	met	fijn	stucreliëf	in	
Lodewijk XIV/Lodewijk XV-stijl tooien de muren. Ook het meubilair werd in dezelfde periode 
vernieuwd. 

zicht op de kerk vanaf de Dorpstraat 

zicht op de kerk vanaf de bijkouter

bron OMGEVING, 02/10/2015

Figuur 48 zicht op de kerk 
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WAARDEVOL INTERIEUR

Onderstaande oplijsting geeft een overzicht van het meest waardevolle erfgoed.

 - Schilderijen
 - ‘De Kruisafneming’ is mogelijk toe te schrijven aan Bruno Boucquillon (Kortrijk), een 
kopie naar P. P. Rubens, een doek op hoofdaltaar uit 19e eeuw

 - ‘De Marteling van de Heilige Laurentius’, door Anselmus Van Hulle (Gent), is 
gesigneerd en gedateerd 1632, een doek

 - ‘Onze-Lieve-Vrouw en Jezuskind schenken een rozenkrans aan HH Dominicus 
Guzman en Hyacinthus Odrowac’, een doek uit 17e eeuw

 - ‘Marteling van Heilige Hippolytus soldaat of cipier’, een doek uit 17e eeuw op 
zuidelijk zijaltaar

 - Beeldhouwwerk
 - Heilige Laurentius, neogotisch, gepolychromeerd hout, tweede helft 19e eeuw
 - Heilige Franciscus Xaverius, gepolychromeerd hout, 19e eeuw
 - Heilige Antonius, gepolychromeerd hout, in rozenkrans
 - Heilige Jozef, gepolychromeerd hout
 - buste van Heilige Laurentius, verguld en verzilverd hout, eerste helft 18e eeuw 
 - buste van Heilige Hippolytus soldaat of cipier, verguld en verzilverd hout, 19e eeuw

 - Altaren
 - HOOFDALTAAR is een 18e-eeuws portiekaltaar met in fronton Heilige Geest in 
gedaante van een duif, geschilderd en gemarmerd hout

 - zuidelijk ZIJALTAAR in zuidelijk transept is een 17e-eeuws portiekaltaar van 
Heilige Laurentius; in gebogen fronton voorstelling van heilige tussen engelen, 
gepolychromeerd hout en een 19e eeuws altaartafel

 - noordelijk ZIJALTAAR van Onze-Lieve-Vrouw en Heilig Kruis, in bekroning beeld 
van Onze-Lieve-Vrouw met Kind is een gepolychromeerd en gemarmerd houten, 
eerste helft 18e-eeuws altaartafel met cartouche

 - zuidelijk ZIJALTAAR is een portiekaltaar van Heilige Laurentius, voorheen Heilige 
Martinus met in bekroning beeld van Heilige Martinus, gepolychromeerd en 
gemarmerd houten, eerste helft 18e-eeuws altaartafel met cartouche

 - LAMBRISERINGEN in koor dateren van circa 1750, in de rest van de kerk zijn ze 
deels vernieuwd bij een restauratie in 1972 door atelier Bressers naar oorspronkelijk 
model, onder meer met ingewerkte biechtstoel in noordelijk transept.

 - Interieurobjecten
 - houten COMMUNIEBANK uit eerste helft 18e eeuw, met vier panelen met bustes 
en schelpmotieven

 - houten PREEKSTOEL uit eerste helft 18e eeuw met op de kuip panelen met bustes 
van de Heilige Laurentius en Martinus, symbolen van de vier evangelisten op een 
sokkel

 - houten BIECHTSTOEL met buste van Heilige Laurentius met links en rechts 
treurende herme-engelen, uit eerste helft 18e eeuw

 - ORGEL is gemaakt door Lambertus van Peteghem (Gent) in 1790, in zelfde tijd op 
doksaal met houten balustrade van 1790

 - DOOPVONT in marmer met koperen deksel dateert uit 19e of begin 20e eeuw
 - houten kast met BROEDERSCHAPSLIJST uit circa 1750
 - KRUISWEG is geschilderd op doek en omlijst, dateert uit 19e eeuw
 - GRAFPLATEN in koorvloer en twee geplaatst tegen de kruisingspijlers dateren uit 
18e en begin 19e eeuw.

Bijkomende informatie over de cultuurhistorische waarde is terug te vinden op de 
website van het agentschap onroerend erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/85171.
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bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 49 altaren

zuidelijk portiekaltaar met schilderij ‘Marteling van 

Heilige Hippolytus soldaat of cipier’’ en buste “ 

H.Hippolytus soldaat’

Onze Lieve Vrouw en Jezuskind schenken een rozenkrans aan heilige Dominicuszijaltaar zuidelijk deel transept met schilderij ‘Marteling 

heilige Larurentius’ en beeld ‘Heilige Laurentius’

zijaltaar Onze Lieve Vrouwnoordelijk portiekaltaar heilige geest

hoofdaltaar met schilderij ‘Kruisafneming’
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bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 50 kruisweg
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 beeld ‘Heilige Antonius’ doopvont

beeld ‘Heilige Jozef’

beeld ‘Heilige Laurentius’

orgel

bron OMGEVING,15/05/2017 bron OMGEVING,15/05/2017

Figuur 51 beeldhouwwerken Figuur 52 meubilair
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3.2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN

EXTERIEUR

De kerk heeft de vorm van een Latijns kruis. Ze bestaat van west naar oost uit een 
schip,	 kruising	met	 toren	en	een	vijfzijdig	koor.	De	kruising	wordt	geflankeerd	door	 twee	
transeptarmen. De sacristie bevindt zich in de zuidoosthoek, tussen het koor en de zuidelijke 
transeptarm. 

De toegang tot de gebedsruimte bevindt zich in de westgevel en wordt gesierd met een 
hardstenen omlijsting in Lodewijk XVI-stijl. De westgevel vertoont twee metselverbanden. 
Onderaan zijn de plint en het gevelvlak uitgewerkt in grote zandstenen blokken met brede 
voegen. De geveltop is in zandsteen uitgewerkt met zeer dunne voegen. De ankers in de 
geveltop tonen het jaar 1788.

De eenbeukige gebedsruimte is aan beide zijden verlicht door zes hooggeplaatste 
rondboogvensters.	 De	 doorgang	 tot	 het	 transept	 en	 koor	 wordt	 geflankeerd	 door	 twee	
zijaltaren.	Een	spitsvormige	arcade	definieert	de	toegang	tot	de	achterliggende	ruimte.	Een	
groot zandstenen kruisgewelf overspant de kruising van transept en koor.
De toren bevindt zich hier net boven. Een spitsbogig galmgat met middenstaaf siert elk 
vlak	van	de	klokkenkamer.	De	toren	is	bovenaan	afgewerkt	met	een	zware,	geprofileerde	
kroonlijst, waarboven de schaliën spits staat. 

Twee	 transeptarmen	 flankeren	 de	 kruising.	 Ze	 zijn	 van	 ongelijke	 grootte.	De	 noordelijke	
transeptarm, die later werd bijgebouwd, is dieper en breder dan zijn zuidelijke tegenhanger. 
Ze is opgetrokken in baksteen op een plint van Ledische steen in tegenstelling tot de overige 
gevels die volledig in Ledische zandsteen zijn opgetrokken. Het noordelijk transept, bestaat 
uit één diepe travee en rechte sluiting en is verlicht door één groot segmentboog venster. 
Het zuidelijk transept met twee spitsboogvormige ramen is minder diep en heeft ook een 
rechte sluiting.

Het	polygonale	koor	is	afgedekt	met	een	kruisribgewelf,	waarvan	de	ribben	hetzelfde	profiel	
hebben als die in de transeptarmen. Op de sluitsteen staat de datum 1644. De beide westelijke 

hoeken van het koor zijn afgeschuind. Het koor bevat vier drieledige spitsboogvensters. In 
de eerste zuidelijke travee bevindt zich de doorgang naar de sacristie. Twee rechthoekige 
vensters	verlichten	de	sacristie	en	zijn	voorzien	van	diefijzers.	Het	 lessenaarsdak	van	de	
sacristie loopt met een lichte knik door in de oosthelling van het transeptdak.

INTERIEUR

De zoldering van de beuk is vlak afgewerkt met rococoversiering in pleisterwerk. Het jaartal 
MDCCLII komt hierop voor. De rest van de wanden is sober afgewerkt met pleisterwerk en 
zijn bedekt met veel roerende goederen. Zo zijn er panelen met beeltenissen van onder 
meer ‘Sint-Martinus te paard die zijn mantel deelt met een bedelaar’, ‘de Heilige Geest in de 
vorm van een duif in wolken en stralenkrans”, muziekinstrumenten en schelpmotieven, over 
heel	de	kerk	terug	te	vinden.	Deze	fijne	stucreliëfs	in	Lodewijk	XIV/Lodewijk	XV-stijl	dateren	
uit dezelfde periode als de zoldering van de beuk. Het orgel is nog steeds bespeelbaar.
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Figuur 53 grondplan Sint-Martinus Westrem

bron DEMEY A., Eenbeukige Romaanse kerken in Oost-VLaanderen.,Gent ,1977

Figuur 54 interieur

bron DEMEY A., Eenbeukige Romaanse kerken in Oost-VLaanderen.,Gent ,1977



TOEGANKELIJKHEID EN CIRCULATIE

Publieke toegangen
Om de kerk te bereiken, dien je eerst door het kerkhof te gaan. Het kerkhof is toegankelijk 
via de poort aan Westremstraat of de smalle trap aan Dorpsstraat. Via Westremstraat zijn 
een viertal treden te nemen om het kerkhof te bereiken. Deze toegangen zijn niet aangepast  
voor minder mobielen. De aanleg van een helling of een andere oplossing is aangewezen. 
De kasseien op het kerkhof maken het ook niet eenvoudig om tot aan de kerk te geraken. 

De toegang tot de kerk bestaat uit een inkomportaal met een dubbele en twee enkele deuren 
aan de zijkant. Dit is de enige toegang voor het publiek. 

Naast de bestaande hoofdingang is er een deur in het noordelijke transept die niet meer 
gebruikt wordt. Deze toegang biedt echter wel een goed alternatief voor de hoofdinkom en 
sluit mooi aan op de toegang van Dorpsstraat. Deze deur heeft geen optrede, in tegenstelling 
tot de hoofdtoegang. De toegang is ingewerkt in de lambrisering van het transept. 

De kerk heeft ooit twee extra toegangen gehad: één in de linker en één in de rechterzijbeuk. 
Deze werden dichtgemetst maar zijn nog herkenbaar aan de buitengevel. Indien gewenst 
zouden deze voormalige doorgangen terug opengewerkt kunnen worden. 

Private toegangen
De kerk telt geen private buitentoegangen. De sacristie wordt bereikt via een - in de 
lambrisering ingewerkte - deur aan het koor. De trap naar het orgel is weggewerkt in een 
kast naast het inkomsas.
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Figuur 55 grondplan Sint-Martinus Westrem

bron OMGEVING,15/05/2017
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 56 toegang tot kerk

toegang via Dorpsstraat

toegang via Westremstraat toegang via Dorpsstraat

toegang via Westremstraat
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 57 toegangen

toegang tot orgelvoormalige toegang aan zuidgevel van de kerk 

toegang van koor tot sacristiezijingang via noordelijke transept

voormalige toegang aan noordgevel van de kerk 
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INSTALLATIES

Elektriciteit
De kerk is voorzien van elektriciteit.

Verwarming
Een centrale verwarming op warm water is voorzien in de kerk en is in 2017 hersteld na een 
panne. De verwarmde lucht wordt ingeblazen via roosters in het noordelijk transept, zuidelijk 
transept, de gebedsruimte en het koor. 

Geluid- en lichtinstallatie
Er zijn langwerpige witte geluidsboxen aanwezig aan de altaren.
Lichtarmaturen hangen telkens in het midden van het kruisribgewelf of in het midden van de 
ruimte. Boven het orgel hangen ook twee lampen. Het armatuur boven de inkom buiten is 
niet voorzien van een lamp.

Sanitair
Er is geen sanitaire voorziening in de kerk.

MOGELIJKHEDEN

Indeling interieur in nevenruimten
Een opdeling van het interieur in nevenruimten is moeilijk door het waardevol interieur en de 
beperkte grootte van de kerk. Er kunnen een 200-tal stoelen geplaatst worden in de kerk.
De wanden van de kerk hebben een houten lambrisering wat de kerk typeert. Bij een 
herbestemming van de kerk dient hiermee rekening gehouden te worden. 

Uitbreidingsmogelijkheden
Uitbreidingsmogelijkheden zijn praktisch niet mogelijk, aangezien de kerk ten midden van 
het kerkhof is gelegen en de kerk (met kerkhof) en haar directe omgeving beschermd zijn 
als dorpsgezicht. Er komen geen nieuwe graven op de begraafplaats. Desalniettemin 
lopen er nog concessies voor verschillende graven, waardoor in de nabije toekomst geen 
extra ruimte zal ontstaan. Naast de kerk is een zilverlinde vastgesteld als houtig erfgoed, 
waardoor een uitbreiding in noordwestelijke richting ook niet mogelijk is.

bron google maps

Figuur 58 site

OMGEVING . 6 juni 2017 . 15020_04_TK_004_kerkenbeleidsplan

76



3.2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND

ALGEMENE TOESTAND

De kerk is in een matige staat, dringend restauratiewerk is vereist aan het dak, de toren, de 
ramen enz. Monumentenwacht heeft een aantal inspecties uitgevoerd, zoals het algemeen 
inspectierapport 40250/2016/B, een vervolginspectierapport O-56/40250/2016/WB en een 
inspectierapport over het interieur O-56/40250/2015/I.

EXTERIEUR

Volgende problemen konden op het eerste gezicht worden vastgesteld.

 - Metselwerk / natuursteen
 - plaatselijke uitwassing van de voegen
 - barsten op verschillende plaatsen
 - verzanding, afschilfering, sulfatatiekorsten door vervuiling
 - gipsvorming aan steunbeer koor
 - zoutuitbloeiing aan het koor 
 - zoutuitbloeiing op de kerkhofmuur
 - schade aan stenen rondom raam
 - plaatselijk mosvorming en plantengroei

 - Schrijnwerk
 - blootgesteld houten schrijnwerk aan de sacristie 

 - Ankers en dergelijke
 - verroeste	diefijzers	aan	de	ramen	van	de	sacristie

 - Installaties
 - vervanging lichtarmatuur thv het portaal

 - Blauwe natuursteen
 - instabiele, naar voor geschoven traptredes aan Westremstraat

UITGEVOERDE WERKEN

 - de op één na onderste leienrij werd bij de zinkwerken (sinds 2013) vervangen met 

leihaken

 - natuurstenen dekstenen (Balegemse steen) zijn met mortel aangestreken

 - de toren en de daken zijn voorzien van niet-genormeerde klim- en ladderhaken

 - de toren is voorzien van een smeedijzeren kruis met vergulde windhaan en loden nok

 - het koor is voorzien van een smeedijzeren kruis

 - het	zinkwerk	(goten	en	afvoeren)	en	de	bliksemafleiding	werd	recent	vervangen

 - recent werden schilderwerken uitgevoerd aan de houten deuren van het portaal 

en noordelijk transept en werden muurankers behandeld op aanraden van 

Monumentenwacht

 - enkele glaasjes van glas-in lood raam werden vervangen

 - koorkruis werd roestwerend behandeld.

INTERIEUR

Het rapport O-56/40250/2015/I behandelt de inspectie van de vier altaren naar aanleiding 
van toekomstige insectenbestrijding in de kerk.

Dringende aanbevelingen omtrent de staat van het meubilair en de interieurobjecten kunnen 
hierin worden opgezocht. 

Op heel wat plaatsen is er een afbladdering van de verf. De tegelvloer is in redelijke staat.
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 59 exterieur

plaatselijk herstellen voegwerken verticale barsten boven glasraam

verzanding, afschilfering, sulfatatiekorsten door 
vervuiling

verroeste	diefijzers	sacristie

verzanding, afschilfering, sulfatatiekorsten door 
vervuiling

plaatselijk gipsvorming op steunberen koor 

zoutvorming op het koor en lokaal mosvorming plaatselijk mosvorming en plantengroei
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 60 exterieur

ontbrekende lichtarmatuur

beschadigde treden kerkhof

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 61 interieur

afbladdering van verf

vloer in goede staat afbladdering van verf

afbladdering van verf
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1 2

3 4

1. situering (GRB 2016)
2. gewestplan (2002)
3. inventaris onroerend erfgoed (2016)
4. eigendomstructuur (gemeente 2016)

3.3 SITUERING IN DE RUIMERE OMGEVING

3.3.1 JURIDISCH

De  kerk ligt in de deelgemeente Westrem, ten zuiden van het centrum. Het is een 
alleenstaand gebouw op een terp en omringd door een kerkhof en een muur. Volgens het 
gewestplan ligt de kerk in woongebied met landelijk karakter. Ten oosten ligt een groot 
woonuitbreidingsgebied, ten noorden een groenzone die de vallei Molenbeek-Cottembeek 
weergeeft.

De kerk is beschermd als monument in 1936 onder de naam ‘Sint-Laurentiuskerk’. De 
pastorie - gebouwd in 1862- met tuinmuren en toegangshek aan de straat en bijhorend 
deel van de tuin is beschermd als monument in 2205. Deze monumenten liggen binnen het 
beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Dorpskom van Westrem’, beschermd sinds 1986.
Naast de kerk is een vredesboom, een opgaande zilverlinde, van Wetteren die is vastgesteld 
als houtig erfgoed. In de dorpskom zijn er nog heel wat overige relicten vastgesteld in de 
inventaris bouwkundig erfgoed zoals voormalige klooster, enkele hoeves, cafés, kapellen 
enz.

De eigenaar van de kerk is lange tijd niet duidelijk geweest. Volgens de algemene regel geldt 
dat de kerken gebouwd voor de tijd van Napoleon eigendom zijn van de gemeente, tenzij 
het tegendeel bewezen. In 2016-2017 heeft de gemeente Wetteren de kerk als eigendom 
erkend.
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3.3.2 RUIMTELIJK

PATRIMONIUM

De kerk ligt in een kerngehucht volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wetteren.  
De oudste bebouwing ligt rondom de kerk, op het kruispunt. Er zijn enkele historische 
hoeves bewaard gebleven. De bebouwing is vrij groot enerzijds omwille hun historisch 
karakter (hoeves) anderzijds omwille van recente villa’s gelegen tussen de oude bebouwing. 
De gebouwen hebben merendeels één bouwlaag, een beperkt aantal huizen ten zuiden 
van de kerk hebben twee bouwlagen. Ten oosten van de kerk ligt een te ontwikkelen 
woonuitbreidingsgebied voor 2020, waarvan de ontwikkeling reeds gestart is. 

VOORZIENINGEN

De kerk is omringd door een kerkhof. Sinds 2016 zijn nieuwe begravingen niet meer 
toegelaten, enkel bijbegravingen in voorbehouden concessies kunnen nog uitgevoerd 
worden. In de zuidoostelijke hoek van de kerk is een kleine strooiweide. Er zijn een aantal 
voorzieningen rondom de kerk. Er zijn een aantal winkels -zoals een slager en verfwinkel- 
maar ook een meubelrestauratiezaak in de voormalige pastorie tegenover de kerk met 
achterliggend een atelier. Ten zuiden van de kerk is er een bank, ten westen aan de 
spoorweg een solarium en in het noordoosten een schoonheidssalon. In Westremstraat is 
er nog een buurthuis en een café.

Figuur 62 bouwperiode van gebouwen

bron hypothese StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016

Figuur 63 voorzieningen

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016
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MOBILITEIT

De kerk is hoger gelegen en ligt op het kruispunt van - lokale verbindingsweg - Westremstraat 
en Dorpstraat. Dit zijn wegen bestaande uit één rijbaan. Komend van de spoorweg in het 
westen	is	er	een	functionele	fietsroute	richting	het	centrum	in	het	noorden.	Het	openbaar	
vervoer volgt Westremstraat (buslijn 46 Wetteren - Zottegem). Er is een bushalte ten zuiden 
van de kerk, ter hoogte van de bank. De parkeervoorzieningen zijn vrij beperkt. Er zijn een 
achttal parkeerplaatsen voor de kerk

GROEN

Westrem is een zeer groen dorp met akkers en bosrijk gebied langs Bavegemse beek. De 
kerk ligt iets hoger maar het uitzicht op de voormalige landbouwgebieden is belemmerd door 
hoogstaande hagen en de open ruimte in het noordoosten van de kerk wordt verkaveld. De 
spoorweg wordt omzoomd door een talud. Behalve het kerkhof rondom de kerk is er geen 
publieke ruimte. Er is geen sprake van een markt en/of dorpsplein.

Figuur 64 mobiliteit

bron wegenregister 2016

Figuur 65 groene ruimte

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016
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1 2

3 4

1. kerkhof rondom kerk
2. kerk op een terp met parkeerplaatsen aan noordzijde
3. voormalige pastorie
4. Dorpstraat met café op de hoek
5. Westremstraat
6. strooiweide6

Figuur 66 foto’s ruimtelijke omgeving van Sint-Martinuskerk

bron terreinbezoek OMGEVING 2016
5
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3.4 HUIDIG GEBRUIK

De Sint-Martinuskerk staat reeds geruime tijd leeg en wordt niet meer gebruikt sinds 2015.  
Ook het kerkhof wordt niet meer gebruikt - tenzij bijbegravingen en uitstrooiingen - en waar 
mogelijk	worden	enkele	graven	verwijderd	(bij	afloop	concessie	enz.).	Het	kerkhof	is	elke	
dag open van 7.45u tot 17u. De kerk zelf is enkel te bezichtigen op afspraak.

Het pastoraal beleid is akkoord gekomen de kerk te onttrekken aan haar eredienst. Westrem 
is te afgelegen, de christelijke gemeenschap neemt sterk af en de kerk slaagt er niet in om 
als open kerk te functioneren. In de toekomst dient de kerk herbestemd te worden. 

Omwille van haar rijkelijk interieur, beperkte omvang, geringe natuurlijke lichtinval, beperkte 
toegankelijkheid en het omliggend kerkhof is een nieuwe bestemming niet eenvoudig. 
De kerk is zeer pittoresk en is het oudste kerkgebouw van Wetteren in het hart van de 
historische -beschermde- dorpskern Westrem. Een sloop is uit den boze. 

Vandaag komt hier heel wat wielertoerisme langs. Aan de kerk start ook een wandelroute 
‘Galgenpad’ van 6,2 km. Deze route gaat langs de Waalbeek en Molenbeek, naar hof 
te Voorde en het ‘galgenveld’ aan Oudenhoek. In een galgenveld pikten de vogels aan 
de met lijken van de tot doodstraf veroordeelde misdadigers tijdens de Middeleeuwen. 
Dergelijke anekdotes en recreatieve routes brengen mogelijkheden met zich mee voor 
een herbestemming van de kerk. Het is op het eerste gezicht dan ook aanbevolen om de 
herbestemming te relateren aan het zachte toerisme als een knooppunt en/of culturele, 
recreatieve ‘attractiepool’ zoals bijvoorbeeld een rustplek, uitkijkpost, museum enz.

3.5 SWOT ANALYSE

Een oplijsting van de sterktes en zwaktes maar ook de mogelijkheden en bedreigingen 
voor de toekomst van de kerk is belangrijk om tot een onderbouwde visie te komen op het 
toekomstig gebruik van het kerkgebouw. Een zinvolle herbestemming voor de kerk is niet 
vanzelfsprekend, waardoor er best rekening wordt gehouden met deze matrix.

Figuur 67 infobord wandelroute Galgenpad

bron terreinbezoek OMGEVING 2016
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STRENGTHS WEAKNESSES
THREATSOPPORTUNITIES

Figuur 68 SWOT analyse Sint-Martinuskerk te Westrem

- landmark in Westrem en omgeving (zichtbaar vanop 
E40)
- hoger gelegen - op een terp- met zicht op het dorp
- historisch gerelateerd met Gentse Sint-Pietersabdij
- pittoresk en authentiek historisch kerkje
- veel versiering en rijke schilderijen
- gefaseerde bouw
- sterke sociaalculturele waarde (klokken luiden 
nog steeds elk uur)
- oudste kerkgebouw van Wetteren

- kerk beschermd als monument
- dorpskom Westrem beschermd als dorpsgezicht
- restauratie door Monumentenwacht
- centraal gelegen, het hart van de historische 
dorpskern
- architecturale, historische samenhang met 
omliggende gebouwen; getuigenis van 
traditioneel gemeenschapsleven in een klein dorp
- dichtbijgelegen bushalte
- fiets- en wandeltoerisme in omgeving
- duidelijke ruimtelijke relatie met voormalige pastorie

- leegstand
- geringe staat, zelfs na meerdere restauraties in het 
verleden
- vrij klein
- beperkte lichtinval
- beperkte toegankelijkheid tot de kerk

- gelegen nabij woonuitbreidingsgebied, die 
landelijk karakter en vista in gevaar brengt
- weinig parkeerplaatsen
- graven onder en rondom de kerk beperken 
herbestemmingsmogelijkheden
- gering aanbod aan voorzieningen in omgeving 
beperkt de aantrekking tot de parochie
- zeer rijkelijk religieus gebouw en beschermingsstatuten 
bemoeilijken herbestemming
- ‘ver’ van centrum
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4 SINT-MARTINUS - MASSEMEN

4.1 INVENTARISATIEFICHE

NAAM KERK SINT-MARTINUSKERK
ligging Dorpsplein zn

(deel)gemeente, provincie Massemen, Wetteren, Oost-Vlaanderen

kerkelijke structuur bisdom Gent, dekenaat Wetteren

pastorale eenheid zuid

huidige eigenaar gemeente Wetteren

bestemming  - woongebied volgens gewestplan

beschermingen
 - beschermd als monument (1974)

 - beschermd als stads- en dorpsgezicht (2001)

datering 11e eeuw

stijl gotiek

architect onbekend

materiaal zandsteen

oppervlakte 499 m²

huidige functie wekelijkse viering

toekomstvisie initiatiekerk van zuidelijke eenheid

Figuur 69 Sint-Martinus exterieur en interieur

bron OMGEVING 2016
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Figuur 70 tijdslijn
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1. de Ferrariskaart (1777)
2. Popp kaart (1842-1879)
3. orthofoto (1988-1991)
4. orthofoto 2012

4.2 BESCHRIJVING

4.2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE

HISTORIEK

De eerste vermelding gaat terug naar een bidplaats in bezit van Gentse Sint-Baafsabdij 
in de elfde eeuw. De oorspronkelijke gotische toren en het koor liepen grote schade op 
tijdens de brand van 1592. Een groot deel van de kerk werd hierbij vernield. Begin 17e 
eeuw werden dan ook uitvoerige herstellingswerken gedaan om de kerk in zijn oude glorie 
te herstellen. Het schip werd herbouwd, de toren hersteld en het koor gerestaureerd. Het 
1645 gedateerde gewelf van de toren kent zijn ontstaan tijdens deze herstellingswerken. 

Massemen was in de 18e eeuw al sterk ontwikkeld. De eenbeukige kerk was gebouwd en 
omgeven door een kerkhof. De hoeve Prinsenhof was de dichtstbij gelegen vierkantshoeve. 
De wegenstructuur was reeds aanwezig.  In 1807 werd de kerk vergroot tot een driebeukige 
kerk. Ook het plein ontwikkelde zich iets meer en de bebouwing nam toe in de 19e eeuw. 
Na stormschade in 1894 werd uit noodzaak de toren opnieuw hersteld, net als de daken 
en gevels. Dit gebeurde volgens de plannen van H. Vaerwyck in 1902. Deze renoveerde 
niet alleen de toren maar tekende ook de plannen voor de uitbreiding van de kerk. Het 
houten tochtportaal voorzien van neogotisch houten doksaal stamt uit dezelfde periode als 
deze werken. Ook de vroegere koorvensters werden opnieuw open gemaakt. Vaerwyck 
tekende tevens plannen voor nieuw neogotisch kerkmeubilair. In 1904-1910 werden nieuwe 
glasramen geplaatst. 

In 1950 was het kerkhof ommuurd en enkel gelegen ten westen van de kerk. In de 20e eeuw 
werd het meubilair van de kerk herschilderd en werd de oorspronkelijk pastorie herbestemd 
tot gemeentehuis. Eind 20e eeuw kreeg de voormalige pastorie opnieuw een nieuwe 
functie, namelijk naschoolse kinderopvang. In 2004 werd het dorpsplein heraangelegd. Het 
kerkhof aan de kerk wordt heden niet meer gebruikt en is verplaatst naar Kapellekouter ten 
noorden van de kerk. Langs de invalswegen is de bebouwing toegenomen, maar op zich 
is Massemen weinig structureel gewijzigd. Hoeve Prinsenhof is recent gerestaureerd tot 
woningen.

Figuur 71 historische evolutie
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ALGEMENE BESCHRIJVING

Aanvankelijk werden enkel de toren en het koor beschermd (1942), omwille van historische 
en artistieke waarde. Het schip werd toen niet belangrijk geacht. De gotische toren en het 
koor dateren - volgens geschreven bronnen - van de 15e-16e eeuw. De huidige parochiekerk 
kende een voorganger in de vorm van een eenbeukige kerk met toren. Dit is zichtbaar op de 
Ferrariskaart, maar veel is hier niet over geweten. 

In 1974 werd de bescherming als monument uitgebreid tot de gehele kerk en de onmiddellijke 
omgeving als landschap. De reden hiervoor was de artistieke, historische en archeologische 
waarde van de kerk en het omliggend landschap. De middenbeuk en de zijbeuken vormen 
samen met het koor en de toren één architecturaal geheel. De kerk - een volledig neogotisch 
ontwerp van architect Vaerwyck - heeft met andere woorden een grote ensemblewaarde. De 
ruimere omgeving werd in 2001 beschermd als dorpsgezicht. 

De kerk heeft veel herstellingswerken ondergaan en kenmerken de bouwhistoriek van de 
kerk. Ondanks de vele restauraties en uitbreidingswerken, heeft de kerk haar samenhang 
behouden en is ze nog steeds vooral getekend door de neogotische stijl. De kerk is dus een 
goede referentie voor onderzoek naar de vormentaal van begin 19e eeuw. De zijbeuken 
voorzien van spitsboogvensters onder puntgeveltoppen werden afgewerkt met haakse 
parallelle zadeldaken. De zijkoren werden in het verlengde van de zijbeuken in gelijkaardige 
stijl bijgevoegd. Ook het interieur heeft heel wat waardevolle erfgoedelementen, zoals 
bijvoorbeeld de houtconstructie van de toren en het orgel van de bekende Pieter Van 
Peteghem.

WAARDEVOL INTERIEUR

Een volledige inventaris van het waardevol meubilair is terug te vinden in het goedgekeurde 
beheersplan van de kerk. Dit kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap 
onroerend erfgoed. Hieronder is alvast een overzicht van het belangrijkste waardevol 
roerend en onroerend erfgoed.

 - Altaren 
 - neogotisch HOOFDALTAAR met altaartafel van kalkzandsteen (Savonnières steen) 
met gedeelte van neogotisch gepolychromeerd houten retabel, bekroond door een 

bron OMGEVING, 15/02/2015 & 15/05/2017

Figuur 72 exterieur
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 73 roerend erfgoed

gepolychromeerd gipsen beeld Heilig hart van Jezus

Van Peteghem-orgel

gepolychromeerd gipsen beeld Heilig Hart van Maria

kleine calvarie, volgens bewaard ontwerp (1896) door Henri Vaerwyck, uitgevoerd 
circa 1902

 - twee neogotische ZIJALTAREN, meer bepaald eenvoudige stenen altaartafels met 
een blad van Savonnières steen. 

 - Interieurobjecten
 - ORGEL van Pieter Van Peteghem geplaatst in 1738-39, uitgebreid door Lambertus 
Van Peteghem, en later door beide Van Peteghems nog verbouwd; herplaatst na 
aanbrenging van nieuw doksaal (1895). Instrument hersteld in 1976 door L. Daem 
(Appelterre) en in 1981 gerestaureerd naar de originele toestand

 - deels behouden neogotisch houten KOORGESTOELTE naar ontwerp (1896) van 
Henri Vaerwyck en uitgevoerd door de gebroeders De Clercq (Merelbeke)

 - twee neogotische eiken BIECHTSTOELEN met een bewaard ontwerp (1896) van 
Henri Vaerwyck, maar pas na 1900 uitgevoerd (waaronder één omstreeks 1937)

 - DOOPVONT met rond hardstenen bekken op hoge voet en koperen deksel.

 - Schilderijen 
 - ‘de marteling van Sint-Laurentius’, school van P.P. Rubens, tweede helft 17e eeuw 
 - ‘Aanbidding der Herders’, school van Antoon Van Dyck, tweede helft 17e eeuw, 
naar ‘Aanbidding der Herders’ van Antoon Van Dyck in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
te Dendermonde

 - Beeldhouwwerken
 - eikenhouten 17e-eeuws Christusbeeld met nieuw kruis afkomstig van het exterieur 
(koormuur) hangt nu boven het hoofdaltaar

 - gepolychromeerd gipsen Christusbeeld aan houten kruis
 - gepolychromeerde gispen beelden: Sint-Martinus, Heilige Apollonia, Heilig Hart van 
Jezus, Heilig Hart van Maria 

 - witte gipsen beelden van Heilige Jozef met Kind, Sint-Antonius en Heilige Rita.

Bijkomende informatie over de cultuurhistorische waarde is terug te vinden op de 
website van het agentschap onroerend erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/85144.
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4.2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN

EXTERIEUR

De driebeukige pseudo basilicale kerk heeft vier traveeën. Deze geven uiteindelijk uit op een 
koor met vijfzijdige sluiting dat het hoofdaltaar huisvest.  Een ijzeren dakkruis op de daknok 
van het koor steekt af tegen de rest van het leien dak. 

Een groot leien dak overspant het schip en de twee zijbeuken. Deze in kalksteen opgetrokken 
zijbeuken werden afgewerkt met stijlvolle spitboogvensters. Vooraan siert een monumentale 
zandstenen vierkante toren het dak. De achtzijdige torenspits is bekroond door een kruis 
met windhaan. Het orgel werd geplaatst onderaan de toren, boven de inkom.

Aan de noordzijde van de kerk werd een bijgebouw met sacristie aangebouwd. Het 
bakstenen volume herbergt de sacristie, een berging, toilet, de technische installaties en 
een speel-vergaderruimte op de eerste verdieping. 

INTERIEUR

Een spitsvorming houten overwelving overspant de middenbeuk. Ijzeren trekstangen 
houden de overwelving op zijn plek. Zijbeuken met een gedrukt tudorboogvormig houten 
gewelf	 flankeren	 de	middenbeuk.	Het	 koor,	met	 zijn	 sculpturale	 consoles	met	 knielende	
engelen werd afgewerkt met een keramische tegelvloer, gelegd in een geometrisch 
patroon van rood-zwart-grijs en gele tegels. In de kerk zijn mooie neogotisch gekleurde 
glas-in-loodramen. De wanden zijn bepleisterd en wit of bruin geschilderd. Op verschillende 
plaatsen is de achterliggende originele wandbekleding zichtbaar gemaakt of geworden door 
afbladdering van de verf.

westgevel Sint-Martinus kerk

oostgevel

Figuur 74 Sint-Martinus Massemen

bron OMGEVING 2017, Arch&Teco 2017
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Figuur 75 grondplan Sint-Martinus Massemen

bron plannen Arch&Teco - beheersplan Sint-Martinuskerk 2016

3099-10 SINT-MARTINUS MASSEMEN

Grondplan synthese bouwevolutie  _ 1:150 Arch& eco
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Figuur 76 interieur

bron OMGEVING, 02/10/2015
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TOEGANKELIJKHEID EN CIRCULATIE

Publieke toegangen
De ingang van de kerk bevindt zich aan de westgevel. Via het hoofdportaal en een sas 
komt men de kerk binnen. Dit is de enige toegang tot de gebedsruimte en is voor iedereen 
toegankelijk. Er zijn geen tredes of opstapjes te overkomen bij binnenkomst van de kerk. 

Private toegangen
De bijbouw met de sacristie beschikt ook over een buitendeur en maakt het gebouw 
apart bruikbaar zonder de gebedsruimte eerst te moeten betreden. Dit kan een mogelijk 
nevengebruik van deze ruimten vergemakkelijken. De polyvalente ruimte boven de sacristie 
is bereikbaar via een trap naast de berging. Een smal klinkerpad aan de noorderzijde van 
de kerk loopt tot aan de ingang en er is een opstap ter hoogte van de deur, waardoor de 
toegankelijkheid minder goed is dan van de hoofdingang. 

Aan de hoofdingang is een trap voorzien voor de orgelist. 

Figuur 77 circulatie

bron OMGEVING, 15/05/2017
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 78 toegankelijkheid

toegang vanaf de straat

toegang aan sacristie

hoofdingang

binnenkant buitendeur sacristie

INSTALLATIES

Elektriciteit
Er is elektriciteit aanwezig in het hele gebouw. In de kerk is deze verouderd.

Verwarming
De kerk wordt verwarmd door warme lucht die wordt geblazen uit enkele roosters die 
verspreid zijn over de kerk. De verwarmingsinstallatie staat in de stookruimte. 

Geluid- en lichtinstallatie
In de kerk hangen rechthoekige geluidsboxen in de zijbeuken. Ook de verlichting bevindt 
zich op geregelde afstand in de zijbeuken. In het bijgebouw is de verlichting vrij recent.

Sanitair
Er is een wc met lavabo aanwezig naast de sacristie. Er is een wastafel voorzien in de 
sacristie en in de bergruimte. 
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 79 technische installaties

installaties

verwarmingsroosters geluidsbox

stookruimte

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 80 sanitair

berging en wc

berging met wastafel

wc en lavabo

OMGEVING . 6 juni 2017 . 15020_04_TK_004_kerkenbeleidsplan

97



MOGELIJKHEDEN

Indeling interieur in nevenruimten
Er staat een gebouw ‘los’ van de gebedsruimte en is apart toegankelijk. Dit bijgebouw 
biedt mogelijkheden tot nevenactiveiten. Op de eerste verdieping werd de ruimte boven 
de sacristie gebruikt door kinderen die na of tijdens de mis kwamen knutselen of spelen. 
Vandaag wordt deze nog amper gebruikt. Ook de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen 
en de bergruimte bieden extra mogelijkheden.

Wat de kerk zelf betreft, is een eventuele tijdelijke opdeling van de gebedsruimte mogelijk, 
mits het plaatsen van tijdelijke panelen die het interieur niet aantasten. 

Uitbreidingsmogelijkheden
De ruimere omgeving van de kerk is beschermd als dorpzicht. Het dorpsplein is recent 
heraangelegd. Een eventuele uitbreiding van de kerk is dus moeilijk te verdedigen.

bron google maps

Figuur 81 luchtfoto Massemen
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4.2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND

ALGEMENE TOESTAND

De kerk is in geringe tot ‘slechte’ staat. Het laatste inspectierapport dateert van 2015 en heeft 
het nummer O-56/40167/2015/B. Voor de opmaak van het beheersplan Sint-Martinuskerk 
is een diagnosenota in 2016 opgemaakt, waar de nodige restauratiewerken beschreven 
staan.

EXTERIEUR

De bouwfysische toestand van het exterieur is matig. Volgende opvallendheden dienen 
behandeld te worden

 - dringende opvolging grote scheuren door wegzakking

 - geërodeerde/beschadigde natuursteenblokken.

UITGEVOERDE WERKEN

 - Volgende werken zijn uitgevoerd door Monumentenwacht in 2015:
 - reiniging van de goten
 - herstelling van een uitgezakt ruitje en afgeschoven leien
 - herstelling van een lekkende vergaarbak
 - aanbrenging van gaas in de monnikskappen
 - opname scheurmeters
 - plaatsing loodstrips op enkele randkralen van de gootafkasting.

Er is een vooronderzoek tot restauratie aan de gang.

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 82 exterieur

opvolging scheurvorming door wegzakking

beschadiging natuursteenblokken

geërodeerde natuursteen
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INTERIEUR

Ook het interieur heeft een aantal dringende renovatiewerken nodig. Volgende waarnemingen 
konden worden gemaakt. 

 - plaatselijk beschadiging schilder- en pleisterwerk door opstijgend vocht en door lekke 

regenwaterafvoeren

 - scheurvorming op verschillende plekken, mogelijk door verzakking fundering of 

bemalingen grond.

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 83 interieur

beschadiging pleister - en stucwerk, rechterzijbeuk

beschadiging pleister - en stucwerk, noordelijke zijbeuk scheurvorming aan raam zuidelijk zijaltaar

scheurvorming 
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1. situering (GRB 2016)
2. gewestplan (2002)
3. inventaris onroerend erfgoed (2016)
4. eigendomstructuur (gemeente 2016)

4.3 SITUERING IN DE RUIMERE OMGEVING

4.3.1 JURIDISCH

De  kerk ligt in de deelgemeente Massemen, ten zuiden van het centrum en ten noordoosten 
van deelgemeente Westrem. De kerk is gelegen op het dorpsplein. Ten westen van de 
kerk is er een kerkhof, dat vandaag niet meer gebruikt wordt. De kerk wordt omgeven door 
historisch belangrijke gebouwen: voormalige pastorie, hoeve Prinsenhof enz. De kerk is - 
volgens het gewestplan - gelegen in woonzone die omringd wordt door agrarisch gebied in 
noord-zuid richting en woonuitbreidingsgebied in oost-westelijke richting. 

In 1942 werd de toren en het koor van de Sint-Martinuskerk beschermd als monument. 
In 1974 werd het beschermingsstatuut uitgebreid tot de hele Sint-Martinuskerk. Op het 
dorpsplein zijn ook volgende elementen beschermd als monument: in het noorden van de 
kerk de voormalige pastorie (1771-721 opgericht op last van de commandeur van het huis 
van Pitsenburg te Mechelen - Duitse orde), tevens het oud gemeentehuis (verbouwd in 
1965) in 2001 en vandaag kinderopvang, hoeve Prinsenhof, schuur en stal in 2001 (heden 
residentiële woningen) en ook de oude linde in 2001. De kerk en de oude beschermde linde 
zijn gelegen in het beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Sint-Martinuskerk met omgeving 
(vml. dorpsschool en dorsplein met linde)’. Hoeve Prinsenhof en de erbij horende bakstenen 
schuur en stallen en de restanten van een muur (site van vml. omgracht kasteel van de 
heren van Massemen) is eveneens beschermd als stads- en dorpsgezicht in 2001 en 
grenst aan het overige dorpsgezicht. De onmiddellijke omgeving van de kerk is sinds 1974 
beschermd als landschap, maar de kerk behoort hier niet toe. Hiernaast zijn op en rond 
het dorpsplein heel wat relicten vastgesteld in de inventaris bouwkundig erfgoed zoals 
de gemeenteschool met schoolhuis, parochiale lagere school met klooster, dorpscafé, 
brouwershuis en gebouwen van brouwerij Sint-Martinus, dorps- en burgershuizen.

De eigenaar van de kerk is lange tijd niet duidelijk geweest. Volgens de algemene regel geldt 
dat de kerken gebouwd voor de tijd van Napoleon eigendom zijn van de gemeente, tenzij 
het tegendeel bewezen. In 2016-2017 heeft de gemeente Wetteren de kerk als eigendom 
erkend. De voormalige pastorie, het kerkhof en een aantal percelen tussen de kerk en de 
voormalige pastorie zijn eveneens eigendom van de gemeente. De school is eigendom van 
de vereniging/parochiale werken Sint-Martinus Massemen. 
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4.3.2 RUIMTELIJK

PATRIMONIUM

De kerk ligt in een woonkern in buitengebied volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Wetteren. De bebouwing rond het dorpsplein is het oudst, zoals hoeve Prinsenhof en de 
voormalige pastorie. Langs de gewestweg is de bebouwing ook vrij oud. Ten westen van 
de kerk is een grote verkaveling ontstaan in de jaren 1970-1980. De kerk heeft een gelijke 
oppervlakte in vergelijking met de overige bebouwing. De school ten zuiden van de kerk en 
de supermarkt in het noordoosten hebben een grotere oppervlakte. De bebouwing is zeer 
laag in Massemen, vooral in de verkavelingswijk.

VOORZIENINGEN

De kerk wordt aan de westzijde omzoomd door een iets lager gelegen ommuurd kerkhof met 
er naast het Prinsenhof gerestaureerd tot woningen en het huis van de pastoor. De meeste 
voorzieningen van Massemen zijn gecentreerd rond de kerk. De voormalige pastorie is 
een naschoolse kinderopvang geworden. Hiernaast is een gebouw die deels wordt gebruikt 
door de chiro en deels door fanfareorkest. Op de hoek van het dorpsplein is een café met er 
naast een optiek. Ten zuiden van de kerk is een kleuter en lagere school met er naast een 
parochiecentrum en een vrijstaande bibliotheek. Langs de Massemsesteenweg zijn enkele 
buurtwinkels en dienstverleners gelegen, waaronder ook een supermarkt. Net voor de kerk 
op het plein is een petanqueveld.

Figuur 84 bouwperiode van gebouwen

bron hypothese StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016

Figuur 85 voorzieningen

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016

OMGEVING . 6 juni 2017 . 15020_04_TK_004_kerkenbeleidsplan

102



+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

M
as

se
m

se
st

ee
nw

eg

Prinsenhof

Ka
pe

lle
ko

ut
er

Lambroekstraat

Sn
ipg

at

ng

M
ar

tin
us

str
aa

t

Oliemeers

H
elverdinkstraat

Dorpsplein

Loweestraat

Watermolenstraat

KAART Sint-Martinus kerk, Massemen

0 10050 m

mobiliteit

wandel- en/of fietsweg

functioneel fietsnetwerk

haltes van De Lijn

netwerk van De Lijn

parkeerplaats

weg met gescheiden wegbanen die geen
autosnelweg is

weg, bestaande uit één rijbaan

waterloop

gebouw

perceel

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

KAART Sint-Martinus kerk, Massemen

0 10050 m

groenzones en publieke ruimten

perceel

gebouw

boomkwekerij

groene ruimte

publieke ruimte

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

KAART Sint-Martinus kerk, Massemen

0 10050 m

groenzones en publieke ruimten

perceel

gebouw

boomkwekerij

groene ruimte

publieke ruimte

MOBILITEIT

De kerk vormt de kern van het dorpsplein. Van op lokale verbindingsweg Massemsesteenweg 
is de kerk duidelijk zichtbaar. Rondom de kerk is heel wat parkeergelegenheid. De Lijn 
heeft een aantal bushaltes langs de steenweg. De buslijnen 46, 59 (Aalst - Wetteren) en 47 
(Wetteren - Zottegem) rijden hier voorbij. De eerste twee buslijnen rijden frequent (gemiddeld 
een keer per uur). Achteraan de kerk in de nieuwe woonwijk zijn heel wat trage wegen.

GROEN

Massemen heeft veel groene ruimten, deels gekppeld aan de vallei van Molenbeek. 
Rondom	de	kerk	is	deze	groene	ruimte	publiek.	Er	zijn	groene	wandel-	en	fietspaden	tussen	
de verkavelingen, gekoppeld aan noord-zuid gerichte Oliemeersbeekje. Ter hoogte van de 
jeugdbeweging is er ook een groenzone. Ten noorden van de kerk zijn er grote graslanden.

Figuur 86 mobiliteit

bron wegenregister 2016

Figuur 87 groene ruimte

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016
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3 4

1. hoeve Prinsenhof
2. kerkhof
3. voormalige pastorie
4. petanqueveld en ommuring
5. beschermde linde
6. bibliotheek65 Figuur 88 foto’s ruimtelijke omgeving van Sint-Martinuskerk

bron terreinbezoek OMGEVING 2016
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4.4 HUIDIG GEBRUIK

De Sint-Martinuskerk in Massemen wordt nog steeds gebruikt voor erediensten en vieringen. 
De Sint-Martinuskerk te Massemen wordt als initiatiekerk beschouwd van de zuidelijke 
eenheid. Deze kerk blijft, ook in de ver(de)re toekomst, bewaard voor de zondagsvieringen, 
huwelijksvieringen, uitvaarten en ook de initiatiesacramenten worden er gevierd (doopsel, 
vormsel, eucharistie en eerste communie). Elke zondag om 9u vindt een eucharistieviering 
plaats. Er zijn een 150 vaste stoelen en nog eens 150 klapstoelen aanwezig. Bovendien is 
het een ‘open’ kerk die dagelijks open tot 17u. 

Af en toe worden enkele concerten gegeven in de kerk. Naast deze nevenactiviteit zijn er 
geen bijkomende noden en/of nevenbestemmingen vereist. Vroeger werd de ruimte boven 
de sacristie gebruikt als ‘ontspanningsruimte’ voor de kinderen, maar vandaag wordt deze 
niet meer benut. 

De kerk is ook het startpunt van een wandelroute ‘Lindepad’. Deze wandeling van 7,5 
km staat in teken van de beschermde lindeboom omdat de linde door de eeuwen heen in 
religie en volksgebruiken als de boom van de liefde en van vruchtbaarheid aanschouwd 
wordt. De boom moest de mensen ook beschermen tegen blikseminslag en dwong 
respect af. Ten tijde van de Franse Revolutie werd deze linde geplant als vrijheidsboom 
aan de kerk. Er wordt verondersteld dat deze een onderdeel vormde van de lindenlaan 
die tot aan het Prinsenhof kwam. Deze route gaat richting Hospiesbos - een restant van 
het groot Serskampbos - en naar Kortenbos, waar elke eerste zondag van augustus een 
oogststoet plaats heeft. Deze recreatieve route kan eventueel in de toekomst bijdragen tot 
een mogelijke nevenbestemming in het bijgebouw. 

4.5 SWOT ANALYSE

Een oplijsting van de sterktes en zwaktes maar ook de mogelijkheden en bedreigingen 
voor de toekomst van de kerk is belangrijk om tot een onderbouwde visie te komen op 
het toekomstig gebruik van het kerkgebouw. De kerk behoudt haar functie als initiatiekerk, 
waardoor de matrix hier minder van toepassing is. Dit kan natuurlijk wel richtinggevend zijn 
voor nevenbestemmingen wanneer hier interesse in zou zijn.

Figuur 89 infobord wandelroute Lindepad

bron terreinbezoek OMGEVING 2016
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STRENGTHS WEAKNESSES
THREATSOPPORTUNITIES

Figuur 90 SWOT analyse Sint-Martinuskerk te Massemen

- alleenstaand, opvallend gebouw
- (neo)gotisch karakter opgetrokken uit zandsteen
- gelegen op een dorpsplein, in historische dorpskern 
met beeldbepalende elementen
- historische linken met Gentse Sint-Baafsabdij en 
ook met het Huis van Pitzemburg te Mechelen
- centrale ligging tussen andere parochies
- connectie met een 6e-eeuws Merovingisch 
grafveld, die nu een ommuurde kerkhofsite is en 
waarvan historisch kerkhof werd afgelijnd door een 
muurtje rondom de kerk
- nevenfunctie: af en toe concerten in de kerk
- goede akoestiek

- beschermd als monument én dorpsgezicht
- toenemende bebouwing
- historisch gegroeide relatie tussen kerk, hoeve, 
pastorie, linde en enkele andere gebouwen van 
dezelfde periode op het dorpsplein
- functies gerelateerd aan jeugd (chiro, school, bib 
enz.)
- parkeervoorzieningen rondom de kerk
- goede bereikbaarheid met centrum van Wetteren en 
omgeving, ook met openbaar vervoer
- eenvoudig interieur
- gerestaureerde sacristie, gescheiden van 
gebedsruimte door extra toegang
- startpunt van een wandelroute 

- vrij slechte staat (afscheuren van zijbeuken)
- meerdere restauraties gebeurd doorheen de jaren
- vrij donkere kerk, door donkerbruin toegevoegd 
gewelf
- beperkte grootte

- reeds groot areaal aan functies rond de dorpskern, 
kunnen de mogelijkheden voor de kerk beperken
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5 SINT-ANNAKERK - TEN EDE

5.1 INVENTARISATIEFICHE

NAAM KERK SINT-ANNAKERK
ligging Ten-Ede Dorp 4 

(deel)gemeente, provincie Ten Ede, Wetteren, Oost-Vlaanderen

kerkelijke structuur bisdom Gent, dekenaat Wetteren

pastorale eenheid noord

huidige eigenaar gemeente Wetteren

bestemming
- woongebied volgens gewestplan op grens 

met woonuitbreidingsgebied

beschermingen beschermd als monument (2005)

datering 1750

stijl classicisme

architect -

materiaal baksteen en bepleisterd

oppervlakte 384 m²

huidige functie
open voor uitvaart en huwelijk, maar niet voor 

initiatiesacramenten

toekomstvisie

open voor eredienst (uitvaart en huwelijk), 

maar niet voor initiatiesacramenten (doopsel, 

eucharistie enz.)

Figuur 91 Sint-Annakerk exterieur en interieur

bron OMGEVING 2016
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St.Anna kerk, ten Ede

1600

nieuwe kapel ‘De 
Capelle op den Eé’
gebouwd door 
bewoners

1700 20151980

kapel als 
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1750
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wegens te klein 
en slechte staat

1798

Ten Ede wordt proosdij 
met residerende proost

bescherming orgel 
als monument

1892 2005

bescherming 
kerk als 
monument

geen 
vieringen 
meer

orgel 
vervallen en 
onbespeelbaar

1454

kapel 
beschadigd

bouw grotere 
kapel naast 
oude, thv. 
‘capelle-bocht’

wijding door bisschop 
van Gent;
onder bescherming 
van Heilige Anna 
gesteld

geen eigen pastoor, 
dus genoodzaakt naar 
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begravingen voor en 
rondom de kerk

1875

Wetteren-ten-Ede 
zelfstandige 
parochie

1856

vernieuwing 
vloer

vernieuwing 
dak en toren

ontwerp 
pastorie
< De Bosscher

vernieuwing 
koorvloer

1929 1938

herstelling 
gewelven
< A. Ysabie

1753

planken
vloer sacristie 
vervangen door 
cementtegels

1953 1971

onderhoud-
schilderwerken

schilderen 
exterieur kerk

restauratie kerk 
< architecten
bureau De Vloed

1978

herstelling 
glasramen
< De Meester 
en Schoukens

herstelling 
bedaking

vernieuwing 
eerder 
afgenomen 
klokkentoren 
< plan Van 
Weyenbergh

2003

kerk 
gerestaureerd 
opnieuw gebruikt 
voor uitvaart / 
huwelijk

2017

Figuur 92 tijdslijn
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0 10050 m

de Ferraris-kaart (1777)
Popp-kaart (1842-1879)

Orthofoto (1988-1991)
Orthofoto (2012)

1 2

3 4

1. de Ferrariskaart (1777)
2. Popp kaart (1842-1879)
3. orthofoto (1988-1991)
4. orthofoto 2012

5.2 BESCHRIJVING

5.2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE

HISTORIEK

In 1454 werd een kapel gebouwd als bidplaats, maar in de 16e eeuw werd deze beschadigd. 
Een nieuwe kapel werd gebouwd door bewoners van de parochie. In 1750 werd de kapel 
te klein en raakte deze in verval, waardoor een nieuwe kerk werd gebouwd  naast de 
oude ter hoogte van ‘capelle-bocht’. Op de Ferrariskaart bevindt de kerk zich op dezelfde 
plaats, als vandaag en wordt de kerk ook omringd door een gelijke wegenstructuur zoals 
vandaag de dag. De kerk was omgeven door een kerkhof, dat nu niet meer aanwezig is. De 
historische bebouwing was gesitueerd langs de toegangsweg. Ten Ede is een van oudste 
wijken van Wetteren. De naam Ten Ede zou verwijzen naar de met ‘den en heide’ begroeide 
zandruggen die de grens met Laarne vormden. Ten Ede was omgeven door agrarische 
gebieden in het zuiden en bosrijke gebieden in noorden. In 19e eeuw was er een uitbreiding 
van bebouwing langs de noordelijke as. Ten Ede was geïsoleerd doordat er geen brug was 
over de Schelde. In de 20e eeuw werd het zuidwestelijk agrarisch gebied omgevormd tot 
woonzones (woonuitbreidingsgebied).  Tijdens 19e en 20e eeuw werd de kerk meermaals 
gerestaureerd. Behalve verkavelingen en een grote boomkwekerij (met serres) in het 
zuidoosten, is er weinig veranderd in Ten Ede. 

ALGEMENE BESCHRIJVING

De éénbeukige kerk met transept bekroond met dakkappellen en dakruiter dateert uit de 18e 
eeuw en is opgetrokken in classistische stijl. Ze is beschermd omwille van haar artistieke, 
historische en sociaal-culturele waarde sinds 2005. Met haar verschillende classistische 
elementen vormt ze een goede referentie voor deze bouwperiode. Het orgel is reeds 
beschermd als monument sinds 1980.

Kenmerkend voor de kerk is de houten klokkentoren en de uitgesproken dakvorm. De 
toren boven de kruising van koor en transept heeft een prachtige hoge zeshoekige lantaarn 

Figuur 93 historische evolutie
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die boven al de rest uitsteekt. Een leien torenspits bekroond de lantaarn. Vijf dakkapellen 
definiëren	het	leien	dak.	De	geprofileerde	wit	bepleisterde	daklijst	en	kroonlijst	met	houten	
klossen omlijnen de bakstenen gevels.

De voorgevel is gedetailleerd met ornamentiek eigen aan de bouwperiode. De gebogen 
witstenen deuromlijsting is hier een goed voorbeeld van. De witstenen omlijsting op 
imposten werd afgewerkt met een sluitsteen en rechte kroonlijst. De rondboognis boven het 
portaal verfraaid met voluten trekt de aandacht. Een groot segmentboogvenster erboven 
maakt het ensemble af.

Deze grote vensters zijn trouwens overal terug te vinden in de kerk. De bepleisterde 
omlijsting met oren en guttae zijn schoolvoorbeelden van classistische ornamentiek. In het 
schip en transept zijn de glasramen versierd met geometrische motieven. In het koor stellen 
twee glas-in-loodramen de Heilige Clemens en Heilige Leo voor. 

Binnen wordt elke travee overspannen door boheemse kappen. De ruimte wordt hierdoor 
geritmeerd door gordelbogen. Het fraaie lijstwerk en de consoles gedecoreerd met triglieven, 
metopen en guirlandes accentueren de ruimte. Ook de kappen en gordelbogen zijn een 
typische voorbeelden van classistische vormgeving.

Het orgel is sinds 1980 beschermd om zijn historische waarde. De orgelkast uit de 19e eeuw 
bevindt zich boven het portaal en werd mooi ingewerkt in de gesculpteerde doksaalleuning. 
De kast werd afgewerkt met fraaie beeldhouwwerken van de Heilige Cecillia en 
klaverblazende engeltjes. Het is het pronkstuk van de kerk.

Figuur 94 Sint-Annakerk west- en oostgeevl

bron OMGEVING 2016
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WAARDEVOL INTERIEUR

Hieronder volgt een overzicht van het meest waardevol erfgoed.

 - Altaren
 - HOOFDALTAAR: portiekaltaar dat gewijd is aan de Heilige Anna, is in gemarmerd 
wit geschilderd en deels verguld hout, dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw, 
is bekroond door het Lam van de Apocalyps; tabernakel met op het deurtje de 
Heilige Hostie in een stralenkrans 

 - ZIJALTAAR van Heilige Antonius van Padua in de zuidelijke dwarsbeuk; het is een 
portiekaltaar in gemarmerd wit hout uit de tweede helft van de 17e eeuw

 - ZIJALTAAR toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw bevindt zich in de noordelijk 
dwarsbeuk: het is een portiekaltaar uit gemarmerd hout uit de tweede helft van de 
17e eeuw, met een buste van Onze-Lieve-Vrouw

 - Interieurobjecten
 - KOORZETEL en KOORSTOEL, uit de 19e eeuw, zijn vervaardigd uit mahoniehout 
en	 fluweel.	 Ze	 zijn	 ingewerkt	 in	 een	 wandkast	 van	 de	 sacristie:	 witgeschilderd	
tabernakel met decoratie in bas-reliëf, vermoedelijk daterend uit de 17e of begin 
18e eeuw, de binnenzijde van tabernakel is met textiel bekleed en versierd met een 
kelk	en	florale	motieven

 - eiken PREEKSTOEL is vervaardigd in het midden van de 18e eeuw
 - twee eiken BIECHTSTOELEN dateren uit de 18e-19e eeuw
 - DOOPVONT bevindt zich achter het hekwerk in zuidoosthoek, naast het inkomportaal 
 - Het ORGEL wordt beschermd door het koninklijk besluit van 4 maart 1980. Naar 
verluidt zou het orgel afkomstig zijn uit de Gentse Baudelo-abdij. Daar werd in 
1763 een groot nieuw orgel geplaatst door Pieter van Peteghem, en de vermoede 
transfer zou dan in dezelfde periode te dateren zijn. Op het orgel werd een inscriptie 
aangetroffen met het jaartal ‘1661’ (1665 volgens jongere bronnen), wat echter niet 
correspondeert met het bouwjaar van een orgel in de Baudeloabdij (waar in 1624 een 
nieuw orgel werd geplaatst). Deze geschiedenis is reeds meermaals onderzocht, 
maar toch is de juiste historiek niet aan het licht gekomen. Het instrument werd in 
het laatste kwart van de 18e eeuw in Ten Ede totaal gerenoveerd door Pieter van 
Peteghem (en/of zijn zonen), in de oude orgelkast. Enkel een hoeveelheid pijpwerk 
uit het oude orgel werd verwerkt. Het instrument onderging enkele wijzigingen, 
waarvan de meest degraderende uit 1929 stamt. Het instrument is thans vervallen 
en onbespeelbaar.

 - Schilderkunst
 - Boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria, Vlaamse School, 16e eeuw (op 
paneel)

 - Jezus breekt het brood met de Emmaüsgangers, Vlaamse School, 16e eeuw (op 
doek)

 - De Heilige Franciscus van Assisi ontvangt het Jezuskind uit de handen van Onze-
Lieve-Vrouw, Vlaamse School, 17e eeuw (op doek)

 - Voorstelling van Maria en Anna, opvoeding van Maria, 19e eeuw door Joz. Paelinck 
uit Oostakker (op doek, hoofdaltaar)

 - Onze-Lieve-Vrouw met kind verheerlijkt door engelen, Vlaamse School, 17e eeuw 
(op doek, noordelijk zijaltaar)

 - Jezuskind verschijnt aan Heilige Antonius van Padua, 17e eeuw, (op doek, zuidelijk 
zijaltaar)

 - Opvoeding van Onze-Lieve-Vrouw, Vlaamse School, 17e eeuw (op doek)

 - Beeldhouwwerk
 - Beeldengroep van Sint-Anna-te-Drieën ‘hangt’ boven de westelijke ingang en 
dateert uit de 18e eeuw (?), beschilderde steen

 - Gepolychromeerde kruisweg in bas-reliëf van 1902 werd gemaakt door de bekende 
beeldhouwer Aloïs de Beule (gesigneerd en gedateerd in statie VII: “A.D.B. ANNO 
1902”)

 - Gepolychromeerde beeldengroepen: Calvarie, Piëta of Mater Dolorosa werden 
gekocht in Brussel in 1899. 

 - Meerdere gepolychromeerde heiligenbeelden: Heilige Nicolaas van Tollentino, 
Heilig Hart van Jezus (1889), Heilig Hart van Maria (1889), Heilige Theresia van 
Lisieux in 1926 door het huis Bressers-Blanchaert uit Gent herschilderd, Heilige 
Rita, Heilige Jozef met Kind.

Bijkomende informatie over de cultuurhistorische waarde is terug te vinden op de 
website van het agentschap onroerend erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/85078.
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 95 interieur elementen

koorgestoelte

biechtstoel met schilderij ‘Jezus breekt brood met de Emmaüs-
gangers’ en schilderij ‘voorstelling van Maria en Anna’

kruiswegpreekstoel biechtstoel met schilderij ‘O.L.Vrouw met kind’

orgel met beeldengroep boven westelijke ingang
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hoofdaltaar met schilderij ‘opvoeding van Maria’ zijaltaar links met schilderij ‘O.L.Vrouw met Kind 

verheerlijkt door engelen’

zijaltaar rechts met schilderij ‘de Heilige Franciscus 

ontvangt het Jezuskind uit de handen van O.L.Vrouw’

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 96 interieur
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5.2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN

EXTERIEUR

De parochiekerk Sint-Anna is een éénbeukige kerk met zes traveeën. De toegang tot 
de kerk bevindt zich aan de noordwestelijke zijde. De toegangspoort met decoratief 
omlijste muuropeningen is versierd met ornamentiek eigen aan de bouwperiode van de 
kerk. Achter het portaal opent zich de gebedsruimte. De gebedsruimte heeft één beuk en 
wordt overspannen door verschillende gordelbogen. Ze telt zestig zitplaatsen. De twee 
transeptarmen zijn ondiep en hebben elk een 20-tal zitplaatsen. De ondiepe transeptarmen 
en het eenbeukig ‘klein’ schip creëren een gezellige sfeer. De kerk heeft overal dezelfde 
segmentboogvormige vensters.

Twee grote glas-in-loodramen brengen daglicht in de halfronde koorafsluiting. De ruimte 
wordt bekroond door een vierdelig gewelf. Een deur aan de zijkant van het koor leidt naar 
de sacristie. Deze ruimte heeft één raam en heeft een tweede deur (in een valse wand) die 
toegang tot de stookruimte geeft.

gebedsruimte

koor

sacristie

stookruimte

ingang

Figuur 97 grondplan Sint-Anna

bron plannen gemeente Wetteren 1905
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Figuur 98 interieur

bron OMGEVING, 02/10/2015INTERIEUR

De kerk is overwegend egaal witgeschilderd. De witte bepleisterde wanden en gewelven 
staan in mooi contrast met het geschilderd lijstwerk van de gordelbogen. In het schip en het 
transept werden glasramen met geometrische motieven geplaatst. Twee glas-in loodramen 
portretteren de Heilige Clemens en de Heilige Leo en decoreren het koor. De vloeren van de 
kerk bestaat voornamelijk uit vierkante vloertegels in gepolijste blauwe hardsteen. Enkel het 
midden gangpad heeft een geometrisch patroon in wit marmer. In het midden van de kerk is 
een verhoogd podium waarop het altaar staat. Het orgel dat bovenaan het toegangsportaal 
prijkt, is van Pieter van Peteghem en is beschermd al monument. De Sint-Annakerk is 
tevens de enige kerk waarbij er oorlogsmonumenten verwerkt zijn in het interieur.
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TOEGANKELIJKHEID EN CIRCULATIE

Publieke toegangen
Bezoekers kunnen de kerk binnengaan aan de westelijke zijde van de kerk. Om de kerk te 
betreden is er een kleine opstap om er na één van de drie deuren te nemen. 

Private toegangen
Aan de zuidgevel is er een tweede deur met drie treden die uitkomt in de stookruimte. Via 
de stookruimte of via het koor kan de sacristie bereikt worden. Rondom de kerk loopt een 
wandelpad, dat wordt afgesloten met een poortje aan beide zijden. 

Figuur 99 circulatie

bron OMGEVING, 15/05/2017
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bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 100 toegankelijkheid

hoofdingang toegang tot de stookruimte’toegang tot de kerk poortje ter hoogte van parochiecentrum

poortje aan oostkant van kerkopstap naar transeptsas aan de inkom
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INSTALLATIES

Elektriciteit
De kerk is voorzien van elektriciteit. De installatie is te vinden in de sacristie.

Verwarming
De kerk wordt verwarmd met warme lucht die uit roosters wordt geblazen. Jaarlijks wordt 
verwarmingsinstallatie gekeurd.

Geluids- en lichtinstallatie
Een vrij recente lichtinstallatie met spots is voorzien ter hoogte de kruising van koor 
en transept om het altaar te verlichten. Een viertal kleine geluidsboxen hangen aan de 
steunberen van de toren. Aan de inkom zijn ook nog twee boxen voorzien. Er is een 
alarminstallatie in de kerk aanwezig.

Sanitair
In de sacristie is er een kleine wastafel.

MOGELIJKHEDEN

Indeling interieur in nevenruimten
De kerk is vrij klein wat een herverdeling in deelruimten bemoeilijkt. De kerk is rijkelijk 
versierd wat de opdeling er ook niet op vergemakkelijkt.

Uitbreidingsmogelijkheden
Er bestaat de mogelijkheid om de kerk uit te breiden aan de zuidzijde. Het gebouw grenst 
aan het perceel van het parochiehuis en een braakliggend stuk land. Een uitbouw van 
de kerk in deze richting kan te onderzoeken zijn, evenals een mogelijke verbinding en/of 
herschikking van het parochiecentrum.

bron Google maps

Figuur 101 luchtfoto Sint-Annakerk, Ten Ede
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5.2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND

ALGEMENE TOESTAND

De kerk is in matig tot goede staat. Het laatste inspectiedossier O-56/41550/2016/B dateert 
van 2016. Sindsdien zijn enkele restauratiewerken uitgevoerd, voornamelijk aan het dak. 
Restauraties aan het interieur zijn lopend.

EXTERIEUR

Algemeen is het exterieur van de kerk in goede staat. Recent werden werken aan het dak 
uitgevoerd. Onderstaande schades werden nog opgemerkt aan de gevels.

 - Metselwerk 
 - zoutvorming op zuidelijke zijmuur
 - zoutuitbloeiing op veel plaatsen, door lekke regenwaterafvoer en afsijpelen van 
regenwater langs druiplijsten

 - Natuursteen
 - plaatselijk enkele barsten

UITGEVOERDE WERKEN

 - volgende werken zijn uitgevoerd door Monumentenwacht in 2016:
 - goten werden gereinigd tijdens controle
 - enkele verstopte afvoerpijpen werden vrijgemaakt
 - één verstopte rioolbuis werd vrijgemaakt
 - het leiwerk werd nagezien

 - uitgevoerd in 2017:
 - renovatiewerken aan de regenwaterafvoer
 - schilderen gootafkasting
 - herstellen van dakbedekking
 - herstellen van ijzeren kruisjes en topbekroningen
 - vernieuwen van dakbedekking.

INTERIEUR

Hoewel de vloeren in zeer goede staat verkeren, is het niet zo goed gesteld met het 
schilder- en pleisterwerk. Op sommige plaatsen -deels met opzet- komen de oorspronkelijke 
muurdecoraties terug te voorschijn. Volgende observaties konden worden gemaakt, maar 
de oorzaak (vocht) is reeds opgelost door restauratiewerken.

 - afschilferen van pleister- en schilderwerk

 - schade aan pleisterwerk boven de plinten
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zoutuitbloeiing

beschadigd metselwerk

bron OMGEVING, 15/05/2017

Figuur 102 schadebepaling

recent gerestaureerde afvoerbuizen

plaatselijke barsten in zijkant voorgevel 

plaatselijke schade pleisterwerk

opstijgend vocht 

voormalige muurdecoratie
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1 2

3 4

1. situering (GRB 2016)
2. gewestplan (2002)
3. inventaris onroerend erfgoed (2016)
4. eigendomstructuur (gemeente 2016)

5.3 SITUERING IN DE RUIMERE OMGEVING

5.3.1 JURIDISCH

De  kerk ligt in de wijk Ten Ede, ten noorden van de Schelde en ten noordwesten van het 
centrum. In het westen wordt Ten Ede gescheiden van Melle door een oude Schelde-arm. 
De vrijstaande kerk is gelegen op een kruispunt, te midden van de parochie. De kerk is 
gelegen in woongebied volgens het gewestplan, op de grens met woonuitbreidingsgebied 
in het zuiden. De hele parochie wordt omgeven door - al dan niet landschappelijk waardevol 
- agrarisch gebied.

De Sint-Annakerk is beschermd als monument sinds 2005, het orgel in de kerk al sinds 
1980. De pastorie van Wetteren-ten-Ede met inbegrip van de pastorietuin en zijn muurresten 
zijn eveneens sinds 2005 beschermd als monument. In de parochie zijn er ook heel wat 
vastgestelde bouwkundige relicten, waaronder enkele boerenarbeidershuisjes, een hoeve, 
enkele schoolgebouwen enz.

De kerk is - samen met de voormalige pastorie - in het bezit van de gemeente Wetteren. 
Het achterliggend braakliggend perceel en het parochiecentrum zijn eigendom van de 
kerkfabriek van de parochie Sint-Anna te Wetteren-ten-Ede. De school is eigendom van de 
vereniging/parochiale werken Sint-Anna Wetteren-ten-Ede.

KAART Sint-Anna kerk, Ten Ede

0 10050 m

basiskaart
overzichtskaart _ gewestplan

parochiegrens

KAART Sint-Anna kerk, Ten Ede

0 10050 m
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St. Annakerk
Wetteren-ten-Ede
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beschermd monument

! relicten bouwkundig erfgoed

! puntrelicten uit de landschapsatlas

bescherming als monument:
1. Ten Ede Dorp: parochiekerk Sint-Anna (2005)
    Orgel in de Sint-Annakerk (1980)
2. Ten Ede Dorp 1: pastorie van Wetteren-ten-Ede 
    met inbegrip van de pastorietuin 
    en zijn tuinmuurresten (2005)

bewaarde, vastgestelde relicten (2014):

a. Sint-Annakerk
b. pastorie van de Sint-Annaparochie
c. hoeve
d. ensemble van twee boerenarbeidershuisjes
e. gesubsidieerde vrije kleuterschool De Spelewei
f. burgerhuis
g. onderwijzerswoning
h. oude gemeentelijke begraafplaats
i. parochiale lagere jongensschool 
  en schoolmeesterwoning
j. Heilig Hartkapel
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St. Martinuskerk Massemen

KAART Sint-Martinus kerk, Massemen
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beschermingen

beschermd landschap

beschermd stads-of dorpsgezicht

beschermd monument

! relicten bouwkundig erfgoed

! puntrelicten uit de landschapsatlas
bescherming als monument:
1. Sint-Martinuskerk te Massemen, uitbreiding van 
    de bescherming tot de hele kerk (1974)
2. dorpsplein: oude linde (2001)
3. Dorpsplein 6: vm. pastorie (1771-72 opgericht 
    op last van de commandeur van het huis van 
    Pitsenburg te Mechelen - Duitse Orde), tevens
    oud gemeentehuis (verbouwd in 1965-66) (2001)
4. hoeve Prinsenhof (woonhuis), schuur en stal 
    (2001)

bescherming als landschap(1974):
5. onmiddellijke omgeving van de Sint-Martinuskerk 

bescherming als dorpsgezicht (2001):
6. Sint-Martinuskerk met omgeving 
    (vml. dorpsschool en dorpsplein met linde)
7. hoeve Prinsenhof en de erbij horende bakstenen
    schuur en stallen en de restanten van een muur 
    (site van het vml. omgracht kasteel van 
    de heren van Massemen)

bewaarde, vastgestelde relicten:
a. parochiekerk Sint-Martinus 
b. dorpslinde
c. pastorie en oud gemeentehuis van Massemen
d. gemeenteschool met schoolhuis
e. parochiale lagere school met klooster
f. hoeve prinsenhof
g. dorpscafé
h. dorpshuis
i. brouwershuis en de gebouwen van
   brouwerij Sint-Martinus
k. burgerhuis
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bron: terreinbezoek 2015 en Google StreetView
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bron: terreinbezoek 2015 en Google StreetView

5.3.2 RUIMTELIJK

PATRIMONIUM

De kerk ligt in een woonkern in buitengebied volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Wetteren. De Sint-Annakerk is één van de oudste gebouwen van het gehucht. In Ten Ede 
Dorp zijn nog een aantal oude gebouwen, maar ten zuiden van de kerk is een recente 
verkavelingswijk ontwikkeld. Ten noorden zijn recente villa’s gebouwd. Er is in het gehucht 
weinig grote bebouwing, behalve de serres in het zuidoosten. Het merendeel van de 
woningen zijn vrijstaande bungalow-types. Langs de toegangsweg zijn het rijwoningen en 
halfopen bebouwing in de nieuwe wijk.

VOORZIENINGEN

De kerk wordt omringd door heel wat voorzieningen. Ten zuiden is een parochiaal centrum. 
Naast de kerk aan de westzijde is de voormalige pastorie die vandaag een kinderopvang is. 
Er zijn twee schoolgebouwen ten noorden van de kerk. Hiernaast zijn er nog enkele cafés, 
buurtwinkels - een dagbladhandel, slagerij enz. - en diensten zoals een apotheek langs Ten 
Ede Dorp. Langs Edeschoolstraat is de bouw van een nieuwe seniorie vergund.

Figuur 103 bouwperiode van gebouwen

bron hypothese StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016

Figuur 104 voorzieningen

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016
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KAART Sint-Martinus kerk, Massemen
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MOBILITEIT

De kerk ligt op het kruispunt van Ten Ede Dorp - Wetterensteenweg, Edeschoolstraat en 
Dompelhoekstraat. Er loopt een gracht en een wandelpad ten zuiden van de kerk, die de 
verkavelingswijk begrensd. Er zijn weinig parkeerplaatsen aan de kerk, uitgezonderd een 
kleine strook aan de school en commerciële voorzieningen. Het openbaar vervoer is beperkt 
tot een halte voor de belbus nabij de kerk. Een vaste bushalte ligt ten noorden van de 
parochie in Kortewagenstraat. Buslijn 27 Gent - Dendermonde komt hier voorbij. Langs 
deze	baan	is	er	ook	een	functionele	fietsroute.

GROEN

Ten Ede wordt omgeven door groene ruimten, meer bepaald agrarische gebieden met 
boomplantages, graslanden enz. Er is een publieke ruimte rondom de kerk. Het kerkhof is 
verplaatst van rondom de kerk naar het noordwesten, maar de nieuwe begraafplaats wordt 
ook vandaag niet meer gebruikt.

Figuur 105 mobiliteit

bron wegenregister 2016

Figuur 106 groene ruimte

bron StreetView en terreinbezoek OMGEVING 2016
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1 2

3 4

1. voormalige pastorie, nu dagopvang
2. zicht op ten-Ede-Dorp en Heusdensteenweg
3. parochiaal centrum
4. Dompelhoekstraat
5. braakliggende grond ten zuiden van de kerk
6. kruispunt met standbeeld65 Figuur 107 foto’s ruimtelijke omgeving van Sint-Annakerk

bron terreinbezoek OMGEVING 2016
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5.4 HUIDIG GEBRUIK

De kerk wordt enkel nog gebruikt voor uitvaartplechtigheden en huwelijken. Dit is voor 
beperkte ‘ceremonies’ want er kunnen maximaal 140 stoelen staan. Het aantal plechtigheden 
is ook vrij beperkt, gemiddeld vijf begrafenissen op een jaar. Het bijgestuurd beleidsplan 
Dekenaat Wetteren wil de kerk behouden voor erediensten zoals huwelijksvieringen, 
uitvaart en door de gemeenschap georganiseerde gelegenheidsvieringen, maar zonder 
initiatiesacramenten (doopsels, eucharistie enz.). De redenen hiervoor zijn:

 - na	 het	 wegvallen	 van	 de	 kerk	 in	 Overschelde	 is	 het	 geografisch	 zinvol	 een	 kerk	 te	

behouden voor eredienst ten noorden van de Schelde

 - de lokale gemeenschap en de kerkfabriek verbinden zich aan het ‘open-kerkenprincipe’, 

waarbij de kerk op regelmatige basis toegankelijk is

 - het historisch gezien een zeer waardevol kerkje is van de gemeente.
De kerk is te bezichtigen op afspraak en is sinds kort ook open van vrijdag tot en met 
zondag.

Aangezien het gebruik van de kerk sporadisch is, lijkt een nevenbestemming wenselijk om 
de kerk zo functioneel mogelijk te houden en om het gebouw meer in de gemeenschap te 
betrekken. De kerk wordt gekenmerkt door een goede akoestiek voor kleine ensembles. 
Deze troef kan worden uitgebuit bij een mogelijke nevenbestemming. 

Aan de kerk start een wandelroute ‘Palullenpad’, een route van 7,1 km met een vrij natuurlijk 
karakter. Het natuurreservaat van natuurpunt aan de Schelde ligt op de route, net als Ham, 
een waardevolle knotwilgenrij enz. De recreatieve route trekt de aandacht naar de kerk en 
draagt bij tot het ‘open-kerkenprincipe’.

5.5 SWOT ANALYSE

Een oplijsting van de sterktes en zwaktes maar ook de mogelijkheden en bedreigingen 
voor de toekomst van de kerk is belangrijk om tot een onderbouwde visie te komen op het 
toekomstig gebruik van het kerkgebouw. Aangezien de kerk haar eredienst behoudt, is deze 
matrix meer richtinggevend voor mogelijke nevenbestemmingen.

Figuur 108 infobord wandelroute Palullenpad

bron terreinbezoek OMGEVING 2016
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STRENGTHS WEAKNESSES
THREATSOPPORTUNITIES

Figuur 109 SWOT analyse Sint-Annakerk

- landmark van de parochie
- sociaalhistorisch belang want de parochie heeft de 
eerste kapel op eigen kosten herbouwd
- historisch-strategische locatie, gelegen op 
een zandrug, in de zogenaamde ‘capelle-bocht’
- hoge artistieke waarde door 17e eeuwse orgel, 
rijkelijke ornamentiek, omlijstingen, kruisweg van 
kunstenaar De Beule, enz.
- unieke architecturale vorm (lijkt een grote kapel) 
en evenwichtige verhoudingen
- heldere, open ruimte
- samenhang met aanpalende pastorie
- goede akoestiek voor kleine ensembles

- kerk, bijhorende orgel en aangrenzende pastorie met 
tuin beschermd als monumenten
- Ten Ede is een van de oudste wijken van Wetteren
- circulatie rondom de kerk
- op kruispunt van wegen
- weiland ten oosten en groenzones ten zuiden van 
kerk
- historische dorpskern gecentreerd rond de kerk
- nabijheid van school en kinderopvang
- bouw seniorie
- braakliggende grond ten zuiden
- startpunt van een recreatieve wandelroute

- beperkt gebruik (gemiddeld vijf per jaar)
- vervallen orgel
- beperkte grootte

- op kruispunt van wegen kan de ‘veiligheid’ van de 
site beperken
- weinig parkeerplaatsen
- beperkte bereikbaarheid met openbaar vervoer
- oprukkende verkaveling ten zuiden van kerk
- reeds veel gemeenschapsfuncties in parochie 
(parochie centrum, scholen, kinderopvang, enz.)
- geïsoleerde wijk, vrij ver van centrum van Wetteren
- groot industrieterrein tussen Ten Ede en Wetteren 
centrum
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1 TOEKOMSTVISIE

In 2017 werd een beleidsplan voor de parochiekerken van de gemeente Wetteren 
goedgekeurd door de bisschop van Gent en door de gemeente. Dit beleidsplan schept 
verduidelijking betreffende het toekomstig gebruik van de parochiekerken. Dit was ook 
in samenspraak met overige betrokken partijen zoals de gemeenschap, kerkraden, 
parochieploegen, vzw’s parochiale werken enz. Hieronder is een overzicht van de 
toekomstvisie van de parochiekerken in Wetteren.

KERK HUIDIGE FUNCTIE TOEKOMSTVISIE
Sint-Gertrudiskerk, 
centrum

eredienst
initiatiekerk (en dekenale kerk van 
het dekenaat Wetteren)

Sint-Theresiakerk, 
Overbeke

leegstaand herbestemming

Sint-Martinuskerk,
Westrem

leegstaand herbestemming

Sint-Martinuskerk, 
Massemen

eredienst initiatiekerk

Sint-Annakerk,
 Ten Ede

uitdovend pastoraal 
gebruik (uitvaart / huwelijk)

kerk met beperkt gebruik (uitvaart, 
huwelijksvieringen en door de 
gemeenschap georganiseerde 
gelegenheidsvieringen)

2 PLAN VAN AANPAK

2.1 STUURGROEP

Het opstellen van het kerkenbeleidsplan werd ondersteund door een dekenale stuurgroep 
en de gemeente Wetteren. Deze leden zullen - samen met bijkomende actoren - als 
stuurgroep fungeren in de verdere trajecten tot het kwalitatief behouden van de religieuze 
kerkgebouwen met oorspronkelijke functie en het ontwikkelen van herbestemmingen.
De stuurgroep wordt gecoördineerd door de gemeente Wetteren en bestaat uit de volgende 
leden:

 - vertegenwoordiging bisdom Gent

 - vertegenwoordiging dekenale stuurgroep

 - voorzitter Centraal Kerkbestuur

 - vertegenwoordiging gemeenteraad (meerderheid en oppositie)

 - ambtenaren	gemeentebestuur	(sector	stedenbouw,	cultuur,	financiën	enz.).

Het doel van de stuurgroep is om jaarlijks bijeen te komen voor een update van het 
kerkenbeleidsplan,	 de	 bespreking	 van	 de	 te	 doorlopen	 trajecten	 en	 bijsturing	 financieel	
meerjarenplan. In functie van een concreet project zal een bijkomend overleg met de 
stuurgroep nodig zijn. Indien bijkomend advies nodig is, gerelateerd aan restauraties, her- 
of nevenbestemmingen, kunnen het CRKC (Centrum Religieuze Kunst en Cultuur) en het 

agentschap Onroerend Erfgoed als adviesorganen uitgenodigd worden op de stuurgroep.

2.2 INSTANDHOUDING

Om de kerkgebouwen - ongeacht hun gebruik - te bewaren in de toekomst is het belangrijk 
de gebouwen in goede staat te houden. Dit is noodzakelijk om de kerk als landmark te 
behouden en om de identiteit van de plek te vrijwaren. Voor de leegstaande kerken is het 
belangrijk dat zeker -indien nodig- een casco restauratie gebeurt, omdat een verval van 
de kerk een herbestemming alleen maar bemoeilijkt. Het is aan te raden op geregelde 
tijdstippen inspecties te laten uitvoeren door monumentenwacht.
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Het	 is	 aan	de	 stuurgroep	om	een	 financieel	 plan	op	 te	maken,	waarin	 onder	 andere	de	
instandhouding van de kerkgebouwen verzekerd wordt. 

Er zijn heel wat restauratiedossiers lopende of startend. 

 - De restauratie van het dak van Sint-Annakerk in Ten-Ede is afgerond in mei 2017. Een 

restauratie van het interieur is lopend. 

 - De restauraties voor het interieur van Sint-Martinuskerk in Massemen zijn opgestart 

eind 2016. Recent is het beheersplan goedgekeurd van Sint-Martinuskerk in Massemen. 

 - In de Sint-Gertrudiskerk wordt er momenteel een dossier opgemaakt voor het meubilair. 

In 2017 wordt de elektronische en mechanische beveiliging van de kerk opgestart. In 

een volgende legislatuur zal het dak hersteld worden.

2.3 HERBESTEMMING

Voor de Sint-Theresiakerk in Overbeke en de Sint-Martinuskerk in Westrem dient een 
geschikte herbestemming gezocht te worden tegen 2018. De stuurgroep begeleidt deze 
herbestemmingen.

Belangrijk bij de voorstellen van herbestemmingen is dat deze aandacht hebben voor de 
aanbevelingen en de SWOT analyses opgenomen in het kerkenbeleidsplan. Enkel dan kan 
de herbestemming gebeuren in respect voor de erfgoedwaarden van het kerkgebouw. De 
voorstellen	dienen	rekening	te	houden	met	randvoorwaarden	zoals	technische	en	financiële	
haalbaarheid, juridische en ruimtelijke haalbaarheid (draagkracht kerk en deelgemeente). 
De eigendomsstructuur van de kerkgebouwen is sterk bepalend voor het vervolgtraject. Bij 
een verkoop van een kerk heeft de stuurgroep nog weinig inbreng. De ruimtelijke omgeving 
bepaalt ook mee het programma. Bijkomend is het zeer belangrijk alle kerkgebouwen 
voor herbestemmingen ten opzichte van elkaar af te wegen en de vraag te stellen welke 
herbestemming het meest geschikt is voor welke kerk. 
Van zodra een weloverwogen, duurzame en gedragen herbestemming is vastgelegd, kan 
een opdracht uitgeschreven worden. 

Voor de Sint-Theresiakerk in Overbeke is reeds een toekomstvisie uitgewerkt. De 
gemeente zal namelijk de kerk in erfpacht overnemen voor een periode van 27 jaar. Het 

doel is de kerk om te vormen tot een sociaal ontmoetingscentrum en een lokale afdeling 
van de gemeentelijke bibliotheek. De bibliotheek bevindt zich heden in een gebouw 
naast de kerk. Aangezien de kerk hier geschikt voor is, kan dit plan concreter uitgewerkt 
worden. Er bestaan reeds succesvolle voorbeelden van herbestemming van kerk tot 
gemeenschapscentrum, zoals bijvoorbeeld de Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk in 
Genk. Deze voorbeelden kunnen als leidraad dienen voor een kwalitatieve herbestemming 
(zie ook http://www.herbestemmingkerken.be; http://crkc.be/praktijkvoorbeelden enz.).

Figuur 110 scenario’s voor inrichting kerk tot gemeenschapscentrum; referentieproject in Genk (OMGEVING)

Het traject van de kerk in Overbeke kan iets vlotter verlopen dan de herbestemming van 
de Sint-Martinuskerk in Westrem. Haar bouwkenmerken en ruimtelijke omgeving maken de 
keuze voor een geschikte herbestemming iets moeilijker. Bijkomend onderzoek is hiervoor 
nodig.

Een herbestemming voor de Sint-Martinuskerk in Westrem dient rekening te houden met 
haar beperkte omvang en lichtinval, maar ook met de ruimtelijke omgeving. Het kerkhof 
rondom de kerk bemoeilijkt een nieuw gebruik. Er is heel wat zachte recreatie aanwezig nabij 
Westrem,	waarop	-	indien	gewenst	-	ingespeeld	kan	worden	(vb.	pop-up,	fietsherstelplaats,	
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museum, infopunt, rustplek enz.).

Het is daarom zo belangrijk om in het eerstvolgende jaar na te gaan welke noden en 
verlangens er spelen in de gemeente Wetteren. De stuurgroep dient contact op te nemen met 
mogelijke geïnteresseerden om hun bedoeling en visie te achterhalen en te onderzoeken. 
De stuurgroep bundelt een aantal voorstellen waarachter zij zelf staan en koppelt deze 
terug aan derden tijdens georganiseerde publieke participatiemomenten. De kerk is sinds 
haar ontstaan het middelpunt van de gemeenschap geweest, waardoor de herbestemming 
ook lokaal dient gedragen te worden en in overeenstemming moet zijn met het kerk- en 
gemeentebestuur.

Op korte termijn behoudt de Sint-Annakerk in Ten-Ede haar eredienst. Dit gebruik is echter 
beperkt tot een aantal huwelijksvieringen en uitvaartplechtigheden. Het is daarom aan te 
raden een nevenbestemming te zoeken voor de kerk. Belangrijk is dit gebruik frequent op te 
volgen en na te gaan of dit succesvol is of de kerk meer leeg staat dan in gebruik is. Indien 
op een lange termijn een herbestemming zal nodig geacht worden is het belangrijk rekening 
te houden met het rijkelijk versierd interieur. De akoestiek in de kerk is zeer goed. De kerk 
heeft in tegenstelling tot de kerk in Westrem uitbreidingsmogelijkheden. Belangrijk zal zijn 
om na te gaan of de kerk in verbinding kan gebracht worden met omliggende functies, met 
de naastgelegen kinderopvang en het parochiecentrum en eventueel ook het braakliggend 
stuk grond ten zuiden als mogelijke uitbreidingszone. Een grondige ruimtelijke analyse en 
mogelijke herschikking van gebouwen en functies dient hier onderzocht te worden. Dit is 
heden niet van toepassing, maar dit is een belangrijke richtlijn om mee te nemen in de 
toekomst.

2.4 TIMING

Er is geen vast tijdshorizon voor dit kerkenbeleidsplan. Het kerkenplan Dekenaat Wetteren 
streeft er naar om tegen 2018 geschikte herbestemmingen te zoeken voor de kerkgebouwen 
die onttrokken zullen worden aan hun eredienst. Dit is haalbaar voor Overbeke mits enkele 
snelle en doordachte beslissingen, maar voor de kerk in Westrem is bijkomend denkwerk 
vereist. De herbestemmingen van de kerken en hun timing zullen ook afhangen van de 
financiële	haalbaarheid.	Hiervoor	is	de	opmaak	van	een	financieel	meerjarenplan	belangrijk.	
Afhankelijk van de nieuwe functie en de nodige ingrepen kan er geen exacte timing 
vastgelegd worden. Het is belangrijk dat de stuurgroep dit jaarlijks opvolgt en bijstuurt.

3 BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg met de 
stuurgroep na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien 
er wijzigingen moeten aangebracht worden, worden deze opgenomen in een addendum 
aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop van bisdom Gent en door de 
gemeenteraad.
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V BRONNEN

http://archief.kerknet.be/ 
http://balat.kikirpa.be/ 
http://crkc.be/ 
http://dekenaatwetteren.be/
http://www.delcampe.net/
http://www.flickr.com/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://www.kerkeninvlaanderen.be/
http://www.odis.be/
http://www.wetteren.be/

Demey a., “Eenbeukige Romaanse kerken in Oost-vlaanderen”, Gent , 1977
archieven Gemeente Wetteren (restauratiedossiers, opmetingsplannen)
Inspectiedossiers monumentenwacht
Beheersplan Sint-Martinuskerk Massemen 2016 
Google StreetView 2015
Terreinbezoek 02/10/2015 & 11/12/2015 & 15/05/2017
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