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INLEIDING 
 
Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het 

grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode: 

-  Sint-Martinus, Dorpsstraat 37, 3670 Meeuwen, - 

-  Sint-Gertrudis, Pastoriestraat 2/1 , 3670 Gruitrode, - 

-  Sint-Harlindis en Relindis, Weg naar Ellikom 255, 3670 Ellikom, - 

-  Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk, Kerkstraat 12, 3670 Wijshagen, - 

-  Kapel van Plockroy (Plokrooi), Plockroy 59, 3670 Wijshagen  

-  Sint-Hubertuskerk, Loostraat nr. 1, 3670 Neerglabbeek, - 

 

Het traject dat doorlopen is: 

In augustus 2016 verscheen een eerste versie van het parochiekerkenplan, opgemaakt door het 

federatieteam en het centraal kerkbestuur CKB). Die versie werd nog niet voorgelegd aan de 

gemeenteraad (wel aan het bisdom). Onroerend Erfgoed vroeg in december 2016 om een aangepast 

en actueel kerkenbeleidsplan voor te leggen. 

De gemeente Meeuwen-Gruitrode nam daarop – omdat de voorwaarden voor een kerkenbeleidsplan 

recent verstrengd waren - de onderzoeksgroep ArcK van de UHasselt (faculteit Architectuur en Kunst) 

onder de arm. Op 2 maart 2017 was er een eerste overleg tussen ArcK en de gemeente. Op 24 maart 

kwamen de kerkraden (en dus het CKB), de bevoegde schepen, de burgemeester, de meest 

betrokken ambtenaar, het bisdom en het CRKC samen voor een eerste vergadering in verband met 

het kerkenbeleidsplan. Een week later, op 31 maart, bezochten twee onderzoekers van ArcK de 

parochiekerken (de kapel van Plockroy volgde op 27 april). Op 14 april was er een vervolgvergadering 

met enkel de gemeente en de kerkraden en op 27 april was er een laatste vergadering met de hele 

groep. ArcK stelde tijdens dat laatste overleg een voorlopige versie van het plan voor aan de 

vergadering. Vanaf 28 april konden de kerkraden en de gemeente feedback geven op basis van het 

plan. ArcK verwerkte die feedback waarop het plan midden mei naar het bisdom vertrok en 

vervolgens naar de gemeenteraad. 

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Meeuwen, het centraal 

kerkbestuur van Meeuwen-Gruitrode en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren en werd 

vervolgens goedgekeurd: 

 

- door de bisschop van Hasselt op datum; 

- door de gemeenteraad van de gemeente Meeuwen-Gruitrode op datum. 
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In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. 

Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een 

situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele 

functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel met de genomen opties (per kerk), 

de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze 

toekomstige invulling te realiseren. 

 

 
 
 
Handtekening bisdom        Handtekening gemeente 
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1. SITUERING KERKGEBOUWEN 
 

 

1. Sint-Martinus, Dorpsstraat 37 3670 Meeuwen 

2. Sint-Gertrudis, Pastoriestraat 2/1, 3670 Gruitrode 

3. Sint-Harlindis en Relindis, Weg naar Ellikom 255, 3670 Ellikom 

4. Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk, Kerkstraat 12, 3670 Wijshagen 

5. Kapel van Plockroy (Plokrooi), Plockroy 59, 3670 Wijshagen  

6. Sint-Hubertuskerk, Loostraat nr. 1, 3670 Neerglabbeek 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2. FICHE PER KERKGEBOUW 
 

2.1. Sint-Martinus in Meeuwen 
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2.1.1. Identificatie 

 

Naam: Sint-Martinuskerk 
 
Geografische ligging 

- Dorpsstraat 37, 3670 Meeuwen  
- Provincie: Limburg 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Hasselt 
- Dekenaat: Bree 
- Parochie: Meeuwen 

 
Eigenaar:  

- toren en het grootste gedeelte van de kerk: gemeente Meeuwen-Gruitrode 
- koor, sacristie en roerend meubilair: kerkfabriek Meeuwen 

 
Bescherming(en) 

- Beschermd als monument sinds 01-08-2011 (ID: 3646) 

- De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Martinus met inbegrip van de 

cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken. 
 

 
2.1.2. Beschrijving 

 

a) Cultuurhistorische waarde 

 

Samenvatting: 

Van de gotische kerk uit de 15de-16de eeuw werden in 19de eeuw de zijbeuken verbreed en in 1910 

de toren verhoogd. De middenbeuk, de toren en het (oorspronkelijke) transept zijn 15de-eeuws. In 

1934 werd de kerk naar ontwerp van K. Gessler (Maaseik) vanaf het transept vergroot in oostelijke 

richting door middel van twee transepttraveeën - haaks op het voormalige koor geplaatst -, een 

nieuw koor, een zijkoor en een sacristie 

De plattegrond beschrijft in zijn huidige vorm een driebeukig schip van drie traveeën met 

voorstaande zuidwesttoren, een dubbel transept van één gotische en twee neogotische traveeën, 

een neogotisch koor van één rechte travee met driezijdige sluiting, aan de zuidoost- en 

noordwestzijde geflankeerd door een zijkoor met vlakke sluiting. De vrijwel losstaande sacristie (met 

hulpsacristie) aan de noordzijde, is door een gang voor de koorjongens met het koor verbonden. Een 

polygonale, neogotische doopkapel sluit aan tegen de zuidwestgevel van de zuidelijke zijbeuk, ter 

vervanging van twee voormalige aanbouwsels aan deze zijde van de kerk. Een neogotisch portaal 

komt voor in de westelijke travee van de zuidelijke zijbeuk. 

Het is een bakstenen gebouw onder zadeldaken (leien), op een bakstenen plint, op sommige 

plaatsen gecementeerd, met hier en daar mergelstenen. Alle muuropeningen zijn neogotisch. De 
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vierkante, bakstenen toren van oorspronkelijk twee, sinds 1910 vier geledingen, heeft een 

ingesnoerde naaldspits. Een polygonale traptoren sluit tegen de zuidzijde aan. 

Het interieur is bepleisterd, op de kalkstenen zuilen en mergelstenen gewelfribben na. De 

overwelving bestaat uit kruisribgewelven met een complex patroon (netgewelven) over de drie 

westelijke traveeën van de middenbeuk, stergewelven boven de overige traveeën, een kruispatroon 

met doorlopende topnerf in de zuidelijke zijbeuk, en kruisribgewelven boven de noordelijke zijbeuk, 

de oorspronkelijke en neogotische transeptarmen, de nevenkoren en de travee ertussen; boven de 

koorsluiting bevindt zich een straalgewelf. 

De scheiding tussen midden- en zijbeuken bestaat uit een spitsboogarcade op kalkstenen zuilen, 

waarvan de zes westelijke zuilen de oorspronkelijke gotische zijn. De halve zuilen aan de westkant 

zijn van latere datum. Er zijn spitsboogvormige gordelbogen en scheibogen tussen de verschillende 

bouwonderdelen.  

Inventaris:  

Beschrijving:  

Van de gotische kerk uit de 15de-16de eeuw werd in 19de eeuw de zijbeuken verbreed en in 1910 de 

toren verhoogd naar ontwerp van Hyacinth Martens en Victor Lenertz. In 1934 werd de kerk naar 

ontwerp van K. Gessler (Maaseik) vanaf het transept vergroot in oostelijke richting door middel van 

twee transepttraveeën, haaks op het voormalige koor geplaatst, een nieuw koor, een zijkoor en een 

sacristie. 

Historiek: 

De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1367 als een bakstenen gebouw met koor, transept en twee 

smalle zijbeuken. Patronaatsrecht en tienden waren oorspronkelijk in het bezit van particulieren, die 

ze in leen hielden van de graven van Loon. Waarschijnlijk was de kerk dus een stichting van de 

graven. 

Reeds in 1367 zijn patronaat en tienden in handen van het huis van de Duitse Orde van Sint-Antonius 

te Maastricht. In de tweede helft van de 17de eeuw en de eerste helft van de 18de eeuw hief de 

commandeur de grote tienden, de pastoor de kleine tienden en een deel van de novaaltienden. 

Volgens deze regeling was de pastoor verantwoordelijk voor het koor, de antonieten voor het schip 

en het transept, en de gemeente voor toren en zijbeuken. 

In 1694 diende de gemeente het dak van de zijkoren te herstellen. De kerk wordt aangeduid op de 

Ferrariskaart (1771-1777) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). In de 19de eeuw werden de 

zijbeuken verbreed. In 1897 werden herstellings- en voegwerken uitgevoerd aan de kerktoren. De 

vorige sacristie werd in 1902 opgetrokken naar ontwerp van architect Hyacinth Martens (Stevoort). 

In 1910 werd de toren, na een brand door blikseminslag op 12 april 1909, met twee bouwlagen 

verhoogd naar ontwerp van Hyacinth Martens (Stevoort) en Victor Lenertz (Leuven). De Koninklijke 

Commissie voor Monumenten gaf de opdracht de oude galmgaten onder de nieuwe te behouden, 

hetgeen niet gebeurde. 
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In 1934 werd de kerk naar ontwerp van K. Gessler (Maaseik) vanaf het transept vergroot in oostelijke 

richting door middel van twee transepttraveeën, haaks op het voormalige koor geplaatst, een nieuw 

koor, een zijkoor en een sacristie. 

Op 8 januari 1935 laat de gouverneur aan de KCML weten: "Ik heb de eer Ued. de stukken over te 

maken (8 bijlagen waaronder 5 geplooide plans), betreffend de opvatting van drie koorvensters en 

het ontwerp van altaar voor de Kerk van MEEUWEN. (…) Meeuwen. Eglise: 1°) placement de trois 

vitraux – artiste peintre Melle Theunissen. 2°) projet de maitre-autel – archte Gessler à Maeseyck. Le 

Comité provincial donne un avis favorable. En ce qui concerne les vitraux, l’étude devrait d’abord être 

poussée plus à fond par un peintre-verrier. La fenêtre centrale ne remporte pas l’approbation du 

Comité, telle qu’elle est présentée en couleur, mais bien le projet dessiné au fusain: le Christ-Roi et 

Marie Médiatrice". Op 30 januari 1935 schrijft de KCML aan de provinciegouverneur: "Als gevolg op 

uw schrijven van 8 dezer (…) hebben wij de eer U te melden dat wij van meening zijn, dat het 

ontwerp aangaande het plaatsen van een altaar in de kerk van Meeuwen het visa kan ontvangen. Bij 

de uitvoering der werken zal de ontwerper rekening dienen te houden met de volgende 

opmerkingen: 1° de teekening der bogen (met tanden) van de tombe vereenvoudigen; 2° de belijste 

stijlen verlengen tot aan het vlak van de voorzijde der tombe en de belangrijkheid van de afschuining 

(talus) verminderen. Wat het ontwerp der glasramen betreft, zijn wij van meening, dat het ons voor 

een gunstig advies niet vatbaar schijnt". Op 14 Oogst 1935 geeft de KCML, in antwoord op het 

schrijven van de gouverneur van 8 januari, het visa wat betreft het nieuw ontwerp van de glasramen: 

"Bij de uitvoering zal de ontwerper de looden staven van den achtergrond dikker moeten maken". 

Pastoor Jos Vrancken van Meeuwen zendt op 28 februari 1941 ter advies aan de KCML de ontwerpen 

van de zijaltaren van de parochiekerk, met volgende bemerkingen: "Wij durven er de aandacht op 

vestigen dat bedoeld ontwerp nauw aansluit bij het bestaande Hoofdaltaar, destijds door den H. 

GESSLER, zeer sober ontworpen en door uw Commissie goedgekeurd. Wij hielden rekening met de 

gegronde opmerkingen van kenners, als Mr. de Schaetzen, Kan. Dr. Coenen, E.H. Bestuurder 

Claessens en zijn vriend Daniels. Wij verkozen marmer in een kleur die uitstekend zich aanpast bij in 

den zuiver blauwen steen uitgevoerde (en daarom jammer te koude) massa van het hoofdaltaar". In 

haar antwoord van 11 maart 1941 is de KCML van mening dat het ontwerp zou moeten verbeterd 

worden in de zin van de schets die er door de ontwerper bijgevoegd werd en voldoening schenkt. Op 

26 mei 1941 legt de gouverneur aan de KCML een ontwerp voor aangaande de zijaltaren. Het 

Provinciaal Comité geeft een gunstig advies: "De oudr (sic) te vervangen altaren (zie foto’s) zijn op 

den graad versleten en heelemaal uit elkaar gevallen door de verregaande vermolming. Ze kunnen 

voor niets anders meer dienen dan voor brandhout". Op 29 mei 1941 krijgt het ontwerp van de twee 

zijaltaren het visa van de KCML. Op 27 maart 1941 zendt de gouverneur aan de KCML ter advies het 

ontwerp van biechtstoelen in de kerk, samen met het advies van het Provinciaal Comité voor 

Monumenten. Hert ontwerp werd gemaakt door de ambachtsschool van Maaseik. De KCML 

antwoordt op 11 april 1941 met het visa, onder voorbehoud dat met de opmerkingen van het 

Provinciaal Comité rekening wordt gehouden: “Bij de uitvoering dient de ontwerper de voorgestelde 

buitenpilasters te vervangen door eenvoudige pilasters zonder lijstwerk. Bovendien zal hij de 

bovenversiering op den uitsprong vervangen door het profiel aangeduid in potlood op het plan. De 

aanpassingen dienen meer in gotische stijl opgevat te worden”. 

Op 13 juli 1945 laat de gouverneur aan de KCML weten: "Ik heb de eer U hierbij een ontwerp tot 

plaatsing van een nieuwen predikstoel in de kerk van MEEUWEN te doen geworden, met het gunstig 
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advies van het Provinciaal Comité voor Monumenten. Er dient opgemerkt dat zich, in de in 1934 

vernieuwde kerk, niets anders bevindt dan een planken kuip". Op 27 juli 1945 geeft de KCML aan de 

gouverneur over dit ontwerp van de ateliers J. Mouffart een ongunstig advies: "De predikstoel zou 

eenvoudiger moeten gemaekt worden, namelijk het voetstuk, door weglating van de arcaturen, 

zuiltjes en alle onnoodige versieringen die het geheel zwaar maken". De gouverneur legt op 31 

januari 1947 aan de KCML een nieuw ontwerp van preekstoel ter advies voor. Het Provinciaal Comité 

brengt een gunstig advies uit. De KCML gaat nog niet akkoord op 18 februari 1947: "De Kon. Com. 

Vraagt dat het ontwerp nog eenvoudiger zou gemaakt worden en dat namelijk de zuiltjes zouden 

vervangen worden door een eenvoudige schacht". Na ontvangst van een nieuw, gewijzigd ontwerp, 

het derde, brengt de KCML hierover op 12 april 1947 weer een ongunstig advies: "Hoewel dit 

ontwerp gewijzigd werd volgens de opmerkingen onzer commissie, geeft het, in zijn geheel 

genomen, geen voldoening. De kerkfabriek zou best doen een bekwaam architect te belasten met 

het opmaken van een gansch nieuw ontwerp". Op 23 april 1947 geeft de gouverneur hieraan nog 

geen verder gevolg en hij vraagt de commissie te onderzoeken of op deze beslissing niet kan terug 

gekomen worden. De KCML antwoordt de gouverneur op 29 april 1947 dat: "niettegenstaande al de 

reeds toegebrachte wijzigingen, bijgaand ontwerp van predikstoel, bestemd voor de kerk te 

Meeuwen, in zijn geheel beschouwd, ons geen voldoening geeft en wij het slechts met gelatenheid 

aanvaarden. Wij verzetten ons dus niet tegen zijn uitvoering en om deze mogelijk te maken, hebben 

wij bedoeld ontwerp van het visa van ons College voorzien". 

Op 26 april 1946 stuurt de gouverneur een brief en 18 bijlagen aan de KCML met de ontwerpen 

"betreffende het vervangen der twee weggevoerde kerkklokken en het herstel der schade, aan den 

kerktoren te MEEUWEN, toegebracht tijdens dezen roof". Op 9 mei 1946 geeft de KCML een gunstig 

advies over de herstellingswerken aan de kerktoren. 

Begin jaren 1960 werd de bedaking van de kerk hersteld. In 1964 werden binnenschilderwerken 

uitgevoerd. In de jaren 1980 werd de kerktoren gedeeltelijk opgevoegd (niet gerestaureerd zoals de 

inventaris aangeeft) naar ontwerp van de architecten Dirk en Miet Quirynen-Jacobs (Meeuwen-

Gruitrode, plannen van 1980). 

Beschrijving: 

Het gebouw is in kern een gotische kruisbasiliek uit het einde van de 15de eeuw; uit deze periode 

dateren de middenbeuk, de toren en het transept. De toren is van het Brabants-Kempische type. In 

de Kempen waar van nature geen zandsteen aanwezig is, is de ter plaatse vervaardigde baksteen het 

meest gebruikte bouwmateriaal, zoals ook hier in Meeuwen. Zeer karakteristiek voor deze typologie 

zijn de stoere voorstaande westertorens, op de hoeken verzwaard met overhoekse of op elkaar 

gestelde en naar boven toe verjongende steunberen, de gesloten gevelvlakken sober versierd met 

spitsboognissen, blinde arcades en dito maaswerk. Slechts een klein gedeelte rest nog van de 

gotische kerk van Meeuwen, met name de onderbouw van de toren, de zuilen en arcaden van de 

eerste drie bij de toren aansluitende traveeën en het oostelijk transept. Het gewelf dateert 

waarschijnlijk uit de 16de eeuw. 

De plattegrond beschrijft in zijn huidige vorm een driebeukig schip van drie traveeën met 

voorstaande zuidwesttoren, een dubbel transept van één gotische en twee neogotische traveeën, en 

een neogotisch koor van één rechte travee met driezijdige sluiting, aan de zuidoost- en 

noordwestzijde geflankeerd door een zijkoor met vlakke sluiting. De vrijwel losstaande sacristie (met 



 11 

hulpsacristie) aan de noordzijde, is door een gang voor de koorjongens met het koor verbonden. Een 

polygonale, neogotische doopkapel sluit aan tegen de zuidwestgevel van de zuidelijke zijbeuk, ter 

vervanging van twee voormalige aanbouwsels aan deze zijde van de kerk. Een neogotisch portaal 

komt voor in de westelijke travee van de zuidelijke zijbeuk. 

Het is een bakstenen gebouw onder zadeldaken (leien), op een bakstenen plint, op sommige 

plaatsen gecementeerd. Van de oorspronkelijke gotische gedeelten zijn in het exterieur alleen de 

toren en het transept behouden. Dit transept heeft bakstenen puntgevels met aandak en vlechtingen 

en een aantal mergelstenen banden in de geveltop. In de zuidelijke gotische puntgevel komen 

hardstenen Sint-Antoniuskruisen voor, die op de antonieten wijzen. Alle muuropeningen zijn 

neogotisch: bakstenen spitsboogvensters met op regelmatige afstanden geplaatste mergelstenen 

negblokken; het maaswerk is van natuursteen. Versneden steunberen markeren de traveeën. De 

twee neogotische transepttraveeën zijn opgevat als haaks op het schip geplaatste kapellen met 

puntgevel onder zadeldak. Het neogotische portaal is gevat in een licht uitspringend gedeelte, 

afgewerkt met een puntgevel. 

De vierkante, bakstenen toren van oorspronkelijk twee, sinds 1910 vier geledingen, heeft een 

ingesnoerde naaldspits. Er zijn hardstenen waterlijsten tussen de geledingen. De steunberen zijn 

vooraan overhoeks geplaatst. De onderste geleding is blind, op een spitsboogvenster in bakstenen 

omlijsting in de westgevel na; de tweede en derde geleding zijn voorzien van lisenen met 

spitsboogfriezen met driepasmotieven. De bovenste geleding is op elke zijde voorzien van twee 

spitsboogvormige galmgaten van het hoger beschreven, neogotische type, en een analoge 

spitsboogfries onder de kroonlijst. Een polygonale traptoren sluit tegen de zuidzijde aan. 

Interieur: 

Het interieur is bepleisterd, op de kalkstenen zuilen en mergelstenen gewelfribben na. De 

overwelving bestaat uit kruisribgewelven met een complex patroon (netgewelven) over de drie 

westelijke traveeën van de middenbeuk, stergewelven boven de overige traveeën, een kruispatroon 

met doorlopende topnerf in de zuidelijke zijbeuk, en kruisribgewelven boven de noordelijke zijbeuk, 

de oorspronkelijke en neogotische transeptarmen, de nevenkoren en de travee ertussen; boven de 

koorsluiting bevindt zich een straalgewelf. 

De scheiding tussen midden- en zijbeuken bestaat uit een spitsboogarcade op kalkstenen zuilen met 

waterbladkapiteel, waarvan de zes westelijke zuilen de oorspronkelijke gotische zijn. De halve zuilen 

aan de westkant aan weerzij van de orgeltribune zijn van latere datum. De gotische zuilen hebben 

een zeszijdig basement en kapiteel, de door Gessler opgetrokken zuilen een achtzijdig basement en 

kapiteel. 

Er zijn spitsboogvormige gordelbogen en scheibogen tussen de verschillende bouwonderdelen. Ook 

aan de bevloering is de overgang tussen oud en nieuw merkbaar. In de eerste vier traveeën ligt Noir 

de Masy, in de middenbeuk met een stermotief van andere natuursteen. In de door Gessler 

toegevoegde gedeelten ligt blauwe hardsteen en in de koorruimtes gladgepolijste Noir de Masy. 

Omgeving: 

Eertijds lag het kerkhof rond de kerk. Een kadastrale mutatieschets van 1913 laat vermoedelijk deze 

situatie zien. Ten noorden is thans nog een klein restant van de oude bakstenen kerkhofmuur 

bewaard. De mutatieschets geeft ook de meer ten noordoosten gelegen, vermoedelijk eveneens 
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ommuurde uitbreiding van het kerkhof weer, die eveneens werd opgedoekt. Het huidige kerkhof ligt 

buiten het centrum, ten oosten, aan de Kerkhofstraat. 

Ten zuidoosten staat een witgeschilderd Heilig-Hartbeeld. Ten zuiden bevindt zich een muur met 

afdak, waaronder een ijzeren cilindervormige waterpomp met tuit en zwengel; bijhorende 

rechthoekige hardstenen pompbak op bakstenen onderbouw. Boven de bak is een inscriptie 

aangebracht: "TEGEN DE VROEGERE KERKHOFMUUR LIET DE GEMEENTERAAD IN 1858 EEN 

WATERPOMP PLAATSEN OM DE 'INGEZETENEN' VAN GOED BRUIKBAAR WATER TE VOORZIEN. IN 

1995 WERD DE POMP HEROPGERICHT. DE OUDE WATERPUT WORDT THANS AANGEDUID MET EEN 

VIERKANT IN DE WEGVERHARDING". 

De overige omgeving bestaat thans uit recente betonklinkers, dito kasseien en aanplanting. Ten 

noordwesten van de kerk, waar eertijds (circa 1946) nog oude woningen voorkwamen, bevindt zich 

de Residentie ’t Paenhuys (12 appartementen en 3 handelspanden; bouwput van 2000). 

Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Martinus, Inventaris Onroerend 

Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72451 (geraadpleegd op 13 april 2017). 

 

Waarden van de kerk 

De gotische en neogotische parochiekerk Sint-Martinus, deels naar ontwerp van architecten H. 

Martens, V. Lenertz en K. Gessler, is beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen 

die er integrerend deel van uitmaken omwille van het algemeen belang gevormd door de: 

historische waarde: ligt in het oorspronkelijke, gotische bedehuis uit de 15de-16de eeuw, met in de 

19de eeuw verbrede zijbeuken en in 1910 opgehoogde toren, alsook in de door bevolkingstoename 

noodzakelijke uitbreiding in 1934. 

historische waarde in casu architectuurhistorische waarde: ligt in de restauratie en de vergroting 

van de Sint-Martinuskerk door de Maaseikse stadsarchitect Karel Gessler, waarbij de oorspronkelijke 

traditionele elementen als spitsbogen en baksteenmateriaal in een vernieuwde context werden 

omgezet en voor de gewelfstructuur het modernere gewapende beton werd aangewend. 

artistieke waarde: ligt in de rijke stoffering van de kerk, vooral de opmerkelijke beeldenschat uit 

diverse eeuwen en het in 1808 door J. Binvignat (Maastricht) geleverde en later aangepaste orgel. 

Het betreft een zeer kwalitatief orgel met een grote zeldzaamheidswaarde. De verschijningsvorm van 

de 18de-eeuwse orgelkast met fors en breed uitgebouwde middentoren is typerend voor de Maas- 

en Rijnstreek. Uitzonderlijk is dat er zoveel historisch materiaal van het eigenlijke instrument relatief 

ongeschonden tot in onze tijd bewaard bleef. 

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde: liggen in de eeuwenlange devotie van de gehele 

dorpsgemeenschap voor de patroonheilige, de Heilige Martinus, en de andere in de kerk aanbeden 

heiligenfiguren. 

Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Martinus, Inventaris Onroerend 

Erfgoed [online], https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/3646 (geraadpleegd 

op 13 april 2017). 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72451
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b) Architecturale mogelijkheden 

 

De kerk laat zich eventueel opdelen in een deel met het oude schip (inclusief het oude transept) en 

een deel met te twee nieuwe transepten en het koor. De huidige inkom bemoeilijkt een dergelijk 

idee, omdat bezoekers dan eerst door het oude schip moeten om het deel met het koor te bereiken. 

Tijdelijk kan het oude schip wel een andere invulling krijgen (multifunctioneel gebruik), zeker in de 

zijbeuken. Er staan stoelen. 

De Sint-Martinus is de zondagskerk. Een herinrichting van het liturgisch centrum en een aangepaste 

schikking van banken en stoelen kunnen dat versterken. De kerkraad onderzoekt dat momenteel. 

De sacristie met de technische ruimtes en een ruimte die ingericht is als weekkapel bieden 

mogelijkheden voor nevenfuncties.  

Elektriciteit en verwarming zijn aanwezig. De systemen functioneren, maar ze zijn eerder verouderd 

en zullen in de toekomst, met de renovatie, worden vernieuwd. Een pluspunt is wel het aparte 

verwarmingscircuit voor de sacristie (en daarmee de winterkapel). 

De kerk is niet speciaal uitgerust voor mindervaliden, de kerk is echter wel toegankelijk voor 

mindervaliden. Er is een toilet aanwezig in de sacristie, maar dat is op dit moment niet toegankelijk 

voor het publiek. Er is geen keuken aanwezig in de kerk. 

Het betreft een historische kerk met een veelheid aan waardevolle interieurelementen.  

De kerk heeft geen directe uitbreidingsmogelijkheden in haar omgeving. Ze wordt aan drie zijdes 

omringd door publieke ruimte en is aan de andere zijde ingesloten door bebouwing van privé 

appartementen. 

c) Bouwfysische toestand 

 

De bouwfysische toestand is: matig tot goed. 
 
Monumentenwacht is aangesteld voor het gebouw en voerde eind 2009 een inspectie van de kerk 
uit. In februari 2010 werd een inspectie van het interieur uitgevoerd.  
 
De volgende werken werden recent uitgevoerd: 
- Afdichten galmgaten kerktoren (2007) 
- Aanpassingswerken elektriciteit en verlichting kerktoren (2007) 
- Vernieuwen van de installatie van het torenuurwerk (2010) 
- Aanstellen architect voor de restauratie van de kerk (2011) 
 
De buitenzijde van de kerk is toe aan renovatie. Hiertoe werd in 2011 het studiebureau Spectrum 
aangesteld om de nodige studies aan te vatten. Op initiatief van de gemeente en het kerkbestuur is 
in 2013 een renovatie- en restauratiedossier uitgewerkt. Hierin wordt een totaalrenovatie van de 
kerk voorzien. Zodra het subsidiedossier voor de renovatie is goedgekeurd zullen de werken starten. 
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2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 

Nabije functies:  

- kerkhof niet aanwezig (de gemeentelijke begraafplaats ligt een kilometer verder) 

- pastorie aan tegenover gelegen zijde Dorpsstraat (1) 

- school en sportcentrum aan achterzijde van de kerk (4 en 5); school aan de andere zijde (7) 

- Ontmoetingscentrum, jeugdlokalen in nabijheid kerk (6) 

 

De kerk bevindt zich in een centrale positie in de kern van Meeuwen. Aan de voorzijde van de kerk is 

er aan de overzijde van de straat de pastorie (1). Aan de achterzijde en rechterzijkant bevindt zich 

parkeerruimte op het kerkplein, waarbij ook voldoende fietsenstalplaats is voorzien. Aan de 

achterzijde is het voormalige kerkhof omgevormd tot park (2), waarbij aan de andere zijde van het 

park de sporthal (5) en een school (4) zijn gelokaliseerd. Aan de linkerzijde van de kerk is in 2000 een 

moderne woonontwikkeling gebouwd, die zich met de achtergevel naar deze zijde van de kerk richt. 

 

Het uurwerk van de kerktoren is verlicht. De kerk met haar toren bevindt zich centraal en 

beeldbepalend in de dorpskern. De klokken luiden. Er is een bushalte aan de weg voor kerk. Rond en 

nabij de kerk is er voldoende parkeerplaats.  

 
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

 
De Sint-Martinuskerk is de zondagskerk van Meeuwen-Gruitrode. Er vinden vandaag 

weekendvieringen, gebedsvieringen, schoolvieringen, andere activiteiten vanuit een school (biecht), 

de Chiroviering en de andere gebruikelijke diensten (begrafenis, avondwake, huwelijk, doop, eerste 
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communie, vormsel) plaats. Minstens één keer per jaar is er een concert en de kerk doet mee aan de 

Open Kerkendagen.  

Bij gelegenheid van het jaarlijks dorpsfeest wordt de kerk gebruikt als uitwijkmogelijkheid bij slecht 

weer. 

In 2016 heeft de kerkraad samen met enkele ambtenaren van de gemeente een groots opgezette 

behoeftestudie gedaan. De werkgroep vroeg aan scholen, organisaties en verenigingen of ze de kerk 

zouden willen gebruik, voor welke doelen en wat daarvoor nodig is. De resultaten zijn 

geïnventariseerd en beschikbaar. Er is interesse om de kerk te gebruiken, maar de kerkraad en de 

gemeente willen het ontmoetingscentrum, ’t Heem, niet beconcurreren met dergelijk ideeën. 

Daarnaast was één van de belangrijkste conclusies van de behoeftestudie: 

Om activiteiten te kunnen organiseren is er een basisuitrusting op maat nodig (kleine 

beperkte keuken/receptietoog, vestiaire, verplaatsbare stapelbare- stoelen en tafels met 

bergruimte, tentoonstellingswanden/panelen, podiumelementen, e.a.). Bovendien is het 

aangewezen om een stockageruimte uit het zicht van het publiek te voorzien.  

Ook is er nood aan een basis technische uitrusting (sanitair, verwarming, elektrische 

installatie, beveiliging, audiovisuele installatie, brand- en diefstalbeveiliging) die een flexibel 

gebruik, per zone, toelaat. 

Het polyvalenter maken van de kerk komt terug bij de visie op de toekomst (3.1). Ideeën waarvoor er 

bij de kerkraad animo is, zijn onder andere: een samenwerking met de heemkundige kring, 

tentoonstellingsruimte in het oude gedeelte van de kerk, en de optie van een vergaderruimte van de 

Tochtgenoten. Het gaat om ideeën, niet om concrete plannen. De Sint-Martinus is en blijft in de 

eerste plaats de zondagskerk.  
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2.2. Sint-Gertrudis in Gruitrode 
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2.2.1. Identificatie 

 
Naam: Sint-Gertrudiskerk 
 
Geografische ligging 

- Pastoriestraat 2/1, 3670 Gruitrode  
- Provincie: Limburg 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Hasselt 
- Dekenaat: Bree 
- Parochie: Gruitrode 

 
Eigenaar:  

- Toren: gemeente Meeuwen-Gruitrode 
- Kerk: kerkfabriek Gruitrode 

 
Bescherming(en): 

- Beschermd monument: kerk dd. 19.01.1935 (ID: 3683) 
- Beschermd monument: uitbreiding toren dd. 01.09.1994 (ID: 3661) 

 
2.2.2. Beschrijving 

 

a) Cultuurhistorische waarde 

 

Samenvatting:  

De Sint-Gertrudiskerk is een laatgotische kruisbasiliek (tweede kwart 16de eeuw). In 1887-90 

restaureerde L. Jaminé de kerk. Na een brand in 1909 werd in 1911 het schip met één travee 

verlengd en een nieuwe toren gebouwd. 

Het schip is driebeukig met een middenbeuk van drie traveeën en zijbeuken van vier traveeën. De 

toren is een gedeeltelijk ingebouwde westtoren. Er is een transept van één travee met vlakke 

sluiting, een koor van drie rechte traveeën met driezijdige sluiting, een portaal in de zuidzijde, en een 

sacristie aan de noordzijde tussen transept en koor. De sacristie telt twee traveeën en beschikt over 

één bouwlaag onder lessenaarsdak.  

Het is een mergelstenen gebouw op een mergelstenen plint, met zadel- en lessenaarsdaken (leien), 

spitsboogvensters en hier en daar trapgevels. Ook in het interieur is hoofdzakelijk de mergelsteen te 

zien. De kerk beschikt over kruisribgewelven, een straalgewelf boven de koorsluiting en een 

stergewelf boven de viering. 

Het interieur omvat onder andere enkele 17de- en 18de-eeuwse schilderijen, 15de- en 16de-eeuwse 

beelden en een 16de-eeuws glasraam. 

Inventaris:  

Historiek: 
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Laatgotische kruisbasiliek, gebouwd door de Duitse Orde, nadat zij de heerlijkheid Gruitrode door 

aankoop in 1417 verwierf. 

Aan deze kerk ging een ouder bouwwerk vooraf daterend van bouwcampagnes uit de Karolingische 

en romaanse periode, opgegraven tijdens de restauratie van de kerk in 1989. 

De huidige kerk dateert uit het tweede kwart van de 16de eeuw. De Duitse Orde was begever en 

tiendheffer van de kerk; de pastoors waren meestal priesters van de Orde. De kerk bezat een nog 

gedeeltelijk romaanse toren. De kerk werd gerestaureerd in het derde kwart van de 17de eeuw door 

commandeur Jan Adriaan van Bylandt (confer grafsteen), die ook een nieuwe pastorie bouwde. 

Restauratie in 1887-90 door L. Jaminé (Hasselt). 

Na een brand in 1909 werd in 1911 het schip met één travee verlengd en een nieuwe toren gebouwd 

naar ontwerp van H. Martens (Stevoort) en V. Lenertz (Leuven). Restauratie in 1989-91. In de 

noordzijde is een kalkstenen gevelsteen ingemetst met gotische datering 1228, afkomstig van het 

romaanse gedeelte van de toren, en bij de bouw van de nieuwe toren naar hier overgebracht; 

volgens andere auteurs is de datering 1428 of 1422. 
 

Beschrijving gebouw: 

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip met middenbeuk van drie traveeën, zijbeuken van vier 

traveeën, met gedeeltelijk ingebouwde westtoren, een transept van één travee met vlakke sluiting, 

een koor van drie rechte traveeën met driezijdige sluiting, een portaal in de zuidzijde, en een sacristie 

aan de noordzijde tussen transept en koor. 

Mergelstenen gebouw op een mergelstenen plint met hardstenen afzaat, onder zadel- en 

lessenaarsdaken (leien). Geprofileerde kroonlijsten. Het schip is voorzien van steunberen met drie 

versnijdingen. Spitsboogvensters in een geprofileerde omlijsting met mergelstenen maaswerk; 

kordon vormende lekdrempels. De zijgevels van de zijbeuken zijn trapgevels. De zuidtranseptarm 

heeft eveneens een trapgevel, in de geveltop voorzien van lisenen met driepasmotieven; de 

noordtranseptarm heeft een eenvoudig aandak. Portaal in een haaks aanbouwsel onder zadeldak 

tegen de derde travee van de zuidzijde; de voorgevel is een trapgevel, in de geveltop versierd met 

lisenen en drie- en vierpasmotieven; zonnewijzer links boven de poort; getoogde poort in een 

geprofileerde, spitsboogvormige omlijsting met druiplijst en imposten; maaswerk in het bovenlicht. 

Het koor heeft steunberen van vier en vijf versnijdingen, die aan de zuidzijde afgewerkt met lisenen 

en driepasmotieven. Hoge spitsboogvensters in een geprofileerde omlijsting met maaswerk. In de 

eerste travee van de zuidzijde, een klein rechthoekig portaal in een geprofileerde omlijsting van 

kalksteenblokken, onder een luifel; in de wand naast de deur een armenbankje in een mijtervormig 

uitgespaarde nis. 

Vierkante Westtoren van drie geledingen, gescheiden door waterlijsten, onder ingesnoerde 

naaldspits (leien). Plint van kalksteenblokken. Korfboogvormig portaal in de westgevel, in een 

spitsboogvormige, geprofileerde omlijsting; erboven een spitsboogvenster. Lisenen met 

driepasmotieven in de tweede geleding. In de bovenste geleding, in elke zijde twee spitsboogvormige 

galmgaten met maaswerk en lisenen op de borstweringen. Polygonale traptoren tegen de zuidzijde. 

De sacristie telt twee traveeën en één bouwlaag onder lessenaarsdak, de oostgevel afgewerkt met 

een trapgevel met oculus. Twee bolkozijnen met laatgotische profilering op de latei. 
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Mergelstenen interieur. Overdekking door middel van kruisribgewelven met doorlopende topnerf; 

bepleisterde gewelfkappen; ribben en spitsboogvormige gordelbogen gedragen door colonnetten. 

Straalgewelf boven de koorsluiting; stergewelf boven de kruising. De kruisribgewelven van de 

zijbeuken hebben per travee een haaks op de middenbeuk geplaatste topnerf. Scheiding tussen 

midden- en zijbeuken door middel van een geprofileerde spitsboogarcade op kalkstenen zuilen met 

Maaskapiteel. De wanden zijn versierd met lisenen en een gereconstrueerd spitsboogfries met 

driepasmotieven; onder aan een armenbankje. Het onderste gedeelte van de bovenlichten is blind en 

voorzien van maaswerk, en vormt een soort imitatie-triforium. 

Interieur: 

schilderij Aanbidding der Herders, olieverf op doek (18de eeuw ?); schilderij Onze-Lieve-Vrouw van 

de Rozenkrans, olieverf op doek (17de eeuw); schilderij Marteldood van Sint-Catharina, olieverf op 

doek (1690-1700); geschilderde kruisweg, olieverf op doek, kopieën naar verschillende meesters 

(19de eeuw). Beeldengroep, Calvarie, gepolychromeerd hout, Hasselt (1520-30); beeld Sint-

Gertrudis, atelier Jan van Steffesweert, gepolychromeerd hout (1520-30); beeldengroep Piëta, 

gepolychromeerd hout, Limburg (1480?); beeld Sint-Jacobus de Meerdere, Meester met de 

Pijpplooien, gepolychromeerd hout (1460-70); beeld Jezus aan het kruis, hout (19de eeuw); beeld 

Sint-Barbara, afgietsel naar origineel van 1460-70; gekleed beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind (eerste 

helft 19de eeuw). Neogotisch hoofdaltaar, hardsteen en messing (1945). Neogotische zijaltaren, eik 

(tweede helft 19de eeuw). Twee biechtstoelen, eik, Lodewijk XIV, (eind 17de eeuw, één gedateerd 

1699). Communiebank, hardsteen en messing (1945). Neogotisch doksaal, eik (tweede helft 19de 

eeuw). Doopvont, zwart en wit marmer, deksel messing, gedateerd 1777. Twee wijwatervaten, 

hardsteen, kuip (17de eeuw), neogotische basis (circa 1910). Koorlezenaar, eik (tweede helft 18de 

eeuw). 

Glasraam met voorstelling van de Calvarie en portretten van de opdrachtgevers, Hendrik de Merode, 

heer van Pietersheim, en zijn vrouw Françoise van Brederode, renaissance (1553); twee 

neorenaissance glasramen. 

Grafsteen van Joannes Adrianus baron de Bijlandt, ridder van de Duitse Orde, grotendeels onleesbaar 

(tweede helft 17de eeuw); grafsteen met wapenschilden, onleesbaar (17de eeuw ?). Exterieur: 

grafkruis van Ida Nisen († 1669) en haar moeder, Gertru[.] Bachuis († 1669) 

Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Gertrudis, Inventaris Onroerend 
Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72431 (geraadpleegd op 24 april 2017). 
 

Waarden van de kerk: 

historische waarde 

historische waarde in casu architectuurhistorische waarde  

artistieke waarde 

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72431
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Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Gertrudis, Inventaris Onroerend 

Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3683 (geraadpleegd op 24 april 2017). 

 

Waarden van de toren in het bijzonder: 

De Sint-Gertrudiskerk, uitbreiding tot het hele kerkgebouw, met name de toren, is beschermd als 

monument omwille van het algemeen belang gevormd door de: 

historische waarde: 

de toren maakt deel uit van de bouwevolutie die aanzet in de Karolingische periode en eindigt met 

de bouw van deze toren. 

historische waarde 

in casu architectuurhistorische waarde: als neogotische toren gebouwd tussen 1909-1911 naar 

ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz, die tot de belangrijkste architecten van 

Limburg behoorden die bouwden in neogotische stijl. 

Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Gertrudis, Inventaris Onroerend 

Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3661 (geraadpleegd op 24 april 2017). 

 

b) Architecturale mogelijkheden 

 

De historische bouwwijze en de status als monument geven deze kerk beperkte architecturale 

mogelijkheden. Grote architecturale ingrepen zouden bovendien de ruimtelijkheid van de kerk 

aantasten. De sacristie wordt nu gebruikt als winterkapel voor een heel kleine gemeenschap: de 

sacristie biedt beperkte mogelijkheden. 

Door de inplanting in het dorp, en de relatie met de nabijgelegen pastorij, is bijbouwen naast de kerk 

niet vanzelfsprekend, tenzij eventueel aan de noordzijde (nu parking).  

 

c) Bouwfysische toestand 

 
De staat van de kerk is goed, er zijn echter wel renovatiewerken nodig om dat zo te houden. De 

kerkfabriek plant de nodige renovatiewerken (de gemeente zette dat tijdelijk on hold in functie van 

de ontwikkeling van het huidige kerkenbeleidsplan). Gepland zijn schilderwerken binnen en buiten, 

het voorzien van branddetectie, de uitbreiding van het bestaande alarmsysteem en andere nodige 

renovatiewerken. Er zijn vandaag (april 2017) nog geen concrete investeringswerken gepland. De 

kerkraad bekijkt momenteel op welke manier sanitair toegevoegd kan worden aan de kerk.  

De kerk is lid van monumentenwacht. In februari 2017 werd het laatst een inspectie uitgevoerd van 

zowel de binnenzijde als de buitenzijde. Bij het laatste rapport van monumentenwacht wordt vooral 

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3683
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gewezen op het dak, de goten en het buitenhout dat dient te worden gerepareerd en op termijn 

vernieuwd. 

Recent (2015) werd de verwarmingsinstallatie omgevormd naar een installatie op gas.  

Ander recente werken die recent gebeurden: 

- Restauratie olieverfschilderij op doek (2002) 

- Herstelling klokkeninstallatie en torenuurwerk (2004) 

- Herstellingswerken aan het dak van de kerk (2007) 

- Aanpassingswerken elektriciteit en verlichting kerktoren (2007) 

- Herstellen klokken (2009) 

- Restauratie houtwerk dak (2009) 

- Herstellingswerken toren (2012) 

- Verfwerken kerk (2013) 

 

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 
 

Nabije functies:  

- begraafplaats op wandelafstand (2, op 100m) 

- pastorie langs de kerk gelegen (1) 

- school (4) niet in directe nabijheid van de kerk, wel nog te voet haalbaar 

- cultureel centrum (3), zaaltjes (een het sportterrein) en jeugdlokalen in nabijheid van de kerk 
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De kerk van Gruitrode ligt centraal in de dorpskern op een lichte heuvel. Samen met het kasteel van 
Gruitrode vormt de kerk de twee historische ankerpunten van de kern. De kerk heeft een directe 
relatie met de pastorie, die vandaag gebruikt wordt door de pastoor. Kerk en pastorij bevinden zich 
naast elkaar in hetzelfde bouwblok. De kerk is omgeven door een beperkte groene zone langs de 
Oost- en de Zuidzijde. De Westzijde geeft uit op een beperkt pleintje, verhard met klinkers. Aan de 
Noordzijde bevindt zich de parking met daarlangs ook de pastorie. 
 

De kerk beschikt over een verlichte klokkentoren en klokken die elk uur luiden, vóór de misvieringen 

en bij een overlijden. 

 

Er is een bushalte naast de kerk en er zijn beperkte parkeermogelijkheden achter de kerk. Aan het 

nabijgelegen cultuurcentrum is er veel parkeerplaats.  

 
2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

 
De Sint-Gertrudis is een prioritaire kerk. Ze doet dienst voor alle aspecten van het volwaardig 
kerkelijk gebruik. 
 
Daarnaast zijn er jaarlijks kooroptredens. Af en toe vindt er een tentoonstelling plaats of een 
receptie. De kerk doet geregeld mee met de Open Kerkendagen. 
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2.3. Sint-Harlindis en Relindis in Ellikom 
 

 
 
2.3.1. Identificatie 

 
Naam: Sint-Harlindis en Relindiskerk 
Geografische ligging 

- Weg naar Ellikom 255, 3670 Ellikom  
- Provincie: Limburg 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Hasselt 
- Dekenaat: Bree 
- Parochie: Ellikom 

 
Eigenaar: Kerkfabriek Ellikom (kerk en pastorij) 
 
Bescherming(en) 

- Geen beschermd monument 
- Is vastgesteld als bouwkundig erfgoed: 05-10-2009 (ID: 72415) 
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2.3.2. Beschrijving 

 

a) Cultuurhistorische waarde 

 

Samenvatting:  

De Harlindis en Relindiskerk is een moderne kruisbasiliek (1958-60). Het schip heeft vier traveeën. De 

toren staat zo goed als vrij. De kerk is opgetrokken in baksteen; de daken zijn eenvoudige zadel- en 

lessenaarsdaken.  

In de kerk bevinden zich 16de-, 17de-  en 18de-eeuwse beelden. Het hardstenen doopvont is 17de-

eeuws. 

Inventaris:  

Beschrijving gebouw: 

Moderne kruisbasiliek van 1958-60, naar ontwerp van J. Dreesen (Bree). Zij vervangt een kerk van 

1844 naar ontwerp van L. Jaminé (Hasselt), die op haar beurt een in 1842 of 1839 afgebroken 

romaanse kerk verving. Laatstgenoemde kerk was zeer oud: ze had één beuk, waaraan in een latere 

periode een koor en een sacristie werden toegevoegd. Het gebouw was van Maaskeien en silex. Het 

was in 1842 bouwvallig. 

De plattegrond van de huidige kerk beschrijft een driebeukig schip van vier traveeën, een transept 

met vlakke sluiting, een koor van een rechte travee met gebogen sluiting, en een vrijwel vrijstaande 

toren aan de noordzijde van het koor; narthex tegen de façade. 

Bakstenen gebouw onder zadel- en lessenaarsdaken (mechanische pannen); getoogde vensters met 

bakstenen afzaat. De narthex is een galerij met getoogde bogen op bakstenen pilasters. Vierkante 

toren onder tentdak, bovenaan op elke zijde voorzien van twee getoogde galmgaten. 

Beraapt interieur. Licht gebogen zoldering over de middenbeuk, vlakke zoldering over de zijbeuken 

en het transept. Scheiding tussen midden- en zijbeuken door middel van een getoogde arcade op 

zuilen. 

Mobilair:  

kruisweg in fresco door P. de Bruycker (circa 1960). Beeldengroep in het doksaal, afkomstig van een 

apostelenbalk, navolger van de Meester van Elsloo, eik (ca. 1520-30); beeldengroep Calvarie, 

Meester van Elsloo, gepolychromeerd hout (1520-30); beeld Sint-Lucia, gepolychromeerd hout (17de 

of 18de eeuw); beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gepolychromeerd hout (midden 18de eeuw); 

beelden Sint-Harlindis en Relindis, gepolychromeerd hout (midden 18de eeuw). Doksaal (midden 

18de eeuw). Doopvont, hardsteen, Luik, met wapenschild en initialen C D I, Christianus Dierna, de 

toenmalige pastoor (1627). 

Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Harlindis en Relindis, Inventaris 

Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72415 (geraadpleegd op 24 april 

2017). 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72415
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b) Architecturale mogelijkheden 

 
De kerk is een moderne baksteen constructie en bestaat voornamelijk uit een zeer licht schip. Hoge 
glasramen aan beide zijde van het schip zorgen ervoor dat de volledige kerk licht en modern 
aanvoelt. 
 
De kerk heeft ongeveer tweehonderdvijftig vaste zitplaatsen. Met klapstoelen kan het aantal 
plaatsen worden uitgebreid. 
 
De sacristie is een bruikbare ruimte die grenst aan het koor. De maatvoering en de ruimtelijkheid van 
de kerk geven op lange termijn mogelijkheden tot verbouwing (voor herbestemming). Als opdeling 
van de ruimte echter niet dringend is, is het waarschijnlijk beter te vermijden, omdat de huidige 
ruimtelijkheid en de lichtinval een kwalitatief effect hebben. 
 
Recent vonden er werken plaats aan het elektriciteitsnet, de verlichting de en verwarmingsinstallatie. 
Alles werd uitgerust volgens de huidige normen. Een hedendaagse geluidsinstallatie is aanwezig, 
evenals een beveiligingssysteem met camera’s en sensoren. 
 
In de sacristie is er beperkt sanitair. Er is geen keuken. 
 
De kerk is toegankelijk voor mindervaliden via de hoofdingang. 
 
Aan de koorzijde en de zijde van de sacristie is er eventueel de mogelijkheid om uit te breiden. Op 
die manier zou bij een invulling met een grote ruimte-eis de ruimtelijkheid van de kerk gevrijwaard 
kunnen worden. 

 

c) Bouwfysische toestand 

 
De kerk is in zeer goede bouwfysische staat. De hoofdtoegang en trappenpartij vooraan het gebouw 
zijn versleten, wat aangepakt kan worden bij de heraanleg van de aansluitende straat.  
 
Monumentenwacht is aangesteld, de laatste controle vond plaats in 2017. 
 
De dakgoten werden volledig vernieuwd en de riolering opgesplitst.  
 
In 2009 werden de volledige verwarmingsinstallatie en stookruimte vernieuwd. Recent (april 2017) 
werd de verlichting vernieuwd. Er is een alarminstallatie geplaatst (mechanisch, trilsysteem en 
camera’s, aangesloten op de meldkamer). De geluidsinstallatie werd aangepast en het orgel hersteld.  
 
De kerk werd gedeeltelijk herschilderd. 
 
Het KIK voerde een studie uit op de beelden van de Meester van Elsloo en sponsorde de restauratie 
van het Christusbeeld.  
 
De kerkfabriek is zelfvoorziend.  
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2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 
 

Nabije functies:  

- begraafplaats (2) op wandelafstand (100m) 

- pastorie (1) aan de achterzijde van de kerk, bewoond door zusters 

- lagere school (3) op 100m afstand 

- geen parochiezaal, wel buurthuis (4) in nabijheid van de kerk. 
 
De kerk in Ellikom ligt naast de weg van Meeuwen naar de N73 (verbinding Peer-Bree); ze ligt 
centraal in de erg verlinte en vernevelde kern. Aan de koorzijde van de kerk bevindt zich de pastorij 
met daarachter de Abeekvallei. De pastorie heeft een kapel die de parochie tijdens de 
wintermaanden gebruikt voor maandagochtendvieringen.  
 
De kerk is gelegen langs het Limburgse fietsroutenetwerk en is een geliefde startplaats voor fietsers. 
 

De toren is langs binnen verlicht, niet langs buiten. De klokken luiden elk uur van de dag en nacht, 

voor de misvieringen en bij een overlijden. 

 

Aan de nabijgelegen school is er een bushalte. Naast de kerk is er een parking; aan het nabijgelegen 

buurthuis is er nog meer parking. 
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2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

 
Om de veertien dagen viering is er een viering op zaterdagavond (ongeveer 60 deelnemers). Om de 
veertien dagen is er eveneens een gebedsdienst verzorgd door leken die een opleiding gevolgd 
hebben.  
 
Af en toe vindt er een concert plaats in samenwerking met de muziekschool van Neerpelt.  
 
Er is een zekere vraag van een andere geloofsgemeenschap voor medegebruik. 
 
De kerk is dagelijks open van 10u tot 17u. 
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2.4. Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk in 

Wijshagen 
 

 
 
2.4.1. Identificatie 

 
Naam: Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk  
 
Geografische ligging 

- Kerkstraat 12, 3670 Wijshagen  
- Provincie: Limburg 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Hasselt 
- Dekenaat: Bree 
- Parochie: Wijshagen 
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Eigenaar: Kerkfabriek Wijshagen 
 
Bescherming(en) 

- Geen beschermd monument 
- Is vastgesteld als bouwkundig erfgoed: 05-10-2009 (ID: 72463) 

 
2.4.2. Beschrijving 

 

a) Cultuurhistorische waarde 

 

Samenvatting:  

Van de neoromaanse kerk (1887-88) staat nog de toren overeind evenals het – ondertussen sterk 

verbouwde – koor. Het schip werd vervangen door een grote, moderne zaalkerk in 1967-68. Het 

interieur van de kerk wordt bepaald door baksteen en beton. Er is nog een 16de-eeuws Christusbeeld 

aanwezig.  

Inventaris:  

Geschiedenis: 

De vrij oude Onze-Lieve-Vrouweparochie, soms beschouwd als moederkerk van Meeuwen, Gruitrode 

en Ellikom, is waarschijnlijk een stichting van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Maastricht. Dit 

kapittel bezat het patronaatsrecht en één derde van de tiende. Het stond het patronaatsrecht later 

af aan de abdij van Herkenrode, die eveneens één derde van de tienden bezat. Ook de pastoor bezat 

één derde. De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1157. Ze had de rang van quarta capella. 

Waarschijnlijk stonden het Onze-Lieve-Vrouwekapittel en/of de abdij van Herkenrode in voor het 

onderhoud van het schip, de pastoor voor het onderhoud van het koor, en de gemeente voor dat van 

de toren en de schijnbaar enige zijbeuk. In 1726 wordt vermeld dat koor, schip, zijbeuk en toren 

afgebroken zijn en men bezig is met herstelwerken; de gemeente krijgt de toestemming de zijbeuk af 

te breken, maar moet dan zelf het schip aan die kant afsluiten en van vensters voorzien. De 

gemeente staat in voor het onderhoud van de toren, deze was in 1726 vervallen, maar werd 

hersteld. De oude kerk was opgetrokken uit Maaskeien. 

Ze werd in 1887-88 vervangen door een neoromaanse kerk naar ontwerp van architect M. 

Christiaens (Tongeren); van deze neoromaanse kerk rest slechts de toren en het sterk verbouwde 

koor. Het schip werd vervangen door een moderne zaalkerk van 1967-68 met noordzuid-oriëntering. 

Neoromaanse, bakstenen toren van drie geledingen onder naaldspits (leien). Gecementeerde plint. 

De twee bovenste geledingen zijn afgewerkt met lisenen en rondboogfriezen. Rondboogvensters in 

een geprofileerde bakstenen omlijsting. In de westgevel een rondboogportaal in een geprofileerde, 

bakstenen omlijsting. 

 
Algemene beschrijving: 

Moderne kerk van baksteen onder plat dak. Verticale vensterpartijen van beton en glas. 

Bakstenen en betonnen interieur. 

 

Mobilair: 
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Beeld Jezus aan het Kruis, gepolychromeerd hout, Meester van de Kempische Calvaries (1510-20). 

Zijaltaar in het voormalige koor, neogotisch (circa 1888). Communiebank, eik, neogotisch (circa 

1888). Doopvont met vier maskers, hardsteen (12de eeuw). Orgel met orgelkast, eik (circa 1901). 

 
Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, Inventaris 

Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72463 (geraadpleegd op 24 april 2017). 

 

b) Architecturale mogelijkheden 

 

Het gebouw bestaat uit een moderne constructie die tussen de 19de-eeuwse toren en het eveneens 

19de-eeuwse koor gebouwd is, in plaats van het oude schip. Het moderne schip van het gebouw is 

een grote open ruimte met bakstenen wanden en grote betonnen liggers. Het liturgisch centrum 

heeft een andere plaats gekregen in het geheel (niet in het oud koor, maar aan een nieuwe zijgevel). 

 

Het oude koor is al afgescheiden van het nieuwe schip door een flexibele wand. In de praktijk wordt 

die flexibiliteit zelden benut. Het schip is eventueel opdeelbaar; het grote open schip laat ook 

multifunctioneel gebruik toe. In de ruime sacristie, of in één van de bergruimtes zou een secundaire 

vorm van gebruik ondergebracht kunnen worden.  

 

Recent is verlichting vernieuwd. De elektriciteits- en verwarmingsinstallaties zijn in redelijke staat. Er 

is een geluidsinstallatie aanwezig. De kerk is voorzien van een beveiligingssysteem. 

 

Sanitair is beperkt aanwezig in de sacristie, er is geen keuken aanwezig. De kerk is toegankelijk voor 

mindervaliden, er zijn geen tredes. 

 

De kerk is nog omgeven door een kerkhof (waar nog concessies zijn, maar er geen meer bijkomen), 

wat de uitbreidingsmogelijkheden erg beperkt. 

 

c) Bouwfysische toestand 

 

De bouwfysische toestand van de kerk is redelijk. Over het algemeen is de kerk in goede staat, maar 

het dak is dringend aan volledige vernieuwing toe. Recent zijn er meerdere lekken geweest waardoor 

er schade is ontstaan aan muren en plafond. 

 

Monumentenwacht is niet aangesteld voor de kerk. 

 

Er zijn recent een reeks van vernieuwing- en herstellingswerken uitgevoerd: 

- Leveren en plaatsen van een metalen trap kerktoren (2007) 

- Renovatie dak kerktoren (2007) 

- Aanpassingswerken elektriciteit en verlichting kerktoren (2007) 

- Vernieuwing van verlichting naar led 

- Installatie inbraakbeveiliging 

- Restauratie beelden 

- Vernieuwing sturing klokken 

 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72463
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Er zijn op dit moment geen werken gepland voor de kerk. Maar de vernieuwing van de dakdichting is 
dringend.  

 
2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 
 

Nabije functies:  

- ten noorden van de kerk aan de andere zijde van de weg ligt een klooster (oostelijke vleugel 

van 3), de kapel van het klooster wordt gebruikt voor weekmissen. 

- pastorie nabij de kerk, (1) gebouw eigendom van de gemeente, echter niet in gebruik 

- lagere school op 50m afstand (3) 

- buurthuis en jeugdlokalen op 500m van de kerk. 

- kapel Plokrooi, 4,4 km naar het Zuidwesten 

- kerkhof (2) 

 
De kerk van wijshagen vormt samen met de pastorie en het omliggende plein, het aangrenzende 
park en het kerkhof de centrale (publieke) cluster Wijshagen, dat voor het overige vooral het 
karakter van een verkavelingswijk heeft.  

 

De toren is verlicht. De klokken luiden. 

 

Aan de Wijshagerkiezel (hoofdbaan van Wijshagen) ligt een bushalte, op beperkte afstand van de 

kerk. Tussen de kerk en de bushalte is er een beperkte parking van 28 plaatsen. 
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2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

 
In de kerk vinden vandaag nog alle pastorale activiteiten plaats, inclusief de voorbereidingen van het 
vormsel. Er zijn twee eucharistievieringen per maand.  
 
De nabijgelegen school gebruikt de kerk regelmatig, bijvoorbeeld voor yogabezinningen 
(maandelijks), maandopeningen en activiteiten in verband met de vasten en de advent.  
 
Eén keer per jaar is er een viering samen met de evangelische kerk. De evangelische kerk is vragende 
partij om de kerk vaker te gebruiken, maar dat gebeurt voorlopig niet.  
 
De OLV-Tenhemelopnemingkerk doet mee aan de Open Kerkendag en aan activiteiten van 
Broederlijk Delen  
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2.5. De kapel van Plokrooi (Plockroy) 
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2.5.1. Identificatie 

 
Naam: kapel van Plokrooi (kapel van de Heilige Brigitta) 
 
Geografische ligging 

- Plockroy nr. 59, 3670 Wijshagen 
- Provincie: Limburg 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Hasselt 
- Dekenaat: Bree 
- Parochie: Wijshagen 

 
Eigenaar:  kerkfabriek Wijshagen 
 
Bescherming(en) 

 
- Geen beschermd monument 
- Is vastgesteld als bouwkundig erfgoed: 05-10-2009 (ID: 72465) 

 
 
2.5.2. Beschrijving 

 

a) Cultuurhistorische waarde 

 

Inventaris: 

Bakstenen zaalkerkje, gebouwd in 1952 onder pastoor Vliegen. Schip van vijf traveeën met driezijdige 

koor; sacristie tegen de linkerzijde van het koor. 

 

Bakstenen gebouw onder zadeldak (mechanische pannen). De traveeën zijn gemarkeerd door 

bakstenen pilasters; in elke travee twee spitsboogvensters. De voorgevel is een puntgevel met 

vlechtingen. Spitsboogportaal in een geprofileerde, bakstenen omlijsting; erboven en ernaast smalle 

spitsboogvensters. Klokkenruitertje links van de voorgevel. 

 
Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Kapel van Plockroy, Inventaris Onroerend 
Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72465 (geraadpleegd op 24 april 2017). 

 

b) Architecturale mogelijkheden 

 

Als er op termijn vraag zou zijn naar een zaaltje, dan biedt de kapel mogelijkheden. De kapel is 

technisch uitgerust zoals een kerk. Verwarming, elektriciteit (een verouderde installatie), verlichting 

en een geluidsinstallatie zijn aanwezig. Sanitair is er niet, een keukentje evenmin – wat breder 

gebruik op dit moment, vooral door het gebrek aan sanitair - verhindert. De kerk is goed toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers. 

 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72465
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c) Bouwfysische toestand 

 

De bouwfysische toestand van de kerk is redelijk. Er zijn wat verzakkingen van de tegelvloer direct 

naast de buitenwanden, waarschijnlijk omwille van slechte funderingen. 

 

Het dak van de sacristie is recent, na een lek, hersteld. Werken aan de dakgoten, schilderwerken 

(ramen en deuren aan de buitenzijde) evenals de herstelling van het plafond van de sacristie zijn 

gepland.  

 

Monumentenwacht is niet aangesteld 

 

2.5.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

Plokrooi is een verlint gehucht. De kerk ligt centraal in het gehucht, aan een ventweg parallel met de 

drukke N76. In de directe omgeving zijn er vooral woningen en (landbouw)bedrijven. Vlakbij de kerk 

ligt een wijkschooltje. Het kerkje ligt dicht bij het fietsroutenetwerk.  

 
 
2.5.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

 
De kerk wordt momenteel gebruikt voor vieringen zoals de parochiekerken. Twee zaterdagavonden 
per maand is er een eucharistieviering. Er vinden ook huwelijken en uitvaarten plaats. Omwille van 
de kleine schaal (tot 150 stoelen) is de kapel populair voor huwelijken. De lokale school gebruikt de 
kerk voor allerhande vieringen. 
 
Af en toe is er de vraag om iets te mogen organiseren in de kerk – bijvoorbeeld in de socioculturele 

sfeer – maar bij nader inzien haken mensen en verenigingen af omwille van het gebrek aan sanitair. 
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2.6. Sint-Hubertuskerk in Neerglabbeek 
 

 
 
2.6.1. Identificatie 

 
Naam: Sint-Hubertuskerk  
 
Geografische ligging 

- Loostraat nr. 1, 3670 Neerglabbeek  
- Provincie: Limburg 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Hasselt 
- Dekenaat: Bree 
- Parochie: Neerglabbeek 

 
Eigenaar:  

- Oude kerk: gemeente Meeuwen-Gruitrode 
- Aanbouw en 2de aanbouw achter oude kerk: kerkfabriek Neerglabbeek 

 
Bescherming(en) 

- Gedeeltelijk beschermd als monument (ID: 3721) 

- De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Hubertus. De moderne, 

bakstenen zaalkerk die in 1934 door Karel Gessler werd opgetrokken aan de noordzijde van 

de kerk hoort niet tot de bescherming. 
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2.6.2. Beschrijving 

 

a) Cultuurhistorische waarde 

 

Samenvatting: 

De bovenbouw van de vierkante toren werd gebouwd in overgangsstijl in de 13de of 14de eeuw. Het 

gotische koor (twee traveeën met driezijdige sluiting) en het middenschip (twee traveeën) dateren 

uit het midden van de 15de eeuw. Het schip werd verbouwd in 1668. Begin 19de eeuw werden de 

zijbeuken verhoogd en verbreed, en samen met het middenschip onder één zadeldak geplaatst; de 

zijbeuken werden voorzien van vlakke zolderingen. Het schip is opgetrokken uit mergelsteen op een 

plint van breuksteen. Het bevat rondboogvensters.  

Het interieur is grotendeels bepleisterd. Een kruisribgewelf overdekt het schip. Boven de koorsluiting 

is er een straalgewelf. De arcade tussen de middenbeuk en de zijbeuken is een mergelstenen 

rondboogarcade.  

 
In 1934 werd haaks op de noordzijde een moderne bakstenen zaalkerk van vijf traveeën gebouwd 

met een koor van één travee in het noorden (en daaraan grenzend een grote kinderkapel). De 

noordelijke zijbeuk van de oude kerk werd daardoor in de nieuwe kerk opgenomen. Het nieuwe 

gedeelte bevat spitsboogvormige drielichten. In het interieur ervan domineert de baksteen.  

De kerk bevat 15de- en 17de-eeuwse beelden. 
 

Inventaris: 

Geschiedenis: 

De Sint-Hubertuskerk was tijdens het ancien régime een quarta capella van de Sint-Lambertuskerk 

van Opglabbeek. Patronaatsrecht en tienden waren, zoals die van de kerk van Opglabbeek, door een 

schenking van de graven van Loon in 1219, in handen van de abdij van Averbode. Vanaf 1283 had 

Neerglabbeek een eigen priester, doch gedurende lange periodes bediende de pastoor van 

Opglabbeek beide gemeenschappen. De pastoors waren steeds kloosterlingen van de abdij van 

Averbode. Pas in de 19de eeuw werd Neerglabbeek een zelfstandige parochie. 

De huidige kerk vervangt een romaans gebouw van breuksteen en Maaskeien, waarvan resten 

behouden bleven in de onderbouw van de toren en mogelijk ook in de plint van het schip. Deze 

behoren waarschijnlijk bij de oorspronkelijke kerk die hier door de graven van Loon gebouwd werd 

en die reeds in de 13de eeuw bestond. De bovenbouw van de toren werd gebouwd in overgangsstijl 

in de 13de eeuw (volgens Timmers 14de eeuw). Het gotische koor en het middenschip dateren uit 

het midden van de 15de eeuw (1459, confer latei koordeur). Het schip werd verbouwd in 1668. Begin 

19de eeuw werden de zijbeuken verhoogd en verbreed, en samen met het middenschip onder één 

dak geplaatst; de zijbeuken werden voorzien van vlakke zolderingen. In 1934 werd naar ontwerp van 

K. Gessler (Maaseik) haaks op de noordzijde een moderne kerk gebouwd met koor in het noorden, 

waarin de noordelijke zijbeuk van de oude kerk werd opgenomen. Restauratie in 1993-94 naar 

ontwerp van E. Martens (Maaseik). 
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Algemene beschrijving: 

De kerk is gelegen binnen het ommuurde kerkhof. Rondom de kerk een voetpad van Maaskeien. 

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van twee traveeën, een vierkante, voorstaande 

westtoren, en een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting. 

Mergelstenen schip op plint van breuksteen, voornamelijk Maaskeien, met hardstenen afwerking. 

Midden- en zijbeuken onder één zadeldak (leien). Eenvoudige rondboogvensters. 

Mergelstenen toren van één geleding onder tentdak (leien). De onderbouw van de oorspronkelijke 

toren, opgetrokken uit breuksteen, voornamelijk Maaskeien, bleef behouden, evenals een aantal 

muurpartijen in de verschillende gevels. Waarschijnlijk was de toren oorspronkelijk massief; thans 

een laag rondboogportaal (17de-eeuws) in de westgevel, in een omlijsting van hergebruikte (?) 

breuksteen en kalksteenblokken. Geprofileerde mergelstenen kroonlijst. Eronder op elke zijde twee 

smalle, rondboogvormige galmgaten. 

Mergelstenen koor op een onderbouw en plint van gebouchardeerde kalksteenblokken. Steunberen 

van vier versnijdingen. Hoge spitsboogvensters in een geprofileerde omlijsting met afgeschuinde 

onderdorpel en kordon vormende lekdrempels. In de eerste rechte koortravee van de zuidzijde, klein 

rechthoekig portaal in een omlijsting van gebouchardeerde kalksteenblokken met mijtervormige latei 

op geprofileerde consoles; hierop een gotisch opschrift met datering 1459. In één van de koorzijden 

een waterspuwer voor het ablutiewater; in de meest oostelijke zijde, onder het venster, een nis met 

Sint-Hubertusbeeldje.  

Bepleisterd interieur, op de mergelstenen ribben en kalkstenen zuilen na. Overdekking uit de 15de 

eeuw door middel van een kruisribgewelf met doorlopende topnerf, gedragen door consoles op een 

kleine colonnet; straalgewelf boven de koorsluiting. Scheiding tussen midden- en zijbeuken door een 

geprofileerde mergelstenen rondboogarcade op kalkstenen zuilen met Maaskapiteel, aan het koor 

door een mergelstenen halfzuil. De vlakke zoldering van de zijbeuken dateert van de verbouwing uit 

begin 14de eeuw. Spitsboogvormige scheiboog tussen koor en schip op mergelstenen halfzuilen. 

Classicistisch stucwerk (begin 19de eeuw) voor de tandlijsten, de omlijstingen van de vensters en het 

doksaal. 

De vergroting van 1934 is een bakstenen zaalkerk van vijf traveeën onder zadeldak (leien); plint van 

rode baksteen. Steunberen tussen de traveeën. Spitsboogvormige drielichten. Koor van één rechte 

travee met vlakke sluiting. 

Bakstenen interieur met spitstongewelf op betonnen gordelbogen met dito topnerf. 

 

Mobilair:  

Beeld Jezus aan het Kruis, geschilderd hout, Maasland (circa 1400?); exterieur: klein Sint-

Hubertusbeeldje in de nis in het koor, hout, volkskunst (17de-eeuws?). Communiebank, eik, 

neogotisch (tweede helft 19de eeuw); communiebank van de nieuwe kerk, marmer (circa 1934). 

Doopvont, hardsteen met een deksel van messing, neogotisch (tweede helft 19de eeuw). 
 

Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Hubertus, Inventaris Onroerend 

Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72459 (geraadpleegd op 24 april 2017). 

Waarden van de kerk: 

De Sint-Hubertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door 

de: 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72459
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historische waarde 

historische waarde 

in casu oudheidkundige waarde 

artistieke waarde 

Bron: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Hubertus, Inventaris Onroerend 

Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3721 (geraadpleegd op 24 april 2017). 

 

b) Architecturale mogelijkheden 

 

De kerk is opgebouwd uit drie delen: de historische kerk met toren, schip en koor, een modern schip 

met koor dat aan de noordelijke zijbeuk van de kerk werd aangebouwd, en een zijkapel (kinderkapel) 

die aan het nieuwe koor werd gebouwd. De kerk bestaat dus uit drie aan elkaar gesloten ruimtes die 

samen een U-vormig grondplan vormen. Het nieuwe schip heeft geen eigen toegang en is daartoe 

aangewezen op de kinderkapel of de historische kerk. Er is een sacristie aan de koorzijde van het 

nieuwe deel.  

Eén of twee delen zouden een nieuwe invulling kunnen krijgen. De kerk leent zich daartoe. Het zou 

zelfs mogelijk zijn om de nieuwere delen af te breken.  

Elektriciteit, verlichting, een geluidsinstallatie en verwarming zijn aanwezig en functioneren. Er is ook 
een beveiligingssysteem.  
 
In de sacristie is er beperkt sanitair aanwezig; het is niet publiek toegankelijk. Er is geen keuken. 
 
De kerk is toegankelijk voor mindervaliden; er zijn geen tredes. 
 
De kerk is omgeven door een kerkhof dat niet meer in gebruik is (het nieuwer gedeelte van dezelfde 
begraafplaats ligt iets verder van de kerk), waardoor de uitbreidingsmogelijkheden erg beperkt zijn. 
De bestaande kerk is, door de nieuwere uitbreiding; al behoorlijk groot. 
 

c) Bouwfysische toestand 

 
De kerk is in goede bouwfysische toestand. Er werden recent geen werken uitgevoerd. 
Monumentenwacht is aangesteld.  
 
Het dak kan herstellingswerken gebruiken en de verwarmingsinstallatie is aan vernieuwing toe. 
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2.6.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 
 

 
Nabije functies: 

- kerkhof/begraafplaats (2, het nieuwer gedeelte ligt het verst verwijderd van de kerk) 
- pastorij (1, in erfpacht gegeven) naast de kerk 
- school (3) op 100m ten noorden van de kerk 
- buurthuis (5, was vroeger parochiezaal) op 150m ten zuiden van de kerk 
- knoopunt 571 van het fietsroutenetwerk (4) 

 
 
Neerglabbeek is een ruraal dorp met een kleine kern. Het is een dorp dat populair is bij fietsers (die 
halt houden in het nabijgelegen Orshof). Het fietsroutenetwerk passeert er.  
 
De toren is verlicht en de klokken luiden. 
 
Er is een parking aan de kerk en er is een bushalte vlakbij. 
 

 
2.6.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

 
De kerk wordt pastoraal gebruikt. Er vindt wekelijks een misviering plaats. 
 
Op termijn zouden de vieringen kunnen verhuizen van het nieuwe gedeelte waar ze nu plaatsvinden 
naar het oude gedeelte (dat wel voor huwelijken etc. gebruikt wordt).  
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3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE 
 

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 

toekomstige functie 

 
Deelgemeente (en wijk) Kerk Toekomstvisie 

Meeuwen Sint-Martinuskerk Kerkelijk gebruik 
(zondagskerk) en valorisatie  

Gruitrode Sint-Gertrudiskerk Kerkelijk gebruik 
(prioritaire kerk), valorisatie 
en mogelijkheid van 
nevenbestemming 
(multifunctioneel gebruik) 
op termijn 

Ellikom 
 

Sint-Harlindis en Relindiskerk Kerkelijk gebruik, 
herbestemming op termijn 

Wijshagen Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Hemelopnemingkerk 

Kerkelijk gebruik, 
herbestemming op termijn 

Neerglabbeek Sint-Hubertuskerk Kerkelijk gebruik, valorisatie, 
nevenbestemming op 
termijn 

 
 

Samenvatting van de implicaties van pastoraal plan voor het kerkenbeleidsplan:  

Ons pastoraal plan kijkt een 10 tal jaren vooruit en voorziet/beschrijft 2 verschillende fasen (in ons 

plan periodes genoemd). De “meest” onderscheidende factor tussen deze 2 periodes is de 

beschikbaarheid van priester-voorgangers. 

Periode 1 (2017 – 2019) is gebaseerd op de huidige werking met 2 priesters en voorziet in de 

zondagskerk (Meeuwen) elk weekend en in de andere kerken om de 14 dagen een eucharistieviering. 

Tevens zullen de uitvaartliturgie, de avondwake, de eerste communie, het vormsel en huwelijk 

blijven doorgaan in de plaatselijke kerken. We zijn er ons van bewust dat alleen tijdens een 

avondwake, de uitvaartliturgie en enkele feestdagen, de bezetting van de beschikbare stoelen circa 

80% is; tijdens de weekendviering is de bezetting circa 20%. (ter info: in de 6 kerken zijn ieder 

weekend 2700 stoelen beschikbaar; circa 500 hiervan worden gebruikt). De kerk van Meeuwen is dus 

benoemd tot zondagskerk. 

Periode 2 (verwachte ingangsdatum 2019 of vroeger als een van de priesters moet afhaken). 

Uitgangspunt is dat er nog één priester ter beschikking is, met een normaal ritme van 3 vieringen per 

priester. We voorzien elk weekend een eucharistieviering in de kerken van Meeuwen (de 

zondagskerk) en Gruitrode. In de andere kerken zal er nog 1 weekendviering per maand zijn. De 
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uitvaartliturgie, de avondwake, de eerste communie, het vormsel, het huwelijk en doopsel blijven 

plaatsvinden in de plaatselijke kerk, zolang dit haalbaar blijft voor één voorganger, die bijgestaan 

wordt door diakens en leken. Omdat we verwachten dat het aantal pastorale vrijwilligers blijft dalen, 

zullen er mogelijk ook meer pastorale activiteiten geclusterd moeten worden. In eerste instantie in 

de 2 centrumkerken (Meeuwen en Gruitrode), op iets langere termijn in de zondagskerk in 

Meeuwen. Hierdoor zal het aantal erediensten in de andere kerken sterk dalen. Gesprekken over 

valorisatie, nevenbestemming en herbestemming van alle kerken worden daarom opgestart. 

Aanvullend:  
 
Het initiatief van de lokale gemeenschap is doorslaggevend met betrekking tot de verdere termijnen: 
zo lang er vieringen op regelmatige basis plaatsvinden, engageert de gemeente zich om de kerk in 
kwestie te onderhouden. 
 
De gemeente neemt zich voor om, mochten er zich vragen naar ruimte aanbieden in Meeuwen-
Gruitrode, de kerkgebouwen en/of de kerksites in overweging te nemen als mogelijke locatie voor de 
specifieke vraag. De gemeente is echter goed voorzien van buurtcentra en andere publieke 
infrastructuur. Dat maakt de zoektocht naar aanvullende en/of nieuwe invullingen voor de 
parochiekerken die daarvoor in aanmerking komen niet eenvoudig.  
 
Er wordt gekozen om voorlopig vooral het huidige gebruik te ondersteunen, maar ook om alert te 
blijven voor mogelijkheden.  
 
 
Visie per kerkgebouw 
 
Sint-Martinus Meeuwen: 
 
In de kerk van Meeuwen zouden ongeveer 600 mensen op een kwalitatieve manier een viering (of 
een academische zitting, of een lezing) moeten kunnen bijwonen. De kerkraad zet zich in om dat 
mogelijk te maken en om tegelijkertijd te onderzoeken of er in het oude schip tentoonstellingen en 
andere activiteiten kunnen plaatsvinden. De kerkraad wil werk maken van valorisatie en van meer 
complementair gebruik van de ruimte. Op dit moment denkt de kerkraad voor het oude schip 
gedeelte aan een permanent beveiligde tentoonstelling van een selectie van het zeer uitgebreide 
beschermd roerend patrimonium.  
 
Sint-Gertrudis Gruitrode: 
 
Voor de Sint-Gertrudis in Gruitrode zijn kerkelijk gebruik en valorisatie aan de orde. De kerk is 
moeilijk op te delen. Omdat het cultureel centrum vlakbij ligt, is er tegelijkertijd weinig vraag naar 
een grote, open ruimte. De kerkraad bekijkt hoe er sanitair voorzien kan worden. De toekomst van 
de Sint-Gertrudis ligt wellicht in de kerkelijke en de culturele sfeer.  
 
 
Sint-Harlindis en Relindis Ellikom: 
 
Voorlopig dient de kerk van Ellikom voor kerkelijk gebruik. In de toekomst is een herbestemming niet 
uitgesloten. Een mogelijkheid is inzetten op het fietstoerisme.  
 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming Wijshagen: 
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Voor de kerk van Wijshagen is meer gebruik door de school een mogelijkheid. De inrichting van de 
kerk en de staat van het dak vormen vandaag een zekere belemmering daarvoor.  
 
Sint-Hubertus Neerglabbeek: 
 
Voor de kerk van Neerglabbeek is er de mogelijkheid om oude gedeelte weer te bevestigen als kerk 
of op termijn als kapel. Voor het nieuwere deel zijn allerhanden scenario’s mogelijk, van 
nevenbestemming tot afbraak. Het kerkhof legt mogelijk beperkingen op qua gebruik.  
 
 

3.2. Plan van aanpak hoe de toekomstige invullingen zullen 

worden onderzocht 
 
Er komt er stuurgroep in Meeuwen-Gruitrode, met daarin de gemeente en de vijf kerkraden (op een 
zodanige manier dat het CKB automatisch vertegenwoordigd is). De stuurgroep komt minstens één 
maal per jaar samen. De vergadering kan plaatsvinden aansluitend op de bespreking van de 
jaarrekeningen. 
 
Elke kerkraad raadpleegt op voorhand het parochieteam over het gebruik van de kerk; elke raad 
houdt een logboek bij. De stuurgroep kan zo in kaart brengen wat er concreet gebeurt in de kerken. 
Het team van de pastorale eenheid volgt eveneens het huidige gebruik (kerkelijk en niet-kerkelijk) op 
en communiceert dat aan de stuurgroep. Het CKB coördineert het geheel. Als er vragen naar ruimte 
ter ore komen van de kerkraden, de parochies, de pastorale eenheid, het CKB of de gemeente, dan 
wordt dat besproken in de stuurgroep. De stuurgroep zal zich telkens ook buigen over de termijnen 
die de mijlpalen in de visie – kerkelijk gebruik, valorisatie, nevenbestemming, herbestemming – 
bepalen. 
 
Omdat de stuurgroep samenkomt direct na de bespreking van de jaarrekeningen, wordt de 
meerjarenplanning gekoppeld aan zowel een evaluatie van het huidige gebruik als aan eventuele 
nieuwe ideeën. De stuurgroep volgt onderhoudswerken en investeringen op, met het 
kerkenbeleidsplan als toetssteen. De stuurgroep laat een beheersplan voor de geklasseerde kerken 
opmaken. 
 
Het kerkenbeleidsplan – dat samen met alle kerkraden en de gemeente tot stand kwam - toont aan 
dat één en ander bespreekbaar is in Meeuwen-Gruitrode.  

 
 

BESLUIT 
 
Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het 
centraal kerkbestuur en gemeente 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 Hasselt en door de 
gemeenteraad. 
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