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St.- Leonardus Zoutleeuw 
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Sint-Leonarduskerk centrum Zoutleeuw 

   
Figuur 1: Sint-Leonarduskerk (bron: inventaris onroerend erfgoed) (links) en het beschermd stadsgezicht (rechts) 

1.2 LIGGING 
Grote Markt z.n. te 3440 Zoutleeuw 

 
1.3 EIGENAAR 
Stad Zoutleeuw 

 
1.4 BESCHERMING 

- Beschermd als monument ‘Parochiekerk Sint-Leonardus’, 01/02/1937 
- Maakt deel uit van een beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Grote Markt en omgeving’, 

08/10/1973 
- Maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht ‘Stadskern Zoutleeuw’, 22/06/1994 
- Beschermd als werelderfgoed van UNESCO als onderdeel van de groepsinschrijving van 56 belforten in 

België en Frankrijk, 1999 
 
2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
De Sint-Leonarduskerk wordt ook wel het ‘Kunstschrijn van Brabant’ genoemd wegens de vele kunstschatten 
die zich in de kerk bevinden. Het meest bekende kunstwerk is het sacramentshuis, maar ook andere 
topstukken zoals bijvoorbeeld de Rozenkransmadonna worden in het gebouw bewaard. Het gotische koor en 
schip, beïnvloed door de Rijnlandse stijl en de bijgebouwen in Brabantse stijl vormen een fraai ensemble van 
middeleeuwse architectuur. Met de 15de- en de 16de-eeuwse toevoegingen, de 19de-eeuwse transformatie en 
de 20ste-eeuwse restauraties is het huidige kerkgebouw een weergave van acht eeuwen bouwen, verbouwen 
en heropbouwen1. 
 
 
  

                                                           
1 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, Parochiekerk Sint-Leonardus, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43127 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43127


2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 
De plattegrond bestaat uit twee torens, een driebeukig schip van vier traveeën, geflankeerd door portalen en 
zijkapellen. De Sint-Leonarduskerk heeft een sterk vooruitspringend transept, waartegen latere bijbouwen 
aanleunen in het zuiden en een koor uitlopend op een semi-zeshoekige apsis, omgeven door een kooromgang 
zonder kapellen. Voor een gedetailleerde beschrijving kan worden gerefereerd aan het goedgekeurde 
beheersplan van de Sint-Leonarduskerk. 
 

 
Figuur 2: Plattegrond Sint-Leonarduskerk (bron: Universiteitsarchief Lemaire) 

Ruimtes 
Koor (81 m2) 

Het hele koor is tot de helft van de viering voorzien van een verhoog in zwart marmer met een brede 
trappenpartij van drie treden aan de westzijde en nog een tweede trappenpartij aan de oostzijde 
(alsook drie treden) naar het hoogaltaar. Op beide trappartijen ligt een rode traploper, alsook 
gedeeltelijk op het vlakke altaarverhoog. 

 
Kooromgang (164 m2) 
 De vloer in de kooromgang ligt één trede hoger dan de  kerkvloer.  

Hierboven bevindt zich een overwelfde tribune ( 164 m2). Op deze tribune worden allerhande objecten 
gestockeerd: banken, beelden, stoelen,… Aan de zuidzijde bevindt zich het romantische orgel. 

 
Transept (267 m2) 

Het noordertransept heeft van west naar oost een tweelichtvenster op hoogte, de Romaanse poort 
met aan de binnenzijde een neogotisch portaal uit houtsnijwerk met erboven een groot 
spitsboograam en tot slot aan de oostzijde een hoog tweelichtvenster.  
Het zuidertransept heeft aan de oostzijde een dubbele houten paneeldeur die toegang verleent naar 
de berging (voormalige kapittelzaal) met erboven een tweelichtvenster. De zuidelijke muur heeft een 
grote dagopening. De oostelijke wand heeft ook een tweelichtvenster dat net zoals aan de noordzijde 
voor de helft is dicht gemetst. 

 
Middenbeuk (209 m2) 

Aan de westzijde van het schip bevindt zich een verhoogde toegang in blauwe hardsteen. Het schip 
heeft een vereenvoudigde opstand. Het heeft geen triforium, maar rechthoekige openingen die 
toegang verlenen tot de zolders van de zijbeuken. 



 
Zijbeuken (220 m2) 

De natuurstenen vloer van de zijbeuken bevindt zich op hetzelfde niveau als de vloer van de 
middenbeuk. 

 
Doopkapel (15 m2) 

Deze kapel wordt bereikt door zes blauwe hardstenen treden te bestijgen. Hierop ligt een rode 
traploper. De ingang van de kapel is veel kleiner dan deze van de andere kapellen en is voorzien van 
een smeedijzeren hek. 

 
Sint-Erasmuskapel (22 m2) 

 De vloer van de kapel is dezelfde als deze van de zijbeuk en ligt één trede hoger. De spitsboogvormige 
opening gaat over de volledige hoogte van de kapel. 

 
Onze-Lieve-Vrouwkapel (25 m2) 

 De vloer van de kapel is dezelfde als deze van de zijbeuk en ligt één trede hoger. De spitsboogvormige 
opening gaat over de volledige hoogte en bijna over de hele breedte van de kapel. 

 
Rochuskapel (32 m2) 

De vloer van de kapel is dezelfde als deze van de zijbeuk en ligt één trede hoger. De spitsboogvormige 
opening gaat over de volledige hoogte van de kapel. 

 
Grauwzusterskapel (21 m2) 

De ingang van de kapel ligt drie natuurstenen treden hoger. Op de trap ligt geen traploper. De ingang 
is veel kleiner dan deze van de andere kapellen en voorzien van een smeedijzeren hekwerk. 

 
Sint-Annakapel (20 m2) 

 De vloer van de kapel is dezelfde als deze van de zijbeuk en ligt één trede hoger. De spitsboogvormige 
opening gaat over de volledige hoogte van de kapel. 

 
Sint-Hubertuskapel (23 m2) 

 De vloer van de kapel is dezelfde als deze van de zijbeuk en ligt één trede hoger. De spitsboogvormige 
opening gaat over de volledige hoogte en bijna over de hele breedte van de kapel. 

 
Sacristie (33 m2) 
 De vloer ligt één trede hoger. De spitsboogvormige opening gaat over de volledige hoogte. 
 
Schatkamer (53 m2) 

De vloer is dezelfde als deze in het transept en ligt één trede hoger. Centraal in de ruimte bevindt zich 
een tentoonstellingskast in U-vorm. In de westelijke muur werd een nis bijkomend voorzien van een 
glasblad, waarachter ex-voto’s tentoongesteld worden. 

 
Berging (27 m2) en stooklokaal (19 m2) 

Het stooklokaal bevindt zich achter de branddeur in de zuidelijke muur. Dit lokaal wordt bijna volledig 
gevuld met de stookinstallatie. 

 
Portaal (15 m2) 

In de oostelijke muur bevindt zich een dubbele houten inkomdeur. In de zuidelijke muur zit een kleine, 
enkele deur. 

 
 
 



Technieken 

De technische installaties zijn van 1962. De kerk bezit nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, stookolie, 
telefoonverbinding en brand-en inbraakbeveiliging. De kerk wordt verwarmd met stookolie via luchtextractie. 
 
Toegankelijkheid 
Een haalbaarheidsstudie Toegankelijkheid werd recent opgemaakt door Inter met als besluit dat zonder het 
uitvoeren van structurele werken de kerk niet beter toegankelijk gemaakt kan worden. De aanwezige 
hoogteverschillen dienen immers weggewerkt te worden. Een toegankelijker toegang wordt best aan de 
hoofdingang gecreëerd omdat het toegankelijk maken van de zij-ingang niet mogelijk is zonder 
aanpassingswerken aan het sas. 
 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De kerk heeft een zeer hoge erfgoedwaarde. De compartimentering hiervan zou een grote impact hebben op 
de ruimtelijkheid en bijgevolg een grote afbreuk doen aan deze waarden (architecturaal, archeologisch, 
artistiek, historisch, volkskundig, etc.). De Sint-Leonarduskerk is een beschermd monument. Bijgevolg is elke 
permanente ruimtelijke ingreep vergunningsplichtig en te overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Aangezien de kerk ook deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht is het aanbouwen van nieuwe volumes 
niet vanzelfsprekend. 
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
Een groot deel van het gebouw werd recent gerestaureerd: 

- Fase 1: gevels en daken koor (beëindigd in 1995); 
- Fase 2: dringende werken gevels en daken (1998-1999); 
- Fase 3: gevels dwarsbeuken en aanhorigheden (2006-2008); 
- Fase 4: gevels westtorens, middenbeuk en kapellen (2014-2016); 
- Fase 5: stabiliteitsherstel zuidtoren (2015-2016). 

Op het einde van 2014 werd nog een restauratiedossier ingediend voor de 15de-eeuwse muurschildering ‘Het 
Laatste Oordeel’. Momenteel wordt preadvies afgewacht voor fase 6: stabiliteitsherstel van middenbeuk, 
transept en noordertoren, inclusief herstel van afwerkingslagen. In een volgende fase zal de rest van het 
interieur gerestaureerd worden, alsook de technische installaties (elektriciteit en verwarming) vernieuwd. 
 

3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De kerk bevindt zich op de langgerekte Grote Markt, het enige plein binnen de stad. Rondom de kerk bevindt 
zich een parking. Op het plein is er ook een bushalte (‘Zoutleeuw kerk’) aanwezig.  
De stad Zoutleeuw wordt gekarakteriseerd door zijn hybride karakter. Het is een stad met de proporties en op 
sommige plaatsen zelfs het uitzicht van een dorp. Langs de ene kant heb je de sterke bebouwingsconcentraties 
met smalle percellering in het centrum (waar de kerk zich bevindt) en langs de andere kant de grotere 
openheid met verspreide bebouwing, zelfs enkele hoeves, naar de periferie toe. De kerk vormt samen met 
enkele historische gebouwen in de nabije omgeving de historische kern van Zoutleeuw. 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
De beschermde Sint-Leonarduskerk wordt nog wekelijks gebruikt voor de eredienst.  Elke zondag om 10 uur 
wordt er Eucharistie gevierd.  In deze kerk hebben alle federatievieringen plaats: middernachtmis Kerstmis, 
Goedeweekvieringen, Pinkstervieringen, Leonardusvieringen, enz.   Verder vinden er ook begrafenissen en 
huwelijken plaats voor Zoutleeuw en zijn vroegere parochies Helen-Bos en Booienhoven.  De kerk heeft met 
haar rijk religieus, historisch en cultureel patrimonium tevens een belangrijke museale functie.  Deze kerk zal in 
het kader van de verder op te richten zone en het fuseren van de Leeuwse parochies het centrale gebouw zijn 
voor de eredienst in Groot-Zoutleeuw. 
 
 



5 TOEKOMSTVISIE 
Het dalende kerkbezoek en het tekort aan priesters heeft de plaatselijke afgevaardigde van de bisschop en het 
centrale kerkbestuur ertoe aangezet om het aantal kerken, waar wekelijks Eucharistie gevierd wordt, af te 
bouwen.  De keuze welke kerken verder te bedienen en welke niet, is gebaseerd op een aantal criteria, 
waaronder de aanwezigheid van een minimum aan sociaal weefsel van scholen en van de mogelijkheid om aan 
nieuwe parochieopbouw te doen.  Op die manier zijn er al twee parochies van de zes op het grondgebied van 
Zoutleeuw (Sint-Laurentius Helen-Bos in 2015 en Sint-Odulphus Booienhoven in 2016) gefuseerd met de 
parochie Sint-Leonardus Zoutleeuw-centrum.  In de nabije toekomst zullen ook de drie andere parochies (Sint-
Cyriacus Budingen-Zoutleeuw, Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven-Zoutleeuw, Sint-Martinus Dormaal-
Zoutleeuw) fuseren met de centrumparochie Sint-Leonardus Zoutleeuw.   
 
Bijkomende redenen om de centrumkerk Sint-Leonardus volledig te behouden: 

- centrale ligging in het centrum van Zoutleeuw 
- federatiekerk 
- hoge religieus-culturele en historische waarde omwille van het uniek laatgotisch 

patrimonium 
- middeleeuwse gotische (deels nog romaanse) architectuur: 1231-1551 
- aanzienlijke investering door de Vlaamse gemeenschap voor conservering en restauratie van 

architectuur en interieur 
- de grote ruimte die plaats biedt aan ongeveer 500 aanwezigen voor o.a. bijzondere 

vieringen, bv. de druk bijgewoonde Leonardusprocessie op pinkstermaandag en de 
vormselvieringen voor de ganse federatie 

- uiteraard zal de kerk ook in de toekomst multifunctioneel kunnen gebruikt worden, indien dit 
niet in strijd is met het religieus karakter van dit godshuis. 



Kapel O.-L.-Vrouw van de Ossenweg  
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg 

 
Figuur 3: Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg (bron: inventaris onroerend erfgoed) 

1.2 LIGGING 
Runkelenstraat z.n. te 3440 Zoutleeuw 
 
1.3 EIGENAAR 
Kerkfabriek Sint-Leonardus 
 
1.4 BESCHERMING 

- Beschermd als monument ‘Bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg: kapel en kluis’, 
03/04/1995 

- Beschermd als monument ‘Bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg: dwarsschuur’, 
23/02/2005 

 
2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
De huidige kapel in bak- en zandsteenstijl is het resultaat van drie belangrijke bouwfases. Het koor met 
veelhoekige apsis en gotische spitsboogvenster dateert van 1538, terwijl de bouw van de twee traveeën diepe 
beuk met dakruiter teruggaat tot 1610. De campagne werd in 1903 afgesloten met een uitbreiding van het koor 
naar de aanpalende woning, wegens hoge toeloop van pelgrims2. Hiernaast herbergt de kapel enkele 
interessante stukken zoals een houten doksaalafsluiting (1613) met een geschilderde voorstelling van Christus 
als Salvator tussen de Apostelen, afkomstig van de gesloopte Klerkenkapel van Zoutleeuw en een aantal houten 
beelden (17e en 18e eeuw) waaronder een Heilige Rochus, een Heilige Bernardus van Clairvaux, een Heilige 
Johannes de Doper en een O.-L.-Vrouw met kind. Het altaarstuk boven het hoofdaltaar is een Aanbidding van 

                                                           
2 Ceulemans, C., 1980, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: PROVINCIE BRABANT 
Kanton Diest, Ministerie van Nederlandse cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 



de Herders (Vlaamse School, ca.1765).  Op de kapel sluit een U-vormig complex aan. De vermoedelijke uit de 
18de eeuw daterende dwarsschuur bleef opvallend intact3. 
 
2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 
Op de gevel valt de drukke ritmering met speklagen op, typerend voor een eenbeukig schip. De toegang 
bevindt zich in de zuidwand in de vorm van een korfboogdeur met negblokomlijsting. Het koor en de beuk zijn 
van elkaar gescheiden door een rondboog. Deze werden (wellicht in 1903) naar aanleiding van de zuidelijke 
uitbreiding in neogotische stijl heringericht. De aangrenzende binnenkoer van het U-vormig complex werd 
ingericht voor openluchtmissen. Het woongedeelte van dit complex, verwijzend naar de hoeve die eraan was 
verbonden, wordt momenteel gebruikt als sacristie. Langs de straatkant wordt het complex afgesloten door 
een hekwerk met pilasters dat een oudere bakstenen muur vervangt (ibid.). 
 

 
Figuur 4: Plattegrond Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg 

Ruimtes 
Zijbeuk (46 m2) 

Langs de zijbeuk kan de kerk betreden worden (twee trappen). Hier en in de beuk staan de stoelen 
opgesteld. 

 
Koor (32 m2) 

Het koor is gedeeltelijk afgesloten met een communiebank. Het barokke altaar staat op een verhoog 
(twee treden) in de apsis. 

 
Beuk (63 m2) 

 Langs de beuk kan de kerk betreden worden (één trap). Hier is een trap aanwezig die leidt naar het 
doksaal. 

 
Sacristie (29 m2) 
 De binnenkoer kan bereikt worden door de sacristie. Hierin staan verschillende opbergkasten. 
 
 
 

                                                           
3 Agentschap Onroerend erfgoed, 2017, Bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg, Inventaris 
Onroerend Erfgoed [online], https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43168 (geraadpleegd op 
8 februari 2017). 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43168


Technieken 
De technische installaties zijn vrij recent (2015). De kerk bezit nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en 
gas. De kerk wordt verwarmd met mazout, via luchtextractie. 
 
Toegankelijkheid 
Om de kerk te betreden moeten één (zijbeuk) of twee (beuk) treden genomen worden. 
 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg is een beschermd monument. Bijgevolg is elke permanente 
ruimtelijke ingreep vergunningsplichtig en te overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
De geringe afmetingen van de kapel maken een compartimentering moeilijk. 
De kapel is omringd door gebouwen die ook beschermd zijn (de schuur etc.) en een buitenkoer die nog gebruikt 
wordt voor openluchtmissen. Bijgevolg is een uitbreiding in horizontale richting niet vanzelfsprekend. 
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
De bouwfysische toestand van het gebouw is goed, doch zijn er enkele onderhoudswerken noodzakelijk om 
een goede waterhuishouding te garanderen (nazicht daken, goten en metselwerk). 
 

3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De kapel  Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg ligt in het noordoosten van Zoutleeuw op de grens met het 
Limburgse Runkelen op het kruispunt van de Runkelenstraat en de Muggenberg. Deze straten vormen een 
typisch voorbeeld van open lintbebouwing die Vlaanderen rijk is. De kapel bevindt zich op dezelfde 
wandelafstand (1.2 km) van zowel het provinciedomein ‘Het Vinne’ als het centrum van het dorp Runkelen 
waar zich ook een bushalte bevindt (‘Runkelen Dorp’). Het provinciedomein (veel wandelgelegenheden, 
speeltuin en speelbos) is bijna dagelijks open en is gratis toegankelijk. 
De kapel werd vernoemd naar de ossenstal of ossenkooi die zich hier in de 14de eeuw bevond. De kapel is 
dominant ingeplant op een heuvel en lag aan de basis van het huidig gehucht Ossenweg. 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
In deze kapel zijn er tijdens de weekdagen drie Eucharistieveringen en één op zondag om 18 uur.  Verder 
vinden hier jaarlijks niet minder dan drie processies plaats voor het dekenaat Zoutleeuw naast andere 
bedevaarten, in het bijzonder in de meimaand en rond het feest van Maria Geboorte (september). 
 

5 TOEKOMSTVISIE 
De beschermde site rond deze bedevaartskapel blijft omwille van haar mariale devotie en bedevaarten een 
plek voor de eredienst.  
 
Bijkomende redenen om de kapel van de Ossenweg volledig te behouden: 

- laatgotische kapel (1538) 
- unieke ligging 
- belangrijke bedevaarts- en devotiekapel met religieuze uitstraling voor de ganse regio 
- aanzienlijke financiële inspanningen van de overheid voor conservering en restauratie van gebouw en 

interieur 
- bestendiging van de bedevaartsdevotie rond O.-L.-Vrouw van de Ossenweg. 

 



St. -Cyriacus Budingen-Zoutleeuw 
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Parochiekerk Sint-Cyriacus 

 
Figuur 5: Parochiekerk Sint-Cyriacus (bron: inventaris onroerend erfgoed) 

1.2 LIGGING 
Pastorijstraat z.n. te 3440 Zoutleeuw (Budingen) 

 
1.3 EIGENAAR 
Kerkfabriek Sint-Cyriacus 
 
1.4 BESCHERMING 

- Vastgesteld als bouwkundig erfgoed ‘Parochiekerk Sint-Cyriacus’, 05/10/2009 
 

2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
Het kerkgebouw is een homogeen geheel van bak- en zandsteenarchitectuur. Het werd gebouwd in 1788 naar 
de plannen van architect Jean-François Wincqz in classicistische stijl4. De onderbouw van de toren in 
ijzerzandsteen met zijn typische kleur dateert nog uit het begin van de 18de eeuw5. In de 19de eeuw werd de 
kerk uitgebreid met pseudo-transeptarmen en zijbeuken. Een tweede uitbreiding gebeurde in 1936 en 
aanpassingen gebeurden in 1967. Het gebouw herbergt onder andere verscheidene barokschilderijen uit de 
17de eeuw, een aantal beeldjes uit de 16de en 18de eeuw, een gepolychromeerd kruis en een barok 
hoofdaltaar6. 
 
2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 

                                                           
4 Stevens, D., 2014, Parochiekerk Sint-Cyriacus, Budingen. In: ODIS, 
http://www.odis.be/hercules/toonObj.php?taalcode=nl&id=2604 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 
5 Ceulemans, C., 1980, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: PROVINCIE BRABANT 
Kanton Diest, Ministerie van Nederlandse cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 
6 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, Parochiekerk Sint-Cyriacus, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43169 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 

http://www.odis.be/hercules/toonObj.php?taalcode=nl&id=2604
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43169


Het gebouw omvat een toren, drie beuken van drie traveeën op Toscaanse zuilen, een pseudotransept en een 
halfrond koor met rechte zijkoren. 

 
Figuur 6: Plattegrond Sint-Cyriacuskerk 

Ruimtes 
Portaal (8 m2) 
 Het portaal geeft toegang tot de kerk. 
 
Schip (237 m2) 
 In het schip staat het merendeel van de stoelen opgesteld. 
 
Koor (59 m2) 
 Het koor is verhoogd. 
 
Transept zuid (15 m2) en transept noord (15 m2) 
 In elk transept staat een biechtstoel opgesteld. 
 
Zijkapel zuid (24 m2) en zijkapel noord (24 m2) 
 De zuidelijke zijkapel is afgesloten en verwarmd.  
 
Sacristie (19 m2) 
 Hierin staan verschillende opbergkasten. 
 
Berging (19 m2) 
 
Technieken 
De technische installaties zijn van 1995. De kerk bezit nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, gas en 
inbraakbeveiliging. De weekkapel wordt verwarmd met elektrische infraroodverwarming. 
 
Toegankelijkheid 
Om de kerk te betreden moet er één trede genomen worden. 
 
 



 
 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De Sint-Cyriacuskerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn tot 
verbouwingen in vergelijking met een monument. Er is geen machtiging van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed nodig. De interne volumetrie laat een compartimentering van de ruimte toe. 
De kerk is omgeven door een begraafplaats, wat de horizontale uitbreiding van het bouwvolume zo goed als 
onmogelijk maakt.  
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
De bouwfysische toestand van het gebouw is goed, doch regelmatig onderhoud is noodzakelijk om het gebouw 
in deze staat te behouden. 
 
3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De parochiekerk is het baken van het dorp Budingen, dat zich aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine 
Gete op 4.5 km van Zoutleeuw bevindt. Dit dorp wordt bediend door een bushalte (‘Budingen kerk’). Rond de 
kerk bevinden zich een begraafplaats, een buurtcentrum (‘de Bungeneer’) en voornamelijk open bebouwing 
met woonfunctie. Het dorpscentrum is tevens de start van de ‘Rotemwandeling’ (wandelnetwerk Getevallei). 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
De classicistische Sint-Cyriacuskerk Budingen-Zoutleeuw, die eigendom is van de kerkfabriek Sint-Cyriacus 
Budingen-Zoutleeuw, wordt momenteel nog om de zes weken gebruikt voor de eredienst (Eucharistieviering op 
zaterdagavond om 19 uur).  Daarnaast vinden er nog andere religieuze plechtigheden plaats zoals uitvaarten 
(ca. 6 à 8 per jaar) en huwelijken.  De kerk wordt nu reeds ter beschikking gesteld voor activiteiten, die in 
overeenstemming zijn met de waardigheid van het religieuze gebouw (tentoonstellingen, concerten, etc.).  
Rond de kerk bevindt zich het kerkhof, dat nog in gebruik is. 
 

5 TOEKOMSTVISIE 
In de visie van het verder fuseren van de Leeuwse parochies in de nabije toekomst en de verdere restauratie 
van de Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw, die wellicht nog een tiental jaren zal in beslag nemen, zal ook voor deze 
kerk een herbestemming gezocht worden.  Tijdelijk – zolang de restauratie van het interieur van de Sint-
Leonarduskerk Zoutleeuw loopt – is deze kerk zonder meer noodzakelijk als vervangkerk voor de tijdelijk 
onbruikbare Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw.   



St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven-Zoutleeuw 
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Parochiekerk Sint-Bartholomeus 

 
Figuur 7: Parochiekerk Sint-Bartholomeus (bron: inventaris onroerend erfgoed) 

1.2 LIGGING 
Dorpsstraat z.n. te 3440 Zoutleeuw 

 
1.3 EIGENAAR 
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus 

 
1.4 BESCHERMING 

- Vastgesteld als bouwkundig erfgoed ‘Parochiekerk Sint-Bartholomeus’, 05/10/2009 
- Omvat de bescherming als monument ‘Parochiekerk Sint-Bartholomeus: orgel’, 07/10/1981 

 

2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
Het kerkgebouw is een neoclassicistische bouw (1880 en volgende) door Alexander Van Arenbergh7 uit Leuven. 
Het omvat een classicistisch koor met vlakke sluiting (1772). Het materiaal is baksteen met hoek- en 
raamomlijstingen in natuursteen8. Daarnaast herbergt Sint-Bartholomeus onder meer enkele barokke beeldjes 
(volkkunst, 18de eeuw), barokaltaren uit de 18de eeuw en een romaanse doopvont (12de eeuw). De kerk 
herbergt ook een beschermd orgel van A. Clerinx uit 18609. 
 

                                                           
7 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1974, Kerk Sint-Bartholomeus, 
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M219122&objnr=2340&nr=1 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 
8 Ceulemans, C., 1980, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: PROVINCIE BRABANT 
Kanton Landen, Ministerie van Nederlandse cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 
9 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, Parochiekerk Sint-Bartholomeus, Inventaris Onroerend Erfgoed 
[online], https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43175 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M219122&objnr=2340&nr=1
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43175


2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 
De kerk bestaat uit een ingebouwde westertoren. De toren gaat een driebeukig schip van vijf traveeën en een 
recht afgesloten koor vooraf. De sacristie bevindt zich tussen het koor en de zuidzijde van het schip.  

Figuur 8: Plattegrond Sint-Bartholomeus 

Ruimtes 
Portaal (13 m2) 

Het portaal geeft toegang tot de kerk. Naast het portaal bevinden zich aan elke kant nog twee ruimtes, 
die bereikt kunnen worden via de zijbeuken (elk 17 m2). Hierin bevindt zich onder andere de romaanse 
doopvont. 

 
Schip (317 m2) 
 In het schip staat het merendeel van de stoelen opgesteld. 
 
Koor (49 m2) 
 Het koor is verhoogd en is bekleed met tapijt. 
 
Sacristie (15 m2) 
 Hierin staan verschillende opbergkasten. 
 
Technieken 
De technische installaties zijn een tiental jaar oud. De kerk bezit nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, 
gas en inbraakbeveiliging. De kerk wordt verwarmd met gas via luchtextractie. Er is ook een wc en een wasbak 
aanwezig in het stooklokaal. 
 
Toegankelijkheid 
Om de kerk te betreden moet er één trede genomen worden. 
 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De Sint-Bartholomeuskerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn 
tot verbouwingen in vergelijking met een monument. Er is geen machtiging van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed nodig. 



Het interieur van de kerk is neoclassicistisch (geprofileerde rondbogen met kruisgewelven ertussen en grote 
zuilen met sterk uitgewerkte kapitelen). Het inbrengen van tussenwanden en/of tussenverdiepen is geen 
evidentie naar natuurlijke lichtinval toe. 
Er is geen begraafplaats aanwezig rond de kerk. De kerk is omgeven door lage (groen)begroeiing aan de ene 
kant en beperkte parkeergelegenheid aan de andere kant. Hier zou een horizontale uitbreiding wel van 
toepassing kunnen zijn. 
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
De Sint-Bartholomeuskerk werd in 2015 gesloten omdat er ernstige problemen aan de draagbalken van de 
dakconstructie werden vastgesteld10. Het dak is recentelijk helemaal hersteld. Op sommige plekken is de kerk 
aan dringende herstellingen toe. 
 

3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De kerk ligt aan het kruispunt van de Dorpsstraat en de Asbroekstraat in een woongebied met voornamelijk 
open bebouwing, op een boogscheut van de N3, tussen Tienen en Sint-Truiden. Voor de kerk bevindt zich een 
bushalte ‘Halle-Booienhoven kerk’. 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
De neo-classicistische Sint-Bartholomeuskerk Halle-Booienhoven-Zoutleeuw, die eigendom is van de 
kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Boooienhoven-Zoutleeuw, wordt momenteel nog om de zes weken 
gebruikt voor de eredienst (Eucharistieviering op zaterdagavond om 19 uur).  Daarnaast vinden er nog andere 
religieuze plechtigheden plaats zoals uitvaarten (ca. 10 à 12 per jaar) en huwelijken.  De kerk wordt nu reeds 
ter beschikking gesteld voor activiteiten, die in overeenstemming zijn met de waardigheid van het religieuze 
gebouw (tentoonstellingen, concerten, etc.).   
 

5 TOEKOMSTVISIE 
In de visie van het verder fuseren van de Leeuwse parochies in de nabije toekomst en de verdere restauratie 
van de Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw, die wellicht nog een tiental jaren zal in beslag nemen, zal ook voor deze 
kerk een herbestemming gezocht worden.  Tijdelijk – zolang de restauratie van het interieur van de Sint-
Leonarduskerk Zoutleeuw loopt – is deze kerk zonder meer noodzakelijk als tweede vervangkerk voor de 
tijdelijk onbruikbare Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw.   

                                                           
10 VDT, 2015, Sint-Bartholomeuskerk sluit tijdelijk de deuren door instortingsgevaar, 
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zoutleeuw/sint-bartholomeuskerk-sluit-tijdelijk-de-deuren-door-
instortingsgevaar-a2230907/ (geraadpleegd op 8 februari 2017). 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zoutleeuw/sint-bartholomeuskerk-sluit-tijdelijk-de-deuren-door-instortingsgevaar-a2230907/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zoutleeuw/sint-bartholomeuskerk-sluit-tijdelijk-de-deuren-door-instortingsgevaar-a2230907/


St.- Martinus Dormaal-Zoutleeuw 
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Sint-Martinuskerk 

       
Figuur 9: Sint-Martinuskerk (bron: inventaris onroerend erfgoed) (links) en het beschermd dorpsgezicht (rechts) 

1.2 LIGGING 
Kerkstraat z.n. te 3440 Zoutleeuw (Dormaal) 

 
1.3 EIGENAAR 
Kerkfabriek Sint-Martinus 
 
1.4 BESCHERMING 

- Beschermd als monument ‘Parochiekerk Sint-Martinus’, 12/01/1987 
- Is deel van de bescherming als stads-of dorpsgezicht ‘Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie, 

kosterswoning en omgeving’, 12/01/1987 
- Omvat de bescherming als monument ‘Parochiekerk Sint-Martinus: orgel’, 19/12/2014 

 

2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
Het kerkgebouw is gebouwd in classicistische stijl, opgetrokken uit baksteen. De hoek- en vensteromlijstingen 
zijn uitgevoerd in natuursteen. Het geheel wordt gedateerd 1782 door jaartal met twee blazoenen bij het 
ingangsportaal11. In de kerk staat een waardevol orgel dat ook beschermd is als monument wegens zijn 
historische waarde. Het orgel werd in 1840 gebouwd en in 1948 getransformeerd door F. Joris uit Aarschot.  

                                                           
11 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1974, Kerk Sint-Martinus, 
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=YE&linkval=Dormaal (geraadpleegd op 8 februari 2017). 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=YE&linkval=Dormaal


Daarnaast is het kerkgebouw gesitueerd in een historisch en artistiek waardevolle omgeving die klein is 
opgevat met kleinschalige en gegroepeerde dorpswoningen rond het kerkplein. Deze elementen vormen een 
natuurlijke begeleiding van de kerk, de pastorie en de voormalige kosterswoning12.  
 
2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 
Het éénbeukig gebouw bevat een ingebouwde westertoren, een schip met diep koor dat wordt afgesloten door 
een halfronde apsis. De sacristie bevindt zich in het verlengde van de apsis13. 
 

 
Figuur 10: Interieur Sint-Martinuskerk 

Ruimtes 
Portaal (14 m2) 

Het portaal geeft toegang tot de kerk. Hiernaast bevinden zich twee nevenruimtes (elk 9 m2), gebruikt 
als stooklokaal, berging en trappenkamer. 

 
Schip (243 m2) 

De vloerverwarming bevindt zich op de vloer in een houten verhoogde constructie. Op deze 
verhoogde vloeren zijn alle stoelen geplaatst. 

 
Koor (43 m2) 
 Het koor is enkele trappen hoog. 
 
Sacristie (13 m2) 
 De sacristie bevindt zich achter het barokke altaarstuk. Hierin staan verschillende opbergkasten. 
 
Technieken 
De technische installaties zijn vrij recent. De kerk bezit nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en gas. De 
kerk wordt verwarmd met gas via vloerverwarming. 
 
Toegankelijkheid 
Om de kerk te betreden moet er één trede genomen worden. 

                                                           
12 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, Parochiekerk Sint Martinus, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43188 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 
13 Ceulemans, C., 1980, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: PROVINCIE BRABANT 
Kanton Landen, Ministerie van Nederlandse cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43188


 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De Sint-Martinuskerk is een beschermd monument. Bijgevolg is elke permanente ruimtelijke ingreep 
vergunningsplichtig en te overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Gezien de grootte van de kerk alsook de opbouw is een grootschalige compartimentering moeilijk, met 
uitzondering van een opsplitsing tussen schip en koor. Wel zijn er eventueel mogelijkheden tot het 
implementeren van kleinere meubels. 
Aangezien de kerk deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht, en zich rond de kerk een begraafplaats 
bevindt is het aanbouwen van nieuwe volumes niet vanzelfsprekend. 
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
De bouwfysische toestand van het gebouw is goed. Het dak zal zo mogelijk worden vernieuwd in een volgende 
legislatuur. 
 

3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De kerk bevindt zich op een pas heraanlegd driehoekig oud dorpsplein van Dormaal, bediend door de bushalte 
‘Dormaal Kerkstraat’. Niettegenstaande de geringe oppervlakte was Dormaal destijds – alleszins tijdens de 11de 
eeuw – opgesplitst in twee dorpen (Op-Dormaal met de Sint-Pieterskerk en Neer-Dormaal met de Sint-
Martinuskerk). Het dorp, gesitueerd op een plateau, wordt begrens door de Oude Gete (west) en de 
Dormaalsebeek (oost). Onder meer door zijn ligging aan de grens met het hertogdom Brabant kende het in de 
loop van de 13de, 14de en 15de eeuw een zekere bloei. Tijdens de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw en de 
oorlogen met Lodewijk XIV werd het dorp regelmatig vernield en geplunderd. De aanleg van de steenweg van 
Tienen naar Sint-Truiden dwars door het dorp zorgde voor een kortstondige heropbloei. Momenteel vormt 
Dormaal, als onderdeel van fusiegemeente Zoutleeuw, een rustige landelijke kern met kerk, pastorie en 
bescheiden woningen gegroepeerd rond het kerkplein. Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes te vinden. 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
De beschermde classicistische Sint-Martinuskerk Dormaal-Zoutleeuw, die eigendom is van de kerkfabriek Sint-
Martinus Dormaal-Zoutleeuw, wordt momenteel nog om de zes weken gebruikt voor de eredienst 
(Eucharistieviering op zaterdagavond om 19 uur).  Daarnaast vinden er nog andere religieuze plechtigheden 
plaats zoals uitvaarten (ca. 4 à 5 per jaar) en huwelijken.  De kerk wordt nu reeds ter beschikking gesteld voor 
activiteiten, die in overeenstemming zijn met de waardigheid van het religieuze gebouw (tentoonstellingen, 
concerten, etc.).  Rond de kerk bevindt zich het kerkhof, dat nog in gebruik is en dat eveneens eigendom is van 
de kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal-Zoutleeuw.   
 

5 TOEKOMSTVISIE 
In de visie van het verder fuseren van de Leeuwse parochies zal in de nabije toekomst ook voor deze kerk een 
herbestemming gezocht worden.   



St.- Odulphus Booienhoven-Zoutleeuw 
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Parochiekerk Sint-Odulphus 

     
Figuur 11: Parochiekerk Sint-Odulphus (links) (bron: inventaris onroerend erfgoed) en het beschermd dorpsgezicht met 
aanduiding van de kapel (rechts) 

1.2 LIGGING 
Bronstraat z.n. te 3440 Zoutleeuw (Halle-Booienhoven) 

 
1.3 EIGENAAR 
Kerkfabriek Sint-Leonardus 
 
1.4 BESCHERMING 

- Beschermd als stads-of dorpsgezicht ‘Parochiekerk Sint-Odulphusparochie en omgeving’, 07/06/1994 
- Omvat de bescherming als monument ‘Parochiekerk Sint-Odulphus: orgel’, 19/12/2014 

 

2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
Het kerkgebouw (1840) heeft een bescheiden bakstenen volume14. De hoek- en vensteromlijsting werd 
opgetrokken in natuursteen. In de kerk bevindt zich een merkwaardig orgeltje uit de eerste helft van de 18de 
eeuw, beschermd als monument. Het betreft een verplaatsbaar rococo-orgel dat in 1860 werd gekocht door de 
kerk. Het met een haag en een laag muurtje afgesloten kerkhof telt een drietal waardevolle grafkruisen in 

                                                           
14 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1974, Kerk Sint-Odulphus, 
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Kerk+Sint-Odulphus%5BBooienhoven(Halle-
Booienhoven)%5D (geraadpleegd op 8 februari 2017). 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Kerk+Sint-Odulphus%5BBooienhoven(Halle-Booienhoven)%5D
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Kerk+Sint-Odulphus%5BBooienhoven(Halle-Booienhoven)%5D


hardsteen uit de 17de en 18de eeuw. Het geheel van kerk en pastorie vormt een landschappelijk waardevol 
ensemble door de strak afgelijnde volumes van kerk en pastorie, midden van de akkers en weiden15.  
 
2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 
Het is een zaalkerk met ingebouwde westtoren, een eenbeukig schip van drie traveeën, een smaller koor met 
polygonale apsis en een sacristie aan de oostzijde16. 
 

 
Figuur 12: Interieur Sint-Odulphuskerk 

Ruimtes 
Portaal (7 m2) 

Het portaal geeft toegang tot de kerk. 
 
Schip (117 m2) 
 In het schip staan alle stoelen opgesteld. 
 
Koor (46 m2) 
 Het koor kan worden betreden door één trede te nemen. Hier staat ook het waardevol orgeltje. 
 
Sacristie (10 m2) 
 De sacristie bevindt zich achter het koor. Hierin staan verschillende opbergkasten. 
 

                                                           
15 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, Parochiekerk Sint-Odulphus, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200022 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 
16 Ceulemans, C., 1980, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: PROVINCIE BRABANT 
Kanton Landen, Ministerie van Nederlandse cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200022


Technieken 
De technische installaties zijn verouderd (jaren ’70-’80) maar werken nog. De kerk bezit nutsvoorzieningen 
zoals elektriciteit, water en gas. De kerk wordt verwarmd met gas via radiatoren, die geplaatst zijn aan de 
zijkanten van het schip. 
 
Toegankelijkheid 
Om de kerk te betreden moeten er drie treden genomen worden. 
 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De Sint-Odulphuskerk ligt in een beschermd dorps- of stadsgezicht. De kerk met uitzondering van het 
historische orgeltje zelf is niet beschermd. 
Gezien de grootte van de kerk alsook de opbouw is een grootschalige compartimentering moeilijk, tenzij een 
opsplitsing tussen schip en koor. Wel zijn er eventueel mogelijkheden tot het implementeren van kleinere 
meubels. 
Aangezien de kerk deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht, en zich rond de kerk een begraafplaats 
bevindt is het aanbouwen van nieuwe volumes niet vanzelfsprekend. 
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
De bouwfysische toestand van het gebouw is over het algemeen goed. In het koor is de verf lokaal aan het 
afbladderen wegens een eerder lek ter hoogte van de vergaarbak. Dit is reeds hersteld, doch het voegwerk is in 
deze zone nog te herstellen. 
 

3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De kerk is excentrisch gelegen in een landelijke omgeving. Rondom het complex van kerk en pastorie bevindt 
zich een agrarische zone. De Sint-Odulphusbeek stroomt ten noorden van de kerk. De opvallend geïsoleerde 
inplanting is een gevolg van het gewijzigd tracé van de steenweg Zoutleeuw-Wilderen, waarlangs zij 
oorspronkelijk lag. Bijgevolg is het een populair punt op diverse wandel- en fietsroutes. Tegenover de kerk 
bevindt zich ook een bushalte (‘Halle-Booienhoven Parochiezaal’). 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
In 2016 werd de classicistische Sint-Odulphuskerk van Booienhoven-Zoutleeuw gefuseerd met de 
centrumparochie Sint-Leonardus Zoutleeuw.  Het kerkje wordt sinds 2008 niet meer gebruikt voor de 
eredienst.  Om dit kerkje in aanmerking te laten komen voor desaffectatie zal een aanvraag ingediend worden 
bij de bisschoppelijke overheid. 
 

5 TOEKOMSTVISIE 
In het kader van het onderzoek naar een mogelijke herbestemming laat de stad Zoutleeuw momenteel 
onderzoeken of het kerkje, dat omgeven is door het kerkhof, kan ingericht worden als columbarium-kerk.  De 
Sint-Odulphuskerk en het omringende kerkhof, dat nog in gebruik is,  zijn eigendom van de kerkfabriek Sint-
Leonardus Zoutleeuw.  De kerkfabriek Sint-Leonardus kan zich vinden in bovengenoemd project van de stad 
Zoutleeuw.  De uiteindelijke bestemming zal aan de goedkeuring van de bisschoppelijke overheid worden 
onderworpen. 
Opmerking:  rechts naast de kerk bevindt zich de gedesaffecteerde beschermde pastorie, die eveneens 
eigendom is van de kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw.   



St.- Laurentius Helen-Zoutleeuw 
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Sint-Laurentiuskerk 

      
Figuur 13: De Sint-Laurentiuskerk (links) (bron: inventaris onroerend erfgoed) en het beschermd dorpsgezicht met 
aanduiding van de kerk (rechts) 

1.2 LIGGING 
Orsmaalstraat z.n. te 3440 Zoutleeuw (Helen-Bos) 

 
1.3 EIGENAAR 
Stad Zoutleeuw 
 
1.4 BESCHERMING 

- Beschermd als monument ‘Sint-Laurentiuskapel’, 30/11/1993 
- Beschermd als stads-of dorpsgezicht ‘Sint-Laurentiuskapel met omgeving’, 30/11/1993 

 

2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
De Sint-Laurentiuskerk dateert uit de 18de eeuw met een koor uit de 16de eeuw17. De beuk uit 1761-69 is 
volledig opgetrokken in kwartsiet met hoekkettingen in Gobertange. Dit kwartsiet uit Tienen en omstreken 
werd tot in de gotische periode veelvuldig en in combinatie met kalkzandsteen gebruikt. Hierna geraakte het in 
onbruik. Wel kwam het nog voor in bepaalde gevelonderdelen zoals plinten, maar zelden in grote 
architecturale ensembles. In dit geval is het voorbeeld van de Sint-Laurentiuskerk, waarvan de beuk in de 
tweede helft van de 18de eeuw volledig werd herbouwd in kwartsiet, vrijwel uniek te noemen. Het meubilair 

                                                           
17 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1977, Kerk Sint-Laurentius [Helen-Bos], 
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M254541&objnr=27171&nr=1 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 
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bevat onder meer een doopvont (16de eeuw), een preekstoelkuip in eik (19de eeuw) verbouwd tot altaar en een 
blauwhardstenen grafsteen van pastoor Arnold Milemans (+1667)18. 
 
2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 
De kerk heeft een bescheiden volume, gevormd door een eenbeukig schip van twee traveeën met smaller koor 
en een sacristie aan de oostzijde19.  
 

 
Figuur 14: Interieur Sint-Laurentiuskerk 

Ruimtes 
Portaal (incl. berging en trappenruimte) (15 m2) 

Het portaal geeft toegang tot de kerk. Het portaal levert ook toegang tot nevenruimtes 
(verwarmingsinstallatie, trappen). 

 
Koor (35 m2) 
 Het koor staat op een verhoog en geeft toegang tot de sacristie, die erachter ligt. 
 
Schip (62 m2) 
 In het schip staan alle stoelen opgesteld. 
 
Sacristie (9 m2) 
 Hierin staan verschillende opbergkasten. 
 
 
 

                                                           
18 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, Sint-Laurentiuskapel, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43183 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 
19 Ceulemans, C., 1980, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: PROVINCIE BRABANT 
Kanton Diest, Ministerie van Nederlandse cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 
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Technieken 
De technische installaties zijn van 2006. De kerk bezit nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en mazout. 
De kerk wordt verwarmd met mazout via luchtextractie. 
 
Toegankelijkheid 
Om de kerk te betreden moet er één trede genomen worden. 
 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De Sint-Laurentiuskerk is een beschermd monument. Bijgevolg is elke permanente ruimtelijke ingreep 
vergunningsplichtig en te overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Gezien de grootte van de kerk alsook de opbouw is een grootschalige compartimentering moeilijk, tenzij een 
opsplitsing tussen schip en koor. Wel zijn er eventueel mogelijkheden tot het implementeren van kleinere 
meubels. 
Aangezien de kerk deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht, en zich rond de kerk een begraafplaats 
bevindt is het aanbouwen van nieuwe volumes niet vanzelfsprekend. 
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
De bouwfysische toestand van het gebouw is goed. In 2009 voorzag de kerkfabriek Sint Laurentius Helen-Bos 
onderhoudswerken aan de kapel van Bos. De onderhoudswerken aan de kerk van Helen werden gespreid over 
2010 en 201120.  
 

3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De Sint-Laurentiuskerk ligt te midden van een deels ommuurd en een deels met draadafsluiting omringd 
kerkhof, dat nog in gebruik is. Het gehucht bij de kerk, Helen, is gelegen aan het kruispunt van de Orsmaalstraat 
met de J. Van Heelustraat. Dit kruispunt wordt bediend door de bushalte ‘Helen-Bos Dorp’. De overige 
bebouwing van deze landelijke kern met excentrische ligging bestaat uit een eenvoudige 20ste-eeuwse pastorie 
in neotraditionele stijl en een middelgrote vierkanthoeve met laat-18de-eeuwse gecementeerde woonhuis en 
recentere bijgebouwen. Het gebied rondom deze bebouwing is landbouwgebied, in het oosten begrensd door 
de Kleine Gete. Ten zuiden van de kerk bevinden er zich enkele woningen uit het einde van de 20ste eeuw. De 
kerk bevindt zich ook langs bewegwijzerde wandel- en fietspaden. 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
De beschermde gedeeltelijk 16e-eeuwse Sint-Laurentiuskerk van Helen-Zoutleeuw en de beschermde eveneens 
gedeeltelijk 16e-eeuwse kapel O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten van Bos-Zoutleeuw werden in 2015 gefuseerd 
met de centrumparochie Sint-Leonardus Zoutleeuw.  Deze beschermde kerk en kapel worden sinds 2008 niet 
meer gebruikt voor de eredienst.   
 
5 TOEKOMSTVISIE 
Wel heeft de Sint-Laurentiuskerk vandaag dankzij vorig burgemeester Dr. Ceyssens een burgerlijke functie als 
Vredeskerkje.  Dit hangt samen met het oorlogsdrama, dat zich in augustus 1914 in de buurt van dit kerkje 
heeft afgespeeld (7 inwoners gruwelijk vermoord).  De ruimte is uitermate geschikt voor lezingen, bezinningen, 
momenten van stilte en rust, didactische doeleinden i.v.m. Wereldoorlog I.   
De kapel O.-L.-Vr. van Zeven Smarten Bos-Zoutleeuw is uitermate geschikt als ontmoetingsruimte voor de kern 
van jonge gezinnen in de buurt.  Voor de mogelijke herbestemming van Sint-Laurentius Helen-Zoutleeuw en O.-
L.-Vr. van Zeven Smarten Bos-Zoutleeuw, die beiden eigendom zijn van de stad Zoutleeuw, zal de desaffectatie 
aangevraagd worden bij de bisschoppelijke overheid.  Ook de mogelijke herbestemming zal ter goedkeuring 
aan deze overheid voorgelegd worden. 

                                                           
20 GBH, 2008, Kerk Helen en Bos, http://www.standaard.be/cnt/8o23omgq_33 (geraadpleegd op 8 februari 
2017). 
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O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten Bos-Zoutleeuw 
 

1 IDENTIFICATIE  
1.1 NAAM 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten  

   
Figuur 15: Onze-Lieve-Vrouwekapel (bron: inventaris onroerend erfgoed) en het beschermd dorpsgezicht met aanduiding 
van de kapel en de hoeve (rechts) 

1.2 LIGGING 
Bosstraat z.n. te 3440 Zoutleeuw (Helen-Bos) 

 
1.3 EIGENAAR 
Stad Zoutleeuw 
 
1.4 BESCHERMING 

- Beschermd als monument ‘Onze-Lieve-Vrouwekapel’, 09/05/1994 
- Deel van de bescherming als stads-of dorpsgezicht ‘Onze-Lieve-Vrouwekapel, hoeve Boswinning en 

omgeving’, 09/05/1994 
 

2 BESCHRIJVING 
2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
De Onze-Lieve-Vrouwekapel heeft een beuk en noordelijke kruisarm in laatgotische stijl. Het koor (16de eeuw) is 
opgetrokken uit bak-en zandsteen en afgedekt met een steil zadeldak en verstevigd door steunberen van het 
Brabantse type. De sacristie tussen transept en koor werd vergroot in de 18de eeuw21.Deze kapel was een 
kloosterkapel van het tijdens de godsdienstoorlogen vernielde klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven 
Weeën. De ruwe, onafgewerkte noordwanden van beuk en transept zijn de enige materiële sporen die nog 
wijzen op het bestaan van dit 16de-eeuwse vrouwenklooster. Karakteristieke elementen van de kapel omvatten 
onder meer het fraai geprofileerde, weliswaar bescheiden, westportiek met drielobmotief (1559), het 
indrukwekkende drielicht-venster met laatgotische tracering in het zuidtransept en de piscina (waterbekken) in 
de vorm van een met hogels versierde spitsboognis (1510) in het koor22.  
 

                                                           
21 Ceulemans, C., 1980, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: PROVINCIE BRABANT 
Kanton Diest, Ministerie van Nederlandse cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 
22 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, Onze Lieve-Vrouwekapel, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43185 (geraadpleegd op 8 februari 2017). 
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2.2 ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN 
De kapel heeft een eenbeukige ruimte, bekroond met een leien dakruiter, voorzien van een transept en een 
aanzienlijk hoger, twee traveeën diep koor met vlakke sluiting met aanleunende sacristie. 
 

 
Figuur 16: Interieur Onze-Lieve-Vrouwkerk 

Ruimtes 
Portaal (4 m2) 
 Het portaal geeft toegang tot de kerk. Boven het portaal bevindt zich het doksaal. 
 
Schip (33 m2) 
 In het schip staan banken opgesteld. 
 
Zijbeuken (24 m2) 
 In de zijbeuken staan stoelen opgesteld. 
 
Koor (34 m2) 
 Om het koor te betreden moet één trede genomen worden. 
 
Sacristie (9 m2) 
 De sacristie bevindt zich naast het koor. Hierin staan verschillende opbergkasten. 
 
Bijgebouw (10 m2) 
 Achter de sacristie bevindt zich nog een bijgebouw, waar de verwarmingsinstallatie staat. 
 
 



Technieken 
De technische installaties zijn van 2004. De kerk bezit nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en gas. De 
kerk wordt verwarmd met gas via radiatoren. 
 
Toegankelijkheid 
Om de kerk te betreden moet er één trede genomen worden. 
 
Mogelijkheden tot compartimentering of tot uitbreiding 
De Onze-Lieve-Vrouwekapel is een beschermd monument. Bijgevolg is elke permanente ruimtelijke ingreep 
vergunningsplichtig en te overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Aangezien de kerk deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht en zich rond de kerk een begraafplaats 
bevindt is het aanbouwen van nieuwe volumes niet vanzelfsprekend. 
 
2.3 BOUWFYSISCHE TOESTAND 
De bouwfysische toestand van het gebouw is goed. Het dak is aan vervanging toe op termijn. De ommuring is 
dringend aan herstelling toe. 
 
3 SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
De Onze-Lieve-Vrouwekapel te Bos is omringd door een begraafplaats, die nog in gebruik is en open bebouwing 
met voornamelijk woonfunctie. Voor de kapel is er een bushalte ‘Helen-Bos Bos Kerk’. Het gehucht Bos met vrij 
recente bebouwing, geconcentreerd rond de gotische Onze-Lieve-Vrouwkapel, is gaaf bewaard. Samen met de 
gesloten hoeve Boswinning vormt het een beschermd dorpsgezicht met enerzijds het landelijk gehucht rond de 
kapel en anderzijds het landbouwareaal met een economische en landschappelijke waardevolle context. 
Tenslotte ligt deze kapel langs de weg naar Santiago de Compostela (meer bepaald de ‘Via Monastica’ die gaat 
van ’s-Hertogenbosch Nederland naar Rocroi Frankrijk). 
 

4 BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
Zie beschrijving onder punt 4 van Sint-Laurentiuskerk Helen-Zoutleeuw.  
 

5 TOEKOMSTVISIE 
Zie beschrijving onder punt 5 van Sint-Laurentiuskapel Helen-Zoutleeuw.  
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