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INLEIDING 

Project Kerk in het midden  
 

Het project Kerk in het midden – Participatieve herbestemming van landelijke parochiekerken vertrekt 

vanuit de vaststelling dat de neven- of herbestemming van een kerkgebouw in Vlaanderen nog – 

relatief – nieuwe praktijk is en dat de inspraak of inbreng van de lokale gemeenschap daarin  

richtinggevend kan zijn. Het Platteland Plusproject richt zich uitdrukkelijk op parochiekerken in 

plattelandsgemeenten omdat  daar de betrokkenheid van veel mensen op de toekomst van een 

kerkgebouw groot is. De projectpromotoren (dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen en 

Vormingplus Gent-Eeklo vzw) werken hierbij vanuit een visie: de weg naar herbestemming van een 

kerk is een kans om de betekenis van dit gebouw te actualiseren en om diverse lokale 

gemeenschappen te betrekken bij het kerkgebouw en bij hun leefomgeving. Kerkgebouwen zijn 

immers een centraal gegeven in een dorp. Zo een participatieproces rond herbestemming van een 

parochiekerk kan bovendien tot een nieuwe dynamiek leiden in een plattelandsdorp. 

 

De Sint-Petruskerk in Dikkelvenne (Gavere) was, na Overslag (Wachtebeke), de tweede case in het 

project Kerk in het midden. De inwoners, organisaties en verenigingen werden er begeleid om samen 

naar een geschikt nieuw gebruik of toekomstige functie voor hun kerkgebouw te zoeken. De resultaten 

van dit participatietraject, dat publiekelijk liep van februari 2019 tot en met november 2019, zijn te 

lezen in dit verslag. 

 

Problematiek parochiekerken  
 

Het ruime, historisch gegroeide aanbod van parochiekerken contrasteert vandaag met de sterk 

afgenomen religieuze praktijk. Het religieuze erfgoed wordt als gevolg hiervan steeds meer 

geconfronteerd met leegloop en leegstand en de vraag hoe het gebruik van deze gebouwen zal 

evolueren in de toekomst. Daartegenover kampen andere maatschappelijke functies of organisaties 

met ruimtetekort. Dit is mogelijk complementair aan de vraag om parochiekerken meer en beter te 

gebruiken. 

 

Veel besturen en overheden zitten met vragen en weten niet tot wie ze zich moeten wenden of met 

welke partners ze hierover in overleg kunnen gaan. Deze probleemstelling is bovendien niet louter 

eigen aan de kerkelijke overheid of de overheidsgedreven monumentenzorg. De problematiek kent 

meer en meer een publiek karakter en wordt als een gemeenschappelijke en gedeelde 

verantwoordelijkheid beschouwd. Een ruimer perspectief creëert mogelijkheden tot het verbreden 

van het netwerk van betrokken actoren en vergroot daarmee ook de kans dat dynamische visies, 

strategieën en oplossingen worden ontwikkeld die het religieus erfgoed en de kerkgebouwen 

maatschappelijk, functioneel en economisch relevant houden. 
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Een aantal beslissingen en decreten kaderen de praktijk van her- en nevenbestemming: 

 

• Op 24 juni 2011 stelde toenmalig Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed 

Geert Bourgeois zijn conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk voor. Daarin haalt 

hij  drie belangrijke knelpunten aan: het verbroken evenwicht tussen aanbod en gebruik van 

parochiekerken, het onder druk staan van het goede beheer van de parochiekerken en een 

onvoldoende strategische benadering van de problematiek. 

 

• In 2012 volgde vanuit de kerkelijke overheid Richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het 

gebruik van de parochiekerken, met daarin hun visie op de toekomst van de parochiekerken, 

uitgaande van de vraag welke kerken pastoraal nodig zijn. De hervormingen in parochies en 

dekenaten zijn een benadering vanuit een parochiaal en pastoraal oogpunt en houden dus niet 

noodzakelijk rekening met de erfgoedwaarden van kerkgebouwen. De stijgende secularisering 

betekent ook een dalend aantal vrijwilligers die zich willen inzetten voor het beheer van de 

parochiekerk. De financiële impact mag ook niet onderschat worden. Kosten voor het onderhoud 

of de herstellingswerken van de vaak grote en/of monumentale gebouwen lopen snel op. Een 

kerkbestuur ontbeert in vele gevallen de nodige financiële middelen; gemeentebesturen zijn 

wettelijke verplicht hierin bij te springen. 

 

• In de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2015-2019 wilde minister Geert Bourgeois een 

langetermijnvisie ontwikkelen die inspeelt op de maatschappelijke en sociaaleconomische 

ontwikkelingen, waarbij neven- en herbestemmingen bespreekbaar moeten worden. Hiervoor 

werden de kerkenbeleidsplannen (parochiekerkenplannen) opgemaakt, vaak met de nodige 

externe expertise. 

 

• De beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2015-2016 van minister-president Geert Bourgeois legt 

opnieuw een bijzondere focus op het gebruik, hergebruik en de herbestemming van (beschermde) 

kerken, waarbij wordt gesignaleerd dat deze actuele problematiek om een voorzichtige en 

weloverwogen aanpak vraagt. Algemeen wordt gevraagd aandacht te hebben voor de ruimtelijke 

draagkracht van de omgeving bij het onderzoek en de advisering ten aanzien van 

herbestemmingen van onroerend erfgoed. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC, 

nu PARCUM) maakt zo veel mogelijk van de bestaande praktijkvoorbeelden bekend via een 

databank op hun website. 

 

• Ook het Onroerend Erfgoeddecreet, dat in voege ging op 1 januari 2015, heeft een belangrijke 

impact op de toekomst van de beschermde parochiekerken aangezien er enkel een verhoogde 

erfgoedpremie kan verkregen worden wanneer het een erkend gebouw is voor de eredienst en 

die premie nog kan verhoogd worden in het geval er goed onderhoud aangetoond wordt. 
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Tweede pilootkerk is Dikkelvenne  

 

Keuze voor Dikkelvenne 
 

Voor de tweede pilootkerk binnen het project Kerk in het midden werd een open oproep gelanceerd 

naar de kerk- en gemeentebesturen in Oost-Vlaanderen die in aanmerking kwamen voor dit project1. 

Hierop kwam veel respons en uiteindelijk moest de keuze gemaakt worden tussen een 20-tal kerken. 

Tijdens voorafgaande telefonische gesprekken werd dit aantal teruggebracht tot vijf locaties. Na een 

plaatsbezoek werd vervolgens de keuze definitief gemaakt. De aanwezigheid van optimale 

voorwaarden om tot een volwaardige participatie te komen was een belangrijke factor in de keuze. 

 

 

Overeenkomst kerkbestuur met Kerk in het midden  
 

Om de keuze van de Sint-Petruskerk van Dikkelvenne officieel te maken en de wederzijdse 

verwachtingen duidelijk overeen te komen werd er – net zoals bij de eerste pilootkerk in Overslag – 

een overeenkomst opgesteld. Op die manier ontstond er een duidelijk kader en werden de gewenste 

einddoelen afgestemd. Doelstelling van het participatietraject is de lokale gemeenschap maximaal te 

betrekken bij het herbestemmingsproces van de betrokken kerk. Dit betekent dat de lokale 

gemeenschap minstens wordt geïnformeerd, geconsulteerd en in de beginfase van het 

beslissingsproces rond de  herbestemming optimaal ruimte krijgt om adviezen te formuleren aan het 

Kerkbestuur Sint-Petrus van Dikkelvenne (Gavere) met betrekking tot de toekomst van de kerk. Op het 

einde van het participatietraject stellen de projectpromotoren Provincie Oost-Vlaanderen en 

Vormingplus Gent-Eeklo een verslag op, waarin deze adviezen worden opgenomen. Het Kerkbestuur 

verbindt zich ertoe om met deze adviezen rekening te houden bij de implementatie van de 

herbestemming of om hierover een gemotiveerde beslissing te nemen en deze te communiceren naar 

de lokale gemeenschap van Dikkelvenne 

 

 

De kerk van Dikkelvenne, een historisch overzicht2 
 

In de 9de eeuw (onder Karel de Kale) vindt de eerste geschreven vermelding van TICLIVINNI (= kleine 

dijk bij een moeras) plaats. Vikingen verwoesten in 846-851 de Schelderoute Gent-Doornik en 

plunderen de abdij van Dikkelvenne. In 846 werden de relikwieën van Christiana & Hilduardus door 

vluchtende monniken al overgebracht van de benedictijnerabdij Sint-Pieter in Dikkelvenne naar 

 
1 Om in aanmerking te komen voor dit project moest het gaan over een gemeente binnen het Platteland Plus 

gebied (niet Gent, Sint-Niklaas of Aalst), er moest een goedgekeurd kerkenbeleidsplan zijn en nog geen 

concreet plan voor toekomstig gebruik van het kerkgebouw. 

2 Deprez, Paul, DIKKELVENNE kroniek van dorp en parochie, onuitgegeven onderzoek. 
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Dendermonde. De Dikkelvense abdij verhuist in 1081 of 1096 op bevel van graaf Boudewijn VI naar 

Geraardsbergen en wordt er de nieuwe Adrianusabdij. Traditioneel staat Snellaard (Snellardus of 

Eskelardus) bekend als laatste abt van Dikkelvenne en de eerste van Geraardsbergen (1079-1113). De 

Adrianusabdij houdt Dikkelvenne tot 1117 in bezit. 

 

In 1117 verhuist het (toezicht/rechten op het) altaar van de kerk naar de abdij van Anchin. In een 

charter van 1117 steunt bisschop Borchard (1116-1130) bij het toewijzen van het altaar van 

Dikkelvenne aan de abdij van Anchin op een privilegium antiquius van één van zijn voorgangers:   

Geraard II van Lessen (1076-1092), laatste bisschop van Kamerijk-Atrecht. Door velen wordt de abdij 

van Anchin als zijn schepping beschouwd. De monniken van Anchin waren ooit betrokken bij de 

restauratie van de Dikkelvense abdij voordat die naar Geraardsbergen verhuisde. De abdij van Anchin 

in (Noord-Frankrijk), op een of andere wijze betrokken bij de restauratie van de Dikkelvense abdij, 

kreeg van Geraard II de belofte dat zij later, na het overlijden van Snellaard, het Dikkelvense complex 

onder haar bevoegdheid zou krijgen. Op dat ogenblik moet de verhuizing naar Geraardsbergen reeds 

in het vooruitzicht geplaatst zijn geweest. Terzijde, de abdij van Anchin had ook het patronaatsrecht 

over de Sint-Bavokerk van Baaigem. 

 

Tafels van de Heilige Geest of armendissen werden vanaf de tweede helft van de 13de en begin 14de 

eeuw op parochiaal niveau georganiseerd. Een precieze "begindatum" voor de armentafel van 

Dikkelvenne is niet gekend. Zij behoort wel tot de oudste instellingen van het dorp. Het vroegste stuk 

waarover het Rijksarchief beschikt, dateert evenwel slechts uit de 17de eeuw. 

 

“In de 14de eeuw brak er te Dikkelvenne en in de omstreken een verschrikkelijke ziekte uit; deze 

maakte vele slachtoffers. De personen, welke van het water eener fontein, op de wijk ‘Rots’, dronken, 

genazen weldra, en het is daarom dat deze fontein het ‘Ziekenputje’ genaamd wordt.” Op een moment 

dat de pest uitbrak was, was het Ziekenputje de enige bron die zuiver water gaf. 

 

In 1622 werd de kerk verwoest en heropgebouwd, de zijkapel pas in 1625. Uit 1623 dateert er een 

kaart van de voormalige abdijsite, omschreven als Hof Au Court, waarop ook de toenmalige loop van 

de Schelde staat aangegeven.  

 

Begin 17de eeuw, hoogstwaarschijnlijk al vroeger, was er een pastorie in Dikkelvenne. Die werd in 

1627, na verwoesting, in ere hersteld. In 1695 werd er een nieuwe pastorie gebouwd (nu huize 

Roegiest in de Beekstraat).  

 

Een belangrijk moment in de lokale kerkgeschiedenis was in 1823 toen de Sint-Petruskerk op de Rotse 

verzakte en in 1824 na te zijn ingestort werd gesloopt. Door kleiwinning waren de funderingen verzakt. 

De abdij van Anchin, grootste tiendheffer en houder van de patronaatsrechten, weigerde de 

financiering voor de bouw van een nieuwe kerk. Barones Van Spangen van kasteel Baudries 

bemiddelde anno 1823 voor 6000 gulden hulpgelden van de Nederlandse overheid. Al in 1825 was 

uiteindelijk de nieuwe classicistische Sint-Pieterskerk met adellijke loge en crypte voltooid en werd ze 

in 1826 ingezegend.  

In de loop van de 19de en de 20ste eeuw werd deze bouw nog gevolgd door kleinere verbouwingen 

en verfraaiingen binnen en buiten de kerk. 
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Eigenaar en omschrijving kerkgebouw  
 

Het kerkbestuur van Sint-Petrus Dikkelvenne is eigenaar van het kerkgebouw in Dikkelvenne. Dit is een 

uitzonderingspositie binnen de gemeente Gavere waar de overige 5 kerkgebouwen eigendom zijn van 

de gemeente. Deze eigendomssituatie wordt verklaard door de bouw van het huidige kerkgebouw in 

1825 op grond geschonken door een privé-persoon (Barones Van Spangen) aan het kerkbestuur. 

 

Plein rond het kerkgebouw (voormalig kerkhof) 
 

Het huidige plein rond het kerkgebouw is in wezen het vroegere kerkhof dat omstreeks 2010 werd 

heraangelegd. Het kerkbestuur gaf hiervoor het perceel in erfpacht aan het gemeentebestuur voor 99 

jaar. Het gemeentebestuur ruimde de bovengrondse graftekens en realiseerde de huidige aanleg in 

waterdoorlaatbare baksteenbestrating. Deze ruimte is op dit moment en binnen de 

erfpachtovereenkomst ingericht als publieke park- en pleinfunctie. In onderlinge overeenkomst tussen 

kerk- en gemeentebestuur kan op een beperkt aantal kerkelijke feestdagen het plein opengesteld 

worden voor autoverkeer (parkeren). 

 

Pastoraal plan - Kerkenbeleidsplan  
 

Een pastoraal plan is steeds de eerste stap en de basis waarvan het nadenken over de toekomst van 

kerkgebouwen binnen een gemeente start. In dialoog met het gemeentebestuur kan vervolgens tot 

een gemeentelijk kerkenbeleidsplan gekomen worden waarin voor alle kerken op het grondgebied van 

de gemeente een keuze voor hun toekomstige gebruik gemaakt wordt. 

 

Het kerkenbeleidsplan van de gemeente Gavere werd in 2017 opgesteld door een burgerlijke en 

kerkelijke werkgroep onder begeleiding van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco. In 

dit plan werd de toekomst voor de 6 kerken in Gavere bepaald. De kerken van Gavere en Asper blijven 

in gebruik voor de eredienst, deze van Baaigem, Semmerzake en Vurste worden herbestemd.  

 

Al deze voorgaande kerkgebouwen zijn eigendom van het gemeentebestuur. De kerk van Dikkelvenne 

bekleedt hierin een uitzonderingspositie, het kerkbestuur zelf is eigenaar van het gebouw. In het 

kerkenbeleidsplan werd dan ook bepaald dat het kerkgebouw van Dikkelvenne een gebouw voor de 

eredienst blijft zolang het binnen de mogelijkheden van de bedienaar van de eredienst blijft om het 

als dusdanig te laten functioneren. Aanvullend werd er in 2020 een evaluatie gepland van dit 

kerkenbeleidsplan om te zorgen dat het plan aan de actuele en toekomstige verwachtingen en 

omstandigheden blijft voldoen.  

Bij Besluit van 29 juni 2017 keurde de Gemeenteraad van Gavere het kerkenbeleidsplan van goed, ook 

het bisdom Gent keurde het plan goed. 
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Specifiek voor Dikkelvenne 
 

In het kerkenbeleidsplan werd gesteld dat de parochiekerk van Dikkelvenne op korte termijn voorzien 

bleef voor de eredienst met valorisatie tot 2020, op middellange termijn wordt dit afhankelijk gesteld 

van de resultaten van de geplande evaluatie in 2020.  

 

Het mag duidelijk zijn dat deze evaluatie 

een verstandige keuze blijkt. In de loop 

van 2018 bleek immers al dat er niet 

meer voldoende bedieners van de 

eredienst zijn in Gavere om ook in de 

kerk van Dikkelvenne op regelmatige 

basis een eredienst te organiseren. Op 

het moment dat nog maar nauwelijks de 

overeenkomst tussen het kerkbestuur en 

de projectpromotoren van Kerk in het 

midden overeengekomen werd, hield de 

Dikkelvense parochiegemeenschap haar 

‘laatste’ eredienst in het kerkgebouw. 

Deze laatste eredienst werd, als 

afscheidsmoment van de kerk als 

gebouw voor de eredienst, opgenomen 

in de communicatie van het project Kerk 

in het midden. Het kon immers een 

mooie overgang bieden tussen het 

gebruik voor de eredienst en de 

toekomstmogelijkheden van het 

kerkgebouw. 
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Het participatietraject: Kerk in het midden - Dikkelvenne  

Nieuwe vooruitzichten voor Dikkelvenne 
 

Kerk in het midden: samen bouwen aan de toekomst van de Sint-Petruskerk 
 

Op 1 juli 2018 vond de laatste eredienst 

plaats in de Sint-Petruskerk. De inwoners 

en het kerkbestuur stippelden samen de 

toekomst van hun kerkgebouw uit tijdens 

het participatieproject Kerk in het midden 

 

Kerk in het midden, de banner aan de 

kerktoren, nieuwe mogelijkheden in het 

kerkgebouw, ...  

 

Enthousiaste inwoners vormden een 

kerngroep en werkten met de dienst 

Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen 

en Vormingplus Gent-Eeklo een 

participatietraject uit.  

Op 2 februari 2019 werd het 

participatietraject met een startmoment 

voorgesteld aan het brede publiek. Daarna 

volgden brainstormsessies, oproepen en 

werkgroepen. Heel Dikkelvenne had het 

erover. De kerngroep breidde zich 

gaandeweg uit en de inwoners werden 

trotse ambassadeurs van Kerk in het 

midden - Dikkelvenne.  

Op zaterdag 31 augustus 2019 toonden de 

ambassadeurs van Kerk in het midden de 

resultaten van het participatietraject. 

 

Wat zijn volgens de inwoners de troeven van hun dorp? Wat ontbreekt er? Welke ideeën leven over 

het toekomstig gebruik van de kerk? Wat is de toekomstvisie voor de kerk? En, als uitsmijter, hoe kan 

dit er ruimtelijk uitzien? 

 

In dit eindrapport stellen we het volledige traject van Kerk in het midden voor zoals het op 31 augustus 

2019 aan de lokale gemeenschap van Dikkelvenne werd getoond tijdens het toon- en 

feedbackmoment. Bijkomend vullen we dit aan met de feedback die we  verzamelden tijdens  dit 

eindmoment en met de resultaten van een ruimtelijke workshop met de maquette van het 

kerkgebouw. 



 

 

10 

Overzicht van het verloop van het participatietraject in Dikkelvenne (mei 2018 – augustus 2019)
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Opstart participatietraject Kerk in het midden - Dikkelvenne 
 

Tijdens de opstartfase van het participatieproject werd er maximaal gewerkt aan communicatie, 

lokale verankering en betrokkenheid. Er was overleg binnen het projectteam, met het centraal 

kerkbestuur en met het gemeentebestuur. We maakten een stakeholdersanalyse, startten een 

kerngroep op, voerden communicatie via gemeentelijke adviesraden, bereidden het startmoment 

voor en zetten de architectuur van het participatieproces uit. 

 

Deze opstartfase liep van mei 2018 tot en met januari 2019. 

 

 

Na de eerste overlegmomenten met het kerkbestuur en met het gemeentebestuur, was er op 4 juli 

2018 een eerste bijeenkomst met ook andere actoren uit de Dikkelvense gemeenschap. Het ging in dit 

geval om de lokale vzw, Vzet2,3 die als doel heeft de inwoners van Dikkelvenne samen te brengen en 

die jaarlijks twee activiteiten organiseert (nieuwjaarsreceptie en septemberkermis). Na een korte 

voorstelling van elkaar en van het project werd, aan de hand van een belanghebbendenanalyse (of 

stakeholdersanalyse) die werd opgemaakt met het kerkbestuur, een lijst van organisaties en/of 

personen opgesteld om aan te spreken om mee te werken aan het project Kerk in het midden. Deze 

stakeholdersinventarisatie en –analyse werd tijdens het proces meerdere keren aangevuld, maar al 

snel werd een solide basis gevormd. 

Belanghebbendenanalyse rond de kerk van Dikkelvenne.  

 
3 Het bestuur van Vzet2 besloot als vzw om niet in de kerngroep te stappen. Individuele leden uit deze vzw 

werken wel zeer enthousiast mee aan Kerk in het midden – Dikkelvenne en maken deel uit van de kerngroep. 
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In de volgende bijeenkomst van 27 september 2018 werd een staalkaart van verschillende 

vertegenwoordigers of individuen uit Dikkelvenne/Gavere samengebracht om het traject van Kerk in 

het midden te leren kennen en eraan mee te bouwen. Iedere aanwezige stelde zichzelf of zijn/haar 

vereniging of organisatie kort voor en de basis van de kerngroep werd gevormd.  

 

De kerngroep, bestaande uit enthousiaste inwoners uit Dikkelvenne, dacht samen met de 

projectpartners na over het vormgeven van het participatieproces en over de uitwerking van de 

participatiesessies. Concreet werd dus samen besproken hoe het traject eruit zou kunnen zien, 

wanneer er participatiesessies zouden gehouden worden, wie erbij te betrekken en wat het start- en 

eindmoment concreet zou zijn. Een bijeenkomst van de kerngroep was dus geen inspraaksessie op zich 

over de herbestemming van de kerk. Een kerngroep werd in het leven geroepen om het 

participatieproces maximaal door de inwoners en direct betrokkenen te laten vormgeven. De 

kerngroep stond steeds open voor nieuwe en andere inwoners; een vaste kern groeide uit doorheen 

het proces en zo ontstonden projectambassadeurs. 

De kerngroep kwam vier keer samen in de opstartfase van het participatieproces (17/09/2018, 

16/10/2018, 27/11/2018, 7/01/2019). 

 

Interne afspraken binnen het gemeentebestuur en de lokale verkiezingen van oktober 2018 noopten 

ertoe om de lokale communicatie naar het brede publiek uit te stellen tot het einde van 2018 – begin 

2019. Na overleg met het gemeentebestuur konden wel de gemeentelijke adviesraden Cultuur, 

Erfgoed & Toerisme en de Seniorenraad geïnformeerd worden over het project Kerk in het midden. Zij 

gingen enthousiast in op de oproep om hun netwerk, verenigingen, organisaties  te mobiliseren. 

 

Er werd besloten om officieel voor het grote publiek te starten op zaterdag 2 februari 2019 en dit als 

een groot startmoment in de kerk op te vatten, los van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.  

 

Startmoment op 2 februari 2019 in de Sint-Petruskerk van 

Dikkelvenne 
 

De kerngroep dacht na over het programma van het startmoment en over de communicatie. Veel 

creatieve ideeën werden geformuleerd en uitgewerkt. De bedoeling van het startmoment was om een 

zo groot mogelijke betrokkenheid te creëren bij inwoners, het verenigingsleven, de lokale 

middenstand, … We legden uit wat het traject van Kerk in het midden zou inhouden en moedigden de 

mensen aan om deel te nemen aan  de participatiemomenten.  Daarom was het belangrijk om op het 

startmoment zoveel mogelijk mensen te bereiken. We organiseerden een feestelijk moment en 

stelden  een divers programma samen met lokale publiekstrekkers, waaronder dansoptredens, zang 

en saxofoonoctet, informatie over de vleermuizenkolonies op de kerkzolder en kinderanimatie met 

grime en een legobouwhoek. Dit alles aangevuld met lokale drank en catering, met bediening door 

verenigingen en de leden van de kerngroep 

 

Naast de voorbereidingen en samenstelling van het programma beslisten de kerngroep en het 

gemeentebestuur  om alle acties rond de opstart en communicatie van het project te bundelen.  



 

 

13 

  

Het startmoment van 2 februari 2019 werd 

aangekondigd op de website 

www.kerkinhetmidden.be en de 

facebookpagina van het project. Het werd 

ingevoerd in de UiT-in-Vlaanderen 

databank en er werd een persbericht 

verstuurd. Zo werd het opgenomen op de 

evenementenwebsite Evensi en verscheen 

het op de regionale pagina’s van kranten.  

 

Deze bovenlokale bekendmaking was 

welkom, maar de hoofdfocus lag uiteraard 

op de lokale communicatie. Er  ontstonden 

heel wat creatieve ideeën die enthousiaste 

’doeners’ uitvoerden.  

Zo kwam het idee om een grote banner 

met een ‘vraagteken’ aan de kerk te 

hangen. Dit werd gerealiseerd, 

vormgegeven en gemaakt binnen het 

project en veilig opgehangen door de 

Monumentenwacht van de provincie.  

Diezelfde campagne met vraagtekens 

werd ook met affiches, flyers en 

gemeentelijke informatieborden gevoerd. 

De affiches achter de ramen van de huizen 

en de infoborden langs de straat, zorgden 

voor een grote zichtbaarheid in 

Dikkelvenne. 

 

Tijdens het startmoment werd er ook een flyer met de aankondiging van de brainstormsessies 

uitgedeeld en er werd aan alle aanwezigen een verhalen- en toekomstkaart gegeven. Op die manier 

konden inwoners en bezoekers van de kerk een verhaal, een herinnering of een toekomstidee 

neerschrijven en achterlaten op een prikbord in de kerk. De kaarten mochten ook tijdens de maanden 

nadien nog in een grote opvallende brievenbus aan de kerk bezorgd worden. 

  

http://www.kerkinhetmidden.be/
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Flyer met de aankondiging van de 

brainstormsessies in de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzamelde verhalen- en toekomstkaarten tijdens het Startmoment op 2 februari 2019.  
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Brainstorm, een brede bevraging van lokale betrokkenen en 

inwoners 
 

Tijdens het startmoment werd er opgeroepen om deel te nemen aan één van de drie open 

brainstormsessies die in februari in de kerk zouden plaatsvinden. Naast het sprokkelen van ideeën voor 

de toekomst van het kerkgebouw in Dikkelvenne, wilden we tijdens deze brainstormsessies ook zicht 

krijgen op de bredere lokale context en in gesprek gaan over de lokale noden, behoeften en 

voorzieningen. Een parochiekerk staat immers niet los van haar omgeving.  

 

Na de open sessies evalueerden we op een vergadering van de kerngroep het bereik. Er werd 

voorgesteld om nog breder ideeën te werven en de doelgroepen die nog onvoldoende werden bereikt 

tijdens de open sessies op te zoeken. We trokken naar de lokale frituur ‘Fwituur’ op een vrijdagavond 

en naar de voetbalkantine op een zondagvoormiddag (match van de lokale jeugdploegen) om mensen 

individueel te interviewen. Op zaterdagnamiddag gingen we op bezoek bij de scoutsgroep FOS De 

Vleermuis om met de lokale jeugd (12 tot 22-jarigen) na te denken. 

 

Overzicht van de brainstormsessies, bevragingen en gesprekken 
 

• 11 februari 2019: open brainstormsessie in de kerk (12 deelnemers) 

• 15 februari 2019: open brainstormsessie in de kerk (8 deelnemers) 

• 21 februari 2019:  open brainstormsessie in de kerk (15 deelnemers) 

• 22 maart 2019: bevragingen en persoonlijke gesprekken in de frituur ‘Fwituur’ (ca. 80 deelnemers) 

• 7 april 2019: bevragingen en persoonlijke gesprekken in de kantine van Voetbalclub KSC 

Dikkelvenne (ca. 25 deelnemers) 

• 13 april: brainstormsessie in drie groepen per leeftijdscategorie bij de FOS/Scouts de Vleermuis 

(ca. 45 deelnemers) 

 

In gesprek over noden en behoeften 
 

Een kerk maakt deel uit van haar omgeving. Wat is er reeds aanwezig in de gemeente/in het dorp en 

wil men graag behouden ? Waar is er nood aan? Wat wil men graag anders zien in het dorp? Waarvoor 

wil men de kerk gebruiken? Welke ideeën leven over de toekomst van de kerk?  

Over deze vragen dachten de inwoners van Dikkelvenne  na tijdens de brainstormsessies, in de wachtrij 

van de frituur of in de voetbalkantine. Heel wat mensen vulden de verhalen- en toekomstkaartjes in. 

En ook de kinderen van de school en de jongeren van de scouts werden in het denkproces betrokken.  

 

Voor de drie open brainstormsessies  in de kerk werd telkens dezelfde opbouw en methodiek gevolgd. 

Na de verwelkoming werd bij wijze van introductie gevraagd aan de deelnemers om een positie 

(fysieke plek) in het kerkgebouw in te nemen. Dit mocht/moest vooral een plaats zijn die ze anders 

nooit zouden kiezen, waar ze nog niet geweest waren, waar ze nieuwsgierig naar waren… Vanuit dit 

‘nieuwe’ standpunt noteerden ze voor zichzelf een aantal waarnemingen (uitzicht, sfeer, geur, geluid, 



 

 

16 

enz.).  Dit om de manier van kijken naar de kerk te doorbreken en een sfeer te scheppen waarbij men 

vanuit nieuwe invalshoeken gaat nadenken over de toekomst van het kerkgebouw.  

Vervolgens werd er gevraagd om stil te staan bij de eigenheid van Dikkelvenne en wat er positief wordt 

bevonden aan het dorp en de gemeenschap. Er werd ook gereflecteerd over de noden en de behoeften 

in Dikkelvenne. Waaraan ontbreekt het of wat zou er beter kunnen in het dorp?  

 

Ook bij de bevragingen of enquêtes in de plaatselijke ‘Fwituur’ en de voetbalkantine werd bij de 

individuele deelnemers naar de pluspunten, de noden en de behoeften voor Dikkelvenne gepeild. Bij 

de scouts werd er per leeftijdscategorie gewerkt rond de positieve kenmerken die de jongeren graag 

behouden en de zaken die ze wilden veranderen.   

 

De resultaten van deze denkoefeningen werden samengebracht in woordwolken.  Voor elke bevraagde 

groep werd er één woordwolk voor ‘behouden’ en één woordwolk voor ‘veranderen’ gemaakt. Het 

opzet van de woordwolken is dat het meest voorkomende antwoord het grootst weergegeven wordt. 

Er werd op die manier een basis gelegd van waaruit kon nagedacht worden over de toekomst van het  

kerkgebouw.  

 

Wat vinden de inwoners van Dikkelvenne fijn aan hun dorp? 
 

Uit de brainstormsessies blijkt heel duidelijk dat de kerk deel uitmaakt van haar omgeving.  

In het ogenschijnlijk stille, groene en rustige Dikkelvenne zien we een hele levendige gemeenschap 

met goede ideeën en een toekomstgerichte visie voor hun gemeente.  We zien veel tevredenheid en 

appreciatie voor het groene karakter van de gemeente, de manier van omgaan met mekaar, de 

aanwezigheid van verenigingen, winkels, horeca, de school, de voetbal en de scouts. 
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Waar zien de inwoners van Dikkelvenne noden of behoeften?  
 

In Dikkelvenne zien we een gemeenschap die ook verlangt naar een plek om te ontmoeten en te 

spelen. Een speelplek voor kinderen, een jeugdhuis voor de jongeren, een locatie voor verenigings- en 

andere toffe activiteiten. Er leeft een uitgesproken vraag om het aanwezige groen, de open ruimte en 

de bossen te beschermen en uit te breiden. Men vraagt naar het verhogen van de leefbaarheid door 

beter openbaar vervoer, aandacht voor verkeersveiligheid en men streeft naar meer samenhorigheid. 

Men wil wonen in een dorp waarin de horeca en de lokale middenstand voldoende ruimte krijgen, 

maar waar ook voldoende infrastructuur en mogelijkheden zijn voor binnen- en buitensporten. Heel 

specifiek is er, bij verschillende groepen, vraag naar speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplaats 

voor jongeren. Vooral de kinderen van de school en de scouts zouden  het fijn vinden om een zwembad 

en een skatepark in de gemeente te krijgen. 
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Ideeën voor de toekomst van het kerkgebouw 
 

Na het denkproces aan de hand van de voorbereidende vragen over de positieve aspecten van 

Dikkelvenne en de noden/behoeften bij verschillende groepen binnen de gemeenschap, kon er vanuit 

dit gemeenschappelijk gedeelde beeld over een mogelijke toekomst van het kerkgebouw nagedacht 

worden.  

Opdat de ideeën voor de toekomst van het kerkgebouw zo vrij als mogelijk zouden stromen en komen 

bovendrijven, werd er geen rekening gehouden met mogelijke beperkingen of belemmeringen in het 

denken. Iedere deelnemer werd duidelijk gemaakt dat ze zo vrij en zo creatief als ze zelf wilden 

mochten brainstormen en ideeën opwerpen. Uiteraard werd hierbij in sommige gevallen wel al 

spontaan rekening gehouden met eerder geformuleerde noden of behoeften in Dikkelvenne.  

 

Bij de brainstormsessies in de kerk noteerden de deelnemers eerst individueel één of meer van hun 

toekomstideeën en deze werden vervolgens in een kleine groep besproken en aangevuld. Op die 

manier ontstond er binnen de groep telkens een dialoog met een uitwisseling van ideeën en 

voorwaarden of bemerkingen die het originele idee verfijnden en/of versterkten.  

Na de brainstormfase in kleine groepen werd – voor het afsluiten van de avond of voormiddag – aan 

alle deelnemers een overzicht gegeven van de ideeën en aanvullingen uit de kleine groepjes. 

 

In de Fwituur en de voetbalkantine werden de individuele bezoekers gevraagd om één of meerdere 

ideeën mee te geven aan de interviewer. Dit gebeurde opnieuw nadat de deelnemers één of meerdere 

positieve kenmerken en noden hadden geformuleerd. Idem dito bij FOS De Vleermuis. 

 

Alle geformuleerde ideeën en behoeften werden door het projectteam gebundeld en geordend 

volgens type. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke en hoe vaak deze ideeën werden 

genoemd. Je krijgt dus een rangschikking volgens het aantal keren dat één specifiek idee vernoemd 

werd.

 

Geformuleerd idee Aantal 
keer 

ontmoetingsruimte 30 

concerten 26 

polyvalente zaal met verhuur aan/gebruik door verenigingen 28 

feestzaal 24 

tentoonstellingen 22 

culturele ruimte 18 

ruimte voor cursussen, workshops, lezingen 20 

horeca 15 

evenementen voor lokale gemeenschap 13 

hotel, B&B, jeugdherberg, slaapplek voor groepen 12 

markt voor hoeveproducten, streekproducten, bio, korte keten 18 

polyvalente ruimte 12 

theatervoorstellingen 11 

toeristisch infopunt voor fietsers en wandelaars 11 
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themamarkten 10 

binnenspeeltuin 10 

jeugdhuis, ontmoetingsruimte voor jongeren 9 

activiteiten voor kinderen 8 

zwembad 8 

optredens allerlei 7 

stilteruimte 7 

yoga, mindfulness, meditatie 7 

activiteiten en ontmoetingsruimte voor senioren 6 

ruimte voor ceremonies 6 

dansschool 6 

repetitieruimte 6 

sporthal 6 

ruimte voor jeugdbeweging 5 

muziekschool 5 

kerkplein wordt park, groener 5 

extra ruimte voor de school 9 

activiteiten voor kansarmen 4 

afhaalpunt voor voeding 4 

dienstverlening vanuit gemeente en OCMW 4 

escape room, klimmuur, skatepark, … 4 

studeerruimte tijdens examens 4 

pop-upinitiatieven 4 

werkplek en vergaderruimte (co-working) 4 

begraafplaats, urnen 3 

bibliotheek 3 

discotheek, danscafé 3 

foodhall 3 

noodopvang 3 

speeltuin naast de kerk 3 

winkelgalerij 3 

academie 2 

verkoopzaal voor kunst en antiek 2 

commerciële activiteiten (Breydelham, Christianabronnen, …) 2 

cinema 2 

rust- en verzorgingstehuis 2 

schaatsbaan 2 
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Visuele voorstelling van deze toekomstideeën. Hoe groter een blok, hoe vaker het idee werd genoemd. 
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Verdiepend en kwalificerend aan de slag met de resultaten 
 

Richtinggevende criteria voor de toekomst van de kerk 
 

Tijdens de brainstormsessies in de kerk ontstonden er door de dialoog in kleine groepjes niet alleen 

ideeën over de mogelijke invulling of het gebruik van het kerkgebouw, maar er ontvouwden zich ook 

gesprekken over de randvoorwaarden  waaraan deze zouden moeten  voldoen. Ook bij de bevragingen 

in de Fwituur, de voetbalkantine en de scouts werden wenselijkheden en opvattingen vernoemd. Soms 

clusterde men een aantal ideeën al snel en evident tot een complexer toekomstbeeld. Vertrekkende 

van deze nadrukkelijk genoemde voorwaarden, opinies en uitgangspunten onderzochten we met de 

kerngroep welke uitspraken volgens hen algemeen richtinggevend moesten zijn voor de toekomst van 

het kerkgebouw. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op 18 maart 2019. 
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Van ideeën naar concepten in functie van een kwalitatieve 
beoordeling 

 

Alle toekomstideeën van de brainstormsessies en bevragingen werden verzameld en door de 

projectpartners bijeengevoegd tot een 60-tal groepen van verwante ideeën (zie onderstaande tabel). 

Dit werd voorbereid om de inwoners van Dikkelvenne de stap te laten zetten naar de constructie van 

een aantal gedeelde concepten of denkbeelden voor de toekomstige bestemming van het 

kerkgebouw.   

 

Toekomstideeën 

Academie/muziekschool/ateliers voor tekenen, muziek, expressie, theater, dans, zang, … 

Accommodatie voor overnachting: hotel, B&B, jeugdherberg, slaapplek voor groepen, … 

Actieve vrijetijdsbesteding voor de jeugd: escape room, klimmuur, café, paintball, 

lasershooting, skatepark, graffiti, trampoline, bowling, snooker, springkasteel, … 

Begraafplaats/urnen  

Bibliotheek, leescafé met boeken, leeshoek 

Casino 

Cinema 

Cultuurhuis met een sociaal en milieuvriendelijk karakter.  Dus podiumkunsten, 

workshops, plaatselijke kunstenaars, … maar ook boekenruil, leescafé, breimarkt, 

biogroentenmarkt, planten en bloemen, … 

Danscafé voor alle leeftijden 

Dansschool voor dans en/of balletlessen 

Dierenasiel/dierentuin/dierenwinkel 

Diverse markten: themamarkten, kerstmarkt, paasmarkt, rommelmarkt, ambachtenmarkt 

(cf. Roborst), … 

Een afhaalpunt voor voeding, zoals bijvoorbeeld groentepakketten 

Een burgercafé met automaten voor drank en eten 

Een extra ruimte voor de school (sport, evenementen, toonmomenten) 

Een feestzaal of ruimte voor feesten en ceremonies: familiefeesten, babyborrels, 

communie, doop, trouw, … 

Een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud met verschillende ruimtes waar het ‘volk’ 

zijn ding doet: moestuinen, café, markt, podiumkunsten, fietsverhuur, studeerruimte, 

quiz, spelletjesavond, ontbijten, … 

Een infrastructuur voor cursussen, workshops, sociaal-culturele activiteiten, lezingen, 

voordrachten, infoavonden, ... 

Een kindervakantiepark 

Een locatie voor sociale tewerkstelling, bijvoorbeeld een toeristisch punten[sic] voor 

kansarmen, een soort B&B, een restaurantje 

Een ontmoetingsplaats voor senioren: verenigingswerk, danszaal, ... 

Een overdekte markt 

Een plaats voor theatervoorstellingen en concerten 
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Een ruimte voor lokale, kleinschalige projecten en pop-upinitiatieven (bioscoop, bar, 

binnenspeeltuin, …) 

Een shoppingcentrum of winkelgalerij 

Een skatepark (binnen- en/of buiten) 

Een standplaats voor Natuurpunt 

Een studiezaal voor de jeugd tijdens de examens 

Een trefpunt voor sociale activiteiten van kansengroepen (kansarmen, mensen met een 

beperking, …) 

Er komt een ontmoetingspark of een bos 

Het kerkplein wordt een park met veel groen, struiken, vlinder- en bijenplanten.  Er is 

ruimte voor een dorpstuin met moestuinbakken 

Het kerkplein wordt een plek met een speelplein of -park met vijver en bankjes, eventueel 

met een fontein en met een picknick- en barbecueplek 

Het kerkplein wordt een speelbos  

Het orgel opwaarderen en muziekactiviteiten en concerten mogelijk maken 

Horeca- of foodhall met diverse uitbaters: drank- en/of eetgelegenheid, café, koffiebar, 

tearoom, frituur, Starbucks, wijndegustatie, … al dan niet in combinatie met markt 

Kinderopvang en/of vrijetijdsactiviteiten voor kinderen (educatief, ontspannend, …) 

Lokale commerciële invulling, bijvoorbeeld brouwerij (Asper, Valeirken), 

Christianabronnen, Breydelham  

Museum of tentoonstellingsruimte bijvoorbeeld voor oldtimers, erfgoed of … 

Nachtwinkel 

Noodopvang, bijvoorbeeld vluchtelingen, daklozen, … 

Ontmoetingsplaats of jeugdhuis voor jongeren waar zij kunnen chillen met hangmatten, 

zitzakken, muziek, goedkope drankjes, ... 

Optredens allerlei: podiumkunsten, theater, comedy, cabaretiers, … 

Overdekte biowinkel of -markt voor de verkoop van voeding (hoeveproducten, 

boerenmarkt, korte keten, streekproducten) en fairtrade producten.  Daarnaast ook 

ruilplek voor kledij, groenten, fruit, boeken, … 

Plek voor innerlijke rust met stilteruimte; een moderne ‘kerkdienst’ waarbij mensen 

bijvoorbeeld verhalen vertellen; mogelijkheid voor meditatie, yoga, mindfulness, … 

Polyvalente ruimte geschikt voor verhuur aan verenigingen en particulieren 

Polyvalente ruimte, gratis te gebruiken door de jeugd en de jeugdvereniging(en) 

Radiostation voor live uitzendingen van Gagavere 

Repetitieruimte voor fanfare, popgroepjes, toneelgroep, ... 

Ruimte voor vzw’s, verenigingen en gemeenten om gemeenschapsvormende 

evenementen te organiseren 

Rust- en verzorgingstehuis 

Schaatsbaan 

Skipiste 

Sociaal huis: dienstverlening, zorgpunt, Kind&Gezin, …  

Speelplek / binnenspeeltuin 

Sportinfrastructuur voor diverse sportactiviteiten, zumba, aërobics, … 
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Toeristisch (info)punt met fietsverhuur, info routes, wandelaars en fietsers kunnen er 

terecht 

Verkoopzaal voor antieke, kunst en/of artistiek werk van lokale kunstenaars 

Voedselbank 

Werkplek: co-working op bepaalde dagen, vergaderruimte 

Zwembad 

 

 

Om  te evolueren van de nog enigszins associatief gegroepeerde ideeën naar een samenhangend 

concept voor de toekomst, was het nodig dat er ook een kwalitatieve waarde werd toegekend aan de 

ideeën uit de brainstorm. Tijdens een open ‘weegsessie’ op 25 april 2019 die voor iedereen 

toegankelijk was, werden de 60 ideeënclusters in kleine werkgroepjes met behulp van de Q-

sortmethoede afgetoetst en gesorteerd op wenselijkheid en de mate waarop ze tegemoet komen aan 

de lokale behoeften en wensen voor Dikkelvenne.  

 

Interessant aan de Q-sortmethode is dat niet alleen de vaak genoemde, maar ook de misschien minder 

talrijke maar wel creatieve en originele ideeën in beeld komen. Door met deze methode te werken 

zorg je er bovendien voor dat over het ‘waarom’ gepraat wordt. Je krijgt zicht op de verschillende 

meningen die er leven en op de denkpatronen die de deelnemers hanteren. Je krijgt hier dus een 

eerder kwalitatieve weging.   
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Kwalitatieve weging op basis van de Q-sortmethode 

Toekomstconcept Rangorde in 

de ‘weging’ 

Cultuurruimte 12 

Polyvalente ruimte met gebruik door verenigingen, gemeente, …  12 

Themamarkten 11 

Ruimte voor cursussen, workshops, lezingen, … 11 

Plek voor innerlijke rust, stilteruimte, yoga, mindfulness, … 11 

Optredens allerlei 9 

Polyvalente ruimte geschikt voor verhuur aan verenigingen en particulieren 9 

Academie/muziekschool/ateliers voor tekenen, muziek, expressie, theater, dans, zang, … 8 

Gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud met verschillende ruimtes waar het ‘volk’ zijn 

ding doet: moestuinen, café, markt, podiumkunsten, fietsverhuur, studeerruimte, quiz, 

spelletjesavond, ontbijten, … 

8 

Ruimte voor lokale, kleinschalige projecten en pop-upinitiatieven  

(bioscoop, bar, binnenspeeltuin, …) 

7 

Feestzaal of ruimte voor feesten en ceremonies, bijvoorbeeld familiefeesten, babyborrels, 

communie, doop, trouw, … 

6 

Theatervoorstellingen en concerten 6 

Overdekte biowinkel of markt voor voeding (hoeveproducten, boerenmarkt, korte keten, 

streekproducten) en fairtrade producten, met ook ruilplek voor kledij, groenten, fruit, 

boeken, … 

6 

Polyvalente ruimte, gratis te gebruiken door de jeugd en de jeugdvereniging(en) 6 

Repetitieruimte voor fanfare, popgroepjes, toneelgroep, … 5 

Dansschool: dans en/of balletlessen 4 

Studiezaal tijdens de examens 4 

Jeugdhuis, ontmoetingsruimte voor jongeren 4 

Radiostation voor live uitzendingen van Gagavere 4 

Ontmoetingsplaats voor senioren: verenigingswerk, danszaal, ...  3 

Kerkplein wordt een park met veel groen, struiken, vlinder- en bijenplanten, met ruimte 

voor een dorpstuin met moestuinbakken 

3 

Orgel opwaarderen en muziekactiviteiten en concerten mogelijk maken 3 

Werkplek: co-working op bepaalde dagen, vergaderruimte 3 

Extra ruimte voor de school (sport, evenementen, toonmomenten) 2 

Trefpunt voor sociale activiteiten van kwetsbare mensen  2 

Kinderopvang en/of vrijetijdsactiviteiten voor kinderen (educatief, ontspannend,…) 2 

Cinema 1 

Overdekte markt 1 

Kerkplein krijgt een speelplein of -park met vijver en bankjes, eventueel met een fontein en 

met een picknick- en barbecueplek 

1 

Sportinfrastructuur voor diverse sportactiviteiten, zumba, aërobics, … 1 
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Visuele voorstelling van de toekomstconcepten na een kwalitatieve ‘weging’. Hoe groter het blok, hoe 

hoger de score voor deze ideeëncluster was. 
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Van de achterliggende redeneringen die bij deze manier van valideren verwoord werden, geven we 

enkele grote lijnen weer: 

 

• Polyvalent/ multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw. Geen eenzijdige invulling of een functie 

die het ruimtegebruik voor andere functies bemoeilijkt. Dus ook geen permanente invulling. 

• Een cultuurhuis met een sociaal en milieuvriendelijk karakter. Dus podiumkunsten, workshops, 

plaatselijke kunstenaars, … maar ook boekenruil, leescafé, breimarkt, biogroentenmarkt, planten 

en bloemen kunnen in dit concept. 

• Een ontmoetingsplek, maar niet slechts voor één specifieke doelgroep. 

• Mogelijkheden tot verhuur voor vzw’s, verenigingen om gemeenschapsvormende activiteiten te 

organiseren.  

• Diverse, tijdelijke markten: zoals bijvoorbeeld themamarkten, kerstmarkt, paasmarkt, 

rommelmarkt, ambachtenmarkt, … met een lokaal karakter. 

• Infrastructuur die gebruikt kan worden voor cursussen, workshops, sociaal-culturele activiteiten, 

lezingen, voordrachten, infoavonden, ... Verschillende thema’s en onderwerpen, met vooral 

voorkeur voor creativiteit/kunst (muziek, ateliers) en verstilling. 

• Plek voor innerlijke rust met stilteruimte; een moderne ‘kerkdienst’ waarbij mensen bijvoorbeeld 

verhalen vertellen; mogelijkheid voor meditatie, yoga, mindfulness, … 

• Optredens allerlei (podiumkunsten, theater, comedy, cabaretiers, …). 

• Een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud met verschillende ruimtes waar het ‘volk’ zijn ding 

doet: moestuinen, café, markt, podiumkunsten, fietsverhuur, studeerruimte, quiz, 

spelletjesavond, ontbijten, … 

• Aandacht voor de jongeren, maar geen activiteiten die te veel beslag leggen op de ruimte (zoals 

bv. skaten, kinderopvang, …). 

• Mogelijkheden om het kerkplein te betrekken bij de herbestemming van de kerk. Nog veel 

discussie over de invulling en ook technisch voorbehoud: de gemeente heeft erfpacht over het 

plein. 

 

De combinatie van deze kwalitatieve beoordeling en de eerder genoemde richtinggevende criteria 

helpt om prioriteiten te stellen voor de toekomstconcepten waarmee effectief voortgewerkt zal 

worden.  

 

Het is interessant om mee te geven dat er bij deze ‘weging’ ook negatieve scores werden toegekend:  

dat zijn de toekomstconcepten waarvan – in consensus – werd gezegd dat ze niet wenselijk zijn in (het 

kerkgebouw van) Dikkelvenne. 
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Uitwerking van een gedeelde visie voor de kerk van 
Dikkelvenne 
 

Op basis van de kwalitatieve beoordeling van de brainstormideeën en ideeënclusters en de 

‘richtinggevende criteria’ voor het toekomstige gebruik van het kerkgebouw, werd er een gedeelde 

toekomstvisie uitgewerkt. Deze tekst werd opgesplitst in een korte algemene missie gevolgd door een 

meer uitgewerkte en van voorbeelden voorziene visietekst. 
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Visuele uitwerking op basis van de visie en de missie 
 

Tegelijk werd ook op basis van de lokale vraag door de kerngroep afgesproken om deze visietekst de 

basis van een (aantal) visualisatie(s) te laten vormen. Lokale experten in de kerngroep (architect en 

interieurarchitect) verklaarden zich enthousiast om een mogelijke visualisatie uit te werken. Ook de 

studenten van het KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten – Gent) die tijdens het semester 

in de eerste helft van 2019 een herbestemmingsconcept uitwerkten, werden gecontacteerd (Zie 

bijlage). Een aantal van deze studenten waren aanwezig op het startmoment en/of brainstormsessie. 

Hun semesterindeling liet echter niet toe om het hele traject van Kerk in het midden te volgen en de 

daarin geformuleerde ideeën en behoeften mee te nemen in hun ontwerpen. Desalniettemin bleek uit 

het eindresultaat van hun taak (de lokale interieurarchitecte uit de kerngroep vormde deel van de jury) 

dat deze ontwerpen (hoewel niet altijd op schaal van Dikkelvenne of beantwoordend aan de lokale 

noden) wel zeker een potentiele waarde hebben of inspiratie kunnen bieden aan de lokale 

gemeenschap.  

Om ook de vraag en het enthousiasme van de kerngroep om zelf de handen uit de mouwen te steken 

te beantwoorden, werd een jong en opstartend collectief (Borduur) aangezocht om samen met de 

kerngroep aan beeldcollages en maquettes te werken. 

 

Concept Borduur  
 

In het kader van het Plattelandplusproject Kerk in het midden voor de Sint-Petruskerk in Dikkelvenne 

(Gavere) stelde Borduur  voor om de visualisaties voor het toonmoment op 31 augustus 2019 in twee 

delen op te splitsen. Enerzijds zijn er de beeldcollages die het programma in een aantal thema’s op een 

prikkelende/uitdagende manier verbeelden. Anderzijds is er een moduleerbare maquette die de 

inwoners toelaat zoveel mogelijk variaties in de praktijk uit te testen.  

 

De beeldcollages zijn opgebouwd rond een aantal tegenstellingen, zoals luid/stil, publiek/privaat, 

lokaal/bovenlokaal en jong/oud. Deze thema’s stellen ons in staat dromerige/idealistische beelden te 

creëren die de ruimtelijke vertaling zijn van alle ideeën en suggesties die in het participatietraject naar 

voor zijn gekomen. De voorstellen die in de visietekst en de Qsort-excellijst (zie pagina 32) zijn 

opgenomen kunnen hierin zodanig verbeeld worden dat de bewoners een eerste idee krijgen van hun 

impact op de kerkruimte. Deze collages spreken hopelijk tot de verbeelding van de bezoekers van het 

toonmoment zodat ze hun suggesties en bemerkingen achterlaten. 

De beeldcollages worden aangevuld met een maquette op schaal van het kerkgebouw en de directe 

omgeving. De bedoeling is dat de maquette toelaat meerdere variaties qua ruimtelijk ontwerp te 

visualiseren. Zo is de maquette deels  demonteerbaar en kunnen er elementen uit verwijderd worden 

en in de plaats verschillende/andere versies van een gevel of wand worden gepresenteerd. De 

verschillende gevels, wanden, interieurelementen, enz. zijn overzichtelijk gepresenteerd bij de 

maquette en zo ontstaat er een volledig gamma waarin al deze verschillende elementen direct zijn te 

herkennen. Door variaties aan te reiken wordt er duidelijk gemaakt dat een gevel of wand 

opengewerkt, verplaatst of behouden kan worden. Deze elementen kunnen door het publiek in 

verschillende combinaties in elkaar gezet worden en zo leiden tot een nieuwe visualisatie die beter 

aangepast is aan hun wensen. Inspiratie voor verschillende functies en gebruiken zijn te vinden op de 
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beeldcollages. Door het creëren van zowel collagebeelden als de moduleerbare maquette wordt de 

bewoners van Dikkelvenne een zo toegankelijk mogelijk instrument aangeboden waarbij ze op een 

eenvoudige manier in staat zijn hun diverse wensen en dromen te visualiseren. De maquette laat ook 

toe om scenario's te faseren in de tijd of af te stemmen op beschikbare budgetten. 

Voorstelling van het collectief Borduur op het Eindmoment in Dikkelvenne op 31 augustus 2019.  
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Aantal overzichtsfoto’s van de moduleerbare maquette en de beeldcollages door Borduur. 
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Concept Luc Jacobs 
 

Het mogelijke toekomstconcept van lokale architect Luc Jacobs bestaat eruit om de kerkruimte als 

polyvalente ruimte te gebruiken. Om dit te kunnen realiseren zijn in de eerste plaats een aantal 

infrastructurele maatregelen nodig. Sanitair, bergruimte, technische ruimte en keuken worden 

voorzien aan weerzijden van het koor op de locaties waar op dit moment enerzijds de sacristie, de 

verwarmingsinstallatie en een bergruimte met toilet aanwezig is. Een uitbreiding van deze bestaande 

volumes behoort tot het mogelijke voorstel. 

 

In de huidige kerkruimte (polyvalente ruimte) zou in de zijbeuken ook een mezzanine kunnen 

ingebracht worden om de beschikbare vloeroppervlakte te verhogen. Dit biedt ook potentieel om 

akoestische ingrepen op deze nieuwe constructie uit te voeren in functie van het geheel van de ruimte. 

De relatie met het kerkplein is belangrijk en kan versterkt worden door in de zijgevel nieuwe 

doorgangen te realiseren die het plein en de kerkruimte verbinden. Een luifel aan deze zijde creëert 

vervolgens een beschermde buitenruimte die het potentieel van plein en gebouw versterkt en een 

interessante overgang tussen beide maakt.  
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Voorstelling van Luc Jacobs op het eindmoment in Dikkelvenne op 31 augustus 2019.   
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Het mogelijke toekomstconcept voor het kerkgebouw in Dikkelvenne door architect Luc Jacobs. 
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Terugkoppeling over het traject en de resultaten 

 

Naar het brede publiek tijdens de Dikkelvense Feesten op 31 
augustus 2019 
 

Het eindmoment in de Sint-Petruskerk tijdens de jaarlijkse Dikkelvense Feesten op 31 augustus 2019 

werd niet alleen gebruikt om de voltallig verzamelde lokale gemeenschap in te lichten over het verloop 

en de tussentijdse resultaten van het participatietraject Kerk in het midden – Dikkelvenne. De 

deelnemers aan de kerngroep namen als ambassadeurs ook het voortouw in het toelichten van het 

traject en de visualisaties aan hun mede-Dikkelvennaren en buren. Op die manier kregen zij de kans 

om zelf in gesprek en in dialoog te gaan en rechtstreeks te horen wat de reacties waren van hun mede-

inwoners. 

 
Ambassadeurs op 31 augustus 2019. Foto Chantal Buysse. 

Naast deze toelichtingen en gesprekken werd de bezoekers ook de kans geboden om feedback te 

geven. Deze feedback behelsde niet zozeer het opperen van nieuwe ideeën voor het toekomstig 

gebruik van het kerkgebouw, maar wel een aftoetsen van enerzijds de opgestelde visietekst en 

anderzijds een verkenning van hoe een dergelijke toekomst er kan uitzien aan de hand van de 

verschillende aanwezige visualisaties. 
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De feedback werd verzameld op kaartjes die eens ingevuld, bevestigd werden aan de tijdelijke gesjorde 

constructie van de FOS/Scouts die centraal in het kerkschip stond.  
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De feedback organiseerden we zo dat deze werd uitgesplitst in een aantal categorieën. Enerzijds 

werden er concrete ideeën of criteria uit het hele traject aangehaald als wenselijk of geschikte 

invullingen.  

Anderzijds  werd er verwezen naar één van de weergegeven visuele uitwerkingen door Borduur, door 

Luc Jacobs of ook door één van de studenten interieurarchitectuur. In dat laatste geval gaat het soms 

over het totaalconcept van die visualisatie, maar soms ook over deelaspecten die haalbaar en 

realistisch voor Dikkelvenne worden geacht.  

 

Welk idee vind jij top?   

Praatcafé 

Vroegmarkt 

Toneelvoorstellingen 

Markthal, wekelijkse markt met streekproducten 

Multidisciplinair atelier voor de kunstenaars van het collectief 

Culturele evenementen (is heel divers) = ontmoetingsplek 

Academies (dans, muziek, toneel, schilder, …) 

Mini Dikkelvenne in kleine huizen 

Mezzanines als verdiepen + middenplein + podium (= theater zoals in de tijd van Shakespeare) 

Fietstocht-happening organiseren in de kerk (aankomst/vertrek/depannage) 

Ik pleit voor nevenbestemming. Dit mag een polyvalente ruimte worden, maar ik wil in deze ooit 

gewijde ruimte ook ten grave gedragen worden 

Muziek/dansschool 

Jeugdherberg 

Tekenles/academie/muziekschool 

Concerten/theater/cinema 

Buiten en binnen vertrekken 

Circuskerk! (smiley) 

Dansschool, muziekschool 

Ruimte voor meditatie, hypnose, … 

Geen zaal exclusief voor dans, muziekles, academie, … Wel een polyvalente zaal (ruim, mooi en 

modern). Een zaal dat een referentie in de omgeving [sic]. Combinatie van: gezellig, community café 

waar ook workshops en leuke dingen georganiseerd worden … & pop-up cinema, concerten, theater 

Cultuurcentrum, polyvalente zaal voor diverse verenigingen, evenementen. Pop-up cinema is een top 

idee 

Ontmoeting!!! Parkeerplaatsen. Haalbaarheid (financieel, onderhoud, ...) 

Kerk weg! En groen ontmoetingsplein voor iedereen   

Een schaatsbaan a.u.b. 

Feestzaal 

Akoestisch isoleren x 100 mogelijkheden 

Concerten - is in Bottelare ook al geweest en was super 

Polyvalente ruimte voor allerlei doeleinden (meditatie, feestjes, theater, concerten, sportruimte, …) 



 

 

48 

Als concertzaal 

Voor het verenigingsleven (ontmoetingsruimte) 

Stille ruimte 

Herbestemming als meditatieruimte, yoga, ...  

Zondag open om 10 uur 

Een schaatsbaan alstublieft 

Mooi allemaal, maar tekort aan parkeerplaats 

Hotel + restaurant 

Cultureel centrum met toneelvoorstellingen, dans, plaats voor jeugd 

Workshops in geven of sjiek restaurant 

Een museum 

Multifunctioneel voor elke generatie. Ook feesten 

Voetbalveld. Alleen voor mij 

Boerenmarkt met streekproducten maandelijks of rommelmarkt 

Feestzaal families 

Een gezellige ontmoetingsplaats voor culturele evenementen, cursussen geven bijvoorbeeld 

schilderen, muziekschool, … 

Concertzaal.  culturele invulling   

Cinema 

Zwempark maken 

Inrichten Argentijnse tangosalons in de kerk 

Leuk maar nog een zwembad a.u.b. 

Toneelschool inrichten. Canon (?) voor Vlaanderen. Academie inrichten  

Het fantastische [sic] 

Zwembad a.u.b. 

Repetitieruimte voor muziek en dans 

Hostel/winkel 

Vergaderruimte 

Eventueel feesten, fuiven voor jongeren, kookworkshops 

Voor de lokale gemeenschap is zeer goed 

 

 

Feedback verwijzend naar één van de visuele uitwerkingen … 

De ontwerpen van de interieurstudenten zijn TOP! (Arno, Willemijn, Chelsey). Prachtig, geïnspireerde 

ideeën! Deze alle 3 combineren zou MAX zijn, maar uiteraard onhaalbaar. Groen in de kerk. 

Christianabron in de Kerk. Tentoonstellingsruimten, … Multifunctionele ruimtes.  Optreden, podia, 

tribune. Project van Willemijn Geirnaert draagt mijn voorkeur weg. Proficiat 

Chelsey Watthy 

Ontwerp Willemijn Geirnaert heel goed uitgewerkt. Verder onderzoeken naar materialen, mobiliteit. 

Kostprijs!!! ZEKER VERDER UITWERKEN 

Project Watthy Chelsey 

Voorstel van Willemijn Geirnaert 

Project Watthy Chelsey 
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Idee van Chelsey Watthy is zeker te weerhouden zowel naar budget en praktisch nut - prachtige 

tentoonstellingsruimte wat hier zeker ontbreekt in Dikkelvenne - en bij uitbreiding Gavere 

Het ontwerp van de Heer Luc Jacobs is zeer interessant ("de financiering"). Vooral de inrichting van 

de mezzanines is een vermenigvuldiging van de ruimte (polyvalente). De bestemming voor concerten 

(klassieke ook!) en gemeenschapsbijeenkomsten vind ik een zeer gepast doel. Het openwerken van 

het dak vind ik overbodige kosten. Een veranda naar het plein via een kleine doorgang moet kunnen.  

De voorstelling van mr. Jacobs is wel iets mooi 

Project Luc Jacobs: Bravo! Aanvulling: op 3 meter hoogte zijdelingse smalle hangtribune, voor 

tentoonstellingen, publiek bij optredens, zitpatio, … 

 

Om de feedback niet al te vrijblijvend te houden, polsten we ook nog naar de mate waarin de 

bezoekers zelf bepaalde activiteiten in het kerkgebouw willen of kunnen organiseren. Hoewel deze 

vraag in mindere mate werd beantwoord tegenover de eerste vraag (circa 70 reacties), werden toch 

nog een 20-tal te organiseren activiteiten opgelijst. 

 

Wil je zelf iets organiseren in de kerk? 

Hou deze ruimte voor gans de gemeenschap. Een ruimte voor concerten, theater, dans. Een ruimte 

voor verenigingen met cafetaria voor allerlei organisaties, door hen uit te baten 

Ruimte voor filmvoorstellingen 

Bibliotheek 

Leescafé 

Studieruimte 

Voor evenementen, samenkomsten 

Tussenverdieping (ter hoogte van het altaargedeelte). Als ruimtes voor beeldende en muzische kunst 

(DKO) 

Ook het idee eventueel uitwerken van Hostel-bestemming 

Plaats voor rustig babbelen, zitruimte met een drankje + plaats voor tentoonstelling en toneel en 

muziek (creatieve activiteiten) 

Maandelijkse boekenmarkt & maandelijks kledij/boek/ruil/markt 

Museum + restaurant + plaats om uniek te logeren 

Ontmoetingscentrum. Ontwerpen van de studenten zijn mooie voorbeelden 

Restaurant met speelruimte 

Ja, dansles of vergadering wijkfeest 

Het fantastische collectief Lucindar Ra zoekt een werkplek. Collectief staat onder andere bekend voor 

hun engagement en link met hun omgeving en Brigitte Mys woont hier   

Concert (piano, viool) 

Er kan alleen iets georganiseerd worden als er parkeerplaats voorzien is en mag gebruikt worden 
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Naar de kerngroep met het oog op realisatie 
 

Na het eind- en feedbackmoment van 31 augustus waar een groot aantal bezoekers (meer dan 400)  

langskwam in het kerkgebouw van Dikkelvenne, evalueerden de projectpromotoren samen met de 

kerngroep de gehoorde reacties, de feedbackkaartjes, de eigen ‘bouwsels’ van de bezoekers aan de 

moduleerbare maquette, enz.  

Hieruit bleek dat het potentieel van de moduleerbare maquette nog onderbelicht was gebleven. Om 

hieraan te verhelpen werd er op 5 november 2019 een extra werksessie rond deze maquette opgezet.  

 

Er werd aan de kerngroepleden gevraagd om zich in te leven in een bepaald gebruikersperspectief 

(bril) en om daarnaast de aandacht te richten op een bepaalde randvoorwaarde (technisch, facilitair, 

financieel, …). Ze kregen de opdracht om na te gaan hoe ze het gebouw vanuit die perspectieven 

vandaag en vervolgens binnen 10 jaar ervaren.  Wat is er dan in hun ideale beleving veranderd?    

Uiteraard met de gezamenlijk geformuleerde visie in het achterhoofd. Deze visie verwijst vooral naar 

gemeenschapsactiviteiten zowel sociaal als cultureel, naar ruimte bieden aan verenigingen, inwoners 

en lokale initiatieven die ook nog kunnen groeien, een duurzaam/ecologisch gebruik, goed ingebed in 

de omgeving en dorp en respect voor de vroegere/huidige betekenis van het gebouw.  

 

Vervolgens presenteerde Borduur, aan de hand van de maquette een eigen invulling  voor de 

transformatie van het kerkgebouw op basis van de visietekst en de concrete ideeën. Dit concept werd 

ook vertaald naar mogelijke realisaties op korte, middellange en lange termijn en desgevallend 

toenemende financiële consequenties. Dit concept werd opnieuw onderzocht en bekeken vanuit de 

diverse gebruikersperspectieven en randvoorwaarden. In een dialoog met de ontwerpers en de andere 

deelnemers werd hierover verder doorgedacht. 

 

Als concreet eindpunt van deze werksessie werd er op basis van de MoSCoW-methode dieper 

nagedacht over de mogelijke ruimtelijke en (infra)structurele ingrepen op het kerkgebouw in de 

toekomst nodig kunnen zijn en welke prioriteiten daarin moeten gesteld worden. Het was geenszins 

de bedoeling om hierdoor minder ambitieus te zijn, maar wel om na te denken over wat belangrijk of 

cruciaal is en wat minder belangrijk.  

 

Op basis van vier vragen werd deze methode uitgewerkt, in de tabel hierna worden de resultaten 

weergegeven: 

 

- Welke ingrepen en voorzieningen zijn noodzakelijk (zonder deze kan de visie niet waargemaakt 

worden)? = MUST HAVE 

- Welke ingrepen en voorzieningen zijn zeer gewenst (geen absolute vereiste, visie kan wel 

waargemaakt worden maar zouden toch meerwaarde zijn)? = SHOULD HAVE 

- Als we tijd, geld en middelen over hebben zou het leuk zijn om deze ingrepen te realiseren maar hoeft 

niet echt voor visie? = COULD HAVE 

- Welke voorzieningen/ ingrepen gaan we geen energie in steken? = WON’T HAVE  
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Welke ingrepen en 

voorzieningen zijn 

noodzakelijk?  Als we 

dit niet hebben, 

kunnen we de visie niet 

waarmaken. (MUST 

HAVE) 

Welke ingrepen en 

voorzieningen zijn zeer 

gewenst? Ze zijn geen 

vereiste, maar vormen 

een grote meerwaarde 

(SHOULD HAVE) 

Als we tijd, geld en 

middelen over hebben, 

zou het leuk zijn om 

deze voorzieningen en 

ingrepen te realiseren.  

Maar maakt ook niet 

veel verschil als het 

niet lukt (COULD 

HAVE) 

Voorzieningen en 

ingrepen waar we 

beter geen energie 

in steken 

(alternatieven 

beschikbaar, 

kosten/baten niet 

interessant, …) 

(WON’T HAVE) 

Sanitair (6)  Stille ruimte Compartimentering | 

glazen boxen (noot: is 

eigenlijk zeer gewenst, 

maar kan in een latere 

fase) 

Kleedruimte 

Bar (3) | horeca | 

kitchenette  (noot: in 

functie van gebruikers 

van het gebouw) 

Koorgedeelte 

afsluiten/afzonderen (3) 

Structurele link naar 

het plein | volledig 

openwerken naar 

buiten (noot: is 

eigenlijk zeer gewenst, 

maar kan in een latere 

fase) 

Parkeerruimte 

(extra)  (noot: valt 

buiten dit project; 

bij voorkeur geen 

constante parking 

maken, behoud van 

plein) 

Meer toegangen | 

bijkomende 

in/uitgangen kerkplein 

Mezzanine 

(tussenverdiep) (4) 

(noot: vergroot de 

bruikbare oppervlakte) 

Constructie buiten op 

het plein 

Geen luxe 

uitvoeringen 

Muren openen | open 

|open structuur één 

zijde |minstens één 

venster open werken | 

Ramen openwerken tot 

op gelijkvloers 

Parkeerruimte (noot: 

gelinkt aan exploitatie) 

Mezzanine  

Minimale ruimte voor 

alle activiteiten | 

verschillende kleine 

ruimtes 

|compartimentering 

mogelijk maken (noot: 

maakt project rendabel 

+ beheer nodig) 

Bar (noot: kan in het 

begin een mobiele bar 

zijn) 

Parkeerplaatsen  

 Kleedkamer Doksaal: lounge ruimte  

MoSCoW – prioriteiten voor ruimtelijke ingrepen en voorzieningen 
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Wat zijn de volgende stappen?   
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Hierboven werden in Vraag&Antwoord-vorm een aantal van de mogelijke vragen of verwachtingen 

beantwoord tijdens het eindmoment op 31 augustus 2019. In combinatie met de gebruikte termen en 

definities uit de Richtlijnen van de Vlaams bisschoppen en de vaststaande procedures om een 

kerkgebouw te herbestemmen geven deze een beeld van welk officieel en juridisch-administratief  

traject er nog moet gelopen worden voor een effectieve herbestemming een feit kan zijn. Dit schetst 

ook een deel van het tijdspad dat voor de kerk van Dikkelvenne nog moet gevolgd worden.   
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Gebruik kerkgebouwen – richtlijnen Vlaamse bisschoppen 
 

Parochiekerk 

De parochiekerk is het huis van een plaatselijke geloofsgemeenschap die deel uitmaakt van de 

katholieke kerk. De parochiekerk staat ter beschikking van deze plaatselijke geloofsgemeenschap, in 

de eerste plaats voor gebed, bezinning, liturgie en sacramentele vieringen. De plaatselijke 

geloofsgemeenschap kan de parochiekerk ook gebruiken voor andere pastorale activiteiten, 

bijvoorbeeld op het terrein van de catechese of diaconie. 

 

Valorisatie  

Valorisatie heeft betrekking op initiatieven die, met respect voor het normale gebruik van de 

parochiekerk, de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten kunnen versterken en bevorderen 

(religieuze en culturele, historische en kunsthistorische, architecturale en landschappelijke aspecten). 

Dit kan bijvoorbeeld een occasioneel en passend gebruik van het kerkgebouw voor kunsthistorische 

rondleidingen, concerten, voordrachten, conferenties of tijdelijke tentoonstellingen zijn. 

 

Medegebruik 

Medegebruik is de terbeschikkingstelling van het kerkgebouw voor religieuze activiteiten van andere 

katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen. 

 

Nevenbestemming 

Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor 

de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een multifunctioneel gebruik en een gedeeld gebruik. 

 

Multifunctioneel gebruik 

Multifunctioneel gebruik is een nevenbestemming in de tijd. Het kerkgebouw kan in dit geval 

occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door 

andere instanties gebruikt worden. 

 

Gedeeld gebruik 

Gedeeld gebruik is een nevenbestemming in de ruimte. Het kerkgebouw wordt architecturaal 

zodanig heringericht dat er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast 

ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een permanente basis, een andere bestemming 

kunnen krijgen. Een gedeeld gebruik veronderstelt dus dat de liturgische ruimte en de andere 

ruimten bouwkundig volledig van elkaar gescheiden zijn, zodat een gedeeld gebruik mogelijk 

wordt, zonder dat de afzonderlijke activiteiten elkaar hinderen of doorkruisen. 

 

Herbestemming 

Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij definitief 

aan de eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie krijgen. Daarvoor moet de voorgeschreven 

kerkrechtelijke procedure gevolgd worden. Alleen de bisschop kan beslissen om een parochiekerk 

definitief aan de eredienst te onttrekken. 

 



 

 55 

Procedure onttrekking gebouw aan de eredienst 
 

Onttrekking aan de eredienst is bij een herbestemming altijd nodig. Bij nevenbestemming hoeft deze 

procedure niet, er blijft immers eredienst plaatsvinden. Deze procedure volgt het kerkelijk recht en 

geen burgerlijk recht. Zolang er erediensten gehouden worden in een kerk, is dit een “gebouw van de 

eredienst” en mag er geen voltijds ander gebruik uitgevoerd worden of kan er geen erfpacht of verkoop 

zijn. 

 

De enige bevoegde overheid om een kerkgebouw te onttrekken aan de eredienst is de bisschop. Het 

kerkbestuur geeft de intentie hiertoe aan per brief bij de bisschop. De bisschop vraagt daarop advies 

aan de priesterraad die elke drie maand zetelt. Het advies van de priesterraad gaat over het principe 

voor herbestemming en blijft geldig. 

 

Na het advies van de priesterraad wordt er een onttrekkingsdecreet voorbereid. Dit decreet om het 

gebouw te onttrekken aan de eredienst zal bij verkoop vermelden dat het “net voor het verlijden van 

de acte van verkoop” of “volgens overeengekomen tussen gemeente- en kerkbestuur” in voege gaat. 

 

Alvorens de bisschop effectief het gebouw onttrekt aan de eredienst, wil deze weten wat de 

herbestemming zal inhouden. Deze mag enkel “waardig” en “niet kwetsend voor de gevoelens van de 

gelovigen” zijn. Hiervoor worden eerst de toekomstige plannen in algemene lijnen uiteengezet. 

De onttrekking aan de eredienst moet bekendgemaakt worden. Hiervoor worden de lokale pagina’s 

van Kerk en Leven gebruikt. Hierop kan beroep aangetekend worden, in eerste instantie bij de bisschop 

die 30 dagen tijd heeft en in tweede instantie bij de Congregatie van de clerus te Rome. 

Men start de procedure tot onttrekking aan de eredienst best zodra het zeker is dat het gebouw een 

herbestemming zal krijgen. 

 

Opheffing parochie en samenvoegen met andere parochie4 
 

Deze procedure heeft als eindbeslisser de bisschop en de Vlaamse Overheid (Minister van Binnenlands 

bestuur). 

Het initiatief om een parochie op te heffen en samen te voegen met een andere komt vanuit de lokale 

parochie. Het dossier wordt opgesteld door het bisdom en doorgestuurd naar de Vlaamse Minister van 

Binnenlands bestuur. Het Vlaamse ministerie vraagt de betrokken gemeente(n) om advies. Als de 

gemeenten binnen de vier maanden niet antwoorden, wordt dit advies positief geacht. Om het dossier 

niet te vertragen raadt het bisdom aan om dit te agenderen op een gemeenteraad en een beslissing 

te nemen en door te geven. Na advies van de gemeente neemt de bevoegde minister een beslissing. 

Als de grenzen van een parochie gemeentegrensoverschrijdend zijn, kan dit in hetzelfde dossier 

aangepast worden. Het is administratief eenvoudiger omdat er vervolgens niet meer dan één 

gemeente moet bijdragen in de tekorten van de kerkbesturen. 

  

 
4 Zie: Decreet op de kerkfabrieken, artikel 4, 7 mei 2004 en wijziging juli 2012. 
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CONCLUSIE KERK IN HET MIDDEN - DIKKELVENNE 

 

Tijdens de opstart en de uitrol van het participatietraject Kerk in het midden raakten meer mensen 

betrokken op het kerkgebouw van hun dorp en de toekomst ervan. Velen, ook zij die ervoor nooit in 

de kerk kwamen, leerden het gebouw kennen en ontdekten nieuwe mogelijkheden voor gebruik van 

het gebouw. Mensen die zich verbonden voelden met de kerk, kregen een nieuwe blik. En bovenal was 

er veel dialoog, over verleden, heden en vooral toekomst van de kerk van Dikkelvenne. De dialoog 

resulteerde in toekomstideeën en een gedragen toekomstvisie voor een nieuw gebruik van de kerk. 

Er werden verschillende, kleine en grotere stappen gezet, die werden beschreven in dit eindrapport. 

Het is alleszins duidelijk dat de Dikkelvennenaar wenst dat de lange geschiedenis van het kerkgebouw 

nog geen eindpunt kent en dat het een volwaardige en nieuwe rol kan krijgen in deze dynamische 

gemeenschap. 

 

Na Kerk in het midden - Dikkelvenne: Wat is er aanwezig? 
Dynamiek voor de toekomst 
Uit dit verslag en volgens iedere deelnemer aan of observator bij het afgelegde traject blijkt dat er een 

grote dynamiek ontstond om ‘aan de slag te gaan’ met het kerkgebouw en de toekomst ervan. Het 

nadenken over de toekomst van deze centrale plek in het dorp stimuleerde de gemeenschap om na te 

denken over het toekomstpotentieel in het hele dorp. Deze energie gekanaliseerd binnen Kerk in het 

midden, sloeg over op de inwoners, de verenigingen en organisaties, ook buiten Dikkelvenne.  

Van bij de aanvang van het participatief traject werden alle mogelijkheden en opties voor het gebouw 

open gehouden. Vanuit de vragen over de positieve aspecten van het gemeenschapsleven in 

Dikkelvenne en de noden of behoeften die verschillende individuen of doelgroepen formuleerden, 

werd vooruitgedacht naar de mogelijke rol die het kerkgebouw daarin kan spelen.  

 

Nu de pastorale organisatie, de parochieploeg en de priester als primaire partners grotendeels 

wegvielen, bleef het kerkbestuur als beheerder/eigenaar van het materiële, het kerkgebouw niet 

stilzitten. Tijdens de loop van Kerk in het midden – Dikkelvenne, maar ook al ervoor en zeker nog hierna,  

(her)ontdekte het kerkbestuur dat er nog meer mensen en organisaties zich betrokken voelen op  het 

centraal gelegen kerkgebouw. Het kerkbestuur is bijzonder opgetogen met de nieuwe dynamiek en 

gedragenheid bij vele inwoners voor de toekomst van de kerk. 

 

Kerk in het midden zorgde in de loop van 2019 niet alleen voor een ontdekking van de mogelijkheden 

en het potentieel van het gebouw. Samen met de enthousiaste beheerders – het kerkbestuur – en 

geëngageerde inwoners en verenigingen ontstond er een kerngroep van gangmakers en vooral een 

draagvlak voor een ander gebruik. Deze kerngroep gaf vanuit hun lokale kennis aan op welke manier 

de volgende stappen in het traject konden genomen worden, wat hun wensen en dromen waren en 

wat of wie de begeleiders van Kerk in het midden nog niet bereikt hadden. Het is deze groep van 

mensen die op het Eindmoment van 31 augustus 2019 als ambassadeurs ook hun buren en andere 

bezoekers wegwijs maakten in het verloop van het traject, hen de mogelijke toekomstvisie en de 
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beeldende uitwerking ervan toonden en in dialoog gingen over wat de impact of de voor- en nadelen 

van dit alles zijn.  

Meer betrokkenheid 
Samen met de kerngroep werd in de loop van 2019 op verschillende momenten aan verbreding van 

het draagvlak getimmerd. Na een breed gesmaakt startmoment vol lokaal engagement en 

publiekstrekkers gingen we naar diepgaande brainstormsessies, om met een onderbouwde 

toekomstvisie en sprekende beelden, plannen en maquettes opnieuw ook de meer afwachtende 

inwoners te bereiken. 

Niet enkel voor het gemeenschapsleven en de nieuwe contacten tussen mensen in Dikkelvenne had 

het traject een impact, ook voor het gebouw verhoogde dit de betrokkenheid. Waar het voorheen 

enkel ‘Kerk’ was, ontdekte men nu ook het potentieel om meer te doen in de kerk. De momenten 

waarop voor Kerk in het midden een activiteit doorging vallen daaronder maar nog meer waren de 

aanvragen bij het kerkbestuur om het gebouw te gebruiken en hun eigen initiatieven illustratief.  

 

Na Kerk in het midden - Dikkelvenne: Wat is er (nog) niet? 
Realisatie van een toekomstvisie 
Een realisatie van een nieuw of bijkomend gebruik van het kerkgebouw was geen doelstelling van het 

project Kerk in het midden - Dikkelvenne. Dit project situeerde zich na het gemeentelijk 

kerkenbeleidsplan en voor een eventuele realisatie van een neven- of herbestemming. Wij geloven dat 

een uiteindelijke realisatie meer kans op slagen heeft nà een grondige participatie en wijdverspreide 

deelname aan het uittekenen van een nieuwe toekomst door de lokale gemeenschap. Het 

participatieproject Kerk in het midden - Dikkelvenne  kan dus als een solide basis worden gezien voor 

de implementatie van een nieuw gebruik van het kerkgebouw. 

Keuze voor neven- of herbestemming 
Het was in 2018 al duidelijk dat de initiële en historische rol als louter eredienstgebouw en thuis voor 

een parochiegemeenschap niet langer haalbaar bleef voor de kerk van Dikkelvenne. Het gebrek aan 

voldoende bedienaren van de eredienst, niet enkel in Gavere maar in alle Vlaamse bisdommen, stelde 

ook in Dikkelvenne de (parochie)gemeenschap voor een voldongen feit. De facto was het niet meer 

mogelijk om nog op regelmatige basis erediensten te laten doorgaan; op 1 juni 2018 werd dan ook een 

‘laatste’ eredienst gevierd.  

 

Het kerkbestuur van Dikkelvenne heeft zich kandidaat gesteld voor het project Kerk in het midden, 

omdat de resultaten en de ervaringen van het participatieproces nuttig en waardevol zijn voor een 

uitwerking en realisatie van een nieuw gebruik (herbestemming) of een extra gebruik 

(nevenbestemming).  In 2020 is een evaluatie van het gemeentelijk kerkenbeleidsplan gepland. Om 

geen voorafname op deze evaluatie te doen, zijn er tijdens het participatieproces Kerk in het midden 

geen besprekingen gevoerd over neven- of herbestemming. Wel is er volop nagedacht over noden, 

behoeften, kansen, sterktes van het kerkgebouw en het dorp in functie van een nieuw en/of extra 

gebruik van het kerkgebouw.   

Uit de pastorale keuzes, de opgebouwde toekomstvisie en de vraag vanuit de gemeenschap zien we 

wel mogelijkheden naar toekomstig gebruik van het kerkgebouw. Gebaseerd op een diep respect voor 

het verleden, en met zicht op een nieuwe toekomst, leiden de resultaten tot een aanvaarden van een 
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herbestemming van het kerkgebouw. De huidige dynamiek en betrokkenheid zou in ieder geval gebaat 

zijn bij een duidelijke keuze, al is dat een beslissing die misschien pas na een bepaalde termijn in voege 

gaat. De lokale gemeenschap is er zich overigens van bewust dat een nieuw gebruik van het 

kerkgebouw gefaseerd zal tot stand komen. De definitieve keuze moet uiteindelijk in samenspraak 

tussen de kerkelijke en burgerlijke overheden genomen worden. 

 

Een blik vooruit: Welke aanknopingspunten voor de toekomst na Kerk 
in het midden? 
 

Tijdens het hele proces werd er gewerkt aan een gedeelde visie voor het toekomstige gebruik van de 

Sint-Petruskerk (zie pagina 35). Een toekomstvisie die tot stand kwam door de vele en diverse inbreng 

van verschillende doelgroepen en door verscheidene methodes. Een visie die zo de aanzet biedt en 

kan bieden voor meer en ander gebruik van het gebouw, ook vandaag al, en die afstemming met 

andere faciliteiten en voorzieningen in de gemeente voorop plaatst. 

 

Haalbaarheid 
Concreet kan er met de toekomstvisie en de hele achterliggende ervaring en bagage eventueel nu al 

een haalbaarheidsstudie gestart worden. Deze studies, zoals die bijvoorbeeld momenteel nog door het 

Projectbureau Herbestemming worden opgezet, onderzoeken of een idee/concept voor het 

toekomstig gebruik van een gebouw kan uitgevoerd worden, wat daar dan voor nodig is en – uiteraard 

heel belangrijk – wat dat zou kosten. De eerste pilootkerk van Kerk in het midden in Wachtebeke-

Overslag zit nu middenin een dergelijk haalbaarheidsonderzoek dat volledig gebaseerd is op het 

doorlopen participatieproject Kerk in het midden - Overslag. 

 

Tijdens de eindfase van het participatietraject Kerk in het midden - Dikkelvenne werd aanvullend op de 

toekomstvisie ook al een prioriteitenlijst opgesteld van de ingrepen die nodig zijn om deze te kunnen 

realiseren. In combinatie met de fase waarin een ingreep nodig of cruciaal is (onmiddellijk, in de nabije 

toekomst of op iets langere termijn) ontstond zo de basis van een stappenplan om een nieuw gebruik 

van het kerkgebouw te realiseren (zie pagina 51). 

 

Het tijdelijke gebruik dat al heel wat langer door het kerkbestuur van Dikkelvenne werd toegestaan en 

gestimuleerd, nam door Kerk in het midden toe, maar het is cruciaal dat dit deel uitmaakt van een 

(lokale) dynamiek. Wie iets wil organiseren in de (deel)gemeente zou ook het potentieel van het 

kerkgebouw moeten kennen en eraan denken. Enerzijds wordt dit bepaald door het materiële, de 

faciliteiten die het gebouw kan bieden, maar anderzijds is ook de menselijke component hierin van 

essentieel belang. Het kerkbestuur stond en staat nog steeds open voor dit dynamische gebruik, hun 

bereidheid om nieuwe pistes te onderzoeken, maar ook hun positieve ingesteldheid en wil om ‘vooruit’ 

te gaan zijn bijvoorbeeld al mede bepalend geweest voor de keuze van Dikkelvenne als tweede 

pilootkerk in het project Kerk in het midden. Maar, het is uiterst belangrijk om deze dynamiek niet 

alleen van het kerkbestuur uit, maar van de hele lokale gemeenschap of op zijn minst hun meest 

geëngageerde vertegenwoordigers/leden te blijven stimuleren.  
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Lokale groep 
Het toekennen van verantwoordelijkheid aan een nieuwe, lokale groep kan natuurlijk niet zonder meer 

gebeuren. Het kerkbestuur is vandaag nog in functie, maar daar zijn belangrijke wijzigingen in te 

verwachten wanneer het kerkgebouw officieel wordt herbestemd en dus ook geen eredienstgebouw 

meer zal zijn. Het organiseren van een toekomstig beheer is dan ook essentieel wil deze taak niet 

ondoordacht afgeschoven worden op de gemeente of zelfs helemaal niet opgenomen worden. De 

mogelijkheden om een lokale ‘beheersgroep’ of een ‘trekkersgroep’ aan te stellen met een officieel 

mandaat moet onderzocht en uitgedacht worden. Er zit mogelijk potentieel in de organisatie van een 

feitelijke vereniging of een vzw, … die de taak van het beheer van het kerkgebouw op zich neemt en 

op termijn ook een (grotere) financiële verantwoordelijkheid ervoor kan opnemen.  

 

Een uitgekiende en duidelijke relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en 

verantwoordelijkheid met de gemeente Gavere is belangrijk. Het gemeentebestuur is geen eigenaar 

van het gebouw en blijft dus ook gespaard van een potentieel torenhoge financiële 

verantwoordelijkheid om het gebouw – als niet bestemd voor de eredienst – in de toekomst in stand 

te houden. Steun vanuit de gemeente om een nieuw gemeenschapsgebruik van het gebouw te 

verwezenlijken zou uiteraard welkom zijn. Het administratief-juridisch ondersteunen en begeleiden 

van een lokale trekkersgroep zou ook een gigantische ruggensteun betekenen voor de mensen die zich 

enthousiast aan een langdurige toekomst van het kerkgebouw willen wijden.  

De projectpromotoren van Kerk in het midden, dienst Erfgoed van Provincie Oost-Vlaanderen en 

Vormingplus Gent-Eeklo vzw, hopen dan ook van harte dat dit eindrapport een aanzet is voor een 

bestendige dialoog tussen kerkbestuur, lokale groep en gemeentebestuur in functie van een 

vruchtbare toekomst voor de Sint-Petruskerk van Dikkelvenne. 
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COLOFON 
Wij danken alle inwoners, medewerkers, en verenigingen van de gemeente Gavere - Dikkelvenne voor 

hun inzet om dit traject tot een mooi einde te brengen. 

Kerk in het midden is een participatieproject van de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen 

en Vormingplus Gent-Eeklo vzw. Zij leggen hun expertise samen om na te gaan hoe we vanuit de lokale 

bevolking tot gedragen en waardevolle voorstellen voor een nieuw of breder gebruik van de 

parochiekerken kunnen komen. 

www.kerkinhetmidden.be 
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BIJLAGE 
 

Net zoals het collectief Borduur en architect Luc Jacobs, stelden ook drie (van de vijf studenten)  

studenten interieurarchitectuur een mogelijk ontwerp voor de toekomst van het kerkgebouw in 

Dikkelvenne voor op 31 augustus 2019. Hun semesterindeling liet echter niet toe om het hele traject 

van Kerk in het midden te volgen en de daarin geformuleerde ideeën en behoeften mee te nemen in 

hun ontwerpen, daarom zijn hun ontwerpen ook niet gebaseerd op de noden en behoeften gecapteerd 

tijdens het traject en worden ze hier apart in bijlage weer gegeven. 
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WATTHY Chelsey  
Bachelor interieurvormgeving 

“Herbestemmingsproject dat inspeelt op het microtoerisme dat langs Dikkelvenne passeert maar niet 

stilstaat. 

Herbestemming tot een herberg voor passanten zoals wandelaars, fietsers en pleziervaarders. 

Aanwezigheid van kenmerkende eigenschappen zoals Sint-Christiana, de heilige van Dikkelvenne, 

alsook het bronnenwater dat doorheen Vlaanderen bekend staat als streekproduct.” 

Bron tekst en beelden: https://graduation.schoolofarts.be/student/chelsey-watthy 

 

B&B met stille ruimte, gebaseerd op de Chrisianabron van Dikkelvenne. Een sereen ontwerp met een 

constructie in de kerkruimte zodat er plaats bovenop ontstaat en eronder ook afsluitbare lokalen. 

Centraal een ronde, open ruimte. 

 
 

    

https://graduation.schoolofarts.be/student/chelsey-watthy
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GEIRNAERT Willemijn  
Bachelor interieurvormgeving 

“Met hun sterk verenigingsleven hebben Dikkelvenne en deelgemeenten een groot aanbod aan 

muziek, dans, kunst en andere culturele activiteiten. 

De kerk die centraal gelegen is zal hier dan ook ten dienste toe staan. 

De herbestemming van de kerk zal bestaan uit twee delen. 

Overdag een Café, voor de vele wandelaars en fietsers die langs de wandelroutes Dikkelvenne 

doorkruisen. 

En ’s avonds een Polyvalente zaal met de focus op optredens van muziek, dans, theater,… maar ook 

film, lezingen en tentoonstellingen.” 

Bron tekst en beelden: https://graduation.schoolofarts.be/student/willemijn-geirnaert  

 

Evenementen en concertenplek 

 

 

https://graduation.schoolofarts.be/student/willemijn-geirnaert
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DE CABOOTER Arno 
Bachelor interieurvormgeving 

“Als bachelorproef heb ik gekozen voor het herbestemmen van een kerk. In dit ontwerp heb ik 

rekening gehouden met de omgeving waar de kerk zich bevind. Dikkelvenne is een gemeente omringd 

door stukken natuur waar heel wat wandelaars en fietsers passeren. Het concept van deze 

herbestemming is “modern jungle”. De nieuwe functie van de kerk is een low-budget hostel met een 

klein café waar wandelaars, fietsers, bezoekers, en zakenmensen kunnen overnachten. 

Zoals in mijn eerdere projecten heb ik een contrast gecreëerd maar dat wel nog samenhangt met de 

omgeving. De stalenframes en vierkanten zijn heel strak ten opzichte van de gebogen gewelven en 

koepels van de Sint-Petrus kerk.” 

Bron tekst en beelden: https://graduation.schoolofarts.be/student/arno-de-cabooter  

 

Ontwerp van een B&B met plek voor fietsers en wandelaars. 

 

 

 

  

https://graduation.schoolofarts.be/student/arno-de-cabooter
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