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Samenvattend overzicht  1 

SAMENVATTEND OVERZICHT  

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende kerkgebouwen voor de Rooms-Katholieke eredienst op het 

grondgebied van de gemeente Zuienkerke: 

 

 ID 57985, Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Dorpsweg 71, 8377 Zuienkerke 

(Meetkerke) 

 ID 58028, Parochiekerk Sint-Bartholomeus, Doelhofstraat 38A, 8377 Zuienkerke 

(Nieuwmunster) 

 ID 57959, Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus, Pastoriestraat 12, 8377 Zuienkerke 

(Houtave)  

 ID 58088, Parochiekerk Sint-Michiel, Kerkstraat 1A, 8377 Zuienkerke  

De kerken zijn allen beschermd en gelegen in een beschermd dorpsgezicht. 

 



2  Samenvattend overzicht 
 

 

Naam gebruik 

Onze-Lieve-Vrouwkerk Hemelvaart 
ID 57985 

Valorisatie en nevenbestemming in de tijd
1
 

Sint-Bartholomeus 
ID 58028 

Valorisatie en nevenbestemming in de tijd 

Sint-Bavo en Machutus 
ID: 57959 

Valorisatie en nevenbestemming in de tijd 

Sint-Michiel 
ID: 58088 

Valorisatie en nevenbestemming in de tijd 

 

 

De Federatie Zuienkerke is ontstaan uit de parochies Sint-Michiel (Zuienkerke), Onze-Lieve-Vrouw 

(Meetkerke), Sint-Bavo (Houtave) en Sint-Bartholomeüs (Nieuwmunster) onder de hoede van een 

federale stuurgroep. De Federatie Zuienkerke fusioneerde recent met deze van Blankenberge. 

Parochiefederatie Blankenberge-Zuienkerke is het ankerpunt, de basis, van de christelijke 

geloofsgemeenschap in Blankenberge-Uitkerke en Groot-Zuienkerke. Deze federatie behoort tot het 

bisdom Brugge en welbepaald tot het decanaat Blankenberge-Oostkust 

(www.federatieblankenberge.be/). 

 

Sinds 1 maart 2017 is de Parochie Federatie Blankenberge-Zuienkerke met zeven kerken en zijn ze 

volop aan het werk om uit te groeien tot een Pastorale Eenheid. De opstart van de Pastorale Eenheid is 

voorzien in november 2017. 

 

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

kerkbestuur van Zuienkerke en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren en werd vervolgens 

goedgekeurd: 

- door de bisschop van Brugge op 13 april 2017
2
; 

- door de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke op 1 juni 2017
3
. 

 

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 er wijzigingen noodzakelijk zijn. 

Indien er wijzigingen moeten aangebracht worden, worden deze opgenomen in een addendum aan dit 

kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop van Brugge en door de gemeenteraad. 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 
1
 Naar de gebruikte terminologie van de Vlaamse bisschoppen betekent nevenbestemming in de tijd dat het 

kerkgebouw in dit geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door 
andere instanties gebruikt worden. 
2
 Zie bijlage. 

3
 Zie bijlage. 

http://www.federatieblankenberge.be/
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PAROCHIEKERK ONZE -LIEVE -VROUW HEMELVAART  

1 identif icat ie  

naam: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart 

ligging: Dorpweg 71, 8377 Zuienkerke (West-Vlaanderen) – deelgemeente Meetkerke 

eigenaar: kerkfabriek 

bescherming(en): Toren en kruisbeuk beschermd als monument bij KB van 20.02.1939. 

Uitbreiding bescherming als monument van ganse kerk bij BVE 11.04.1984. 

Deel van beschermd dorpsgezicht Dorpskom Meetkerke 

ID 1968 BS 18-09-1984. 

 

  
Bron: inventaris onroerend erfgoed Bron: google maps 

2 beschrijving 

2.1 cultuurhistorische waarde 

De toren en kruisbeuk van de kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart zijn beschermd als monument omwille 

van het algemeen belang gevormd door de artistieke historische waarde in casu oudheidkundige waarde. 

 

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de Onze-Lieve-Vrouw 

Hemelvaartkerk als volgt: “als polderkerk waarvan de bouwgeschiedenis opklimt tot in de romaanse tijd, 

doch die haar huidig voorkomen verkreeg na de verwoesting in de beeldenstorm.” 

 

Pastorie Onze-Lieve- Vrouw Hemelvaartparochie Oude Molenweg 24, Zuienkerke (West-Vlaanderen) 

Voormalige pastorie, te bereiken via een poort in de kerkhofmuur, nu in gebruik door de Gemeenschap 

van Moeder Aarde v.z.w. Beschermd als monument bij B.V.E. van 11/04/1984. 

 

Gewijd aan Onze Lieve Vrouw, van wie een miraculeus beeld uit de 15de eeuw wordt vereerd in de kerk. 

Toren en kruisbeuk beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939; uitbreiding bescherming als 

monument van de ganse kerk bij B.V.E. van 11.04.1984. 

 

Volgens Miraeus dateert de eerste vermelding van de parochie van 961. Meetkerke stond onder het 

patronaat van het kapittel van de kathedraal van Doornik. Wanneer in 1193 de abt van de Brugse 

Eeckhoutabdij, Stephanus, bisschop van Doornik wordt, geeft hij het patronaat aan zijn opvolger-abt, 

Balduinus. Het huidige kerkgebouw gaat terug op een vroeggotische bakstenen kruiskerk uit de 13de 

eeuw. Het muurwerk van de vieringtoren (nu geveltoren) is onderaan nog gedeeltelijk van veldsteen, wat 

erop wijst dat het gotische bedehuis een romaanse voorganger heeft. De torenbekroning wordt pas in 

1520 voltooid. Net als vele andere kerkjes in de omgeving wordt de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk 



2  Parochiekerk Sint-Bartholomeus 

van Meetkerke in de tweede helft van de 16de eeuw door de geuzen vernield, met als gevolg de sloping 

van de benedenkerk in 1580.  

Tussen 1640 en 1643 worden de huidige zijbeuken herbouwd, in 1644 verlengt men het koor en krijgt de 

toren een grondige herstelbeurt. Het kerkgebouw wordt in 1926 gerestaureerd onder leiding van de 

Brugse architect Alphonse De Pauw. Mogelijk dateren de neogotische aanbouwen tegen de westgevel en 

de noordelijke zijbeuk uit die periode. De restauratie van de daken, gevels en ramen van de kerk is gestart 

in 1998 en is in 2002 afgewerkt. 

 

Georiënteerde hallenkerk gelegen tussen de Blankenbergse vaart, de Oude Molenweg en de Dorpsweg 

en omgeven door een volledig ommuurd kerkhof. 

 

Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Plattegrond ontvouwt driebeukig schip van drie traveeën, 

met ten noorden een doopkapel en ten zuiden berging (rechthoekige volumes aangebouwd tegen 

westgevel), westtoren op vroeger transept, vooruitspringend, vlak afgesloten hoogkoor en twee vlak 

afgesloten zijbeuken, met driezijdig afgesloten sacristie tegen noordelijke zijbeuk. Vlakke westgevel 

vertoont nog sporen van de doorgang naar de verdwenen 13de-eeuwse benedenkerk, korfboogvormige 

ingang en rond roosvenster met bakstenen maaswerk erboven gevat in brede korfboognis. Vierkante, 

gedeeltelijk Romaanse torenromp gaat bovendaks over in achtkant door middel van door halve piramiden 

afgedekte trompen, bekroond door achtzijdige, ingesnoerde naaldspits, voltooid in 1520. Boven 

spitsboogvormige galmgaten, net onder de dakrand, werkt een spitsboogfries het geheel af. Tuitgevels ter 

hoogte van vroegere kruisbeuk, gestut door twee verspringende steunberen en verlicht door 

spitsboogvenster met bakstenen maaswerk, ook voorkomend in zijbeuken, herbouwd in het tweede kwart 

van de 17de eeuw. Blind hoogkoor, verlengd in 1644, met puntgevels voorzien van muurvlechtingen. 

Gelijkaardige gevels sluiten zijbeuken af. 

 

Wit bepleisterd interieur wordt in drie beuken verdeeld door spitsboogvormige scheibogen op brede pijlers. 

Middenbeuk overkluisd door bepleisterd tongewelf met gordelbogen op rocailleconsoles, versierd met 

medaillons, gevuld met fijn stucwerk. Eén medaillon dateert het gewelf 1778. Vlak afgedekte zijbeuken. 

Zwart marmeren vloer. 

 

Mobilair. Barok hoogaltaar (1644), Onze-Lieve-Vrouwaltaar (noordelijke zijbeuk, 1677) en Sint-

Antoniusaltaar (zuidelijke zijbeuk, 17de eeuw) van gepolychromeerd hout, eikenhouten koorgestoelte 

(1651), eikenhouten preekstoel (17de eeuw) en kerkmeestersbank van de Sint-Sebastiaansgilde 

(zuidelijke zijbeuk, 1676) in dezelfde stijl. 18de-eeuwse eikenhouten biechtstoelen. Laatrococo orgelkast 

(viervoets balustradeorgel) in grenenhout, beschilderd met eikimitatie (1779) naar ontwerp van Dominicus 

Berger (Brugge). Marmeren doopvont met koperen deksel, vermoedelijk uit de 17de eeuw.  

 

In de Onze-Lieve-Vrouwkapel bevinden zich de acht mirakelschilderijen van Onze-Lieve-Vrouw (1645-

1654), die horen bij een 14de-eeuwse legende rond het miraculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw (15de 

eeuw). Blankenbergse vissers hadden het Mariabeeld uit de zee opgevist en het in een kapelletje bij de 

zee geplaatst. Toen het beeld zich echter telkens op miraculeuze wijze uit de kapel verwijderde, besloot 

men het op de rug van een ezel te binden, om het beeld zijn eigen weg te laten gaan. Het dier hield halt 

voor de kerk van Meetkerke, waar het beeld tot op de dag van vandaag wordt bewaard. 

 

Op het kerkhof, hardstenen gedenkkruis voor de militaire slachtoffers van de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog, opgericht in 1920 (https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

2.2 architecturale mogelijkheden 

2.2.1 grootte, opdeelbaarheid en inrichting  

Zie ook beschrijving in 2.1. 

 

Een georiënteerde hallenkerk omgeven door een volledig ommuurd kerkhof. Plattegrond ontvouwt 

driebeukig schip van drie traveeën, met ten noorden een doopkapel en ten zuiden berging (rechthoekige 

volumes aangebouwd tegen westgevel), westtoren op vroeger transept, vooruitspringend, vlak afgesloten 

hoogkoor en twee vlak afgesloten zijbeuken, met driezijdig afgesloten sacristie tegen noordelijke zijbeuk. 

 

Wit bepleisterd interieur wordt in drie beuken verdeeld door spitsboogvormige scheibogen op brede pijlers. 

Vlak afgedekte zijbeuken. Zwart marmeren vloer. 
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Mobilair. Barok hoogaltaar (1644), Onze-Lieve-Vrouwaltaar (noordelijke zijbeuk, 1677) en Sint-

Antoniusaltaar (zuidelijke zijbeuk, 17de eeuw) van gepolychromeerd hout, eikenhouten koorgestoelte 

(1651), eikenhouten preekstoel (17de eeuw) en kerkmeestersbank van de Sint-Sebastiaansgilde 

(zuidelijke zijbeuk, 1676) in dezelfde stijl. 18de-eeuwse eikenhouten biechtstoelen. Laatrococo orgelkast 

(viervoets balustradeorgel) in grenenhout, beschilderd met eikimitatie (1779) naar ontwerp van Dominicus 

Berger (Brugge). Marmeren doopvont met koperen deksel, vermoedelijk uit de 17de eeuw.  

 

 

 
Bron: monumentenwacht West-Vlaanderen vzw (2012) 

2.2.2 voorzieningen (verwarming, sanitair, keuken, elektriciteit ) 

 

Binnen werd een nieuwe centrale verwarming geplaatst die een constante temperatuur mogelijk maakt. Er 

is geen sanitair of keuken aanwezig. 

2.2.3 uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen 

De kerk is omringd door een volledig ommuurd kerkhof (zie ook 3.). 

2.2.4 toegankelijkheid voor andersvaliden  

De kerk is toegankelijk voor andersvaliden. 

2.2.5 aanwezigheid van waardevol interieur/cultuurgoederen 

Zie ook punt 2.2.1. 

 



4  Parochiekerk Sint-Bartholomeus 

De toren is nu het best bewaarde, overblijvende deel van de oude kerk en dateert uit 1520, de kruisbeuk 

die dateert vanuit de XIII eeuw.  

 

Eerste geschreven melding van het gebouw dateert van 1193. 

 

Een vrij uniek kunstpatrimonium: voortvloeiend deels door het feit van het bedevaartsoord:  

 Gotisch Mariabeeld uit XIV-XVe eeuw,  

 de kasten met devotie medailles,  

 drie schilderijen boven de drie altaren (waaronder het O.-L.-Vr. hemelvaart schilderij uit de 17
e
 

eeuw),  

 acht miraculeuze schilderijen uit de 16
e
 eeuw (recent gerestaureerd door het team van 

Groeninghe Museum te Brugge en daar gedurende een vijftal maanden tentoongesteld in het 

kader: “Geneeskunde door de eeuwen heen.”),  

 orgel uit de 17
e
 eeuw (dringend aan restauratie toe), 

 de kunstige lambrisering (in het koor vroeger deel van de koor-, zitbanken voor de gilden), 

 Gouden Zonnemonstrans (1641), Gouden kelk (1779) Gouden Ciborie (1746) diverse relikwieën 

en iets minder oude voorwerpen (kelken, ciborie etc.), 

 drie prachtige koorboeken met gezangen, waarvan 2 uit de 19
e
 eeuw en waarvan één uit 1732 

deels nog met miniaturen bewerkt,  

Niet-materiële erfgoed 

- De legende van O.-L.-Vr. van Meetkerke, die niet uit Meetkerke ontstaan is, maar uit de devotie 

van de visserij te Blankenberge. 

- Ommegang naar de veldkapellen, met als centraal punt de kerk. 

- De Gemeenzaamheid van O.-L.-Vr van Meetkerke te Blankenberge. 

(De Merrisse P., 2017) 

2.3 bouwfysische toestand 

Het betreft een vroegere kruiskerk waarvan later het schip en zijbeuken werden afgebroken. De laatste 

restauratie dateert van 2003. De volgende werken werden uitgevoerd: nieuw dak en - goten en reinigen 

toren (CRKC). 

 

Na verschillende renovaties in de laatste 2 decennia kunnen we spreken van een structureel goed 

bewaard gebouw: 

 De daken bevinden zich in een goede staat. 

 Binnen werd een nieuwe centrale verwarming geplaatst die een constante temperatuur mogelijk 

maakt. 

Er dient opgemerkt te worden dat ten gevolge van schade door vochtinsijpeling de kerk nood heeft 

schilderwerken samen met enige pleisterwerken en herstel van de gevels (wegens barsten) (De Merrisse 

P., 2017). Uit het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Zuienkerke is op te maken dat de gemeente 

hier ook middelen heeft voor uitgetrokken. Het orgel is ook aan restauratie toe. 
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3 Situering in de ruimtel i jke omgeving  

 

 
Unieke ligging in de periferie van Brugge op een korte afstand van de kust, op een knooppunt van 

fietswegen fietswegen, wandelwegen en in één adem te noemen met de Schepradmolen aangedreven 

door wind (uniek in Vlaanderen en de Meetkerkse-Moeren). 

 

Bovendien zeer toegankelijk voor verkeer en toerisme in het algemeen, aanwezigheid van ruime parking in 

onmiddellijke omgeving. 
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Rustieke ligging, langs het Blankenbergse vaartje omgeven door plaatselijke begraafplaats en aansluitend 

op de tuin en pastorie. 

 

B&B, brasserie en restaurants zijn op wandelafstand voorhanden. 

 

Het sportlokaal inclusief voetbalveld/ontmoetingscentrum van Zuienkerke is in dezelfde straat gelegen (De 

Merrisse P., 2017). 

 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Lijn 31 Brugge – Wenduine – De Haan 

 

Lijn 35: Brugge – Houthave – Oostende  

Halte van beide lijnen langs de Oostendse Steenweg op ca. 800 meter van de kerk. 

Belbushalte vlakbij de kerk 

 

Lijn 31 rijdt ongeveer om de 2 uur; op zondag slechts 3 ritten. Lijn 35: 5 ritten op weekdagen, 3 op 

zaterdag, niet op zondag. 

4 beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie  

 Misvieringen:  

- Donderdagmorgen viering om 9u in het kader van radio Maria 

- Vrijdagnamiddag om 15u Kruisweg 

- Zaterdagavond weekend viering om 19u 

 Andere vieringen: begrafenissen, huwelijken, dopen, bedevaarten. 

 Nevenbestemming in de tijd
4
: de kerk wordt ook gebruikt als onderdeel van een kunstroute, voor 

kunstexpo’s, toeristisch bezoek door aanwezigheid kunstschatten en als toeristisch rustpunt. Zie 

bijlage overzicht (valorisatie 2012). 

De dorpskern ligt op een recreatieve fietsroute en wordt bediend door het fietsknooppuntennetwerk. Er is 

een 'Vierkerkenroute', die langs de vier dorpskerken loopt: 

 

Belangrijke opmerkingen: 

Het aantal kerkgangers (wekelijks) is vrij klein te noemen en bedraagt naar schatting een 5% van de 

parochiale bevolking. 

Bij begrafenissen is de kerk nog steeds een belangrijke factor voor het dorp en zijn parochie. 

Daarnaast fungeert de kerk al bedevaartsoord naar O.-L.-Vr. nog steeds als een belangrijk centrum voor 

devotie. Hoogtepunt van de bedevaarten (toeristische trekpleister), de jaarlijkse bedevaart van de 

Blankenbergse Vissers naar Meetkerke op de zondag na Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. Daar 

aangekoppeld de processie door het dorp heropgestart in 1615 en in de namiddag de ommegang naar de 

Veldkapellen en de start van de noveen van O.-L.-Vr van Meetkerke die doorloopt tot Pinkstermaandag. 

Een twintigtal groepen komen elk jaar op bedevaart naar Meetkerke in de meimaand. Ook een grote groep 

individuele bedevaarders komt er op af. Vanuit deze invalshoek is het ook zo dat de kerk het ganse jaar 

door effectief geopend is zonder deel uit te maken van de organisatie Open Kerken (De Merrisse P., 

2017). 

  

                                                           

 

 

 
4
 Naar de gebruikte terminologie van de Vlaamse bisschoppen betekent nevenbestemming in de tijd dat het 

kerkgebouw in dit geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door 
andere instanties gebruikt worden. 
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5 onderbouwde v isie op het toekomstig gebruik en de  toekomstige 

funct ie met  plan van aanpak  

5.1 onderbouwde visie op toekomstig gebruik en toekomstige visie 

5.2 plan van aanpak onderzoek toekomstige invulling nevenfuncties of herbestemming  

In alle kerken in Zuienkerke gaan nog erediensten door, daarnaast wordt ook ingezet op de organisatie 

van niet-liturgische activiteiten en activiteiten van nevenbestemming in de tijd
5
 (zie overzicht in bijlage). Er 

is nog geen sprake van nevenfuncties (nevenbestemming in de ruimte)
6
 of herbestemming. 

Alle betrokken partijen staan in een open communicatie met elkaar omtrent mogelijke wijzigingen / 
opportuniteiten. 
 

                                                           

 

 

 
5
 Naar de gebruikte terminologie van de Vlaamse bisschoppen betekent nev enbestemming in de tijd dat het 

kerkgebouw in dit geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door 
andere instanties gebruikt worden. 
6
 Nevenbestemming in de ruimte of gedeeld gebruik is als een kerkgebouw architecturaal zodanig heringericht wordt dat 

er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een 
permanente basis, een andere bestemming kunnen krijgen. 
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PAROCHIEKERK SINT -BARTHOLOMEUS  

1 identif icat ie  

naam: Parochiekerk Sint-Bartholomeus 

ligging: Doelhofstraat 38A, 8377 Zuienkerke (West-Vlaanderen) - deelgemeente 

Nieuwmunster 

eigenaar: kerkfabriek 

bescherming(en): Toren en noordelijke transeptarm beschermd als monument bij R.B. van 05.11.1946; 

uitbreiding tot bescherming als monument van de ganse kerk bij M.B. van 19.01.1993. 

Gelegen in het beschermd dorpsgezicht. 

 

 

 
 
 
 

 

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be Bron: google maps 

2 beschrijving 

2.1 cultuurhistorische waarde 

De parochiekerk Sint-Bartholomeus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang  

architectuurhistorische waarde.  

 

Als streekeigen voorbeelden van dorpskerken teruggaand tot de 13de-eeuwse kruiskerken die nadien 

evolueerden tot hallenkerken (het kerkbouwschema van de kuststreek) met nieuwe integratie van de 

oorspronkelijke kruisingstoren als westtoren. 

 

Toren en noordelijke transeptarm beschermd als monument bij R.B. van 05.11.1946; uitbreiding tot 

bescherming als monument van de ganse kerk bij M.B. van 19.01.1993. 

Parochiekerk van Nieuwmunster, gelegen centraal in het straatdorp, omgeven door ommuurd kerkhof, met 

ten westen daarvan een kerkplein met vrijheidsboom. Bij de ingang van het kerkhof, arduinen roepsteen, 

symbool voor de openbare macht van de gemeente, vermoedelijk afkomstig van de oude Romaanse kerk 

(teerlingkapiteel). 

 

Volgens pastoor Steylaers (1953) zou dit kerkje zijn gesticht door de Tempeliers, die het noordwesten van 

de oude parochie 'Ukesham' (ontstaan in 981), in 1128 hadden gekregen van Diederik van den Elzas, 

graaf van Vlaanderen, die er zijn gezag wou handhaven. De Tempeliers zouden de paters augustijnen van 

de Eeckhoutabdij te Brugge hebben gevraagd om de nieuwe parochie te bedienen. De paters zouden dan 

de patroon van hun abdij, de heilige Bartholomeus, als patroon voor de nieuwe parochiekerk hebben 

gekozen. De benaming 'Ukesham' zou op dat moment zijn vervangen door 'Novum Templum' of nieuwe 

kloosterkerk (Nieuwmunster). Het is niet duidelijk in hoeverre deze theorie historisch correct is. 
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De eerste historisch gefundeerde vermelding van de parochie dateert van 1200 als "Novum Templum". De 

huidige benaming "Nieuwmunster" duikt pas op in 1214. De abdij van Sint-Andries had het patronaat over 

de kerk en dit zeker sinds 1221. De huidige Sint-Bartholomeuskerk gaat terug op een vroeggotische 

kruiskerk met eind 13de of begin 14de-eeuwse vieringtoren. Het veldstenen metselwerk van de torenvoet 

wijst erop, dat hier ook in de romaanse periode reeds een bidplaats was. Enkel de noordelijke kruisbeuk 

en de eind-13de- of begin-14de-eeuwse vieringtoren zijn van deze periode nog bewaard. Zoals vele 

bedehuizen uit de omgeving wordt het gotische gebouw tijdens de tweede helft van de 16de eeuw 

(vermoedelijk in 1578) door de geuzen geplunderd. De koorpartij, de kruisbeuk en de toren worden 

grondig gerestaureerd in 1627, de benedenkerk wordt in 1666 afgebroken. Zo behoort de laatgotische 

vieringtoren, die in 1715 wordt hersteld en van nieuwe galmgaten wordt voorzien, sindsdien tot de 

westbouw. In 1883 is het hoogkoor verlengd en krijgen beide zijkoren een rechthoekige aanbouw, die als 

sacristie dienst moet doen. De neogotische aanpassingen blijven niet beperkt tot het exterieur: de 

overwelving van de middenbeuk en van het hoogkoor dateert eveneens uit die periode. In 1909 wordt 

tijdens een grondige herstelbeurt onder andere het spitsboogvenster boven de ingang gerestaureerd. De 

recentste restauratie dateert van 1998. 

 

Georiënteerde, driebeukige bakstenen hallenkerk met westtoren, omgeven door een ommuurd kerkhof en 

gelegen centraal ten noorden van de Doelhofstraat. Georiënteerde hallenkerk, omgeven door een 

ommuurd kerkhof en gelegen in de hoek gevormd door de Kerkstraat en de Doelhofstraat. 

 

Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Plattegrond ontvouwt driebeukig schip van drie traveeën, 

resterend gedeelte kruisbeuk met kleine aanbouw ten noorden, westtoren, vooruitspringend, vlak 

afgesloten koor, verlengd in 1883 en vlak afgesloten zijbeuken, met twee rechthoekige aanbouwen uit 

zelfde jaar. Vlakke westgevel toont sporen van dichtgemetselde spitsboogvormige doorgangen naar de 

verdwenen 13de-eeuwse benedenkerk. Eind 13de-, begin 14de-eeuwse toren, met vierkante, gedeeltelijk 

Romaanse torenromp, gaat bovendaks over naar een achtkant door middel van met halve piramiden 

afgedekte trompen, bekroond door ingesnoerde, achtzijdige spits. Steigergaten boven korfboogvormige 

galmgaten (1715), net onder de dakrand. Noordelijke transeptarm met puntgevel, gestut door twee zwaar 

verspringende steunberen. Zijbeuken verlicht door spitsboogvensters met gevarieerd bakstenen 

maaswerk. Aanbouwen naast koor duidelijk herkenbaar aan donkerder baksteenmetselwerk en 

spitsboogvenstertjes met maaswerk in witte natuursteen. 

 

Grotendeels witgepleisterd interieur. Onbepleisterde bakstenen spitsboogvormige scheibogen met zuilen 

op achtzijdige basis, waarvan één in witte natuursteen en één in baksteen. Spitsboogvormige scheiboog, 

rustend op twee half ingewerkte zuilen met dubbel haakkapiteel in Doornikse kalksteen tussen 

oorspronkelijke viering en zuidelijke arm van de kruisbeuk vormt restant van de 13de-eeuwse kerk. 

Middenbeuk en hoogkoor overkluisd met neogotisch bepleisterd kruisribgewelf op gepolychromeerde 

consoles, versierd met hogels (1883). Zijbeuken en transept voorzien van eenvoudiger houten tongewelf. 

Zwart en wit marmeren vloer. 

 

Mobilair. Houten portiekaltaar gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw in barokstijl (noordelijke zijbeuk, 1640-1641), 

naar ontwerp van schrijnwerker Hiëronymus Stalpaert (Brugge) en met schilderijen van Jan Bartholomeus 

(Brugge). Eikenhouten communiebank naar ontwerp van beeldhouwer Adriaen Masyn uit dezelfde 

periode. 18de-eeuwse eikenhouten biecht- en preekstoel en marmeren doopvont met koperen deksel. 

Orgel uit 1952 naar ontwerp van Jos en Pieter II Loncke (Esen) (https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

2.2 architecturale mogelijkheden 

2.2.1 grootte, opdeelbaarheid en inrichting  

Zie ook beschrijving in 2.1. 

 

Georiënteerde, driebeukige bakstenen hallenkerk met westtoren, omgeven door een ommuurd kerkhof en 

gelegen centraal ten noorden van de Doelhofstraat.  

 

Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Plattegrond ontvouwt driebeukig schip van drie traveeën, 

resterend gedeelte kruisbeuk met kleine aanbouw ten noorden, westtoren, vooruitspringend, vlak 

afgesloten koor, verlengd in 1883 en vlak afgesloten zijbeuken, met twee rechthoekige aanbouwen uit 

zelfde jaar.  

 

Grotendeels witgepleisterd interieur. Zijbeuken en transept voorzien van eenvoudiger houten tongewelf. 

Zwart en wit marmeren vloer. 
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Mobilair. Houten portiekaltaar gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw in barokstijl (noordelijke zijbeuk, 1640-1641), 

naar ontwerp van schrijnwerker Hiëronymus Stalpaert (Brugge) en met schilderijen van Jan Bartholomeus 

(Brugge). Eikenhouten communiebank naar ontwerp van beeldhouwer Adriaen Masyn uit dezelfde 

periode. 18de-eeuwse eikenhouten biecht- en preekstoel en marmeren doopvont met koperen deksel. 

Orgel uit 1952 naar ontwerp van Jos en Pieter II Loncke (Esen) (https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

2.2.2 voorzieningen (verwarming, sanitair, keuken, elektriciteit )  

 

 

 
De kerk kan verwarmd worden, er is geen keuken. 

Het toilet is verbonden aan de sacristie en niet openbaar. 

2.2.3 uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te spl itsen 

De kerk is grotendeels omringd door een volledig ommuurd kerkhof (zie ook 3.) 

2.2.4 toegankelijkheid voor andersvaliden  

De kerk is toegankelijk voor andersvaliden. 

2.2.5 aanwezigheid van waardevol interieur/cultuurgoederen 

 Beschermd Pijporgel. 

 Het Maria-retabel en de Mariagrot. 
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 Naast het retabel, dat wel als de belangrijkste kunstschat mag beschouwd worden, bevat de kerk 

van Nieuwmunster nog belangrijke voorwerpen die één en ander vertellen over de volkse 

gebruiken uit lang vervlogen tijden (www.makelberge.be). 

 De parochie is in het bezit van een 15de-eeuwse kazuifel. 

 De parochie beschikt over een waardevolle monstrans en verscheidene waardevolle kelken 

(CRKC). 

2.3 bouwfysische toestand 

De bouwfysische toestand is matig. Doorheen de jaren zijn al enkele noodzakelijke restauraties 

uitgevoerd. De kerk vertoonde vele scheuren deze zijn waarschijnlijk het gevolg van zettingen. De meeste 

herstellingen dateren van 1998. De interne gevolgen ervan moeten nog aangepakt worden. De 

stabiliteitsproblemen werden onder handen genomen in 2009-2010. 

 

Uit het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Zuienkerke is op te maken dat er middelen werden 

uitgetrokken voor: 

 ereloon architect schilderwerken interieur 

 centrale verwarming 

 schilderwerken 

3 situering van het gebouw in z ijn ruimtel i jke omgeving  

 

http://www.makelberge.be/
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Rond de kerk ligt een ommuurd kerkhof.  

 

Er is een parking in de buurt voor 20 parkeerplaatsen. 

 

De leefschool Akkerwinde bevindt zich in dezelfde straat, een 200 tal m verder. In dezelfde straat ligt ook 

het onmoetingscentrum “de Bommel”. 

 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Lijn 31 Brugge – Wenduine – De Haan 

Halte Nieuwmunster Dorp: gelegen de Brugsesteenweg op ca. 550 meter van de kerk. 

 

Belbushalte vlakbij de kerk. 

Lijn 31 rijdt ongeveer om de 2 uur; op zondag slechts 3 ritten. 

4 beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie  

 Misvieringen: 1 weekendmis op zondag, begrafenissen, huwelijken, dopen, eerste communie, 

vormsels, schoolviering. Zie bijlage overzicht (valorisatie 2012). 

 Nevenbestemming in de tijd van de kerk (jaarlijks) voor koorrepetities en koorconcert, kunstroute, 

kunstexpo, rustpunt, kunstschatten.  

De dorpskern ligt op een recreatieve fietsroute en wordt bediend door het fietsknooppuntennetwerk. Er is 

een 'Vierkerkenroute', die langs de vier dorpskerken loopt: 
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5 onderbouwde v isie op het toekomstig gebruik en de toekomstige 

funct ie met  plan van aanpak  

5.1 onderbouwde visie op toekomstig gebruik en toekomstige visie  

5.2 plan van aanpak onderzoek toekomstige invulling nevenfuncties of herbestemming 

In alle kerken in Zuienkerke gaan nog erediensten door, daarnaast wordt ook ingezet op de organisatie 

van niet-liturgische activiteiten en activiteiten van nevenbestemming in de tijd
7
 (zie overzicht in bijlage). Er 

is nog geen sprake van nevenfuncties (nevenbestemming in de ruimte)
8
 of herbestemming. 

Alle betrokken partijen staan in een open communicatie met elkaar omtrent mogelijke wijzigingen / 
opportuniteiten. 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 
7
 Naar de gebruikte terminologie van de Vlaamse bisschoppen betekent nev enbestemming in de tijd dat het 

kerkgebouw in dit geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door 
andere instanties gebruikt worden. 
8
 Nevenbestemming in de ruimte of gedeeld gebruik is als een kerkgebouw architecturaal zodanig heringericht wordt dat 

er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een 
permanente basis, een andere bestemming kunnen krijgen. 
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PAROCHIEKERK SINT -BAVO EN MACHUTUS  

1 identif icat ie  

naam: Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus 

ligging: Pastoriestraat 12, 8377 Zuienkerke (West-Vlaanderen) - deelgemeente Houtave 

eigenaar: gemeente Zuienkerke 

bescherming(en): Gelegen in een beschermd dorpsgezicht en beschermd als monument bij M.B. van 

19.01.1993. 

 

  
Bron: inventaris onroerenderfgoed be Bron: google maps 

2 beschrijving 

2.1 cultuurhistorische waarde 

De kerk Sint-Bavo en Machutus is de grootste kerk van de gemeente Zuienkerke. 

 

De kerk Sint-Bavo en Machutus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd 

door de in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:  

 

Als streekeigen voorbeeld van een 17de-eeuwse dorpskerk met oudere kern uit de 13de eeuw, met goed 

bewaard kerkinterieur en meubilair. 

 

Historiek. De parochie Houtave bestaat waarschijnlijk reeds eind 9de-begin 10de eeuw als zelfstandige 

parochie. Circa 900 zou er reeds een kapel of kerkje in romaanse stijl opgetrokken zijn. Op het einde van 

de 13de-begin van de 14de eeuw wordt dit bedehuis vervangen door een kerk in gotische stijl, waarop het 

huidig kerkgebouw teruggaat. In 1492 wordt de kerk beschadigd door een brand en nadien herhaaldelijk 

hersteld. Uiteindelijk wordt ze grotendeels vernield tijdens de geuzenonlusten in de tweede helft van de 

16de eeuw. In de loop van de 17de eeuw wordt de kerk in laatgotische stijl herbouwd: in 1617 de 

westgevel (zie muurankers), in 1651 het hoogkoor (zie apsis); ook het schip wordt hersteld. De gotische 

vensters worden in deze periode vervangen door barokke lichten. In de 19de eeuw grondige verbouwing 

van onder meer de oorspronkelijke gotische bogen in neoromaanse stijl. In 1880 wordt gepland de kerk 

haar gotisch uitzicht terug te geven; na blootlegging van de gewelven worden bij gebrek aan financiële 

middelen de werken stilgelegd. Verschillende restauratiefases vinden plaats in de jaren 1990: in 1994 de 

daken, in 1998 de ramen en de gevels en in 1999 de toren. Tijdens deze werkzaamheden wordt een 

noodklokje ontdekt dat tijdens de oorlog is gebruikt en dat nu achteraan in de kerk prijkt op een 

klokkenstoel. 

 

Beschrijving. Bedehuis gelegen te midden van een omringend kerkhof, afgezet door ijzeren hek en haag. 

Op het kerkhof enkele oorlogsgraven. Rond de kerk bevindt zich een ommegang met vijf kapelletjes ter 
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aanroeping van de Heilige Livinus en Apollonia. Georiënteerde sobere kruiskerk met basilicaal schip en 

vieringtoren waarvan de bouwperiode opklimt tot de 13de-14de eeuw. Het huidig uitzicht is grosso modo 

17de-eeuws zie dateringen aan westgevel (1617) en koor (1651). Verankerde rode baksteenbouw met 

afdekking door middel van leien bedaking. Aandaken en muurvlechtingen. 

 

De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van drie traveeën, een doopkapel ten noorden, een 

transept, een vieringtoren, een vooruitspringend hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting; twee 

zijkoren van twee traveeën met vlakke sluiting en een sacristie ten zuiden. Westelijke tuitgevel gestut door 

zware, verjongende steunberen waartussen tudorboogpoort onder spitsbogig drielicht met laatgotisch 

traceerwerk; in de geveltop ronde oculus en datering 1617 door middel van muurankers. Her en der 

ingebouwde grafstenen. 

 

Overige gevels voorzien van segmentbogige vensters soms met vlakke omlijsting met oren. Tevens nog 

sporen van al dan niet dichtgemetselde rond- of spitsboogopeningen. Tuitgevels ter hoogte van het 

transept, onder meer met Christus onder luifel ten zuiden. Hoogkoor (gedateerd 1651) geritmeerd door 

verspringende steunberen en afgelijnd door bakstenen tandlijst op consoles. Vierzijdige torenromp gaat 

bovendaks over in achtkant door middel van met halve piramides afgedekte trompen, bekroond door 

ingesnoerde, achtzijdige naaldspits. Spitsboogvormige galmgaten met elkaar verbonden door waterlijsten. 

Fijne spitsboogfries onder de dakrand. 

 

Aan westgevel naast toegangsdeur gedenkplaat voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, 

opgericht in opdracht van het gemeentebestuur van Houtave. Rechthoekig in witte natuursteen onder licht 

gebogen kroonlijst met vlakke uiteinden, onderaan op twee kraagstenen. Links wapenschild van Houtave 

en rechts met Belgische leeuw, in het midden een kruisje in een cirkel. Hieronder "Dankbare hulde der 

Gemeente Houttave aan hare Roemrijke Zonen gesneuveld voor het vaderland 1914-1918", de namen 

van de soldaten en onderaan "Vol van Houttave. Bidt voor hunne zielen". Uitvoering Campers, Brugge 

(niet gesigneerd). Plechtig onthuld op 6 oktober 1919 in aanwezigheid van pastoors en bevolking. 

 

Wit bepleisterd interieur, teruggaand op de gotische periode en aangepast in de loop van de 17de eeuw. 

Middenbeuk en hoogkoor overkluisd door gedrukt tongewelf; nagenoeg vlak overdekt transept; apsis van 

het hoogkoor afgedekt met kruisribgewelf. Opstand tussen zij- en middenbeuk door rondbogige 

scheibogen op zuilen; viering met spitsboogvormige scheibogen. Wit-zwarte marmeren tegelvloer. In de 

kerkvloer en tegen de binnenmuren zijn grafstenen aangebracht teruggaand tot de 17de eeuw. 

 

Mobilair. Het meubilair vertoont een mooi bewaarde evolutie van zuivere renaissancestijl over barok tot 

de 18de eeuw. Sint-Corneliusaltaar (17de eeuw) met 16de-eeuws gepolychromeerd houten altaarstuk, dat 

in drie panelen het lijden van Christus voorstelt. Onze-Lieve-Vrouw (van de Rozenkrans)- altaar 

(noordelijke zijbeuk) en Sint-Livinusaltaar (zuidelijke zijbeuk) in beschilderd hout (barok, 17de eeuw). Rijke 

variatie aan eikenhouten kerkmeestersbanken in renaissance- (1657) en barokstijl (1681) met bijhorende 

lambriseringen; in zuidtransept erboven aansluitend zeven panelen met werken van barmhartigheid. 

Eikenhouten barokke communiebank (1680) en 17de-eeuwse koorlambrisering. 18de-eeuwse 

eikenhouten preekstoel, biechtstoelen en credenstafel. 

 

Glasramen onder meer in linkerzijbeuk, met wapenschild en -spreuk van Mgr. Gustavus Waffelaert, 22ste 

bisschop van Brugge ("Duc nos quo tendimus") en van Paus Pius X (1903-1914) ("Ignis ardens"). 

Schilderijen onder meer uit 17de en 18de eeuw. 

 

Orgel naar ontwerp van C.-L. van Houtte (Waregem, 1809-1865) uit 1836 in neobarokke orgelkast 

(viervoets balustradeorgel in eiken- en grenenhout), verbouwd tussen 1885 en 1903 door A. Hooghuys 

(Brugge, 1858-1904) en hersteld in het begin van de 20ste eeuw door J. Anneessens (Menen, 1876-1956) 

(https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
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2.2 architecturale mogelijkheden 

2.2.1 grootte, opdeelbaarheid en inrichting  

Zie ook beschrijving in 2.1. 

 

 
Bron: monumentenwacht West-Vlaanderen vzw 

 

De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van drie traveeën, een doopkapel ten noorden, een 

transept, een vieringtoren, een vooruitspringend hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting; twee 

zijkoren van twee traveeën met vlakke sluiting en een sacristie ten zuiden.  

 

Wit bepleisterd interieur, teruggaand op de gotische periode en aangepast in de loop van de 17de eeuw. 

Middenbeuk en hoogkoor overkluisd door gedrukt tongewelf; nagenoeg vlak overdekt transept; apsis van 

het hoogkoor afgedekt met kruisribgewelf. Opstand tussen zij- en middenbeuk door rondbogige 

scheibogen op zuilen; viering met spitsboogvormige scheibogen. Wit-zwarte marmeren tegelvloer. In de 

kerkvloer en tegen de binnenmuren zijn grafstenen aangebracht teruggaand tot de 17de eeuw. 

 

Mobilair. Het meubilair vertoont een mooi bewaarde evolutie van zuivere renaissancestijl over barok tot 

de 18de eeuw. Sint-Corneliusaltaar (17de eeuw) met 16de-eeuws gepolychromeerd houten altaarstuk, dat 

in drie panelen het lijden van Christus voorstelt. Onze-Lieve-Vrouw (van de Rozenkrans)- altaar 

(noordelijke zijbeuk) en Sint-Livinusaltaar (zuidelijke zijbeuk) in beschilderd hout (barok, 17de eeuw). Rijke 

variatie aan eikenhouten kerkmeestersbanken in renaissance- (1657) en barokstijl (1681) met bijhorende 

lambriseringen; in zuidtransept erboven aansluitend zeven panelen met werken van barmhartigheid. 

Eikenhouten barokke communiebank (1680) en 17de-eeuwse koorlambrisering. 18de-eeuwse 

eikenhouten preekstoel, biechtstoelen en credenstafel. 
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Glasramen onder meer in linkerzijbeuk, met wapenschild en -spreuk van Mgr. Gustavus Waffelaert, 22ste 

bisschop van Brugge ("Duc nos quo tendimus") en van Paus Pius X (1903-1914) ("Ignis ardens"). 

Schilderijen onder meer uit 17de en 18de eeuw. 

 

Orgel naar ontwerp van C.-L. van Houtte (Waregem, 1809-1865) uit 1836 in neobarokke orgelkast 

(viervoets balustradeorgel in eiken- en grenenhout), verbouwd tussen 1885 en 1903 door A. Hooghuys 

(Brugge, 1858-1904) en hersteld in het begin van de 20ste eeuw door J. Anneessens (Menen, 1876-1956) 

(https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

2.2.2 voorzieningen (verwarming, sanitair, keuken, elektriciteit )  

De kerk wordt verwarmd met warme lucht. De verwarmingsinstallatie op aardgas staat in een afgesloten 

ruimte achteraan de zuidelijke zijbeuk. 

 

Er is geen toilet of keuken aanwezig (er is wel sanitair aanwezig in de nabijgelegen gemeentezaal 

waarvan de kerkgangers gebruik kunnen maken). 

2.2.3 uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen  

De kerk is omringend door een kerkhof, afgezet door een ijzeren hek en haag 

2.2.4 toegankelijkheid voor andersvaliden 

De kerk is toegankelijk voor andersvaliden. 

2.2.5 aanwezigheid van waardevol interieur/cultuurgoederen 

De pijporgel dateert van 1836 en is beschermd. 

 

Geen andere waardevolle goederen aanwezig. 

2.3 bouwfysische toestand 

Het gebouw verkeert in een redelijk goede staat. De volgende werken werden reeds in de 21
ste

 eeuw 

uitgevoerd: volledig nieuw dak en herstel buitenmuren (CRKC). Er is wel nood aan opfrissingswerken. 

 

Uit het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Zuienkerke is op te maken dat er middelen werden 

uitgetrokken voor: 

 ereloon architect en schilderwerken interieur 

 gevels kerk 
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3 situering van het gebouw in z ijn ruimtel i jke omgeving  

 

 
De kerk is omgeven door een begraafplaats. Schuin tegenover de kerk bevindt zich de gemeenschapszaal 

“De Maere”. 

 

Er is een parking op het terrein van de kerkfabriek aanwezig voor een 20-tal auto’s. 

 

Daarnaast zijn er enkele restaurants en een galerij in de dorpskern aanwezig. 
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Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Lijn 35 Brugge – Houtave – Oostende 

Halte op Oostendse Steenweg op ca. 650 meter 

 

Belbushalte in de nabijheid van de kerk 

Lijn 35: 5 ritten op weekdagen, 3 op zaterdag, niet op zondag. 

4 beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie  

 1 weekend mis op zondag; begrafenissen, huwelijken, dopen, vormsels.  

 Nevenbestemming in de tijd: de kerk wordt ook gebruikt als onderdeel van een kunstroute en het 

kunstdorp, als kunstexpo, toeristisch rustpunt, en toeristisch bezoek van kunstschatten 

(valorisatie, 2012). Zie bijlage overzicht (valorisatie 2012). 

De dorpskern ligt op een recreatieve fietsroute en wordt bediend door het fietsknooppuntennetwerk. Er is 

een 'Vierkerkenroute', die langs de vier dorpskerken loopt: 

5 onderbouwde v isie op het toekomstig gebruik en de toekomstige 

funct ie met  plan van aanpak  

5.1 onderbouwde visie op toekomstig gebruik en toekomstige visie  

5.2 plan van aanpak onderzoek toekomstige invulling nevenfuncties of herbestemming 

In alle kerken in Zuienkerke gaan nog erediensten door, daarnaast wordt ook ingezet op de organisatie 

van niet-liturgische activiteiten en activiteiten van nevenbestemming in de tijd
9
 (zie overzicht in bijlage). Er 

is nog geen sprake van nevenfuncties (nevenbestemming in de ruimte)
10

 of herbestemming. 

Alle betrokken partijen staan in een open communicatie met elkaar omtrent mogelijke wijzigingen / 
opportuniteiten. 
 
 

                                                           

 

 

 
9
 Naar de gebruikte terminologie van de Vlaamse bisschoppen betekent nev enbestemming in de tijd dat het 

kerkgebouw in dit geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door 
andere instanties gebruikt worden. 
10

 Nevenbestemming in de ruimte of gedeeld gebruik is als een kerkgebouw architecturaal zodanig heringericht wordt 
dat er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een 
permanente basis, een andere bestemming kunnen krijgen. 
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PAROCHIEKERK SINT -MICHIEL  

1 identif icat ie  

naam: Parochiekerk Sint-Michiel 

ligging: Kerkstraat 1A, 8377 Zuienkerke (West-Vlaanderen) 

eigenaar: kerkfabriek 

bescherming(en): Gelegen in beschermd dorpsgezicht. Toren, middenbeuk en hoogkoor beschermd als 

monument bij K.B. van 19.04.1937; bescherming als monument uitgebreid tot het hele 

kerkgebouw bij M.B. van 19.01.1993. 

 

 

 

 

 
Bron: https://www.kerkeninvlaanderen.be Bron: google maps 

2 beschrijving 

2.1 cultuurhistorische waarde 

Nieuwe steenweg 41 te Zuienkerke behoort tot dorpsgezicht (M.B. van 19/01/93, met uitbreiding bij M.B. 

van 18/10/95). 

 

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

architectuurhistorische waarde. 

Als streekeigen voorbeelden van dorpskerken teruggaand tot de 13de-eeuwse kruiskerken die nadien 

evolueerden tot hallenkerken (het kerkbouwschema van de kuststreek) met nieuwe integratie van de 

oorspronkelijke kruisingstoren als westtoren (https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

 

De toekenning van het parochiaal statuut aan Zuienkerke dateert vermoedelijk uit de 10de eeuw. 

Zuienkerke werd waarschijnlijk uit de parochie Sint-Andries afgesplitst, die eerder uit Snellegem was 

ontstaan. Tussen 1089 en 1108 krijgt het Brugse Sint-Donaaskapittel er het patronaatsrecht. In 1108 wordt 

dit recht door de bisschop van Doornik, Balderik, bevestigd. Wellicht beschikte Zuienkerke aanvankelijk 

slechts over een eenvoudige bidplaats, die een dochterkerk van Uitkerke vormde. Het eerste kerkgebouw, 

gewijd aan de aartsengel Michaël, wordt op het einde van de 12de of in het begin van de 13de eeuw 

vervangen door een laatromaanse, basilicale kruiskerk, waarvan slechts de torenvoet is bewaard. De eerst 

vermelde pastoor van de parochie is een zekere Boudewijn. Op het einde van de 13de eeuw wordt de 

kerk tot een gotische constructie verbouwd. De achtzijdige torenbekroning is 15de-eeuws, net als de 

koorabsiden.  

 

Rond 1570 wordt Zuienkerke getroffen door de watergeuzen. Het kerkgebouw is in een erg vervallen staat 

en wordt als schuur gebruikt wanneer Rodoan, de Brugse bisschop, een bezoek brengt aan de landelijke 

parochie. Hij spoort de inwoners aan om hun verwoeste bedehuis te herstellen. Tussen 1615 en 1618 

worden de koorpartij en de sacristie grondig gerestaureerd en aan de smaak van de tijd, de barok, 

aangepast. De restauratie van de toren werd pas in 1627 beëindigd. De benedenkerk blijft in ruïneuze 

toestand tot de sloping van het ganse westwerk in 1698, waardoor de vroegere vieringtoren een 

geveltoren wordt. In de loop van de 17de en 18de eeuw krijgt het interieur een nieuwe aankleding en rond 

1734 ondergaat het gebouw nogmaals een volledige herstelling. In 1833 werd de kerktoren gerestaureerd 
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omdat ze ernstige stabiliteitsproblemen vertoonde. De kerkhofmuur met gietijzeren hekken werd in 1880 

vernieuwd.  

In 1890 moest de ganse dakbedekking van de kerk worden vervangen. Dat was vijftig jaar later, in 1940, 

opnieuw nodig. In 1951 werd de kerktoren nogmaals aangepakt. In 2000 is de Sint-Michielskerk opnieuw 

aan een algemene restauratie onderworpen. 

 

Georiënteerde pseudo-hallenkerk, gelegen ten westen van een terp genaamd "'t hooghe stuck" en volledig 

omringd door een ommuurd kerkhof. 

 

Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Plattegrond ontvouwt driebeukig schip, in het oosten 

afgesloten door drie driezijdige apsissen, met verhoogde middenbeuk en westtoren. Noordelijke zijbeuk 

(13de-eeuws noordelijk zijkoor dat in het begin van de 17de eeuw werd gerestaureerd en aangepast) telt 

drie traveeën en is voorzien van vermoedelijk 17de-eeuwse aanbouw ten noorden (sacristie). Zuidelijke 

zijbeuk, met een gelijkaardige geschiedenis, telt vier traveeën en heeft aanbouw ten westen (berging).  

 

Westgevel gestut door zware steunberen (ca. 1734) die de korfbogige ingang flankeren. Aanbouw met 

tuitgevel en staande ovale oculus. Westtoren met laatromaanse (eind 12de, begin 13de-eeuwse), 

vierkante romp voorzien van veldstenen pijlers, gaat bovendaks over in 15de-eeuwse achtkant in tufsteen 

door middel van met halve piramiden afgedekte trompen, bekroond door een achtzijdige, ingesnoerde 

naaldspits. Sierlijke korfboogfries op consoles boven rondbogige galmgaten met natuurstenen deelzuiltje 

en bakstenen waterlijst. Grote, gedrukte gotische spitsboog met natuurstenen ontlastingsboog boven 

toreningang en het daarboven gelegen korfboogvenster maakten eertijds deel uit van de doorgang naar de 

verdwenen, 13de-eeuwse benedenkerk en wijst erop dat deze toren oorspronkelijk de vieringtoren was. 

Zijbeuken geritmeerd door sterk verspringende steunberen met daartussen segmentboogvensters, 

waarvan sommige in een vlakke omlijsting met oren. Hoogkoor verlicht door twee segmentboogvensters 

en twee driezijdige oculi. Aan elke zijde nog duidelijke sporen van de 15de-eeuwse spitsboogvensters. 

Sacristie verlicht door segmentboogvensters. 

 

Wit bepleisterd interieur, verdeeld in drie beuken door twee rondbogige en twee spitsbogige scheibogen 

op pijlers. De rondbogige scheibogen ter hoogte van de laatromaanse vieringtoren. Middenbeuk overwelfd 

met houten spitstongewelf voorzien van gordelbogen, zijbeuken met eenvoudig houten tongewelf. 

Gewelfribben op engelenhoofdjes in 15de-eeuwse afsluiting zijkoren. Bevloering met afwisselend basècle 

of zwart marmeren tegels en wit marmeren tegels. 

 

Mobilair voornamelijk in barok- en rococostijl. Het Hoogaltaar en Onze-Lieve-Vrouwaltaar (noordelijke 

zijbeuk) zijn houten portiekaltaren uit 1642, uitgevoerd in barokstijl in het atelier van weduwe Adriaen 

Masyn, verguld en beschilderd door Jan Baptiste Delsusa. Het Sint-Cornelius-altaar (zuidelijke zijbeuk) is 

iets jonger (1646-1648). Eikenhouten communiebank (1730, n.o.v. Andries Dhollander) en twee 

eikenhouten biechtstoelen met bijhorende lambrisering (1718, n.o.v. Aernoudt Pulincx en 1729, n.o.v. 

Andries Dhollander) in Lodewijk XIV-stijl. Eikenhouten rococo preekstoel van rond 1750. Opvallend orgel 

toegeschreven aan Dominicus Berger (Brugge) met blauw geschilderde eiken- en grenenhouten orgelkast 

in late Lodewijk XV-stijl (1789), vermoedelijk afkomstig uit een gesupprimeerd klooster en gerestaureerd in 

1973-1974 door de firma Loncke (Zarren). Doopvont in marmer, uitgevoerd door de firma Derre (Brugge), 

met koperen deksel gesmeed door Joseph Vanden Driessche (Oedelem), samen met het afsluithek 

(1844). Opvallend 17de-eeuws schilderij met de voorstelling van Maria en kind Jezus in een medaillon met 

vruchten en bloemen (https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

2.2 architecturale mogelijkheden 

2.2.1 grootte, opdeelbaarheid en inrichting  

Zie ook 2.1 

 

Georiënteerde pseudo-hallenkerk, gelegen ten westen van een terp genaamd "'t hooghe stuck" en volledig 

omringd door een ommuurd kerkhof. 

 

Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Plattegrond ontvouwt driebeukig schip, in het oosten 

afgesloten door drie driezijdige apsissen, met verhoogde middenbeuk en westtoren. Noordelijke zijbeuk 

(13de-eeuws noordelijk zijkoor dat in het begin van de 17de eeuw werd gerestaureerd en aangepast) telt 

drie traveeën en is voorzien van vermoedelijk 17de-eeuwse aanbouw ten noorden (sacristie). Zuidelijke 

zijbeuk, met een gelijkaardige geschiedenis, telt vier traveeën en heeft aanbouw ten westen (berging).  
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Mobilair voornamelijk in barok- en rococostijl. Het Hoogaltaar en Onze-Lieve-Vrouwaltaar (noordelijke 

zijbeuk) zijn houten portiekaltaren uit 1642, uitgevoerd in barokstijl in het atelier van weduwe Adriaen 

Masyn, verguld en beschilderd door Jan Baptiste Delsusa. Het Sint-Cornelius-altaar (zuidelijke zijbeuk) is 

iets jonger (1646-1648). Eikenhouten communiebank (1730, n.o.v. Andries Dhollander) en twee 

eikenhouten biechtstoelen met bijhorende lambrisering (1718, n.o.v. Aernoudt Pulincx en 1729, n.o.v. 

Andries Dhollander) in Lodewijk XIV-stijl. Eikenhouten rococo preekstoel van rond 1750. Opvallend orgel 

toegeschreven aan Dominicus Berger (Brugge) met blauw geschilderde eiken- en grenenhouten orgelkast 

in late Lodewijk XV-stijl (1789), vermoedelijk afkomstig uit een gesupprimeerd klooster en gerestaureerd in 

1973-1974 door de firma Loncke (Zarren). Doopvont in marmer, uitgevoerd door de firma Derre (Brugge), 

met koperen deksel gesmeed door Joseph Vanden Driessche (Oedelem), samen met het afsluithek 

(1844). Opvallend 17de-eeuws schilderij met de voorstelling van Maria en kind Jezus in een medaillon met 

vruchten en bloemen (https://inventaris.onroerenderfgoed.be). 

 
 

 
Bron: Studiebureau Lobelle bvba 

2.2.2 voorzieningen (verwarming, sanitair, keuken, elektriciteit )  

De kerk kan verwarmd worden, er is geen keuken. 

Het toilet is verbonden aan de sacristie en is niet openbaar. 

2.2.3 uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen  

De kerk is omringend door een kerkhof (zie ook 3). 

2.2.4 toegankelijkheid voor andersvaliden  

De kerk is toegankelijk voor andersvaliden door middel van een houten aangebrachte helling. 

2.2.5 aanwezigheid van waardevol interieur/cultuurgoederen 

 De pijporgel verkeert in een goede toestand, dateert van ca. 1780 en is beschermd in combinatie 

met de bescherming van de kerk. 

 Remonstrans. 
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 Schilderij 'Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans', door de Vlaamse School, museumstuk (17e 

eeuw)  

2.3 bouwfysische toestand 

De kerk verkeert in matig tot slechte staat. De vochtproblemen zijn verholpen, maar blijvend onderhoud 

van de goten is een aandachtspunt. Er zijn problemen gesignaleerd van betonrot (toren), houtborende 

kever, zwammen. 

 

Uit het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Zuienkerke is op te maken dat er middelen werden 

uitgetrokken voor: 

 binnenschilderwerken 

 plakwerken 

3 situering van het gebouw in z ijn ruimtel i jke omgeving  
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De kerk is omgeven door een begraafplaats. 

 

Er is een parking in de nabijheid voor een 18-tal plaatsen. 

 

In de korte nabijheid is de Gemeentelijke Basisschool (kleuter- en lager onderwijs) gelegen, alsook De 

Boekennok (bibliotheek), het gemeentehuis, Bpost, B&B De Poldershoeve, In het Boldershof Estaminet 

(tevens bouwkundig erfgoed). Verder is er ook de gemeentelijke sportzaal (sportlokaal Lagere Gemengde 

School Zuienkerke), een slager en een groentenwinkel. 

 

Manege Vagevuur bevindt zich enkele kilometers verderop, alsook een ULM vliegveld. 

 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Lijn 33 Brugge – Blankenberge (+belbus 36) 

Halte vlakbij de kerk 

 

Lijn 33 rijdt om het uur, maar slechts een beperkt aantal ritten passeert langs het centrum van Zuienkerke; 

in het weekend nog beperkter in Zuienkerke.  

4 beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie  

Wekelijkse mis tijdens de weekdagen. 1 weekend mis op zaterdag. Occasionele weekendviering (< 

1/maand). Begrafenisviering, huwelijksviering, doopviering. De kerk is niet toegankelijk buiten de misuren. 

Zie bijlage overzicht (valorisatie 2012). De kerk wordt mede gebruikt voor orgelconcert, kunstroute, 

kunstexpo, rustpunt, kunstschatten. 

5 onderbouwde v isie op het toekomstig gebruik en de toekomstige 

funct ie met  plan van aanpak  

5.1 onderbouwde visie op toekomstig gebruik en toekomstige visie  

5.2 plan van aanpak onderzoek toekomstige invulling nevenfuncties of herbestemming 
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In alle kerken in Zuienkerke gaan nog erediensten door, daarnaast wordt ook ingezet op de organisatie 

van niet-liturgische activiteiten en activiteiten van nevenbestemming in de tijd
11

 (zie overzicht in bijlage). Er 

is nog geen sprake van nevenfuncties (nevenbestemming in de ruimte)
12

 of herbestemming. 

Alle betrokken partijen staan in een open communicatie met elkaar omtrent mogelijke wijzigingen / 
opportuniteiten. 
 

 

                                                           

 

 

 
11

 Naar de gebruikte terminologie van de Vlaamse bisschoppen betekent nev enbestemming in de tijd dat het 
kerkgebouw in dit geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door 
andere instanties gebruikt worden. 
12

 Nevenbestemming in de ruimte of gedeeld gebruik is als een kerkgebouw architecturaal zodanig heringericht wordt 
dat er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een 
permanente basis, een andere bestemming kunnen krijgen. 
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Bijlagen  1 

BIJLAGEN  

 
 

 

 

 

  



2  Bijlagen 

  

 

 

 

 

 



Liturgisch gebruik (eredienst) federaal Houtave Meetkerke Nieuwmunster Zuienkerke

WE‐mis

aantal missen op zaterdag of 

zondag 1 1 1 1

gemiddeld aanwezigen 43 15 42 30

Federale missen  *1

16/jaar   

4/kerk

gemiddeld aanwezig 80 à 180

Missen tijdens de weekdagen per week 0 5 1 1

gemiddeld aanwezigen 0 5 5 5

Dopen (gemiddelde per jaar over 2010 2011 

2012) 6 9 5 6

gemiddeld aanwezigen 15 15 15 15

Huwelijken (gemiddeld per jaar over 2010‐

2011‐2012) 2 6 2 2

gemiddeld aanwezigen 150 150 150 150

Begrafenissen (gemiddeld per jaar over 2010‐

2011‐2012) 2 6 4 8

gemiddeld aanwezigen 350 200 250 250

Missen buiten gewone uurrooster (jubilea, 

bedevaarten e.a.)  *2 1 3 1 2

gemiddeld aanwezigen 150 70‐200 150 150

Eerste communieviering 0 0 1 1

gemiddeld aanwezigen 180 200

Vormselviering 1 0 1 1

gemiddeld aanwezigen 150 160 200

Dankviering 1 1 1

gemiddeld aanwezigen 85 80 100

Biechtvieringen 1 0 1 1

gemiddeld aanwezigen 25 35 30

Boetevieringen met biechtgelegenheid 1 1 1

gemiddeld aanwezigen 40 0 45 30

Individuele biechtgelegenheid 0 elke vrijdag 0 0

gemiddeld aanwezigen 8

Schoolvieringen 1 0

gemiddeld aanwezigen 80 0

Vieringen Jeugdbewegingen 1

gemiddeld aanwezigen 150

Vespers (KLJ)  1 2
gemiddeld aanwezigen 100 25

Niet‐liturgisch gebruik federaal Houtave Meetkerke Nieuwmunster Zuienkerke

devoties

     bedevaartgroepen 20

    gemiddeld aanwezigen 30‐250

heiligendevoties Apollonia/LivinusO.L.V. van Vrede Maria Grot

aanbidding elke weekdagelke woensd. na mis

    gemiddeld aanwezigen 4 4

elke vrijdagav.  *3

    gemiddeld aanwezigen 16

stil gebed ,

catecheses voor vormsel voor vormsel

repetities koorrepetities koorrepetities

fed. vieringen fed. vieringen fed. vieringen fed. vieringen

ontmoetingen na 

kerkdiensten (receptie) fed. vieringen fed. vieringen fed. vieringen fed. vieringen
sacramentsprocessie 150 deelnemers

Medegebruik van de kerk per kerk aangeduid jaarlijks

koorconcert orgelconcert

kunstroute kunstroute kunstroute kunstroute

kunstexpo kunstexpo kunstexpo kunstexpo

kunstdorp

Toeristisch Fiets‐ en wandelroutes  *4 rustpunt, 

kunstschatten

rustpunt, 

kunstschatten

rustpunt, 

kunstschatten

rustpunt, 

kunstschatten
Open zijn van de kerk

zomerseizoen 

op zondagen 7 dagen op 7

zomerseizoen op 

zondagen op aanvraag

Bijlage: Valorisatie der parochiekerken ‐ Kerkgebruik in de federatie Zuienkerke (2012)



op aanvraag op aanvraag

Toelichtingen: Houtave Meetkerke Nieuwmunster Zuienkerke

*1 4 patroonsfeesten Sint‐Bavo + 

Dank na Oogst

O.L.V.H. + 

ommegang 2 

veldkapellen

H. Bartholomeus + 

religieuze erf‐

goedzoektoicht

Sint‐Michiel + 

boekentassen‐

zegening

Goede Week Witte 

Donderdag Kruisweg Paaswake

Kruisverering 

Paasdag

Kerstdag
Middernachtmi

s Asdag

Sacramentspro‐

cessie

Valentijnsvierin

g

Vespers 

Palmzondag

Kristus Koning 

(Gregoriaans)

Solidariteits‐

viering

Vespers 

Allerheiligen

Vespers    2de 

zondag Advent

Vruchten der Aarde 

(wisselende 

locatie)

Wapenstilstand 

(wisselende 

locatie)

*2 

jubileum

bedevaarten 

o,a, 

Blankenbergese 

Vissers jubileum

Rerum Novarum, 

Okra, 3 jubilea

*3   elke 3de vrijdag

*4   ,

*5 Kunstschatten disgestoelte + 

schilderijen (7 

werken van 

barm‐

hartigheid) , ge‐

stoelte 

kerkheren, 

preekstoel, 

altaarretabel 

(17de E.)

Mirakuleus 

O.L.V. beeld 

(15de E.),    8 

mirakelschilde‐

rijen, 

lambrisering 

koor (17de E.)

Rozenkransreta‐

bel, kazuifel 16de 

eeuw

Hoorn van 

Cornelius, 

Schilderij: 

O.L.V. tussen de 

rozen

Getekend door alle leden van de federale 

stuurgroep 26 februari 2013



 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

Monumentenwacht West-Vlaanderen v.z.w. 

Filiaal Provinciehuis Boeverbos 

Koning  Leopold III-laan     31 

8200 Brugge - Sint-Andries 
 

secretariaat T  050.40.31.36  

F  050.40.34.58  

E  edwin.dumarey@west-vlaanderen.be 

 

contactpersoon 

inspectie 

T  050.40.34.64 

E  patrick.declercq@west-vlaanderen.be 

 
   

   Indien u nog vragen hebt bij dit verslag of de uit te voeren werken, aarzel niet met ons contact op te nemen. 

 

Bouwkundige inspectie  INSPECTIENUMMER : W-63/50120/2012/B 

OBJECT : Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk 

LIGGING : Straat + nr. 

Gemeente/Stad 

: Oude Molenweg/Dorpweg 

8377   MEETKERKE 

WETTELIJKE BESCHERMING  : Als Monument beschermd dd. 11/04/1984 

HUIDIGE FUNCTIE : Kerk. 

ABONNEE : Gemeentebestuur Zuienkerke 

 Dhr.  Goethals 

Kerkstraat 17 

8377 ZUIENKERKE 

INSPECTIEDATA  : 20/08/2012 

UITGEVOERD DOOR : Patrick Declercq, Alexander Hoornaert en Tracy Maenhout 

TOTAAL AANTAL MANUREN : 7u (ter plaatse) 

UITGEVOERDE WERKEN : De goten gereinigd, een afvoer ontstopt en een losgekomen 

draadnet voor een galmgat voorlopig herbevestigd. 

GEBRUIKTE MATERIALEN : / 

VORIGE INSPECTIES (sedert 2000) : Dec. 2001// Mei 2004 (interieurinspectie)// Mei 2008. 

OPMERKINGEN : Het betreft een vroegere kruiskerk waarvan later het schip en 

zijbeuken werden afgebroken. De laatste restauratie dateert van 

2003. 

 
 

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN VOOR HET EFFICIENTE ONDERHOUD VAN UW MONUMENT 

VINDT U ONMIDDELLIJK NA DE INHOUDSTAFEL. 

 
 

 

mailto:edwin.dumarey@west-vlaanderen.be
mailto:patrick.declercq@west-vlaanderen.be
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Inhoud 

 

Bij het opstellen van de rapporten gaat de Monumentenwacht uit van een algemene 

bouwdeleninventaris.  

De rubrieken die voor het besproken gebouw van toepassing zijn, worden vetjes afgedrukt. De overige 

komen in het verdere rapport niet meer voor.  

 

1. Dakbedekkingen 6 

 1.1. Dakvlakken  

 1.2. Aansluitingen  
 

2. Dakdoorbrekingen 7 

 2.1. Dakkapellen 

 2.2. Lichtkoepels / Lantaarns / Dakruiters 

 2.3. Dakramen en -luiken 

 2.4. Schoorstenen (bovendaks) 

 2.5. Topbekroningen 

 2.6. Ladder- en klimhaken 
 2.7. Verluchtingen 

 2.8. Andere 

 

3. Dakstructuur + Zolder 8 

 3.1. Kappen met houten hoofdstructuur 
 3.2. Kappen met metalen hoofdstructuur 

 3.3. Kappen met betonnen hoofdstructuur 

 

4. Regenwaterafvoer 9 

 4.1. Goten 

 4.2. Afvoer 

 4.3. Riolering 
 

5. Buitenwerk 10 

 5.1. Opgaand baksteenmetselwerk + voegwerken 

 5.2. Natuursteen + voegwerken 
 5.3. Beton en aanverwante 

 5.4. Houten opgaand werk 

 5.5. Metalen opgaand werk 

 5.6. Afwerklagen opgaand muurwerk 

 5.7. Ankers, roosters en aanverwante 

 5.8. Muurbekroningen 

 5.9. Buitentrappen 

 5.10. Buitenschrijnwerk 

 5.11. Beglazing 
 5.12. Erkers en balkons 

 5.13. Galmborden 
 5.14. Andere 

 

6. Interieur 15 

6.1. Structuurelementen 

6.2. Vaste interieurafwerking  

6.3. Binnenschrijnwerk 

6.4. Binnentrappen / Loopbruggen 

6.5. Andere 
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7. Andere interieurelementen (onroerend of onroerend door bestemming) 18 

 7.1. Vast kerkelijk meubilair 

 7.2. Vast burgerlijk meubilair 

 7.3. Los kerkelijk meubilair 

 7.4. Los burgerlijk meubilair 

 7.5. Andere voorwerpen 

 

8. Technische installaties 19 

 8.1. Bliksemafleiding 
 8.2. Klokkenstoelen / Torenuurwerken 

 8.3. Andere 

 

9. Klimaat 19 

 9.1. Relatieve vochtigheid en temperatuur 

 9.2. Licht 
 9.3. Andere 

 

10. Preventie en beheer 19 

 10.1. Brand 

 10.2. Diefstal en vandalisme 
 10.3. Bewaring 

 10.4. Reiniging 

 10.5. Andere 

 

11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 20 

 11.1. Toegankelijkheid / Bereikbaarheid 

 11.2. Vuilnis / Afval 

 11.3. Dieren 
 11.4. Andere 

 

12. Site 21 

 12.1. Bestrating / Terrein 

 12.2. Afsluiting 

 12.3. Bomen / Begroeiing 
 12.4. Andere 
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Aanbevelingen 
 

Voor een optimale toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid zijn de 

volgende punten van bijzonder belang: 

 
Nadere toelichting vindt u 

in het rapport onder 

volgende nummers: 

 

op korte termijn   

- Loopbruggen met leuningen op de zolders onder dakvlakken 5/6, 12/13 en 

14/15 aanbrengen.                                                                                                                   

- Een basisverlichting (bv. TL-lampen) in de toren en op de kerkzolders 

aanbrengen. 

: 11.1.2. a-b. 

 

 

Voor een goede instandhouding van het monument vinden wij het van 

belang dat volgende werkzaamheden uitgevoerd worden: 

 Nadere toelichting vindt 

u in het rapport onder 

volgende nummers: 

 

op korte termijn   

- De binnenafwerking van de kerk en sacristie grondig opfrissen. Vooraf 

worden bij voorkeur eerst de barsten in de oostelijke wand van het hoofdkoor 

gedicht en verankerd. 

: 6.1.1. a./ 6.2.1. a-b./ 

6.2.2. a-b-c-d./ 6.3. a. 

- Het heel plaatselijk uitgevallen voegwerk in de gevels  en de aandaken van de 

doopkapel hernemen met een aangepaste voegmortel.                                                                                                        

- De barst in de westgevel van de stookplaats/berging dichten.                                            

- Het losgedrukt en uitgevallen voegwerk van de kerkhofmuur met een 

aangepaste (zachte) voegmortel (bv. basterdmortel of kalkmortel) hernemen, 

alsook de loszittende bakstenen terug vast metselen. De zettingbarsten in de 

muur dichten.                                                                                                                           

: 5.1. a-b./ 5.8.2. a./ 12.2. 

- De beuken steektrap naar de eerste torenverdieping  instrijken tegen 

houtborende insecten. 

: 6.4. a. 

 

 

Voor een duurzaam onderhoud zijn de volgende punten van bijzonder 

belang: 
 

 

- De onderaan licht ingerotte inkompoorten plaatselijk herstellen en daarna de 

verflagen opfrissen.                                                                                                                       

- De stopverf in de glassponning van het raampje van de stookplaats hernemen. 

- Het losgekomen hengsel van het poortje van de oostelijke toegang tot het 

kerkhof herstellen en vervolgens het poortje schilderen. 

: 5.10. a./ 5.11.1. a./ 12.2. 

- Regelmatig de goten reinigen en de afvoeren op verstoppingen nazien, alsook 

de bezinkputjes onderaan de regenafvoeren vrijmaken. 

: 11.2.1. a. 

- De torenverdiepingen opvegen en de kraaientakken op de klokkenzolder 

opruimen.  

: 11.3. a. 

- De voorlopig herstelde draadnetten voor de galmgaten vervangen. : 5.13. a. 
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Als eigenaar of beheerder van een beschermd monument of van een onroerend goed gelegen binnen een 

beschermd stads- of dorpsgezicht, zorgt u mee voor het behoud van het onroerend erfgoed van 

Vlaanderen. Het onderhoud en de instandhouding van dit erfgoed vraagt echter een bijzondere aanpak.  

Daarom zijn veel werken en werkzaamheden vergunningsplichtig, dit zowel bij voorlopig als bij definitief 

beschermde objecten. Daarnaast bent u verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het 

onderhoud. U kan hiervoor een beroep doen op onderhouds- en restauratiepremies en fiscale aftrek. (meer 

info: www.onroerenderfgoed.be ) 

 

Wil u werkzaamheden uitvoeren, doe dan eerst navraag bij uw gemeente of hiervoor een 

stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Is dit het geval, dan dient u uw aanvraag in bij de 

gemeentelijke dienst. Indien de werken vergunningsplichtig zijn volgens het decreet op de Ruimtelijke 

ordening, wordt de aanvraag automatisch door de overheid die de vergunning verleent (doorgaans de 

gemeente) voorgelegd aan de Cel Onroerend Erfgoed voor een bindend advies. 

 

Is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist, dat kan het nog zijn dat u voor de werkzaamheden een 

schriftelijke vergunning nodig heeft van de Cel Onroerend Erfgoed. Zo zijn er voor beschermde 

gebouwen bijvoorbeeld heel wat werkzaamheden aan interieurs vergunningsplichtig en gelden in stads- 

en dorpsgezichten bijvoorbeeld bijkomende voorschriften voor bomen en struiken. 

 

U kan voor meer inlichtingen contact opnemen met één van de erfgoedconsulenten van de Cel Onroerend 

Erfgoed in uw provincie. 

 

• Onroerend erfgoed West-Vlaanderen 

Jacob van Maerlantgebouw 

Koning Albert-laan 1/2 bus 96 

8200 Brugge (Sint-Michiels) 

Tel. 050 24 81 50 

west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be 

 

 

 
 

In het rapport wordt per onderdeel (in het grijze gedeelte) een procentuele beoordeling van de toestand gegeven. 

Onderdelen die gebreken vertonen worden afzonderlijk besproken en krijgen een globale beoordeling. 

Hierbij worden volgende criteria gehanteerd: 

  

G = Goed. Voor een goede instandhouding van het monument zijn geen onmiddellijke ingrepen vereist. 

 

R = Redelijk. De vastgestelde onvolkomenheden zijn nog niet acuut.  Wel is een verhoogde waakzaamheid 

geboden om zonodig tijdig te kunnen ingrijpen. 

 

M = Matig. Plaatselijke gebreken werden vastgesteld.  Zij moeten tijdig hersteld worden. 

 

S = Slecht. Een snelle, grondige ingreep dringt zich op. 

 

N = Niet geïnspecteerd. 

 

De onderdelen die niet werden geïnspecteerd, bijvoorbeeld omwille van veiligheidsoverwegingen, zijn in de 

kolom N (= Niet) aangegeven.  In de toelichting vindt u de verantwoording hiervan.   

 

De nummering tussen de vierkante haakjes verwijst naar de situatieschets achteraan.  

De letters duiden gelokaliseerde gebreken aan. 

 

 

http://www.onroerenderfgoed.be/
mailto:west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

1. Dakbedekkingen 

1.1. Dakvlakken       

1.1.2. Leien 95 5     

a) Afgebroken leien: 

dakvlakken [1, 2, 6, 7, 13 en 

15] 

 R    Op enkele plaatsen waren leien afgebroken, zie de rode 

kruisjes aangeduid op het dakenplan. Waar mogelijk 

hebben wij deze terug geplaatst. Gezien de dubbele 

dekking is er nog geen gevaar voor waterinsijpeling. 

 

 

 

Dakvlak 15 

b) Algemeen G     Alle daken zijn afgewerkt met natuurleien in dubbele 

dekking of Maasdekking. De natuurleien zijn bevestigd 

met zwart gelakte inox leihaken met verende bek op een 

houten bebording met folie ertussen. Onderaan de 

dakvlakken is er een concave kniklijn met doorlopende 

bedekking. Er is een lichte begroeiing van wieren maar 

deze hebben geen invloed op de waterdichtheid van het 

dak. 

1.2. Aansluitingen       

1.2.1. Nokken 100      

Algemeen G     De nokken zijn uitgevoerd in een zwarte verglaasde 

keramische nokpan met vorstkam en geplaatst in een dik 

mortelbed. Op enkele plaatsen sluiten de nokpannen wel 

niet volledig tegen elkaar aan, dit zonder waterinsijpeling 

tot gevolg. 

1.2.2. Hoekkeperafwerking 100      

   Toren met afzaten en sacristie G     Al de hoekkepers zijn afgewerkt met een ruiterlat 

afgedekt met hoekkeperlood. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

1.2.3. Kilkeperafwerking 100      

Algemeen, 

[4 en 6, 3 en 5, 14 en 16, 15en 

16] 

G     De kilgoten zijn van het open type en uitgevoerd in zink. 

1.2.6. Opgaand muurwerk 100      

Algemeen G     De afdichtingsstroken tussen het dak en het opgaand 

metselwerk is in lood uitgevoerd en werd evenwijdig 

geplaatst met de dakhelling. De voeg tussen de bovenkant 

van het lood en het metselwerk is opgespoten met een 

bruine silicone. 

 

 

Dakvlak [1] onder afzaat [25/26] 

 

 

2. Dakdoorbrekingen 

2.3. Dakramen en -luiken 50    50  

a) Dakvlakken 5 en 14 G     De houten dakluiken zijn met bladlood bekleedt en 

verkeren in goede staat. De sluitingshaken zijn niet 

bruikbaar, doch de luiken zijn dermate zwaar dat er 

weinig kans bestaat dat ze uitwaaien. 

b) Dakvlak 22     N De twee dakluiken in de torenspits werden niet geopend. 

Ze zijn met staalkabels dichtgebonden.  

2.4. Schoorstenen (bovendaks) 100     In gebruik zijnde schoorstenen worden best jaarlijks 

gereinigd en nagezien door een schoorsteenveger.      

Dakvlak 16 G     De dubbelwandige metalen schouwpijp van de 

stookinstallatie vertoont geen gebreken. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

2.5. Topbekroningen 80 20     

a) Sacristie  R    Het smeedijzeren kruisje op de nok van de sacristie 

vertoont wat oppervlakteroest. Voor het overige is het in 

goede staat. 

 

 

Sacristie, licht roestig kruis 

b) Torenspits G     Het smeedijzeren torenkruis met vergulde windhaan 

vertoont geen zichtbare gebreken. De windhaan zet zich 

vlot naar de wind.  

2.6. Ladder- en klimhaken  100     

Algemeen  R    Onderaan de buitenste dakvlakken steekt één rij 

ladderhaken, in de lessenaardaken 1 en 2 zijn twee rijen 

geplaatst. Vanaf het bovenste torenluik tot onder het 

torenkruis zijn eveneens enkele ladderhaken geplaatst. 

Het betreffen allemaal niet genormeerde bronzen 

ladderhaken. Dergelijke haken mogen echter niet voor 

persoonlijke beveiliging worden gebruikt! 

 

 

3. Dakstructuur + Zolder 

3.1. Kappen met houten 

hoofdstructuur 

40 10   50  

     

a) Dakvlakken 3/4 en 16  R    De eikenhouten dakstructuren van de vroegere transepten 

zijn in behouden staat. We bemerken wel sporen van oude 

aantastingen door houtborende insecten en vermolmde 

delen van balken. Met de laatste restauratie werden waar 

nodig beperkte herstellingen uitgevoerd. We bemerkten 

geen ernstige structurele gebreken.  

b) Stookplaats en doopkapel, 

dakvlakken 1 en 2 

G     De naaldhouten dakstructuren verkeren in behouden staat. 

In het verleden werden hier en daar na waterinsijpelingen 

beperkte herstellingen uitgevoerd.  
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c) Torenspits G     De eikenhouten dakstoel is structureel in goede staat. 

Vooral op de vaalkanten vertonen veel balken wel sterke 

verwering als gevolg van vroegere aantastingen door 

spinthoutkever. We vermoeden dat de koppen van de 

balkenlaag aan de voet van de spits met de laatste 

restauratie polymeerchemisch werden hersteld.  

d) Dakvlakken 5/6, 12/13 en 

14/15 

    N De zadeldaken bestaan uit eikenhouten spanten met 

gordingen en flieringen, en daarop kepers. Slechts het 

westelijke uiteinde van de zolders onder dakvlakken 5/6 

en 14/15 is veilig toegankelijk en kon van nabij worden 

geïnspecteerd. De dakstructuren vertonen  sporen van 

oude aantastingen, doch zijn voor het overige in behouden 

staat. 

 

 

Dakstructuur, dakvlakken 5/6 

e) Sacristie     N De dakstructuur is niet bereikbaar. Het plafondluik is 

dichtgeschroefd. 

 

 

4. Regenwaterafvoer 

4.1. Goten 100      

Algemeen G     De zinken goten zijn slechts licht gecorrodeerd, we 

bemerkten geen lekken of andere gebreken.                             

- De zinken schampgoten van de buitendaken rusten op 

goed geschilderde ijzeren dragers.                                                         

- De zinken zakgoten tussen de koren zijn met rubberen 

uitzetstukken opgedeeld voor het opvangen van 

thermische schommelingen. Boven de goten liggen 

gegalvaniseerde looproosters (zogenaamde 

sneeuwplanken).                                                                                 

- Onder dakvlak 11 ligt in aansluiting met de koormuur 

een smalle zakgoot.  
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4.2. Afvoer 100      

Algemeen G     De zinken regenafvoeren met gietijzeren standpalen 

verkeren in goede staat. De standpalen zijn wel licht 

roestig. 

4.3. Riolering 100      

Algemeen G     We bemerkten geen zaken welke wijzen op gebreken aan 

de riolering. Goed voor zover waarneembaar. 

 

 

5. Buitenwerk 

5.1. Opgaand baksteen-

metselwerk + voegwerken 

90 5 5    

     

a) Stookplaats/ berging   M   Ter hoogte van het raampje in de westgevel tekent zich 

een verticale zettingbarst af. De barst loopt door de 

vensterdorpel (gesmoorde tegels). Water kan via de barst 

verder in het metselwerk dringen. 

 

Stookplaats/berging: zettingbarst 

 

b) Doopkapel, stookplaats en 

toren dakvlak 19 

 R    - Bovenaan de noordgevel van de doopkapel zijn er 

meerdere stroken voegmortel uitgevallen, in de zuidgevel 

is één lange strook uitgevallen.                                           

- Bij de noordelijke plint van de sacristie zijn meerdere 

lintvoegen losgedrukt.                                                                        

- In het metselwerk tussen de torenafzaat en het galmgat 

is onder dakvlak 19 het voegwerk licht uitgeloogd.  

 

Detail 
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c) Algemeen G     De kerk is opgetrokken in rode baksteen en het voegwerk 

werd platvol dichtgezet. De later bijgebouwde doopkapel, 

berging en sacristie werden opgetrokken in een 

donkerrode baksteen. In de noordgevel van het 

noordelijke nevenkoor steken zogenaamde moefen of 

kloostermoppen. De leg- en voegmortel zijn 

hoofdzakelijk met kalk aangemaakt. Heel plaatselijk werd 

het voegwerk hersteld, doch meestal met een te harde 

voegmortel. Op een paar plaatsen zie we zogenaamde 

‘zilte plekken’ in  het metselwerk, deze tekenen zich af 

als donkere vlekken. Deze zouten in dit metselwerk 

kunnen nagenoeg niet worden verwijderd. De schade die 

deze zouten veroorzaken is overigens vrij beperkt. 

 

 

Stookplaats/ berging: zilte plekken 

5.2. Natuursteen + voegwerken 80 20     

5.2.1. Blauwe steen       

a) Kerkingang  R    De hardstenen deurdorpel is op een drietal plaatsen 

gebarsten.  

 

 

Kerkingang, gebarsten deurdorpel 
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b) Overige G     - Bij de hardstenen omlijsting van een grafplaat tegen de 

zuidgevel van dakvlak 16 is van de druiplijst een stukje 

afgebroken. Voor het overige bemerkten we geen 

gebreken.                                                                                       

- De hardstenen dorpels van de sacristieramen en de 

ramen van de doopkapel zijn in goede staat. 

5.2.2. Witte steen       

a) Grafstenen   R    In de zuidgevels van de doopkapel en zuidelijk nevenkoor 

zijn enkele grafstenen verwerkt. De meeste stenen zijn in 

witte marmer. De belettering van sommige stenen begint 

te vervagen en één van de stenen in de zuidgevel van de 

doopkapel is nogal verweerd.  

b) Torenromp G     In de torenromp zijn een beperkt aantal kalkzandstenen 

(voornamelijk Gobertange) verwerkt. Deze bouwdelen 

zijn in goede staat. 

5.2.4. Veldsteen       

Toren G     In het torenmetselwerk is een beperkte hoeveelheid 

veldsteen verwerkt. Deze bouwdelen vertonen geen 

gebreken. 

5.7. Ankers, roosters en 

aanverwante 

100      

     

5.7.1. Muurankers       

Algemeen G     De smeedijzeren muurankers staan nog voldoende in de 

verf en zijn voor zover zichtbaar in goede staat. 

5.7.2. Diefijzers       

Doopkapel, berging en sacristie G     De gesmede diefijzers voor de ramen van de doopkapel, 

berging en sacristie zijn goed geschilderd. De dagkanten 

van de ramen van de sacristie vertonen wel smalle 

verticale  barstjes ter hoogte van de inwerking van de 

ijzers. Dit is te wijten aan roestdruk. 

5.7.3. Andere       

Doopkapel: voetschrapper G     De voetschrapper onderaan de westgevel van de 

doopkapel is goed geschilderd. 

5.8. Muurbekroningen 90  10    

5.8.2. Topgevels       

a) Dakvlak 2, aandaken: 

uitgespoeld voegwerk 

  M   Het voegwerk van de aandaken langs dakvlak 2 is 

plaatselijk uitgevallen en één baksteen is tevens 

uitgevallen. 
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Dakvlak 2, zuidelijk aandak: uitgevallen voegwerk 

b) Overige aandaken  G     De meestal met muurvlechtingen afgewerkte topgevels 

verkeren in vrij goede staat. Slechts sporadisch is een 

strook voegmortel uitgespoeld. 

c) Schouder- en tuitstukken G     De kalkzandstenen afdekkingen van de schouderstukken 

en tuitstukken vertonen geen gebreken. De bakstenen 

tuitstukken werden met de laatste restauratie opnieuw 

gemetseld. 

5.9. Buitentrappen 100      

Sacristie G     De trap naar de buitendeur van de sacristie bestaande uit 

twee hardstenen treden en één  in beton tegels is zonder 

gebreken. 

5.10. Buitenschrijnwerk 95 5     

a) Inkompoorten  R    De dubbele poort vertoont juist boven de plint plaatselijke 

inrottingen. In het verleden werden deze vermolmde delen 

al eens bijgewerkt. De rode verflagen op de poorten 

begint tevens te verschalen en los te komen. De zwart-

geschilderde smeedijzeren hengsels vertonen wat 

oppervlakteroest. 

 

Inkompoorten, algemeen 

 

 

 

Detail 
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b) Sacristie, doopkapel en 

berging, torenluik 

G     De houten ramen, de buitendeur van de sacristie, het 

gevelluikje van de doopkapel en het westelijke torenluikje 

staan voldoende in de verf en zijn in goede staat. 

5.11. Beglazing 95 5     

5.11.1. Glas-in-lood       

a) Stookplaats, stopverf  R    De stopverf van het raampje van de stookplaats is 

vermoedelijk door vogels nagenoeg volledig uitgepikt.  

 

 

b) Sacristie, stookplaats en 

doopkapel 

G     De glas-in-loodpanelen zijn in een glassponning geplaatst. 

Ze verkeren in goede staat. Achter de ramen van de 

sacristie zijn kaders met voorzetglas aangebracht, 

hierdoor kunnen de ramen wel niet meer worden geopend. 

c) Kerkramen G     De glas-in-loodramen van de kerk vertonen geen 

gebreken. De glaspanelen zijn tussen monelen en in het 

maaswerk geplaatst. Ze zijn vastgezet op bronzen bruggen 

en bevestigd met koperen deklatten en bindroeden. Voor 

het noordelijke raam in het hoogkoor is een 

draadafscherming geplaatst. Het ijzeren kader is licht 

roestig. 

5.13. Galmborden 95 5     

a) Galmgaten, duivenwering  R    De kunststof draadnetten voor een galmgat onder dakvlak 

18 waren opengescheurd. Via de opening hadden kauwen 

toegang tot de klokkenzolder. We hebben het net 

voorlopig terug dichtgemaakt. Enkele netten voor de 

andere galmgaten  werden in het verleden ook reeds 

hersteld. De netten zijn over de borden gespannen en 

wrijven over de leiranden, waarna ze doorscheuren.  

b) Galmborden G     De eiken galmborden zijn geplaatst in eikenhouten 

kaders. Op de borden liggen natuurleien die bevestigd zijn 

met inox leihaken. 
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6. Interieur 

Het interieur werd enkel bouwkundig geïnspecteerd. In mei 2004 werd een inspectie  van de waardevolle 

interieurafwerking en de roerende voorwerpen uitgevoerd. Voor meer info verwijzen we door naar onze 

gespecialiseerde interieurwachter ( tel.: 050/40 31 54). 

6.1. Structuurelementen       

6.1.1. Binnenwanden en 

opgaande structuren 

90 10     

     

a) Hoogkoor  R    Links en rechts naast het hoofdaltaar steken in de 

oostelijke muur iets verlopende zettingbarsten.                   

De barsten worden best voor de eventuele opfrissing van 

het verfwerk (zie art. 6.2.1. a./ 6.2.2.) gedicht en 

verankerd. 

 

 

Hoogkoor, zettingbarst rechts v/h hoofdaltaar 

b) Toren  R    In het binnenmetselwerk van de toren bemerken we vele 

oude en vermoedelijk vrij stabiele zettingbarsten. Het 

voegwerk is er ook plaatselijk (voornamelijk bij het 

metselwerk aan de voet van de spits) diep uitgeloogd.               

Deze gebreken hebben momenteel blijkbaar geen verdere 

structurele gevolgen.  

c) Overige G     De binnenmuren en opgaande structuren vertonen voor 

het overige geen ernstige structurele gebreken.                        

We merken wel op dat de muren tot onder de ramen 

gecementeerd werden (zie art. 6.2.1. a. ) Dit kan erop 

wijzen dat de muren veel last hebben van opstijgend 

grondvocht.  



       

Bouwdeel  G  R  M S N Toelichting   16 
       
 

 

 

Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

6.1.2. Vloeren en zolderingen 100      

a) Gelijkvloers G     De tegelvloeren in de kerk en sacristie vertonen geen 

ernstige verzakkingen of andere structurele gebreken. 

Voor de preekstoel is de vloer wel licht verzakt. De 

verzakking is echter niet alarmerend. Onder de 

kerkvloeren zitten vermoedelijk nog grafkelders wat een 

verklaring kan zijn voor de verzakking. 

b) Nevenkoren G     De houten zolderingen boven de nevenkoren, dakvlakken 

5/6 en 14/15 en het plafond in de sacristie en doopkapel 

vertonen geen zaken die wijzen op ernstige structurele 

gebreken. De zoldering is echter niet beloopbaar en 

daardoor niet van dichtbij te controleren (zie art. 11.1.2. 

a.). Tussen de balken zijn isolatiematten geplaatst. 

c) Toren G     De betonnen vloer van de eerste verdieping en de 

eikenhouten verdiepingsvloeren verkeren in goede staat.  

6.1.3. Gewelven 100      

Hoofdkoor G     Het tongewelf van het hoofdkoor vertoont geen 

structurele gebreken. Op het gewelf liggen isolatiematten.                                                    

De zolder boven het gewelf is echter niet beloopbaar en 

zodat het gewelf niet van nabij te controleren is (zie art. 

11.1.2. a.) 

6.1.5. Funderingen 100      

Algemeen G     Goed voor zover waarneembaar. We bemerkten geen 

zaken die wijzen op ernstige gebreken aan het 

funderingsmetselwerk.  

6.2. Vaste interieurafwerking       

6.2.1. Vaste wandafwerking  5 95    

a) Kerk, sacristie en doopkapel   M   De wanden in de kerk zijn vermoedelijk tot onder de 

ramen gecementeerd, de overige muurvlakken zijn 

gepleisterd. De wanden in de sacristie en doopkapel zijn 

vermoedelijk volledig gecementeerd. De wanden zijn 

afgewerkt met een soort ruwe crépiverf. De kerkwanden 

zijn witgeschilderd, deze in de sacristie groen.                    

Algemeen is het verfwerk sterk vervuild en op enkele 

plaatsen is de verflaag boven de cementering opgestuwd 

(meestal als gevolg van opstijgend grondvocht). 

b) Stookplaats  R    De wanden in de stookruimte zijn witgeschilderd.                    

Het verfwerk bladdert plaatselijk af. 
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6.2.2. Vaste plafondafwerking   100    

a) Kerk   M   Het betreft telkens pleisterwerk op gekloven latjes.        

Op het tongewelf zijn gordelbogen, lijsten en medaillons 

in stucwerk aangebracht. De vlakke plafonds van de 

nevenkoren en vooral het tongewelf van het hoofdkoor 

zijn bijzonder sterk vervuild. De vervuiling is 

voornamelijk te wijten aan de vroegere 

verwarmingsinstallatie en tevens ook het branden van 

kaarsen (voornamelijk offerkaarsen zorgen voor 

roetvervuiling).                                                                                 

Het vlakke pleisterwerk van de nevenkoren is plaatselijk 

beschadigd (doorgetrapt of als gevolg van vroegere 

daklekken?) en de gaten zijn met platen voorlopig 

afgetimmerd.  

 

Zuidelijk nevenkoor, algemeen zicht 

 

Hoofdkoor, zicht naar doksaal: bemerk de 

sterk vervuiling 

b) Doopkapel   M   Het pleisterwerk in de noordoostelijke hoek is sterk 

gebarsten. Het verfwerk is vervuild en plaatselijk 

afgebladderd.  

c) Sacristie  R    Het vlakke plafond is afgetimmerd met een naaldhouten 

beschot. Het plafond is licht vervuild. 

d) Kerkportaal  R    De witte verflagen op de balken van het houten plafond 

bladderen af. 
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6.2.3. Vaste vloerafwerking 50 50     

a) Kerk   R    - In de kerk ligt een zwarte natuursteen (Basècle) 

tegelvloer. Behoudens enkele licht afgeschilferde tegels  

en ter hoogte van de preekstoel een gebroken tegel, is de 

kerkvloer in redelijk goede staat.                                                                                       

- Achteraan het zuidelijk nevenkoor zijn meerdere 

verweerde en afgesleten hardstenen grafplaten in de vloer 

verwerkt.                                                                                    

- In de doopkapel ligt een vloer versierd met een 

windroos. Deze bestaat uit delen in witte marmer, Rouge 

Royal en Jaune Clair. Vooral de delen in Jaune Clair zijn 

vervuild en door zouten beschadigd. 

b) Sacristie, hoogkoor, 

stookplaats/berging 

G     - In de sacristie ligt een granito tegelvloer.                                           

- Het verhoog voor het hoofdaltaar bestaat uit een vloer in 

gezoete arduin.                                                                                   

- In de stookplaats/berging liggen beton tegels. 

c) Torenverdiepingen G     De plankenvloeren in de toren zijn in vrij goede staat. 

6.3. Binnenschrijnwerk 50 50     

a) Tochtportaal  R    Het naaldhouten tochtportaal is aan de binnenzijde 

geschilderd in imitatie-eik en aan de buitenkant 

witgeschilderd. Het verfwerk is plaatselijk beschadigd.  

b) Overige G     Het binnenschrijnwerk is in behouden staat. 

6.4. Binnentrappen / 

Loopbruggen 

 80 20    

     

a) Toren eerste torenverdieping   M   De beuken steektrap naar de klokkenzolder vertoont veel 

sporen van lichte actieve aantastingen door kleine 

klopkever. 

b) Toren, overige trappen  R    - De eiken spiltrap naar het doksaal is vervuild.                               

- De steektrappen naar de overige torenverdiepingen zijn 

in naaldhout en vertonen eveneens sporen van 

aantastingen door kleine klopkever. Sommige treden zijn 

iets uitgesleten, doch nog voldoende stevig. Aan alle 

steektrappen zijn aan één zijde eiken leuningen 

bijgeplaatst.                                                                                       

- Aan de tafelmenten in de torenspits zijn geen leuningen 

aangebracht.  

6.5. Andere   100     

Klokkenzolder, ankerijzers  R    De  smeedijzeren ankerijzers die de muren op de 

klokkenzolder met elkaar verbinden zijn sterk roestig.  
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8. Technische installaties 

8.1. Bliksemafleiding 100      

Bliksemafleiding G     We bemerkten geen gebreken aan de bliksemafleiding.    

* De installatie werd door ons slechts nagezien op 

eventuele mechanische gebreken. Voor de controle op de 

werking van de bliksemafleiding verwijzen we naar een 

erkend controleorganisme. Bij de plaatsing of na latere 

werkzaamheden aan de bliksemafleiding is het afleveren 

van een meetrapport vereist. 

8.2. Klokkenstoelen 100      

     

Klokkenstoel G     In de eiken klokkenstoel hangen twee klokken.                        

Eén luiklok en één vast zogenaamd kleppertje.                            

De ophanging en luiwiel van de luiklok is gegalvaniseerd. 

De eikenhouten klokkenstoel is sterk verweerd en 

vertoont veel sporen van vroegere aantastingen door 

houtborende insecten.  

 

 

9. Klimaat  

9.1. Relatieve vochtigheid en 

temperatuur 

    100  

     

Stookinstallatie     N De stookinstallatie werd een tijd terug vernieuwd. Het 

betreft een installatie op aardgas. De verwarming gebeurt 

via convectoren. De installatie werd door ons niet 

nagezien, we hebben tevens geen klimaatmeting in de 

kerk uitgevoerd. 

9.2. Licht     100  

Algemeen     N De verlichting werd niet gecontroleerd. 

 

 

10. Preventie en beheer 

10.1. Brand 50 50     

a) Stookplaats   R    Rond de stookinstallatie werd de ruimte afgetimmerd met 

brandbare OSB-platen. Ook de deur van de stookruimte 

en de kerk is niet in een brandvertragend materiaal.                    

Er is wel een rookdetector geplaatst. 

b) Algemeen G     In de kerk zijn enkele gekeurde brandblusapparaten en in 

de sacristie ook een branddeken voorhanden.                                                                                

* Voor verder advies neem contact op met de plaatselijke 

brandweer. 
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10.2. Diefstal en vandalisme  100     

Buitendeuren en beveiliging  R    In de buitendeuren en de deur naar de stookplaats steken 

inbraakwerende cilindersloten. De kerk is verder niet 

bijkomend beveiligd. Inbraakbeveiliging, 

camerabewaking of een andere elektronische beveiliging 

ontbreekt.  

 

 

11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 

11.1. Toegankelijkheid / 

Bereikbaarheid 

      

11.1.1. Exterieur 50 50     

a) Daken  R    De daken zijn momenteel niet veilig te betreden of te 

onderhouden. Genormeerde ladder- of klimhaken of 

andere genormeerde verankeringpunten ontbreken in de 

dakvlakken. Onderaan de dakvlakken zitten enkel niet 

genormeerde bronzen ladderhaken.  

b) Zakgoten G     De zakgoten zijn veilig bereikbaar via de dakluiken. 

11.1.2. Interieur 80 20     

a) Koorzolders, zolder 

doopkapel 

 R    - Op de zolders onder dakvlakken 5/6 en 14/15 liggen 

enkel loopplanken tot aan de dakluiken, verder ontbreken 

loopbruggen op deze zolders. Op de zolder van het 

hoofdkoor, dakvlakken 12/13 zijn eveneens geen 

loopbruggen geplaatst. Een basisverlichting is evenmin 

aangebracht.                                                                                              

- Op de zolder boven de doopkapel ligt slechts één smalle 

loopplank. 

 

Zolder noordelijk nevenkoor, algemeen zicht 

 

Zolder zuidelijk nevenkoor, algemeen zicht 

b) Toren  R    Een degelijke basisverlichting ontbreekt in de toren. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

c) Overige  G     De overige ruimtes zijn goed en veilig bereikbaar en 

toegankelijk.  

11.2. Vuilnis / Afval       

11.2.1. Exterieur 90 10     

a) Vervuilde goten en 

toezichtputjes  

 R    - De schampgoten van dakvlakken 1, 2 en 7 tot 10, alsook 

onder het oostelijke uiteinde van dakvlak 13 waren 

vervuild. We hebben deze goten gereinigd.                                       

- De toezichtputjes onderaan de regenafvoeren dienen nog 

te worden gereinigd!              

b) Overige goten G     De overige goten zijn slechts licht vervuild. 

c) Omgeving G     De kerkomtrek is vrij netjes en wordt goed onderhouden. 

11.2.2. Interieur 70 30     

a) Toren en kerkzolders  R    De diverse torenverdiepingen en de dakstructuren en 

kerkgewelven zijn nogal bestoft. Op de klokkenzolder ligt 

een hoop kraaientakken.  

b) Overige G     De kerk is vrij netjes en wordt goed onderhouden. 

11.3. Dieren 50 50     

a) Kauwen  R    Via een open draadnet hadden kauwen toegang tot de 

klokkenzolder. Achter één van de galmgaten ligt een 

grote hoop kraaientakken. We hebben het net terug 

dichtgemaakt. 

b) Steenuil G     Onderaan de zuid- en noordgevel liggen braakballen van 

steenuilen. Deze beschermde vogels houden zich 

vermoedelijk soms op in het maaswerk van de kerkramen. 

 

 

12. Site 

12.1. Bestrating / Terrein 100      

Toegang en omlooppad G     Voor de kerk en tegen de noordgevel van het noordelijk 

nevenkoor ligt een pad in vlakke kasseien. Behoudens 

heel plaatselijke voeguitspoeling is deze bestrating in 

goede staat. Voor de kerkingang ligt een oude vrij grote 

marmeren grafplaat. De grafsteen is op meerdere plaatsen 

gebarsten en sterk verweerd, doch is verder in behouden 

staat. Achter de kerk ligt een pad in beton tegels.  
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

12.2. Afsluiting   100    

Kerkhofmuur, algemeen   M   De zuid- en oostzijde van het kerkhof is afgesloten met 

een rood bakstenen muur onder een ezelsrug. Vooral aan 

de binnenzijde van de kerkhofmuur is er veel voegwerk 

losgekomen, sporadisch bemerken we ook loszittende 

bakstenen. Op de hoeken van de muur zitten tevens 

zettingbarsten.                                                                                                 

- Het houten hekken van de oostelijke toegang tot het 

kerkhof staat schraal in de verf. Eén van de hengsels is 

ook losgekomen.                                                                               

- Het ijzeren toegangshekken langs de  zuidzijde hangt 

aan twee gesculpteerde pilasters in blauwe hardsteen.                           

Mede als gevolg van verkeerd leger, zijn de zachtere 

delen van de delen van de pilaren uitgespoeld. Herstel 

dringt zich hier evenwel nog niet op. Het smeedijzeren 

hekken met gietijzeren pinnen  staat nog voldoende in de 

verf. Enkel het vroegere reeds herstelde kruisje op een 

poortvleugel is terug roestig.                                                          

 

Binnenzijde kerkhofmuur, uitgevallen voegwerk 

 

Binnenzijde kerkhofmuur, uitgevallen voegwerk 

 

Zuidelijk hekken, roestig kruisje 

 

Zuidelijke pilasters, uitgeloogde aders 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

12.3. Bomen / Begroeiing 100      

Kerkomtrek G     Rond de kerk ligt het plaatselijk kerkhof. De wandelpaden 

zijn afgeboord met een dubbel rij lindebomen. In het 

algemeen wordt de beplanting vrij goed onderhouden.               

In de hoek tussen hoofdkoor en zuidelijk nevenkoor staat 

een nogal uitgegroeide struik.  
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Monumentenwacht West-Vlaanderen v.z.w. 

Filiaal Provinciehuis Boeverbos 

Koning  Leopold III-laan     31 

8200 Brugge - Sint-Andries 
 
secretariaat T  050.40.31.36  

F  050.40.34.58  

E  edwin.dumarey@west-vlaanderen.be 

 

contactpersoon 

inspectie 

T  050.40.31.42 

E  jean_pierre.inghelbrecht@west-vlaanderen.be 
 
����     Indien u nog vragen hebt bij dit verslag of de uit te voeren werken, aarzel niet ons te contacteren.  
 

Bouwkundige inspectie   INSPECTIENUMMER : W-63/50172/2012B 

OBJECT : Sint-Bartholomeuskerk  

LIGGING : Straat + nr. 
Gemeente/Stad 

: Doelhofstraat 
8377   NIEUWMUNSTER - ZUIENKERKE 

WETTELIJKE BESCHERMING  : Monument  (Toren en noordelijk transeptarm)  05/11/1946; 
Uitbreiding ganse kerk tot Monument + Dorpsgezicht  
19/01/1993. 

HUIDIGE FUNCTIE : Kerk 

ABONNEE : Gemeentebestuur Zuienkerke. 
T.a.v.  De heer Franky Goethals – Secretaris 
℡   050 / 42 79 98 
Kerkstraat  17  -  8377 ZUIENKERKE 

INSPECTIEDATA : 2 juni 2008. 

UITGEVOERD DOOR : Jean-Pierre IINGHELBRECHT, Alexander HOORNAERT & 
Tracy MAENHOUT 

TOTAAL AANTAL MANUREN : 9  uren 

UITGEVOERDE WERKEN : Ontvangers sacristie en berging ontstopt. 

GEBRUIKTE MATERIALEN : Nihil. 

VORIGE INSPECTIES (sedert 2000) : 18 december 2000 / 21 augustus 2003 / 16 december 2005 /  
2 juni 2008. 

OPMERKINGEN : Om enkele beschrijvingen in het rapport te verduidelijken werden 
er door ons  53 foto’s genomen. 
Een stabiliteitsonderzoek is lopende. Er werd ons gemeld dat in 
week 45 de goten uitgekuist worden. 

 
 

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN VOOR HET EFFICIENTE ONDERHOUD VAN UW MONUMENT 
VINDT U ONMIDDELLIJK NA DE INHOUDSTAFEL. 
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Inhoud 
 
Bij het opstellen van de rapporten gaat de Monumentenwacht uit van een algemene 
bouwdeleninventaris.  
De rubrieken die voor het besproken gebouw van toepassing zijn, worden vetjes afgedrukt. De overige 
komen in het verdere rapport niet meer voor.  
 
1. Dakbedekkingen 7 
 1.1. Dakvlakken  
 1.2. Aansluitingen  
 
2. Dakdoorbrekingen 9 
 2.1. Dakkapellen 
 2.2. Lichtkoepels / Lantaarns / Dakruiters 
 2.3. Dakramen en -luiken 
 2.4. Schoorstenen (bovendaks) 
 2.5. Topbekroningen 
 2.6. Ladder- en klimhaken 
 2.7. Verluchtingen 
 2.8. Andere 
 
3. Dakstructuur + Zolder 10 
 3.1. Kappen met houten hoofdstructuur 
 3.2. Kappen met metalen hoofdstructuur 
 3.3. Kappen met betonnen hoofdstructuur 
 
4. Regenwaterafvoer 12 

 4.1. Goten 
 4.2. Afvoer 
 4.3. Riolering 
 
5. Buitenwerk 14 
 5.1. Opgaand baksteen-metselwerk + voegwerken 
 5.2. Natuursteen + voegwerken 
 5.3. Beton en aanverwante 
 5.4. Houten opgaand werk 
 5.5. Metalen opgaand werk 
 5.6. Afwerklagen opgaand muurwerk 
 5.7. Ankers, roosters en aanverwante 
 5.8. Muurbekroningen 
 5.9. Buitentrappen 
 5.10. Buitenschrijnwerk 
 5.11. Beglazing 
 5.12. Erkers en balkons 
 5.13. Galmborden 
 5.14. Andere 
 
6. Interieur  22 

6.1. Structuurelementen 
6.2. Vaste interieurafwerking  
6.3. Binnenschrijnwerk 
6.4. Binnentrappen / Loopbruggen 
6.5. Andere 
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7. Andere interieurelementen (onroerend of roerend door bestemming) 27 
 7.1. Vast kerkelijk meubilair 
 7.2. Vast burgerlijk meubilair 
 7.3. Los kerkelijk meubilair 
 7.4. Los burgerlijk meubilair 
 7.5. Andere voorwerpen 
 
8. Technische installaties 28 
 8.1. Bliksemafleiding 
 8.2. Klokkenstoelen / Torenuurwerken 
 8.3. Kruiwerk / Sluiswerk bij molens 
 8.4. Draaiend werk bij molens  
 8.5. Andere 
 
9. Klimaat 28 
 9.1. Relatieve vochtigheid en temperatuur 
 9.2. Licht 
 9.3. Andere 
 
10. Preventie en beheer 28 
 10.1. Brand 
 10.2. Diefstal en vandalisme 
 10.3. Bewaring 
 10.4. Reiniging 
 10.5. Andere 
 
11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 29 
 11.1. Toegankelijkheid / Bereikbaarheid 
 11.2. Vuilnis / Afval 
 11.3. Dieren 
 11.4. Andere 
 
12. Site 32 
 12.1. Bestrating / Terrein 
 12.2. Afsluiting 
 12.3. Bomen / Begroeiing 
 12.4. Andere



 4

Aanbevelingen 
 

Voor een optimale toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid zijn de 
volgende punten van bijzonder belang: 

 
Nadere toelichting vindt u 
in het rapport onder 
volgende nummers: 

dringend   

Dakladders plaatsen op de dakvlakken van de sacristie en berging/stooklokaal..  1.2.3.a - 11.1.1.a 

De ingerotte en ontbrekende vloeronderdelen in de toren herstellen.  6.2.3.a 

Alle takken en nestmateriaal verwijderen uit de toren en de zolders.  11.3.a 

De luiken beveiligen.   2.3.a 

De bliksembeveiliging laten keuren.  8.1.a  

op korte termijn   

De nodige klim- en/of ladderhaken aan brengen.  2.6.a – 11.1.1.a 

De ladders naar en in de torenspits vervangen.  6.4.a 

De deur van de stookinstallatie zelfsluitend herstellen en alles wat niet in het 
stooklokaal behoort, verplaatsen naar de berging. 

 10.1.b 

De bereikbaarheid naar het bovenste dakluik in de toren verbeteren.   11.1.2.a 

 

Voor een goede instandhouding van het monument vinden wij het van belang dat 
volgende werken uitgevoerd worden: 

  

dringend   

Het bovenste dakluik aanpassen zodat het water- en winddicht is.  2.3.a 

De kouwen bestrijden en de draadnetten herstellen.  5.13.a – 11.3.a – 5.14.a 

op korte termijn   

De leien en opwaaiende loodslabben herstellen waar nodig.  1.1.2.b – 1.2.1.b – 1.2.6.a 

Algemeen metselwerkherstel uitvoeren.  5.1.a, b, c, d, e  – 12.1.a  

De natuursteen herstellen.  5.2.1.a – 5.8.1.a 

De inrottingen  herstellen.  3.1.a - 3.1.b 

op  termijn   

De asbestcementpijp van de verwarmingsinstallatie in overleg met 
Monumenten en Landschappen vervangen door een niet-asbesthoudende 
schoorsteenpijp. 

 2.4.a. 
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Voor een duurzaam onderhoud zijn de volgende punten van bijzonder belang:   

Regelmatig, minstens 2 x per jaar, de goten reinigen en de afvoeren en 
ontvangers nazien op verstoppingen. 

 4.1.a 

De kapconstructies een algemene onderhoudsbeurt geven.  3.1.a – 6.1.3.a 

De aantastingen door houtborende insecten bestrijden.  3.1.a, b – 6.1.3.a  

De nodige verfwerken uit voeren.  5.10.a – 4.2.a – 5.7.1.a 

 
 
Diverse werkzaamheden kunnen, in afwijking van bovenstaande indeling, eventueel gecombineerd uitgevoerd 
worden.  
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Als eigenaar of beheerder van een beschermd monument of van een onroerend goed gelegen binnen een 
beschermd stads- of dorpsgezicht, zorgt u mee voor het behoud van het onroerend erfgoed van 
Vlaanderen. Het onderhoud en de instandhouding van dit erfgoed vraagt echter een bijzondere aanpak.  
Daarom zijn veel werken en werkzaamheden vergunningsplichtig, dit zowel bij voorlopig als bij definitief 
beschermde objecten. Daarnaast bent u verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het 
onderhoud. U kan hiervoor een beroep doen op onderhouds- en restauratiepremies en fiscale aftrek. (meer 
info: www.onroerenderfgoed.be ) 
 
Wil u werkzaamheden uitvoeren, doe dan eerst navraag bij uw gemeente of hiervoor een 
stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Is dit het geval, dan dient u uw aanvraag in bij de 
gemeentelijke dienst. Indien de werken vergunningsplichtig zijn volgens het decreet op de Ruimtelijke 
ordening, wordt de aanvraag automatisch door de overheid die de vergunning verleent (doorgaans de 
gemeente) voorgelegd aan de Cel Onroerend Erfgoed voor een bindend advies. 
 
Is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist, dat kan het nog zijn dat u voor de werkzaamheden een 
schriftelijke vergunning nodig heeft van de Cel Onroerend Erfgoed. Zo zijn er voor beschermde 
gebouwen bijvoorbeeld heel wat werkzaamheden aan interieurs vergunningsplichtig en gelden in stads- 
en dorpsgezichten bijvoorbeeld bijkomende voorschriften voor bomen en struiken. 
 
U kan voor meer inlichtingen contact opnemen met één van de erfgoedconsulenten van de Cel Onroerend 
Erfgoed in uw provincie. 
 
• Onroerend erfgoed West-Vlaanderen 
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert-laan 1/2 bus 96 
8200 Brugge (Sint-Michiels) 
Tel. 050 24 81 50 
west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be 
 
 
 
 
 
 
In het rapport wordt per onderdeel (in het grijze gedeelte) een procentuele beoordeling van de toestand gegeven. 
 
Onderdelen die gebreken vertonen worden afzonderlijk besproken en krijgen een globale beoordeling. 
Hierbij worden volgende criteria gehanteerd: 
 

G = Goed. Voor een goede instandhouding van het monument zijn geen onmiddellijke ingrepen vereist. 
 

R = Redelijk. De vastgestelde onvolkomenheden zijn nog niet acuut.  Wel is een verhoogde waakzaamheid 
geboden om zonodig tijdig te kunnen ingrijpen. 
 

M = Matig. Plaatselijke gebreken werden vastgesteld.  Zij moeten tijdig hersteld worden. 
 

S = Slecht. Een snelle, grondige ingreep dringt zich op. 
 
N = Niet geïnspecteerd. 

 
De onderdelen die niet werden geïnspecteerd, bijvoorbeeld omwille van veiligheidsoverwegingen, zijn in de 
kolom N (= Niet) aangegeven.  In de toelichting vindt u de verantwoording hiervan.   
 
De nummering tussen de vierkante haakjes verwijst naar de situatieschets achteraan.  
De letters tussen ronde haakjes duiden gelokaliseerde gebreken aan. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

1. Dakbedekkingen 

1.1. Dakvlakken       

1.1.2. Leien  95 5    

a) Algemeen  R    De natuurleien zijn algemeen verspreid over het gebouw 
nog in redelijke staat en hangen in koperen leihaken met 
verende bek.  De structuur van deze leien is nog goed.  Er 
wordt weinig slijtage opgemerkt.  

b) Dakvlak [1/3/12/18/24]   M   Op deze dakvlakken ontbreken en/of zijn er leien 
gebroken.  Wij adviseren om ter hoogte van (aanduiding x 
rood) de leien te vervangen. 

1.2. Aansluitingen       

1.2.1. Nokken  95 5    

a) Algemeen  R    De nokken van de daken werden bedekt met bladlood 
waarvan de stroken ingefelsd werden en vastgezet met 
een loodnagel onder een trotseerloodje.   

b) Dakvlak [3&4/5&6]   M   Enkele loodnokken zijn opgewaaid, zie (aanduiding * op) 
het dakenplan. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

1.2.3. Kilkeperafwerking     100  

a) Algemeen     N De kilgoten werden afgewerkt met zwaar lood en 
vertoonden bij de vorige inspectie geen gebreken. Omdat 
de leien nat waren en wij niet op een veilige manier een 
ladder op het dakvlak konden leggen wegens 
onvoldoende opstand van de bakgoot, was het niet 
mogelijk om via de zakgoten van de dakvlakken [2/5 & 
6/10] de kilgoten te inspecteren.  Op de zolders bemerkten 
wij geen waterinfiltratie. 

1.2.6. Opgaand muurwerk 50 50     

a) Toren  R    De loodafwerkingen tegenaan de toren zijn niet optimaal 
water-en winddicht.  Aan de zolderzijde is er duidelijke 
lichtinval waardoor er waterinfiltratie kan plaatsvinden.  
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

2. Dakdoorbrekingen 

2.3. Dakramen en luiken  50 50    

a) Toren  R    De torenspitsluiken hebben geen degelijke veilige sluiting 
en hebben geen valketting.  Wij bemerken lichtinval 
bovenaan het bovenste luik, deze zit niet water- en 
winddicht. 

 

2.4. Schoorstenen (bovendaks)  100     

a) Dakvlak [12]  R    Het betreft een asbestcementpijp.  Het beugelwerk is 
roestig.  Asbest is een gevaarlijk product voor de 
gezondheid en dient bij eventueel verwijderen met de 
nodige omzichtigheid behandeld te worden. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

2.6. Ladder- en klimhaken  50  50    

a) Algemeen  R    De ladderhaken zijn in goede staat en zijn roestvrij maar 
ze zijn niet conform de Euro-richtlijn norm NBN-EN517. 
Ter hoogte van het hoogste luik op de torenspits 
ontbreken klimhaken om het kruis veilig te kunnen 
bereiken.   

 
 

3. Dakstructuur + Zolder 

3.1. Kappen met houten 
hoofdstructuur 

 60 40    

a) Algemeen   M   Naar onze mening zijn de kapconstructies aan een 
algemeen onderhoud toe.  Wij bemerken aantastingen 
door kleine en grote klopkever. (anobium punctatum en 
xestobium rufovillosum). 

 

De spanten, kepers en bebordingen zitten onder een dikke 
laag spinnenwebben en een zware stoflaag.  Er werd  
eveneens verspreid veel bouwpuin achtergelaten.  Ter 
hoogte van dakvlak [4] is de linker gordingkop in 
aansluiting met de toren ingerot.  
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

b) Toren   M   De eikenhouten structuren van de torenspits vertonen 
eveneens aantastingen door kleine en grote klopkever.  
Op enkele plaatsen, meestal op de verstekhoeken van de 
spitsaanzet bemerken wij lichte inrottingen aan de 
muurplaten. 

c) Dakvlakken [26/27]  R    Eén strijkbalkkop werd polymeerchemisch gerestaureerd.  
De bekisting dient nog verwijderd te worden. 

 

d) Dakvlakken [5/6]  R    Het eerste spanbeen werd met bouten chemisch (?) 
verankerd in de torenmuur. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

4. Regenwaterafvoer 

4.1. Goten  50 50    

a) Algemeen   M   De zinken mastgoten zijn gecorrodeerd, de beugels zijn 
roestig en in de goten groeien op verschillende plaatsen 
grassen.  Wij maken de belangrijke opmerking om 
regelmatig, minstens 2 x per jaar, de goten te reinigen en 
de afvoeren en ontvangers na te zien op verstoppingen. 
De in de goten geplaatste kunststofmatten hebben geen 
enkele zin, er zijn reeds delen uitgewaaid, en beletten het 
vloeiend verloop van de goten. Wij pleiten voor vrije 
netjes opgeruimde goten.  
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

4.2. Afvoer  90 10    

a) Algemeen  R    Over het algemeen is de toestand van het zink nog goed.  
Wij bemerken roestvorming aan het beugelwerk, één 
beugel ter hoogte van dakvlak [12] is reeds losgekomen.  
De gietijzeren stampalen zijn algemeen aan een verfbeurt 
toe. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

5. Buitenwerk 

5.1. Opgaand baksteen-
metselwerk + voegwerken 

20 50 30    

a) Algemeen  R    Algemeen verspreid aan de gevelparamenten met inbegrip 
van de steunberen bemerken wij veel open 
voegwerkzones met begroeiingen en barsten.  
Heropvoegen en vervangen van gebroken en/of 
verkankerde stenen mag in het vooruitzicht gesteld 
worden.  Wij adviseren om bij herstellingen een kalkrijke 
voegmortel te gebruiken in plaats van een cementmortel. 

 

 

 



       
Bouwdeel  G  R  M S N Toelichting   15 

       
 
 

 
Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

b) Toren   M   Het torenmetselwerk boven en onder de galmgaten en op 
de zuidwestzijde van de torenromp staat uitgeloogd en 
vertoont verschillende diep uitgekankerde stenen. 

  

c) Dakvlak [5 en 6]   M   Het zuid- en noordoostelijk schouderstuk in baksteen 
metselwerk scheurt en komt los. In de open voegen zijn 
reeds begroeiingen ontstaan. 

 

 d) Dakvlak [6/10/12]    M   Er is een korte diagonale scheur ontstaan in de wand van 
het schip. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

e) Dakvlak [22/23]  R    De sokkel onder het kruis van de calvarie, deels in 
baksteenmetselwerk, deels in natuursteen (balegem) ,  
scheurt en komt los van de wand. 

 

5.2. Natuursteen + voegwerken 90 5 5    

5.2.1. Blauwe steen       

a) Dakvlak [5]   M   Het oostelijk schouderstuk met een blauwe hardsteen 
afdeksteen ligt los. 

b) Dakvlak [5/6]  R    Het natuurstenen (blauwe hardsteen) kruis als 
topgevelbekroning helt sterk over naar de dakzijde.  Een 
nokanker houdt het kruis vast. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

5.7. Ankers, roosters en 
aanverwante 

 90 10    

5.7.1. Muurankers       

a) Algemeen   M   De muurankers staan algemeen sterk ingeroest.  Soms zijn 
de versierende wiggen bijna doorgeroest. Ter hoogte van 
de linker voorgevel  is aan het muuranker een begroeiing 
ontstaan.  Dit muuranker werd opgespied.   De 
muurankers onder dakvlakken [16 & 1] zijn in de muur 
getrokken. 
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5.8. Muurbekroningen  100     

5.8.1. Dekstenen       

a) Dakvlak [5/6 en 12 en 13]  R    De voegopvulling tussen de arduinen dekstenen als de 
arduinen geveleindafwerkingen zijn vaak uitgespoeld.  
Om het loskomen van deze stenen en waterinfiltratie te 
vermijden, is het aangewezen om de opvoeging te 
hernemen. 
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5.10. Buitenschrijnwerk   100    

a) Algemeen   M   Volgens ons komt het schrijnwerk in aanmerking voor 
een algemeen verfonderhoud. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

5.13. Galmborden 80  20    

a) Toren   M   De galmgaten werden afgeschermd met draadnetten. 
Enkele netten zijn losgekomen en/of staan open. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

5.14. Andere 80  20    

a) Steigergaten toren   M   De steigergaten net boven de galmgaten zijn niet 
afgeschermd waardoor de kouwen in deze openingen de 
draadproppen achteruit duwen en er nestelen.  De 
steigergaten dienen aan de buitenkant afgeschermd te 
worden. 
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Het interieur werd enkel bouwkundig geïnspecteerd. Voor een gedetailleerd onderzoek van de waardevolle 
interieurafwerking en de roerende voorwerpen verwijzen wij graag door naar onze gespecialiseerde 
interieurwachter ( tel.: 050/40 31 54). 
Een interieurinspectie kan zelfstandig worden uitgevoerd of in combinatie met een volgende bouwkundige inspectie 
 

6. Interieur       

6.1. Structuurelementen       

6.1.1. Binnenwanden en 
opgaande structuren 

 30 20 50   

a) Algemeen    S  Wij bemerken verschillende scheuren op de wanden 
boven de scheibogen en in de scheibogen zelf.  Ook de 
kroonlijsten zijn algemeen op verschillende plaatsen 
gebarsten en komen los.  Er zijn reeds delen afgevallen. 
Ter hoogte van dakvlak [6] oost in het hoogkoor zit een 
aanzienlijke scheur.  Intussen zijn scheurmeters geplaatst, 
deze vertonen nog geen nieuwe scheuren.. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

b) Toren   M   Verspreid in de toren bemerken wij scheuren.  De 
diagonale scheuren ter hoogte van het doksaal in de 
noord- en zuidelijke wanden verontrusten ons het meest.  

 

 

c) Dakvlak [3/4 en 7/8]   M   Er werden scheuren ontdekt in de wanden van deze 
zolders. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

6.1.2. Vloeren en zolderingen  60 40    

a) Toren   M   Ter hoogte van de spitsaanzet zijn de metalen beugels die 
de muurplaten samenhouden sterk ingeroest. Ook de 
overige metalen onderdelen in de toren zijn ingeroest. Eén 
verbindingsanker, onder dakvlak [19/20] zit niet meer 
vast aan de binnenmuurplaat. 

 

 

6.1.3. Gewelven  50  50   

a) Algemeen    M   Wij bemerken aanzienlijke aantastingen door kleine 
klopkever.  Deze aantastingen worden algemeen 
uitgebreid vastgesteld.  Een algemene behandeling in het 
vooruitzicht stellen lijkt ons aangewezen.  De gewelven 
zijn flink vuil wat het veilig betreden niet bevordert.  Wij 
stellen eveneens vast dat de houten gewelven van het 
schip met tal van latjes en plankjes aan elkaar hangen.  
Wij bemerken nu dat er eveneens scheuren zijn ontstaan 
aan de naden van de gewelfkluis in het schip tegenaan de 
toren.  De geboortekonsole van het gewelf is 
losgescheurd.  De baksteen gemetselde scheiboog is 
samen met enkele andere middendoor gescheurd. Volgens 
ons is de stabiliteit van deze constructie niet meer intact 
een stabiliteitsstudie is lopende. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

6.2. Vaste interieurafwerking       

6.2.1. Vaste wandafwerking 40 50 10    

a) Algemeen  R    Het verf- en pleisterwerk op de wanden is hier en daar 
gebarsten en bladdert soms af. Ook zien wij op de 
onderzijde van de wanden sporen van opstijgend vocht. 

 

6.2.2. Vaste plafondafwerking  100     

a) Algemeen  R    De bepleistering is op bepaalde plaatsen aan het 
afbladderen en aan het loskomen. 

 

b) Berging met stookruimte  R    De bepleistering van het plafond is aan het afbladderen. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

6.2.3. Vaste vloerafwerking  50 50    

a) Toren   M   Er ontbreken delen van de plankenvloer ter hoogte van de 
aanzetvoet  van de torenspits.  Tevens zijn er delen 
vermolmd en aangetast door kleine klopkever.  Het 
hoogste tafelement is maar half afgetimmerd.  Een zone 
juist voor de trap naar de torenspits is vermolmd.  Het is 
noodzakelijk om de gebroken vloerdelen vakkundig te 
herstellen, met andere woorden om de beschadigde 
planken te vervangen. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

b) Dakvlak [13]   R    De plankenvloer in de sacristie is verzakt.  De 
ondersteunende constructie kan niet nagezien worden 
maar vermoedelijk zullen hier gebreken vastgesteld 
worden. 

6.4. Binnentrappen / 
Loopbruggen 

 100     

a) Toren  R     De ladders en trappen in de toren zijn aangetast door 
kleine klopkever. Wij adviseren dat indien de aangetaste 
ladder naar het eerste tafelement van de torenspits 
vervangen wordt, een aluminium ladder in de plaats komt. 
De ladder naar de torenspits staat los en heeft geen 
leuning. 
Een ladder ontbreekt om in de torenspits het hoogste 
dakluik te bereiken.  Tevens is het bordes niet afgewerkt.  
Wij adviseren om een ladder te plaatsen en om in het 
belang van de veiligheid voor iedereen correcte bordessen 
te timmeren. 

b) Loopbruggen Zolders  R    In de zolders zijn loopbruggen geplaatst zonder leuning.  
Om de zolders onder dakvlakken [10/11] te bereiken moet 
er door een kleine opening van een spantbeen gekropen 
worden. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

8. Technische installaties 

8.1. Bliksemafleiding 50    50  

a) Algemeen G     De installatie werd door ons slechts nagezien op de 
vasthechtingspunten.  Er werden geen gebreken 
hieromtrent vastgesteld. Wij adviseren, gezien het 
ontbreken van een kooi van Farraday, om de installatie op 
zijn goede werking te laten keuren door een 
gespecialiseerd bedrijf ter zake. 

8.2. Klokkenstoelen / 
Torenuurwerken 

 100     

8.2.1 Klokkenstoel  R    We bemerken roestsporen op de krukas en het vliegwiel. 

 

 
 

10. Preventie en beheer 

10.1. Brand  90 10   Om schade bij brand zoveel mogelijk te beperken, is het 
raadzaam om voorzieningen te treffen voor een tijdige 
branddetectie (bv. door het aanbrengen van rook-
detectoren). Laat de brandblusapparaten jaarlijks keuren. 
Voor verder advies neem contact op met de plaatselijke 
brandweer. 

a) Algemeen  R    De aanwezige brandblusapparaten dragen een Benor 
keurmerk maar geen registratieplaatje zodat wij niet 
kunnen nagaan wanneer deze toestellen voor het laatst 
werden gekeurd. 
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b) Stookruimte   M   Wij adviseren om de geplaatste attributen uit de 
stookruimte te verwijderen. De deur van de stookruimte is 
niet zelfsluitend en niet brandvertragend.  De deurpomp is 
uit elkaar. 

 
 

11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 

11.1. Toegankelijkheid / 
Bereikbaarheid 

      

11.1.1. Exterieur   100    

a) Dakvlak [12 en 13]   M   Om de dakvlakken en de zakgoten van dakvlak [5 en 6] te 
bereiken moet op de natuurleien gelopen worden met alle 
gevolgen van dien. Wij adviseren om in samenspraak met 
Monumenten en Landschappen dakladders of ladderhaken 
te plaatsen.  Door het ontbreken van een dakladder 
konden wij niet op de leien lopen. 

11.1.2. Interieur   100    

a) Algemeen   M   De zolder van [10/11] heeft slechts een zeer enge 
doorgang tussen het keperwerk en is bijna niet 
toegankelijk, zie artikel 6.4.b.  De zolders [12 en 13] zijn 
niet toegankelijk.  Het hoogste tafelement in de torenspits 
kan niet bereikt worden wegens het ontbreken van een 
ladder. 
 

b) Kerk   M   Op meerdere plaatsen zijn er bovenaan de gewelven 
planken bevestigd om het afvallend plakwerk van de 
kroonlijst op te vangen. 
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11.2. Vuilnis / Afval       

11.2.2. Interieur   100    

a) Algemeen   M   Wij achten het zeer geraadzaam om de zolders algemeen 
op te kuisen en om alle zaken vreemd aan het gebouw te 
verwijderen. 

11.3. Dieren    100   

a) Algemeen    S  Er leeft in de onmiddellijke omgeving van de kerk een 
populatie van kraaiachtigen en duiven. Op het 
klokkenniveau en de zolders ligt nog steeds nestmateriaal 
van kouwen. 
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b) Torenvalk    S  In de nis boven de hoofdinkom is een nestkast 
geïnstalleerd voor een torenvalk. Wij bemerken geen 
recente sporen dat dit nest in gebruik is. De nis is in de 
voorgevel afgesloten  met een draadafsluiting die 
onderaan een opening heeft als toegang voor de torenvalk. 
De opening is aan de binnenkant afgesloten door een 
draadprop waarin een dode vogel zit. Opkuis en herstel is 
aangewezen.  
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12. Site 

12.1. Bestrating / Terrein  100     

a) Algemeen  R    Het bakstenen omlooppad vertoont op enkele plaatsen 
barsten en scheuren en is in de noordelijke kant begroeid 
met algen.  Deze kunnen bij gelegenheid gekuist en 
hersteld worden. 
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12.2. Afsluiting 80 20     

a) Kerkhofmuur G     De mortel is harder dan de baksteen, daardoor is de 
baksteen gevoelig voor vorstschade. De schade is reeds 
zichtbaar in de vorm van afgebroken delen en 
afgeschilferde baksteenhuid, voornamelijk op de ezelsrug 
van de kerkhofmuur.  Het verfwerk van de zwart 
geschilderde poort vertoont lichte roestvorming. 

 

 

 

       Brugge, 30 oktober 2012. 
 
       Jean-Pierre INGHELBRECHT 
       1e Monumentenwachter - Bouwkunde 
       Monumentenwacht 
       Provincie West-Vlaanderen. 
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     Indien u nog vragen hebt bij dit verslag of de uit te voeren werken, aarzel niet ons te contacteren.  
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WETTELIJKE BESCHERMING  : Gelegen in dorpsgezicht en beschermd als monument                          

dd. 19/01/1993 

HUIDIGE FUNCTIE : Kerk. 

ABONNEE : Gemeentebestuur Zuienkerke 

t.a.v. Dhr. Goethals 
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UITGEVOERDE WERKEN : / 
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VORIGE INSPECTIES (sedert 2000) : 11/03/2002 // 01/02/2006. 

OPMERKINGEN : De goten en verstopte afvoeren dienen dringend te worden 
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Inhoud 

 

Bij het opstellen van de rapporten gaat de Monumentenwacht uit van een algemene 

bouwdeleninventaris.  

De rubrieken die voor het besproken gebouw van toepassing zijn, worden vetjes afgedrukt. De overige 

komen in het verdere rapport niet meer voor.  

 

1. Dakbedekkingen 7 

 1.1. Dakvlakken  

 1.2. Aansluitingen  
 

2. Dakdoorbrekingen 8 

 2.1. Dakkapellen 

 2.2. Lichtkoepels / Lantaarns / Dakruiters 

 2.3. Dakramen en -luiken 

 2.4. Schoorstenen (bovendaks) 

 2.5. Topbekroningen 

 2.6. Ladder- en klimhaken 
 2.7. Verluchtingen 

 2.8. Andere 
 

3. Dakstructuur + Zolder 8 

 3.1. Kappen met houten hoofdstructuur 
 3.2. Kappen met metalen hoofdstructuur 

 3.3. Kappen met betonnen hoofdstructuur 

 
4. Regenwaterafvoer 9 

 4.1. Goten 

 4.2. Afvoer 

 4.3. Riolering 
 
5. Buitenwerk 10 

 5.1. Opgaand baksteen-metselwerk + voegwerken 

 5.2. Natuursteen + voegwerken 
 5.3. Beton en aanverwante 

 5.4. Houten opgaand werk 

 5.5. Metalen opgaand werk 

 5.6. Afwerklagen opgaand muurwerk 

 5.7. Ankers, roosters en aanverwante 

 5.8. Muurbekroningen 
 5.9. Buitentrappen 

 5.10. Buitenschrijnwerk 

 5.11. Beglazing 
 5.12. Erkers en balkons 

 5.13. Galmborden 
 5.14. Andere 

 
6. Interieur 13 

6.1. Structuurelementen 

6.2. Vaste interieurafwerking  
6.3. Binnenschrijnwerk 

6.4. Binnentrappen / Loopbruggen 
6.5. Andere 
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7. Andere interieurelementen (onroerend of roerend door bestemming) 17 

 7.1. Vast kerkelijk meubilair 

 7.2. Vast burgerlijk meubilair 

 7.3. Los kerkelijk meubilair 

 7.4. Los burgerlijk meubilair 

 7.5. Andere voorwerpen 

 

8. Technische installaties 17 

 8.1. Bliksemafleiding 

 8.2. Klokkenstoelen / Torenuurwerken 
 8.3. Kruiwerk / Sluiswerk bij molens 

 8.4. Draaiend werk bij molens  

 8.5. Andere 

 

9. Klimaat 17 

 9.1. Relatieve vochtigheid en temperatuur 
 9.2. Licht 

 9.3. Andere 

 

10. Preventie en beheer 18 

 10.1. Brand 
 10.2. Diefstal en vandalisme 

 10.3. Bewaring 

 10.4. Reiniging 

 10.5. Andere 

 

11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 18 

 11.1. Toegankelijkheid / Bereikbaarheid 
 11.2. Vuilnis / Afval 

 11.3. Dieren 
 11.4. Andere 

 

12. Site 20 

 12.1. Bestrating / Terrein 

 12.2. Afsluiting 
 12.3. Bomen / Begroeiing 

 12.4. Andere 
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Aanbevelingen 

 

Voor een optimale toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid zijn de 

volgende punten van bijzonder belang: 

 
Nadere toelichting vindt u 

in het rapport onder 

volgende nummers: 

dringend   

- Aan de voet van de torenspits loopbruggen plaatsen zodat de dakluiken in de 

torenspits veilig bereikbaar worden, evenals de ladders veilig te betreden zijn.  

: 6.4. d./ 11.1.2. a. 

- De loszittende steen in de rondboog van de opgaande muur, zichtbaar van op 

de zolder van het schip, wegnemen 

: 6.1.1. b. 

 

 

Voor een goede instandhouding van het monument vinden wij het van belang dat 

volgende werken uitgevoerd worden: 

  

dringend   

- De verstopte regenafvoeren, zie aanduidingen  op het dakenplan, vrijmaken. 

Alle goten, de bezinkputjes onder de afvoeren en de ontvangers bovenaan de 

afvoeren reinigen.  

: 4.2. a./ 4.3.a./ 11.2.a. 

- De verspreid over de dakvlakken ontbrekende natuurleien vervangen.                      

Via de daklekken is immers op diverse plaatsen waterschade. 

: 1.1.2. a./ 3.1. a. 

- De vele verwilderde duiven met een buiten het zicht geplaatste kooi afvangen. 

Geringde duiven kunnen via de duivenbond aan de vroegere eigenaar worden 

aangeboden, de overige aan een dierenasiel of op ethisch verantwoorde wijze 

geëuthanaseerd worden. 

: 11.3.a. 

- De dakjes op de ommegangkapelletjes vernieuwen.  : 1.1.2. b./ 12.4. a. 

- De barsten in de muren en pijlers van het noordelijk transept monitoren. 

Hierbij wordt best een stukje pleisterwerk of bezetting afgekapt zodat op de 

barsten in de muren een getuigenplaatje of pleistergetuigen kan worden 

aangebracht. De eventuele verdere zettingen opvolgen zodat tijdig de nodige 

maatregelen kunnen worden getroffen. 

: 6.1.1. a./ 6.1.5. a. 

 

op korte termijn   

- De buitenmuren en pijlers behandelen tegen opstijgend grondvocht. : 6.1.1. c. 

 

op termijn   

- Het plaatselijk uitgespoeld voegwerk van de westgevel van de kerk met een 

aangepaste voegmortel vakkundig hernemen. 

: 5.1. b-c. 

- De bepleistering op de binnenwanden van de kerk herstellen en daarna de 

verflagen op de wanden en plafonds opfrissen. 

: 6.2.1. a-b-c-d/ 6.2.2. a-b. 
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Voor een duurzaam onderhoud zijn de volgende punten van bijzonder belang:   

- De goten en afvoeren minstens tweemaal per jaar reinigen. : 11.3. a-b. 

- De verflagen op de inkompoorten en raampjes in de topgevels van de 

transepten, alsook van de calvarie binnenkort opfrissen. 

: 5.10. a./ 12.4. b. 

- Het ijzeren hekken rond het kerkhof ontroesten, plaatselijk vakkundig 

herstellen en afwerken met een aangepast verfsysteem. 

: 12.2. 

- De roestige luidbalk en het vliegwiel van de klok ontroesten en afwerken met 

een aangepast verfsysteem. 

: 8.2. a. 

 

 

Diverse werkzaamheden kunnen, in afwijking van bovenstaande indeling, eventueel gecombineerd uitgevoerd 

worden.  

 



 6 

Als eigenaar of beheerder van een beschermd monument of van een onroerend goed gelegen binnen 
een beschermd stads- of dorpsgezicht, zorgt u mee voor het behoud van het onroerend erfgoed van 
Vlaanderen. Het onderhoud en de instandhouding van dit erfgoed vraagt echter een bijzondere aanpak.  
Daarom zijn veel werken en werkzaamheden vergunningsplichtig, dit zowel bij voorlopig als bij definitief 
beschermde objecten. 
Daarnaast bent u verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het onderhoud. U kan hiervoor een 
beroep doen op onderhouds- en restauratiepremies en fiscale aftrek. (meer info: 

www.onroerenderfgoed.be ) 
 
Wil u werkzaamheden uitvoeren, doe dan eerst navraag bij uw gemeente of hiervoor een 
stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Is dit het geval, dan dient u uw aanvraag in bij de 
gemeentelijke dienst. Indien de werken vergunningsplichtig zijn volgens het decreet op de Ruimtelijke 
ordening, wordt de aanvraag automatisch door de overheid die de vergunning verleent (doorgaans de 
gemeente) voorgelegd aan de Cel Onroerend Erfgoed voor een bindend advies. 
 
Is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist, dat kan het nog zijn dat u voor de werkzaamheden 
een schriftelijke vergunning nodig heeft van de Cel Onroerend Erfgoed. Zo zijn er voor beschermde 
gebouwen bijvoorbeeld heel wat werkzaamheden aan interieurs vergunningsplichtig en gelden in stads- 
en dorpsgezichten bijvoorbeeld bijkomende voorschriften voor bomen en struiken. 
 
U kan voor meer inlichtingen contact opnemen met één van de erfgoedconsulenten van de Cel 
Onroerend Erfgoed in uw provincie. 
• Agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen – Cel Onroerend Erfgoed 

Werkhuisstraat 9 

8000 Brugge 

tel. 050/44.29.55 

fax 050/44.28.13  

 

 

In het rapport wordt per onderdeel een procentuele beoordeling van de toestand gegeven. U vindt dit terug in het 

grijze gedeelte.  

 

Onderdelen die gebreken vertonen worden afzonderlijk besproken en krijgen een globale beoordeling. 

Hierbij worden volgende criteria gehanteerd: 

 

G = Goed. Voor een goede instandhouding van het monument zijn geen onmiddellijke ingrepen vereist. 

 

R = Redelijk. De vastgestelde onvolkomenheden zijn nog niet acuut.  Wel is een verhoogde waakzaamheid 

geboden om zonodig tijdig te kunnen ingrijpen. 

 

M = Matig. Plaatselijke gebreken werden vastgesteld.  Zij moeten tijdig hersteld worden. 

 

S = Slecht. Een snelle, grondige ingreep dringt zich op. 

 

N = Niet geïnspecteerd. 

 

De onderdelen die niet werden geïnspecteerd, bijvoorbeeld omwille van veiligheidsoverwegingen, zijn in de 

kolom N (= Niet) aangegeven.  In de toelichting vindt u de verantwoording hiervan.   

 

De nummering tussen de vierkante haakjes verwijst naar de situatieschets achteraan.  

De letters tussen ronde haakjes duiden gelokaliseerde gebreken aan. 

 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

1. Dakbedekkingen 

1.1. Dakvlakken       

1.1.2. Leien 90   10   

a) Dakvlakken 1, 3, 4, 19 en 20: 

ontbrekende leien  

   S  Op deze daken ontbreken hier en daar leien met 

waterinfiltratie tot gevolg, zie ook art. 3.1.a. 

 

Dakvlak 3, ontbrekende lei 

 

Dakvlak 1, ontbrekende lei 

 

Dakvlak 20, ontbrekende leien 

b) Ommegangkapelletjes: leien    S  De dakbedekking van de vijf kapelletjes is uitgevoerd met 

schubleien. Bij nagenoeg alle dakjes ontbreken meerdere 

leien en is de leibebording en het keperwerk rot.  

 

Zuidelijke ommegangkapel, ontbrekende leien 

 

Noordelijke ommegangkapel, ontbrekende leien 

c) Toren en kerkgebouw, 

algemeen 

G     De natuurleien op de daken zijn in koperen leihaken 

geplaatst. De leien zijn wel met veel onderlinge speling 

geplaatst en de overlapping van de leien is minimaal.  

1.2. Aansluitingen       

1.2.1. Nokken 100      

Kerk en sacristie G     De nokken zijn uitgevoerd in gebakken aarde. De nokken 

zijn in de mortel geplaatst. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

1.2.2. Hoekkeperafwerking 100      

Torenspits, hoogkoor en 

sacristie 

G     Het hoekkeperlood is op een ruiterlat geplaatst en 

vertoont geen gebreken. 

1.2.6. Opgaand muurwerk 100      

Algemeen G     De loodaansluitingen tussen de dakvlakken en  de 

opgaande muren zijn algemeen in behouden staat. In 

aansluiting met de toren staan wel enkele loodslabben iets 

open. 

 

 

2. Dakdoorbrekingen 

2.3. Dakramen en -luiken 100      

Torenspits 26 G     De dakluiken in de torenspits zijn in goede staat, doch 

niet veilig bereikbaar (zie ook art. 11.1.2. a.)  

2.4. Schoorstenen (bovendaks) 100      

Dakvlak 1 G     De inox schouwpijpen vertonen geen gebreken. 

2.5. Topbekroningen 100      

Toren- en koorkruis G     De smeedijzeren kruisen zijn zonder zichtbare gebreken. 

Op het torenkruis draait de windhaan zich vlot naar de 

wind. 

2.6. Ladder- en klimhaken  100     

Algemeen.  R    Onderaan de dakvlakken zit een rij niet-genormeerde 

ladderhaken. Dergelijke ladderhaken mogen niet voor 

persoonlijke beveiliging worden gebruikt. 

 

 

3. Dakstructuur + Zolder 

3.1. Kappen met houten 

hoofdstructuur 

70   10 20  

     

a) Dakvlakken 3, 4, 19 en 20: 

schade door daklekken 

   S  Als gevolg van het ontbreken van enkele leien sijpelt 

water binnen op deze zolders, zie art. 1.1.2. a.                            

De dakstructuur staat er nat en beschimmeld! 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

Dakvlak 20, waterinsijpeling 

 

Dakvlak 19, waterinsijpeling 

 

Dakvlak 3, waterinsijpeling 

b) Dakvlakken 1/2, 3/4, 7 tot 13 

en 9/20, algemeen 

G     De eiken dakstoelen zijn opgebouwd uit gestapelde 

spanten, met flieringen en kepers. We bemerken slechts 

beperkte sporen van vroegere aantastingen door kleine 

klopkever. De dakstructuren vertonen geen structurele 

gebreken. 

 

Dakvlakken 7 tot 13, algemeen zicht 

 

Dakvlakken 1/2, algemeen zicht 

c) Torenspits, dakvlakken 21 tot 

37, algemeen 

G     De eiken dakstoel van de torenspits is slechts van op de 

klokkenzolder zichtbaar. Een beloopbaar tafelment aan de 

voet van de spits ontbreekt immers, zie art. 11.1.2. a. 

d) Dakvlakken 5/6, 14 tot 18     N De zolders zijn niet toegankelijk. De dakstructuren 

konden bijgevolg niet worden nagezien. 

 

 

4. Regenwaterafvoer 

4.1. Goten 100      

Goten algemeen G     Alle goten zijn in koper uitgevoerd. De hanggoten rusten 

ook op koperen dragers. De boordplanken van de 

bakgoten staan nog juist voldoende in de verf. 



       

Bouwdeel  G  R  M S N Toelichting   10 
       
 

 

 

Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

4.2. Afvoer 80   20   

a) Dakvlakken 2, 4, 18: 

aanduidingen  op het 

dakenplan 

   S  De afvoeren onder dakvlakken 2, 4 en 18 zitten verstopt 

en de ontvangers lopen daardoor over. 

b) Algemeen G     De afvoeren zijn uitgevoerd in koper, de standpalen zijn 

in gietijzer. De standpalen zijn licht roestig. 

4.3. Riolering  90  10   

a) Dakvlak 17    S  De bezinkput onderaan de afvoer, dakvlak 17, is sterk 

vervuild waardoor hij overloopt. 

 

 

Zuidgevel zuidelijk nevenkoor: vervuild bezinkputje 

b) Overige  R    De bezinkputten en rioleringen worden best binnenkort 

geruimd. 

 
 

5. Buitenwerk 

5.1. Opgaand baksteen-

metselwerk + voegwerken 

75 15 10    

     

a) Dakvlakken 2/3 en 6/7: 

bemost en doornat 

metselwerk 

  M   Als gevolg van verstopte en/of lekkende regenafvoeren  

staat het baksteenmetselwerk in de hoeken tussen 

dakvlakken 2/3 en 6/7 doornat en zijn ze met mos en 

algen begroeid. 

 

Dakvlakken 6/7: bemost en nat metselwerk 

 

Dakvlakken 2/3: bemost en nat metselwerk 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

b) Dakvlakken 1/2, westelijke 

gevel: afgeschilferd en 

verpoederd metselwerk en 

uitgespoeld voegwerk 

 R    - Meerdere bakstenen in de westelijke topgevel van de 

kerk zijn afgeschilferd of verpulverd.  In de open voegen 

van de afzaten is reeds gras gegroeid.                                        

- Het voegwerk van de twee grote steunberen tegen de 

voorgevel  is plaatselijk uitgespoeld. 

 

Westgevel, steunbeer: uitgespoeld voegwerk 

 

Westgevel, topgevel: afgeschilferd metselwerk 

c) Sacristie en zuidelijk 

nevenkoor 

 R    - Op de hoek tussen dakvlakken 15 en 16 komt wat 

voegwerk los.                                                                                   

- Onder het rechterraam van het zuidelijk nevenkoor is 

een baksteen afgebroken en voegwerk uitgevallen. Het 

voegwerk is er te hard aangemaakt (vermoedelijk 

cementmortel). Onder de bakgoot tekenen zich tevens een 

paar verticale barstjes af. 

d) Noordelijk nevenkoor  R    Vooral het noordelijk nevenkoor is ten opzichte van de 

andere bouwdelen scheefgezakt. Vermoedelijk zijn 

funderingsproblemen of een onstabiele ondergrond hier 

oorzaak van. 

e) Algemeen. G     De kerk- en torengevels werden 10 jaar terug 

gerestaureerd. De gevels vertonen veel bouwsporen en 

diverse soorten baksteen, zowel in soort en formaat.                  

De bouwnaden  werden veelal ingenaaid. Enkele verticale 

barsten werden in het verleden hervoegt, doch niet 

ingebonden.                                                                            

5.2. Natuursteen + voegwerken 90 10     

5.2.2. Blauwe hardsteen       

Kerkgevels, grafplaten G     Tegen de kerkgevels hangen meerdere grafplaten in 

blauwe hardsteen. De belettering is bij sommige sterk 

geërodeerd, voor het overige zijn de grafstenen in 

behouden staat. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

5.2.3. Witte marmer       

Kerkgevels, grafplaten  R    Tegen de kerkgevels hangen een paar grafplaten in witte 

marmer en ook de omlijsting rond de hardstenen 

grafplaten zijn uitgevoerd in witte marmer. De grafplaten 

zijn gebarsten en de randstroken zijn sterk vervuild. 

5.7. Ankers, roosters en 

aanverwante 

100      

     

5.7.1. Muurankers       

Algemeen G     De smeedijzeren muurankers tegen de gevels zijn slechts 

oppervlakkig roestig. 

5.7.2. Diefijzers       

Sacristie G     De smeedijzeren diefijzers voor de ramen van de sacristie 

staan goed in de verf en vertonen geen gebreken. 

5.8. Muurbekroningen 100      

5.8.2. Topgevels       

Tuit- en schouderstukken G     Op de tuit- en schouderstukken van de topgevels liggen 

kalkzandstenen dekstenen. Ze vertonen geen gebreken. 

5.10. Buitenschrijnwerk 60 30 10    

a) Transepten, topgevels   M   De raampjes in de topgevels van de transepten staan  vrij 

schraal in de verf. 

b) Hoofdinkompoorten  R    De rode verflagen op de hoofdinkompoorten beginnen af 

te bladderen. Structureel zijn de poorten in goede staat. 

 

Hoofdinkompoorten, schraal verfwerk 

 

Zuidelijk transept, topgevelraam: afbladderende 

verflagen 

c) Sacristie G     De buitendeur en raam staan juist voldoende in de verf en 

vertonen geen gebreken. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

5.11. Beglazing 100      

5.11.1. Glas-in-lood       

Algemeen G     De glas-in-loodramen in de kerk werden enkele jaren 

geleden gerestaureerd. De raamverdelingen en deklatten 

zijn in brons uitgevoerd en de bindroeden in koper.                      

De beglazing is in goede staat. 

5.13. Galmborden 100      

Algemeen G     De naaldhouten galmborden liggen op eiken dragers en 

zijn afgewerkt met natuurleien geplaatst in koperen 

leihaken. De galmgaten zijn langs binnen tegen vogels 

afgedicht met gegalvaniseerde draadnetten. 

 

 

6. Interieur      
Het interieur werd enkel bouwkundig geïnspecteerd. Voor een 

gedetailleerd onderzoek van de waardevolle interieurafwerking 

en de roerende voorwerpen verwijzen wij graag door naar onze 

gespecialiseerde interieurwachter ( tel.: 050/40 31 54). 

Een interieurinspectie kan zelfstandig worden uitgevoerd of 

in combinatie met een volgende bouwkundige inspectie. 

6.1. Structuurelementen       

6.1.1. Binnenwanden en 

opgaande structuren 

65 15 20    

     

a) Noordelijk transept/ viering   M   De bezetting van de noordwestelijke pijler van de viering 

en van de westelijke wand van het noordelijk transept 

staat sterk gebarsten, zie ook art. 6.2.1. a. We vermoeden 

dat ook het achterliggend metselwerk gebarsten staat. 

Mogelijks zijn de barsten een gevolg van een zetting van 

het noordelijk transept ten opzichte van de overige 

bouwdelen van de kerk.  

b) Zolder, dakvlak 2  R    In de rondboog van een raam in de onderdakse (vroegere 

buiten-) muur zitten enkele stenen los. 

 

 

Zolder onder dakvlak 2, onderdakse muur met 

raamopeningen: loszittende stenen 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

c) Kerkwanden  R    De kerkmuren en pijlers hebben last van opstijgend 

grondvocht. De wandafwerkingen vertonen immers 

schade, zie art. 6.2.1. b. 

d) Overige G     De opgaande muren en structuren verkeren voor het 

overige in behouden staat. 

6.1.2. Vloeren en zolderingen 100      

Kerkvloeren, vlakke plafonds 

torenverdiepingen 

G     De kerkvloeren, de vlakke plafonds onder de viering en in 

de transepten en  de torenverdiepingen vertonen geen 

opvallende structurele gebreken.                                                       

6.1.3. Gewelven 100      

Algemeen G     De gepleisterde houten gewelven van schip en zijbeuken, 

alsook het gemetselde tongewelf in het koor en de 

sacristie vertonen geen structurele gebreken. 

6.1.5. Funderingen 80  20    

a) Noordelijk transept en 

noordwestelijke 

vieringpijler 

  M   De barsten in de binnenwanden van het noordelijk 

transept en de noordwestelijke vieringpijler wijzen 

mogelijks op verzakkingen of zettingen van de 

funderingen. 

b) Algemeen G     Goed voor zover waarneembaar. We bemerkten geen 

zaken die wijzen op ernstige gebreken aan het 

funderingsmetselwerk. De zetting van het noordelijk 

nevenkoor is vermoedelijk gestabiliseerd. 

6.2. Vaste interieurafwerking       

6.2.1. Vaste wandafwerking  80 20    

a) Noordwestelijke vieringpijler 

en noordelijk transept 

  M   De bezetting van de noordwestelijke vieringpijler en 

boven de boogdoorgang in de westelijke wand van het 

noordelijk transept staat sterk gebarsten. Mogelijks zijn 

door zettingen ook achterliggende muren gebarsten. 

 

NW- vieringpijler, noordzijde: 

gebarsten bepleistering 

 

NW- vieringpijler, noordzijde: 

gebarsten bepleistering 

 

Noordelijk transept, westelijke 

wand: gebarsten bepleistering 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

b) Schip, viering en noordelijk 

transept: loskomende 

cementering en verflagen 

  M   De pijlers tussen schip en zijbeuk en de vieringpijlers zijn 

tot op een hoogte van een paar meter gecementeerd. De 

cementering op de pijlervoeten is echter op meerdere 

plaatsen gebarsten en losgekomen. De harde cementering 

wordt vermoedelijk door uitkristalliserende zouten 

losgedrukt. De zouten migreren door de muur als gevolg 

van opstijgend grondvocht. De verflagen op deze plaatsen 

bladderen eveneens af.  

 

Pijler tussen schip en zuidelijke zijbeuk 

 

Pijler tussen viering en zuidelijke zijbeuk 

c) Kerk, algemeen  R    De kerkwanden zijn tot op anderhalve tot twee  meter 

hoog gecementeerd en voor het overige met een 

kalkpleister afgewerkt. De wanden zijn boven een grijzige 

plint  witgeschilderd. Vooral de grijze verf op de plint is 

als gevolg van opstijgend grondvocht op veel plaatsen 

afgebladderd. De wandafwerkingen in de kerk zijn 

algemeen aan een grondig herstel en opfrissing toe. 

d) Sacristie  R    Het okergele verfwerk op de wanden is vervuild. 

6.2.2. Vaste plafondafwerking  90 10    

a) Viering, zuidelijke zijbeuk en 

zuidelijk nevenkoor  

  M   - De vlakke plafonds onder de viering en in de transepten 

vertonen vochtkringen. Mogelijks is de hechting van de 

pleisterlaag aan de houten zoldering niet meer optimaal.              

- De plafondlijsten in de zuidelijke zijbeuk en zuidelijk 

nevenkoor in aansluiting met de vieringtoren zijn over een 

lengte van ongeveer 1m afgevallen.  

 

Zuidelijke zijbeuk/viering, 

ontbrekende lijst 

 

Zuidelijk nevenkoor, ontbrekende 

lijst 

 

Viering, oude vochtkringen 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

b) Algemeen  R    De witte verflagen op de gewelven en vlakke plafonds 

zijn vervuild en aan opfrissing toe. 

 

 

Schip, zicht op tongewelf 

 

Zuidelijk nevenkoor, zicht op 

graatgewelf 

6.2.3. Vaste vloerafwerking 80 20     

a) Kerk algemeen  R    In de kerk liggen in hoofdzaak grijze natuurstenen tegels, 

plaatselijk onderbroken door een tegel in witte marmer.    

- In de zuidoostelijke hoek van het zuidelijke nevenkoor 

zijn rond de kluis meerdere tegels verzakt en gebroken.                                                                                                

- Verspreid over de kerkvloer komen enkele 

afgeschilferde tegels voor. 

b) Hoofdkoor en sacristie G     - In het hoofdkoor ligt een diagonaal geplaatste 

tegelvloer. Het betreffen afwisselend witte marmer tegels 

en zwarte hardstenen tegels.                                                                

- In de sacristie ligt een granito tegelvloertje.  

6.4. Binnentrappen / 

Loopbruggen 

60 20   20  

     

a) Trap naar klokkenzolder  R    De eiken bordestrap naar de klokkenzolder is verweerd en 

het bordes is iets scheefgezakt. Sommige treden zijn sterk 

uitgesleten. 

 

 

Trap naar klokkenzolder 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

b) Trap naar doksaal en naar 

zolder schip 

G     - Op de treden van de steektrap naar het doksaal zijn 

platen in strekmetaal geplaatst.                                                 

- De eiken steektrap naar de zolder van het schip is licht 

verweerd, vervuild en vertoont sporen van vroegere 

aantastingen door kleine klopkever.  

c) Dakvlakken 1/2, 3/4 en 19/29 G     Op deze zolders liggen brede loopbruggen, evenwel 

zonder leuningen. 

d) Torenspits     N De ladders in de torenspits werden niet nagezien, 

aangezien ze niet veilig bereikbaar zijn. 

 

 

8. Technische installaties 

8.1. Bliksemafleiding     100  

Algemeen     N De installatie werd door ons slechts nagezien op eventuele 

mechanische gebreken. Voor de controle op de goede 

werking van de bliksemafleiding verwijzen we naar een 

erkend controleorganisme. Bij de plaatsing of na latere 

werkzaamheden aan de bliksemafleiding is het afleveren 

van een meetrapport vereist.   

8.2. Klokkenstoelen / 

Torenuurwerken 

80 20     

     

a) Ophanging klok  R    In de klokkenstoel op de klokkenzolder hangt één klok. 

De ijzeren luidbalk en ophanging van de klok zijn roestig. 

De hamer is in inox uitgevoerd en zonder gebreken.  

b) Oud uurwerkmechanisme  R    Op de eerste torenverdieping staat het oud 

uurwerkmechanisme in een uurwerkkast. Het ijzerwerk is 

roestig en vervuild.                                                                          

* Het mechanisme kan best eens worden gereinigd en 

licht worden ingevet.  

c) Klokkenstoel  G     De eikenhouten klokkenstoel is oppervlakkig nogal 

vervezeld. De structuur werd in het verleden geïnjecteerd 

tegen  houtborende insecten. 

d) Vroeger noodklokje G     Het  vroegere nood klokje hangt in een klokkenstoel in de 

zuidelijke zijbeuk van de kerk. 

 

9. Klimaat  

9.1. Relatieve vochtigheid en 

temperatuur 

    100  

Kerkverwarming     N Er werd geen klimaatmeting in de kerk uitgevoerd.                  

De kerk wordt verwarmd met warme lucht. De 

verwarmingsinstallatie op aardgas staat in een afgesloten 

ruimte achteraan de zuidelijke zijbeuk. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

10. Preventie en beheer 

10.1. Brand  100     

Brandblussers  R    In de kerk en de sacristie hangt telkens één brandblusser. 

Ze werden laatst gekeurd in 2006. 

 

 

11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 

11.1. Toegankelijkheid / 

Bereikbaarheid 

      

11.1.1. Exterieur  100     

Dakvlakken  R    De niet-genormeerde ladderhaken zijn niet voldoende om 

de dakvlakken veilig bereikbaar te maken.  

11.1.2. Interieur 80  20    

a) Torenspits.   M   De torenluiken zijn niet veilig bereikbaar. De bordessen 

op het tafelement ontbreken en de ladders zijn niet veilig 

geplaatst. 

 

Torenspits, ladder naar bovenste dakluik. Bovenaan 

ontbreekt bordes 

 

Ladders naar onderste en bovenste dakluik.                        

De beide ladders zijn onveilig opgesteld 

b) Overige G     De overige ruimtes zijn goed bereikbaar. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

11.2. Vuilnis/ Afval 50 20  30   

a) Goten en afvoeren    S  De goten zijn vervuild met duivenmest, op meerdere 

plaatsen is ook gras in de vervuiling gegroeid. Enkele 

afvoeren zijn verstopt en de ontvangers lopen bijgevolg 

over. 

 

 

Dakvlak 16, vervuilde goot 

b) Kerk- en torenzolders  R    De zolders zijn bestoft en op de klokkenzolder en 

uurwerkzolder liggen wat kraaientakken.  

c) Kerkinterieur G     Het kerkinterieur is netjes en wordt goed onderhouden. 

11.3. Dieren  20  80   

a) Duivenoverlast    S  De kerk en omliggende gebouwen hebben veel last van 

residerende duiven. De goten vervuilen bijgevolg snel en 

de afvoeren verstoppen met waterschade tot gevolg. 

 

 

Duivenoverlast 

b) Kauwen  R    Deze vogels duwen nestmateriaal zoals takjes tussen de 

draadnetten voor de galmborden en in ontvangers van 

afvoeren. Vooral de ontvangers dienen dus vrij regelmatig 

te worden gereinigd.  
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

12. Site 

12.1. Bestrating/ terrein 100      

Paden en bestrating G     Het toegangspad in kleine kasseien en de grindpaden op 

het kerkhof verkeren in vrij goede staat. Het bakstenen 

pad naar de sacristie vertoont enkele overlangse barsten 

maar is voor het overige in goede staat.  

12.2. Afsluiting  100     

Kerkomtrek  R    Rond het kerkhof staat een ijzeren hekken geplaatst op 

een laag bakstenen muurtje en hardstenen blokken.             

Het hekken is zwart geschilderd en de eindversieringen 

(knoppen, kruisbloemen..) zijn wit geschilderd.                     

De verflagen zijn sterk verschraald waardoor 

oppervlakteroest is ontstaan. Een ijzerverbinding op de 

zuidwestelijke hoek van het hekken is doorgeroest 

waardoor een deel van het hekken los staat. Enkele hard-

stenen blokken waarin de zware gietijzeren pijlers staan 

zijn door roestdruk beschadigd. 

 

Hekken, hoofdingang 

 

Hekken, zuidwestelijke hoek: losgekomen verbinding 

12.4. Andere  50  50   

a) Ommegangkapelletjes     S  De rood bakstenen kapelletjes ter aanroeping van de 

Heilige Livius en Apollonia zijn aan een grondige 

herstelling toe. Vooral de bedakingen zijn inslechte staat, 

zie ook art.1.1.2. b. Het metselwerk van de kapelletjes 

vertoont veelal een horizontale barst ter hoogte van de 

dakvoet.  Bij de gipsen bas-reliëfs met tafereeltjes is er 

vocht- en zoutschade. De bas-reliëfs zitten achter glas 

waardoor ze ondermeer onderhevig zijn aan 

condensvocht. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

Kapelletje, slechte bedaking 

 

Kapelletje, algemeen zicht 

b) Calvarie  R    Tegen de westgevel van het zuidelijk transept hangt onder 

een luifel de calvarie. De verflagen op het houten kruis en 

gipsen Christusbeeld zijn vervuild. 

 

 

Calvarie, algemeen zicht 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 
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werden in de teksten toegevoegd. 
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PRAKTISCHE AANBEVELINGEN VOOR HET EFFICIENTE ONDERHOUD VAN UW MONUMENT 

VINDT U ONMIDDELLIJK NA DE INHOUDSTAFEL. 

 



Inhoud 

 

Bij het opstellen van de rapporten gaat de Monumentenwacht uit van een algemene 

bouwdeleninventaris.  

De rubrieken die voor het besproken gebouw van toepassing zijn, worden vetjes afgedrukt. De overige 

komen in het verdere rapport niet meer voor.  

 

1. Dakbedekkingen 9 

 1.1. Dakvlakken  

 1.2. Aansluitingen  
 

2. Dakdoorbrekingen 13 

 2.1. Dakkapellen 

 2.2. Lichtkoepels / Lantaarns / Dakruiters 

 2.3. Dakramen en -luiken 

 2.4. Schoorstenen (bovendaks) 
 2.5. Topbekroningen 

 2.6. Ladder- en klimhaken 
 2.7. Verluchtingen 

 2.8. Andere 
 

3. Dakstructuur + Zolder 14 

 3.1. Kappen met houten hoofdstructuur 
 3.2. Kappen met metalen hoofdstructuur 

 3.3. Kappen met betonnen hoofdstructuur 

 
4. Regenwaterafvoer 17 

 4.1. Goten 

 4.2. Afvoer 
 4.3. Riolering 

 
5. Buitenwerk 24 

 5.1. Opgaand baksteen-metselwerk + voegwerken 

 5.2. Natuursteen + voegwerken 
 5.3. Beton en aanverwante 

 5.4. Houten opgaand werk 

 5.5. Metalen opgaand werk 

 5.6. Afwerklagen opgaand muurwerk 

 5.7. Ankers, roosters en aanverwante 
 5.8. Muurbekroningen 

 5.9. Buitentrappen 

 5.10. Buitenschrijnwerk 

 5.11. Beglazing 
 5.12. Erkers en balkons 

 5.13. Galmborden 
 5.14. Andere 

 
6. Interieur 38 

6.1. Structuurelementen 

6.2. Vaste interieurafwerking  

6.3. Binnenschrijnwerk 

6.4. Binnentrappen / Loopbruggen 
6.5. Andere 
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7. Andere interieurelementen (onroerend of roerend door bestemming) 52 

 7.1. Vast kerkelijk meubilair 

 7.2. Vast burgerlijk meubilair 

 7.3. Los kerkelijk meubilair 

 7.4. Los burgerlijk meubilair 

 7.5. Andere voorwerpen 

 

8. Technische installaties 53 

 8.1. Bliksemafleiding 

 8.2. Klokkenstoelen / Torenuurwerken 
 8.3. Kruiwerk / Sluiswerk bij molens 

 8.4. Draaiend werk bij molens  

 8.5. Andere 

 

9. Klimaat 55 

 9.1. Relatieve vochtigheid en temperatuur 

 9.2. Licht 

 9.3. Andere 

 

10. Preventie en beheer 56 

 10.1. Brand 
 10.2. Diefstal en vandalisme 

 10.3. Bewaring 

 10.4. Reiniging 

 10.5. Andere 

 

11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 56 

 11.1. Toegankelijkheid / Bereikbaarheid 

 11.2. Vuilnis / Afval 

 11.3. Dieren 
 11.4. Andere 

 

12. Site 60 

 12.1. Bestrating / Terrein 
 12.2. Afsluiting 

 12.3. Bomen / Begroeiing 

 12.4. Andere 
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Aanbevelingen 

 

Voor een optimale toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid zijn de 

volgende punten van bijzonder belang: 

 
Nadere toelichting vindt u 

in het rapport onder 

volgende nummers: 

Dringend   

De onveilige situatie oplossen.  6.1.2.b – 2.3.a 

 

op korte termijn   

De nodige ladder-en klimhaken en vaste ankerpunten voorzien.  2.6.a – 11.1.1.a 

De nodige ladders en loopplanken voorzien.  6.4.b en c – 11.1.2.a, c en 

d 

Het torenspitsluik beveiligen. (niet geïnspecteerd)  2.3.b 

 

op termijn   

 

Voor een goede instandhouding van het monument vinden wij het van belang dat 

volgende werken uitgevoerd worden: 

  

Dringend   

De plafond-en wandbepleisteringen herstellen.  6.2.2.b, en c 

De duiven en kauwen bestrijden.  4.1. – 11.3.a 

 

op korte termijn   

De vijzels terug op spanning brengen in de toren.  5.7.3.a 

 

op termijn   

De aantastingen door houtborende  en zwammen insecten bestrijden.  3.1.b,  c, d – 6.2.1.d – 

6.4.a, c  
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Voor een duurzaam onderhoud zijn de volgende punten van bijzonder belang:   

Regelmatig, minstens 2 x per jaar, de goten en platte daken reinigen en de 

afvoeren en ontvangers nazien op verstoppingen. 

 4.1.a – 4.2.b 

De loden-en zinken aansluitingen  terug plaatsen.  1.2.6.a 

De scheuren in het metselwerk uit-en inwendig  herstellen.  2.4.a – 5.1.a, b, c, d, e, f  – 

6.1.1.a en b – 12.1.a 

Het metaalwerk ontroesten en voorzien van een eindlaag.  5.7.1.a – 5.7.3.a – 8.2.a  

De nodige schilderwerken uitvoeren.  5.10.a, b, c – 4.2.a – 

5.7.1.a – 5.7.3.a – 5.13.a – 

8.2.a, b – 12.4.a  

De glasbraak herstellen.  5.11.1.a – 5.11.2.a 

Het opstijgend vocht bestrijden.  6.2.1.e 

De leien herstellen.  1.1.2.b 

De bevloeringen herstellen.  6.2.3.a 

 

 

Diverse werkzaamheden kunnen, in afwijking van bovenstaande indeling, eventueel gecombineerd uitgevoerd 

worden.  

 

 



 7 

Informatie betreffende onderhouds- en restauratiepremies, de regel- en wetgeving aangaande 

beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen kan worden geraadpleegd op de 

website http://www.monument.vlaanderen.be/ 

 
Als eigenaar of beheerder van een beschermd monument of van een onroerend goed gelegen binnen 
een beschermd stads- of dorpsgezicht, zorgt u mee voor het behoud van het onroerend erfgoed van 
Vlaanderen. Het onderhoud en de instandhouding van dit erfgoed vraagt echter een bijzondere aanpak.  
Daarom zijn veel werken en werkzaamheden vergunningsplichtig, dit zowel bij voorlopig als bij definitief 
beschermde objecten. Daarnaast bent u verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het 
onderhoud. U kan hiervoor een beroep doen op onderhouds- en restauratiepremies en fiscale aftrek. 
(meer info: www.onroerenderfgoed.be ) 
 
Wil u werkzaamheden uitvoeren, doe dan eerst navraag bij uw gemeente of hiervoor een 
stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Is dit het geval, dan dient u uw aanvraag in bij de 
gemeentelijke dienst. Indien de werken vergunningsplichtig zijn volgens het decreet op de Ruimtelijke 
ordening, wordt de aanvraag automatisch door de overheid die de vergunning verleent (doorgaans de 
gemeente) voorgelegd aan de Cel Onroerend Erfgoed voor een bindend advies. 
 
Is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist, dat kan het nog zijn dat u voor de werkzaamheden 
een schriftelijke vergunning nodig heeft van de Cel Onroerend Erfgoed. Zo zijn er voor beschermde 
gebouwen bijvoorbeeld heel wat werkzaamheden aan interieurs vergunningsplichtig en gelden in stads- 
en dorpsgezichten bijvoorbeeld bijkomende voorschriften voor bomen en struiken. 
 
U kan voor meer inlichtingen contact opnemen met één van de erfgoedconsulenten van de Cel 
Onroerend Erfgoed in uw provincie. 
• Onroerend erfgoed w.-Vl. 

Jacob van Maerlantgebouw 

Koning Albertlaan  ½ B 96 

8200  Brugge 

050 / 248150 

 
 

http://www.monument.vlaanderen.be/
http://www.onroerenderfgoed.be/
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Onderdelen die gebreken vertonen worden afzonderlijk besproken en krijgen een globale beoordeling. 

Hierbij worden volgende criteria gehanteerd: 

 

G = Goed. Voor een goede instandhouding van het monument zijn geen onmiddellijke ingrepen vereist. 

 

R = Redelijk. De vastgestelde onvolkomenheden zijn nog niet acuut.  Wel is een verhoogde waakzaamheid 

geboden om zonodig tijdig te kunnen ingrijpen. 

 

M = Matig. Plaatselijke gebreken werden vastgesteld.  Zij moeten tijdig hersteld worden. 

 

S = Slecht. Een snelle, grondige ingreep dringt zich op. 

 

N = Niet geïnspecteerd. 

 

De onderdelen die niet werden geïnspecteerd, bijvoorbeeld omwille van veiligheidsoverwegingen, zijn in de 

kolom N (= Niet) aangegeven.  In de toelichting vindt u de verantwoording hiervan.   

 

De nummering tussen de vierkante haakjes verwijst naar de situatieschets achteraan.  

De letters tussen ronde haakjes duiden gelokaliseerde gebreken aan. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

1. Dakbedekkingen 

1.1. Dakvlakken       

1.1.2. Leien  80  10   

a) Algemeen  R    De dakbedekkingen van de kerk zijn algemeen vernieuwd 

met uitzondering van de torenspits.  Ze werden bedekt 

met natuurleien die in inox leihaken met verende bek 

hangen.  Als onderdak ligt er een wit polyesterdoek onder 

de leien.  Het geheel is goed uitgevoerd.   

      

 

b) Toren    S  De natuurleien van de torenspits en de afzaten op de grote 

steunberen zijn enkel genageld.  Ter hoogte van 

(aanduiding X rood) ontbreken leien.  Op (aanduiding A 

rood) is hemelwaterinfiltratie en een aanvang van 

zwamvorming (aanduiding Z rood) ontstaan.  Herstel is 

nodig. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

      

 

1.1.3. Metaal (Zn, Pb, Cu, ...) 100      

a) Dakvlak [18] G     Het platte dak boven de inkom van de sacristie is 

vernieuwd met koper.  Het heeft een goede uitvoering. 

Het is belangrijk om het tapgat regelmatig na te zien.   

1.2. Aansluitingen       

1.2.1. Nokken 100      

a) Algemeen  G     Op alle vernieuwde bedakingen zijn er nieuwe nokken 

geplaatst.  Het betreft zwart geglazuurde nokpannen met 

gedrukte rand die in de mortel liggen.  De mortelzoom 

aan de onderkant van de nok als voegwerk is zwart 

geschilderd. 

1.2.2. Hoekkeperafwerking 100      

a) Algemeen  G     De vlinderloodloketten op de hoekkeperlatten van de 

torenspits en de vernieuwde bedaking vertonen geen 

gebreken.   

1.2.3. Kilkeperafwerking 100      

a) Dakvlak [12/14 – 16/17] G     De kilgoten boven de sacristie zijn vernieuwd met lood en 

koper van voldoende dikte. Er zijn geen opmerkingen. 

  



       

Bouwdeel  G  R  M S N Toelichting   12 
       
 

 

 

Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

1.2.4. Topgevelbeëindiging 100      

a) Dakvlak [1/2] G     De topbekroning van de westelijke gevel is helemaal 

herwerkt.  Er is een nieuwe afdekking in natuursteen 

(Massangis roche jaune) boven op de topgevel geplaatst. 

1.2.6. Opgaand muurwerk 90  10    

a) Toren   M   Ter hoogte van (aanduiding  rood) op dakvlak [38] 

ontbreken 2 loodloketten. Er zijn eveneens  verschillende 

zinksolins  losgekomen ter hoogte van de wandeling 

(aanduiding  rood) van de goot   die opnieuw zouden 

moeten vastgezet worden.  Herstel is nodig.  
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

2. Dakdoorbrekingen 

2.3. Dakramen en -luiken  90 10    

a) Dakvlak [5/8]   M   In de beide dakvlakken van de zijbeuken is er een dakluik 

ingewerkt.  De dakluiken zijn bekleed met koper maar een 

afdaalladder  in de kap ontbreekt of is onveilig niet 

genormeerd.  De luiken worden dichtgehouden met een 

koperdraad.  Wij stellen voor om telkens een laddertje te 

plaatsen ter hoogte van de dakluiken ten einde veilig de 

kapzolder te kunnen bereiken. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

b) Dakvlak [28]   M   Het hoogste dakluik in de torenspits  is niet beveiligd met 

een valketting.  Het raveelstuk onder het luik is ingerot.  

Dit werd deze keer niet door ons geïnspecteerd omwille 

van de onveilige houten ladder die nog vervangen dient te 

worden.  We laten de opmerking uit het vorig rapport in 

deze staan. 

2.4. Schoorstenen (bovendaks)   100    

a) Dakvlak [7]   M   De schouw  vertoont een horizontale barst ter hoogte van 

de paring tussen oud en nieuw metselwerk.  Er werd ook 

geen Nelsonkap op de rookbuis geplaatst.   

      

 

 

2.6. Ladder- en klimhaken  100     

a) Algemeen  R    Wij wijzen erop dat de Europese richtlijnen duidelijk 

stipuleren onder de normen EN 516 en EN 597 dat de 

persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen voor 

het betreden van daken en goten en het beklimmen van 

torens moeten aanwezig zijn.  Op vraag kan een 

risicoanalyse gemaakt worden.  Rondom de kerk aan de 

onderzijde van de bedaking zijn er nieuwe ladderhaken 

aangebracht.  Deze zijn evenwel niet genormeerd en 

zitten te ver uit elkaar. 

 

 

3. Dakstructuur + Zolder 

3.1. Kappen met houten 

hoofdstructuur 

10 70 10 10   

     

a) Algemeen G     Verspreid over de bedaking bemerken we op tal van 

plaatsen herstellingen aan de dakbebording.  De 

herstellingen werden met gedrenkt hout uitgevoerd.  

Enkele kepers werden ook vernieuwd. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

b) Algemeen   M   Op verschillende delen en vooral in het spinthout van de 

eikenhouten kapconstructie zien we actieve aantasting 

door de kleine klopkever ( anobium punctatum )  en grote 

klopkever  ( Xestobium rufovillosum ).  Wij bemerken 

eveneens aanzienlijke vervezelingen van het eikenhout 

waardoor de sectie van verschillende kepers flink is 

vermindert.   

 

 

 

 

Aantasting Grote klopkever 

Xestobium rufovillosum 

     

 

c) Torenspits   M   Er is vervezeling van het eikenhout en de toognagels 

vastgesteld en aantasting door kleine klopkever ( anobium 

punctatum) en grote klopkever ( Xestobium rufovillosum).  

 

 

 

 

 

 

 

Vervezeling van eikenhout 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

 

 

 

 

 

 

Aantasting kleine klopkever 

Anobium punctatum 

     

 

d) Dakvlak [27/28/29]    S  Door ontbrekende leien is er hemelwaterinfiltratie op 

muurplaat en bebording van de torenspits ter hoogte van 

(aanduiding A).  Ter hoogte van (aanduiding Z) is reeds 

een zwam in de beginfase van ontwikkeling gekomen. 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

      

 

 

 

4. Regenwaterafvoer 

4.1. Goten 50  50    

a) Algemeen G     Alle goten werden vernieuwd in koper, uitgezonderd de 

bakgoot van de wandeling aan de toren. In beide zakgoten 

[5/6/7/8] zijn er stacoroosters aangebracht die op nieuwe 

dragers liggen.  Verspreid zijn er dilatatiebanden 

(rekstukken)  ingewerkt in de goten.  De goothaken van de 

hanggoten op de buitenronde zijn vernieuwd in brons.   

Wij adviseren om regelmatig, minstens 2 x per jaar, de 

goten en het platte dak te reinigen en de afvoeren en 

ontvangers na te zien op verstoppingen.  Dit is momenteel 

slechts  gebeurd  in de goot van dakvlak [5/6] die 

gereinigd werd. De goot van dakvlak [7/8] is een ravage 

met tal van nesten met eieren en een duivenmestlaag van 

25 cm dik.  
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 
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Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 
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        Moeilijk waar te nemen 

mogelijke verstopping door 

een afgewaaide lei 
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4.2. Afvoer  95 5    

a) Algemeen  R    De koperen afvoeren zijn over het algemeen in orde.   

Sommige stampalen dienen geschilderd te worden.             

      

 

b) Toren  R    We vernemen dat de afvoeren aan de toren soms een 

probleem vormen door dat ze verstoppen.  Een bijkomend 

probleem is de bereikbaarheid om onderhoud uit te 

voeren.  De ontvangerbakken kunnen vanuit de wandeling 

van de toren niet bereikt worden om eventueel  te 

ontstoppen.  We zien momenteel dat er reeds terug in de 

ontstopte ontvangerbak kleine takjes liggen.  De kauwen 

en de duiven spelen hier een duidelijke nefaste rol.  Ze 

moeten daarom bestreden worden. Het afvangen is het 

enige afdoende middel. 

 

 

 

 

        Binnenkort verstopping  in 

ontvangerbak ter hoogte 

van torenwandeling. 
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c) Dakvlak [2]   M   De afvoerpijp is te kort waardoor ze niet helemaal in de 

stampaal het hemelwater loost.  Bij hevige regenval kan 

dit tot problemen leiden. 

      

 

 

5. Buitenwerk 

5.1. Opgaand baksteen-

metselwerk + voegwerken 

70 30 10    

     

a) Algemeen   R    Het baksteenmetselwerk van de kerk is in redelijke staat.  

Verspreid bemerken we herstellingen aan het metselwerk 

en het voegwerk.  Alle afzaten van de steunberen en 

ramen glas-in-lood zijn herwerkt en opgevoegd.   Op 

andere zones verspreid is er evenwel nogal wat open 

voegwerk en verpulvering van baksteen.  Soms is het 

duidelijk dat herstellingen met voegwerk niet correct 

werden uitgevoerd.  De voegspecie is soms harder 

aangemaakt dan de structuur van de steen zelf. 

 

 

 

Voegwerk harder dan de 

baksteen 
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b) Dakvlak [6/7]   M   In beide baksteenparamenten zijn ter hoogte van de 

zakgoten scheuren te zien.  Deze werden in het verleden 

reeds verschillende keren heropgevoegd  met 

mortelspecie, maar scheuren steeds opnieuw. Ter hoogte 

van dakvlak [7] is een scheur in het metselwerk door en 

door .  
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c) Dakvlak [14]   M   Aan de westelijke gevel in het metselwerk ter hoogte van 

het muuranker zit er een diagonale scheur. 

      

 

d) Dakvlak [10]  R    Verspreid in het metselwerk zijn tal van scheuren 

vastgesteld.  Ter hoogte van de 3
e
 travee scheurt de 

herstelling opnieuw. 

      

 



       

Bouwdeel  G  R  M S N Toelichting   28 
       
 

 

 

Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 
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e) Dakvlak [1]  R    Wij zien een scheur in de korfboog boven de zijingang 

van het zijportaal.  Dit werd eerder hersteld maar scheurt 

opnieuw. 

      

 

f) Dakvlak [18]  R    Het aangebouwde deel van de sacristie werd niet 

ingebonden in het overige metselwerk. De staande 

naadaansluiting komt los. 
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5.2. Natuursteen + voegwerken 80 10 10    

5.2.1. Blauwe steen       

a) Dakvlak [28]  R    De natuurstenen (oude blauwe hardsteen) inkomdorpel is 

in het midden gebroken. 

      

 

b) Dakvlak [27 en 31]   M   Er is telkens een breuk zichtbaar in het basement van het 

verdeelzuil in Doornikse steen telkens ter hoogte van het 

galmgat. Brokstukken kunnen niet naar beneden vallen 

door de goede afscherming met poleythyleennetten. 
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c) Algemeen  R    We vinden het jammer dat de nieuwe raamdorpels in 

blauwe hardsteen geen waterlijst hebben.  Ze werden op 

dezelfde gevellijn als  het metselwerk geplaatst.  Binnen 

afzienbare tijd zullen er druipsluiers op het metselwerk  

onder de ramen ontstaan. 

      

 

 

5.7. Ankers, roosters en 

aanverwante 

90 5 5    

     

5.7.1. Muurankers       

a) Toren    M   De hoogste muurankers van de toren zijn sterk ingeroest.   
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.b) Dakvlak [8]   M   Ter hoogte van de goot zien wij dat er reeds eerder 

problemen geweest zijn met stabiliteit.  Ter hoogte van 

een muuranker zien wij verplaatsingen die voorlopig 

onvakkundig opgelost werden. 
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5.7.3. Andere       

a) Toren  R    De houten spitsconstructie is voorzien van trekkers op de 

hoekstijlen.  Deze ankers werden in de betonnen vloer 

ingewerkt en houden met een vijzelsysteem de hoekstijlen 

van de spits op zijn plaats.  Het is de bedoeling om 

regelmatig deze vijzels op te draaien en onder spanning te 

houden.  Alle draaikoppels zijn momenteel los.  Wij 

stellen eveneens vast dat alle metalen ankerijzers en 

beugels aan de houtverbindingen sterk zijn ingeroest. 
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5.10. Buitenschrijnwerk 90 10     

a) Sacristie  R    De ramen en de deur van de sacristie vertonen op de 

liggende delen loskomende verf.  Er is algemene 

ontglanzing vast gesteld. 
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b) Toren  R    Beide houten deuren om de zalinggoten te bereiken 

vertonen sterk afbladderende verf.  

      

 

c) Andere  R    Ook de grote inkompoort en het poortje van de zijingang. 

dient geschilderd  te worden. 
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5.11. Beglazing 90 5 5    

5.11.1. Glas-in-lood       

a) Toren   R    In de tussendeur van het portaal zijn van het glas-in-lood 

enkele ruitjes gebroken en delen loodprofielen 

beschadigd.  
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5.11.2. Blank glas       

a) Toren   M   Er is een ruitje in de deur om het eerste niveau van de  

zolder van  de toren te bereiken gebroken. 

 

 

5.13. Galmborden 45 5  50   

a) Toren  R    De galmborden zijn uitgevoerd in beton en zijn voorzien 

van een zwarte coatinglaag die bijna volledig verweerd en 

verdwenen is. 

 

 

 

 

Bijna verdwenen beschermlaag 

     

 

 

 

 

 

Het interieur werd enkel bouwkundig geïnspecteerd. Voor een gedetailleerd onderzoek van de waardevolle 

interieurafwerking en de roerende voorwerpen verwijzen wij graag door naar onze gespecialiseerde 

interieurwachter ( tel.: 050/40 31 54). 

Een interieurinspectie kan zelfstandig worden uitgevoerd of in combinatie met een volgende bouwkundige 

inspectie 
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6. Interieur       

6.1. Structuurelementen       

6.1.1. Binnenwanden en 

opgaande structuren 

70 20 10    

     

a) Algemeen  R    De binnenwanden van de toren werden gekaleid en 

gekalkt.  Veelal valt deze laag van de muren of komt ze 

los.  Wij bemerken algemeen scheuren in de torenwanden 

en vooral in de trompen.   
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b) Dakvlak [7]   M   In de tussenwand van het schip en de noordelijke zijbeuk 

zien we een verticale scheur die door en door is. 

 

6.1.2. Vloeren en zolderingen 50 10 20 20   

a) Algemeen    S  Er is een probleem ontstaan voor de veiligheid van de 

bezoeker door loskomende pleister aan bijna alle 

kroonlijsten.  Verschillende delen zouden kunnen 

afvallen. Wij raden aan om onmiddellijk alle loszittende 

delen af te nemen. 
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b) Toren  R    Ter hoogte van de klokkenzolder is de wandelingvloer 

uitgevoerd in gewapend beton.  Wij bemerken aan de 

onderzijde van de balken duidelijk betonrot.  De stalen 

wapening is ingeroest en doet het beton barsten.  De 

houten vloer en de balustrade van het doksaal zijn licht 

aangetast door kleine klopkever (anobium punctatum).  

De plankenvloer op het eerste niveau in de toren is 

beschadigd en doorgetrapt en er werd een plastiek 

membraan gelegd wat een gevaar inhoud  om te betreden. 
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6.2. Vaste interieurafwerking       

6.2.1. Vaste wandafwerking 75 10 10 5   

a) Dakvlak [5/22]   M   We bemerken een vochtspoor op de binnenwand naast het 

zijaltaar.  Vermoedelijk door een oud lek in de afvoerbuis. 
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b) Toren    S  De wanden naast  het inkomportaal onder de toren 

vertonen bladderende verf, pleister- en baksteenschade. Er 

komen delen pleister los. 

 

       

c) Dakvlak [6/21]  R    Er is een vochtspoor overschilderd  op deze 

hoogkoorwand.  De zoutuitbloeiingen manifesteren zich 

reeds opnieuw door de afwerklaag.  Dit komt omdat er 

geverfd werd vooraleer het muurwerk  was uitgedroogd.  

d) Algemeen   M   Algemeen verspreid in de kerk worden oude  vochtsporen 

opgemerkt.  Gezien de aanwezigheid van een 18de 

eeuwse houten lambrisering is het best mogelijk dat er 

zich tussen muur en beschot nefaste aantastingen  

voordoen.  Dit kan zonder destructief onderzoek niet 

nagezien worden.  Wij bemerken aan de zuidzijde 

aantastingen door kleine en grote klopkever (anobium 

punctatum en xestobium rufovillosum).  Deze 

aantastingen worden ook opgemerkt in de 

kerkmeesterbank van deze zijbeuk. 
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e) Dakvlak [39/40 – 41/42]   M   Aan de pilasters van de toren en op andere plaatsen 

bemerken we opstijgend vocht.    
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6.2.2. Vaste plafondafwerking 80 10 5 5   

a) Algemeen  R    De wilgenlatjes onder de bepleisteringen van de gewelven 

tekenen zich duidelijk af en zijn algemeen zichtbaar. 

b) Dakvlak [16]   M   Er hangt een deel plafondpleister los net boven de 

sacristie ingang. Herstel is gewenst. 

      

 

c) Dakvlak [8/10 –3/5]    S  In de geboorte van het tongewelf zijn er tal van scheuren 

in het pleisterwerk te bemerken. En dit in de beide 

zijbeuken.  De lijsten hangen niet vast aan de muurplaat 

waardoor het geheel beweegt en de bepleistering barst. 

Ook in de scheiboogpunten zijn scheuren ontstaan. Er is 

een veiligheidsprobleem. 
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6.2.3. Vaste vloerafwerking 80 15 5    

a) Algemeen   M   Wij bemerken dat verspreid tegels gebarsten en of 

uitgerafeld zijn.  Ook grafstenen werden als bevloering 

gebruikt.  Ook daar zijn verschillende breuken op te 

merken. 
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Gebroken grafzerk in witte 

marmer Carara 

     

 

6.3. Binnenschrijnwerk 95  5    

a) Dakvlak [18]   M   De metalen deurlijst van de uitgang van de sacristie net 

naast het toilet is sterk ingeroest. 
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6.4. Binnentrappen / 

Loopbruggen 

50 20 10 20   

     

a) Toren  R    De houten spiltrap om de zolder te bereiken is actief 

aangetast door kleine klopkever (anobium punctatum). 

b) Dakvlak [311]   M   Op de zolders van het schip en de zijbeuken zijn er geen 

loopplanken voorzien.  Het is noodzakelijk voor het 

betreden van zolderruimten dat er loopplanken aanwezig 

zijn.  Momenteel is het een zeer risicovolle onderneming 

om de houten gewelven te belopen. 
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c) Torenspits    S  De houten ladder om het hoogste dakluik te bereiken is 

sterk actief aangetast door kleine klopkever (anobium 

punctatum).  Enkele sporten zijn onvolledig en het 

gebruik van de ladder is gevaarlijk te noemen.  De houten 

ladder wordt het best verwijderd uit het gebouw en 

vervangen door een nieuwe ladder in aluminium.  

      

 

d) Toren  R    Aan het eerste bordes van de trap om de klokkenzolder te 

kunnen bereiken stellen wij vast dat de ondersteunende 

strijkbalk door is gespleten.  De middelste doorgerotte 

ligger werd vervangen. 

 

 

7. Andere interieurelementen (onroerend of roerend door bestemming) 

 

Deze interieurelementen werden niet door ons geïnspecteerd. Voor een gedetailleerd onderzoek van de waardevolle 

interieurafwerking en de roerende voorwerpen verwijzen wij graag door naar onze gespecialiseerde 

interieurwachter ( tel.: 050/40 31 54). 

Een interieurinspectie kan zelfstandig worden uitgevoerd of in combinatie met een volgende bouwkundige 

inspectie 
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8. Technische installaties 

8.1. Bliksemafleiding 100      

a) Algemeen G     De blikseminstallatie is in orde.  Verschillende 

aardingspunten zijn verbonden met de daalgeleiders. Voor 

de controle op de goede werking van de bliksemafleiding 

verwijzen we naar een bevoegd controleorganisme ter 

zake.  Bij controle moet een meetrapport afgeleverd 

worden. 

8.2. Klokkenstoelen / 

Torenuurwerken 

 100     

     

a) Toren  R    De fixeerstaven aan de vliegwielen van de klokken zijn 

ingeroest.  Twee klepels zijn ingeroest.  
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b) Toren  R    Wij bemerken dat de zwarte verflaag die de cijfers van het 

uurwerk accentueren vervaagt. 
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8.3. Andere  100     

a) Toren  R    Aan de toren werden enkele verlichtende  versieringen 

(kerstmissterren)  ter hoogte van de galmgaten nogal 

amateuristisch bevestigd.  Een minder storende 

bevestiging zou een goede zaak zijn. 
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10. Preventie en beheer 

10.1. Brand 100      

a) Algemeen G     Alle brandblustoestellen in de kerk hebben een keurmerk 

Benor en een registratieplaatje.  De toestellen werden 

gekeurd in 2013.  Een herkeuring  moet jaarlijks plaats 

vinden. 

      

 

 

 

  

11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne 

11.1. Toegankelijkheid / 

Bereikbaarheid 

      

11.1.1. Exterieur  100     

a) Algemeen  R    Wij wijzen erop dat de Europese richtlijnen duidelijk 

stipuleren onder de normen EN 516 en EN 597 dat de 

persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen voor 

het betreden van daken en goten en het beklimmen van 

torens moeten aanwezig zijn.  Er zijn niet genormeerde 

klimhaken op de torenspits aanwezig maar deze voldoen 

niet aan de normen. Op vraag kan een risicoanalyse 

uitgevoerd worden. 

11.1.2. Interieur   100    

a) Dakvlak [311]   M   Op de zolders van het schip en de zijbeuken zijn er geen 

loopplanken voorzien.  Het is noodzakelijk voor het 

betreden van de zolderruimten dat er loopplanken 

aanwezig zijn.  Het betreden is uiterst gevaarlijk en 

onveilig. 
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b) Dakvlak [1/2]   M   De zolderruimte van de bergplaats is moeilijk te bereiken.  

Het zolderluikje kan niet geopend worden door een te 

grote belasting van isolatie op de bovenzijde.   

c) Torenspits   M   Ten gevolge de aangetaste houten ladder is het hoogste 

dakluik bijna niet te bereiken.  Het best wordt de ladder 

vervangen. 
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d) Schip en zijbeuken     N Om de veiligheid te verbeteren worden er beter vaste 

aluminium ladders geplaatst.   

 

11.2. Vuilnis / Afval       

11.2.2. Interieur  100     

a) Algemeen  R    Alle zolders liggen sterk bestoft.  Een opruimbeurt en het 

ontstoffen van de zolders zou een goede zaak zijn. 

      

 

11.3. Dieren    100   

a) Algemeen    S  Er heerst nog steeds een ernstig duivenprobleem op deze 

kerk.  Onder de staco-roosters in de goten nestelen 10-

tallen duiven.  Verschillende nesten werden door ons 

verwijderd. Overal huizen en rusten duiven.  Ook de 

aanwezigheid van kauwen mag niet onderschat worden. 

Het enige afdoende middel om deze vervuilers te 

bestrijden is het afvangen. Aan de goot van dakvlak [5/6] 

is het duidelijk hoe de duiven onder de roosters terecht 

komen. 
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12. Site 

12.1. Bestrating / Terrein  100     

a) Kerkhofmuur  R    De kerkhofmuur met ezelsrugafwerking vertoont nogal 

wat open voegwerk.  Soms zijn reeds begroeiingen 

ontstaan. Er zijn enkele zware scheuren  vastgesteld. 
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12.4. Andere  100     

a) Dakvlak [25/26]  R    Alleen al uit respect zou het een goede zaak zijn mocht de 

kalvarie en het Corpus een nieuwe eindlaag krijgen. 

      

 

 

 

 

        Brugge, 19 november 2013. 

 

        Jean-Pierre INGHELBRECHT 

        1
e
 Monumentenwachter-Bouwkunde 

        Monumentenwacht 

        Provincie West-Vlaanderen 



       

Bouwdeel  G  R  M S N Toelichting   63 
       
 

 

 

Beoordeling : G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    N = Niet geïnspecteerd 

 

 



 























 

 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Interieur inspectie 
    

Inspectienummer 50157/2015/I 
    

Object Sint-Michielskerk  
    

Ligging Kerkstraat/Nieuwe Steenweg 

ZUIENKERKE 
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    SINT-MICHIELSKERK 

     

Algemeen     

Wettelijke bescherming   Monument dd. 19/01/1993 

Huidige functie   Kerk 

Abonnee   Gemeentebestuur Zuienkerke, Dhr. Franky Goethals, Kerkstraat 17, 8377 
ZUIENKERKE 

Inspectiedata   22/07/2015, 23/07/2015 en 24/07/2015 

Uitgevoerd door   Brecht Lagae gsm 0478/244393 

Gebruikte materialen   / 

Vorige inspecties   / 

Inventarissen/repertoria   / 

Opmerkingen     

  
Belangrijkste elementen 
In dit rapport wordt aandacht besteed aan de belangrijkste interieurelementen. Het textiel en de metalen 
voorwerpen werden niet in detail geïnspecteerd. 
 
Eerste inspectie 
Aangezien het om een eerste interieurinspectie gaat, worden de voorwerpen uitvoerig en in detail besproken. Dit 
maakt het in de toekomst mogelijk een toestandsvergelijking te maken. 
 
Plaatsaanduidingen 
De windrichtingen worden gebruikt om de voorwerpen in de kerk te situeren. Het koor is op de gebruikelijke 
manier naar het oosten gericht. 
 
Vergunningen 
Wanneer u werkzaamheden wenst uit te voeren aan uw pand, vraagt u eerst aan uw gemeente of u voor die 
werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. Alle werkzaamheden aan een beschermd 
monument of een onroerend goed gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht die vergunningsplichtig zijn 
volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden automatisch voor bindend advies aan het agentschap 
Ruimte en Erfgoed voorgelegd.  
Ook als er geen vergunning nodig is, is vaak toch nog een schriftelijke toestemming nodig van Ruimte en 
Erfgoed, bijvoorbeeld voor verschillende instandhoudings- en onderhoudswerken in het interieur. U neemt 
daarvoor rechtsreeks contact op met de provinciale afdeling: ROHM West-Vlaanderen - Ruimte & Erfgoed 
Catheline Metdepenninghen Erfgoedconsulent Bouwkundig Erfgoed Koning Albert 1,2 bus 92 8200 Brugge (Sint-
michiels) T 050/248165 
 
Premies 
Als tegemoetkoming voor de bijzondere verplichtingen die de zorg voor een beschermde eigendom met zich 
meebrengt, geeft de Vlaamse Overheid premies voor onderhouds- en restauratiewerken. U kunt in bepaalde 
gevallen de kosten voor werkzaamheden ook voor een deel in rekening brengen bij uw belastingsaangifte. 
Meer informatie hierover vindt u op de website: http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be 
Voor een overzicht van alle premies en subsidies kan u terecht bij www.premiezoeker.be 
 
Publicaties 
Alle publicaties van Monumentenwacht vermeld in het verslag worden kosteloos toegestuurd aan onze 
abonnees. U heeft ze normaal gezien dus ontvangen.  
Bijkomende exemplaren kan u tegen betaling bekomen bij Monumentenwacht Vlaanderen, Erfgoedhuis Den 
Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Tel. 03 212 29 50. U kan ze ook kosteloos downloaden op 
www.monumentenwacht.be.  
Het gaat vooral over de handleiding Schoon Schip? Handleiding voor het courant onderhoud van waardevolle 
kerkinterieurs en over de onderhoudsbrochures van de Instandhoudingswijzer die u periodiek toegestuurd krijgt. 
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Met al uw vragen over orgelrestauratie, orgelpatrimonium en -historiek, beschermingen als monument:  
 
Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant 
Dirk Boutsgebouw 
Diestsepoort 6, bus 94, 3000 Leuven 
T. 016 66 59 00 - F. 016 66 59 05 – vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/portaal/bericht/37 
  . 
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DEEL 1: AANBEVELINGEN 
  
  

TERMIJN: Permanente aandachtspunten     

  ONDER LEIDING VAN: IN EIGEN BEHEER 

Nr: 
1.1 

Maak een volledige inventaris op van de interieurelementen en roerende goederen. U 
kan hiervoor hulp vragen aan de provinciale depotconsulent registratie Livia 
Snauwaert: livia.snauwaert@west-vlaanderen.be of 050 40 34 18. Livia is ook 
coördinator van Erfgoedinzicht, de provinciale erfgoeddatabank en –website 
(www.erfgoedinzicht.be) waarin het religieus erfgoed in Oost- en West-Vlaanderen kan 
worden geregistreerd, beheerd en gepubliceerd.” 

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: POETSPLOEG 

Nr: 
1.2 

- Processievaandel (Christus met wereldbol), Zijbeuk Noord koor  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Om de 4 
jaar 

  DOOR: IN EIGEN BEHEER 

Nr: 
1.4 

- Doopvont, Zijbeuk Noord West  

Verwijder het aanwezige water uit de doopvont en plaats bij voorkeur een kom 
(bijvoorbeeld in transparant plastic) in het bekken. Het best kan dit zo veel mogelijk 
verwijderd worden (bijvoorbeeld na een doopsel). 

Frequentie: 
Eénmalig 

  
  

TERMIJN: < 1 jaar     

  DOOR: AANNEMER  

Nr: 
1.5 

- Tongewelf, Algemeen  

Verstevig de steunbalk. Consolideer de losse delen plakwerk en herstel het 
pleisterwerk. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  DOOR: GESPECIALISEERDE FIRMA ONGEDIERTEBESTRIJDING 

Nr: 
1.6 

- Biechtstoel, Zijbeuk Zuid  

Behandel het hout tegen actieve Grote Klopkever (Xestobium Rufovillosum). 

 
Werkwijze, zie onderhoudsfiche(s) in bijlage:  

0.1. Offertes voor conservatie en restauratie aanvragen. 

 
Voor meer info, zie de onderhoudsbrochure(s):  

Dieren in en op gebouwen – insecten.  

Frequentie: 
Eénmalig 

  DOOR: VAKMAN 

Nr: 
1.7 

- Muren (structuur) 

Herstel de lacunes in het plakwerk volgens de regels van de kunst. 
Wacht echter eerst de resultaten van het kleurenonderzoek af. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: CONSERVATOR-RESTAURATEUR HOUT 

mailto:livia.snauwaert@west-vlaanderen.be
http://www.erfgoedinzicht.be/


 

 8 

Nr: 
1.8 

- Preekstoel, Koor  

Verbeter de ophanging van de hemel. Verwijder de verfspatten en vervang de 
spaanplaatschroeven. Verwijder het vuil van de hemel en versterk eventueel de 
constructie. Herstel de kapotte trede. 
Behandel het geheel tegen actieve Grote Klopkever (Xestobium Rufovillosum). 

 
Werkwijze, zie onderhoudsfiche(s) in bijlage:  

0.1. Offertes voor conservatie en restauratie aanvragen. 

 
Voor meer info, zie de onderhoudsbrochure(s):  

Dieren in en op gebouwen – insecten.  

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: CONSERVATOR-RESTAURATEUR STUCWERK 

Nr: 
1.9 

- Tongewelf, Zijbeuk Noord  

Verwijder loszittende brokstukken. 
Versterk de houten vermolmde onderdelen en/of behandel deze tegen houtborende 
insecten indien nodig. 
Bevestig klieflatten. 
Herstel de lacunes in de pleister met kalkpleister. 

 
Werkwijze, zie onderhoudsfiche(s) in bijlage:  

0.1. Offertes voor conservatie en restauratie aanvragen. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: VAKMAN 

Nr: 
1.10 

- Grafstenen, Algemeen  

Verwijder de grafplaat. Versterk de funderingen van het graf en plaats het geheel 
terug in een mortelbed. Gebruik hiervoor enkel kalkmortel. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  
  

TERMIJN: 1-3 jaar     

  ONDER LEIDING VAN: CONSERVATOR-RESTAURATEUR MEUBILAIR 

Nr: 
1.11 

- Lambrisering (Hoofdkoor), Koor Zuid  

Behandel het geheel tegen actieve insectenvraat.  
Verwijder alle overtolligheden in de mate van het mogelijke (visual cluttering). 
Herstel de loszittende delen. 
Reinig het geheel. 

 
Werkwijze, zie onderhoudsfiche(s) in bijlage:  

0.1. Offertes voor conservatie en restauratie aanvragen. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: GESPECIALISEERDE FIRMA ONGEDIERTEBESTRIJDING 

Nr: 
1.12 

- Communiebank, Zijbeuk Noord koor  

Behandel het hout tegen actieve Grote Klopkever (Xestobium Rufovillosum). 
Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: POETSPLOEG 

Nr: 
1.13 

- Processievaandel (Cornelius), Zijbeuk Zuid  

Ontstoffen (behalve de instabiele zones). 
Op termijn laten conserveren door een textielrestaurateur. 

Frequentie: 
Eénmalig 
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TERMIJN: 3-6 jaar     

  DOOR: CONSERVATOR-RESTAURATEUR POLYCHROMIE 

Nr: 
1.14 

- Altaar (Corneliusaltaar), Zijbeuk Zuid Oost  

Herstel en reinig de polychromie. Verplaats de marmeren tablet. 
Frequentie: 
Eénmalig 

  DOOR: CONSERVATOR-RESTAURATEUR TEXTIEL 

Nr: 
1.15 

- Objecten in textiel 

Herstel het geheel. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  DOOR: RESTAURATIESCHILDER 

Nr: 
1.16 

- Schilderwerk (Wanden), Algemeen  

Herschilder de kerk met een geschikt verfsysteem. 
Laat een monitoring uitvoeren door de Monumentenwacht om inzicht te verkrijgen in 
het binnenklimaat van het gebouw. 

 
Werkwijze, zie onderhoudsfiche(s) in bijlage:  

0.1. Offertes voor conservatie en restauratie aanvragen. 

Frequentie: 
Om de 50 
jaar 

  ONDER LEIDING VAN: CONSERVATOR-RESTAURATEUR POLYCHROMIE 

Nr: 
1.17 

- Altaar, Zijbeuk Noord Oost  

Laat een restaurateur het geheel reinigen en derestaureren als volgt: 
- Doe een kleurenonderzoek; 
- Verwijder de ongepaste kleuren; 
- Herstel de polychromie in de originele kleuren. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: CONSERVATOR-RESTAURATEUR SCHILDERIJEN 

Nr: 
1.18 

- Schilderijen op doek (Jozef bewaarder van t'Kind Jezus) 3-6 jaar  

Laat voor- en achterzijde zorgvuldig reinigen (zeker ook tussen het doek en het 
spieraam). Op termijn kan overwogen worden de vernislaag te verwijderen, maar dit is 
niet noodzakelijk voor een goed behoud. 

Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.19 

- Schilderijen op doek (O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans), Zijbeuk Zuid  

Laat voor- en achterzijde zorgvuldig reinigen (zeker ook tussen het doek en het 
spieraam). Op termijn kan overwogen worden de vernislaag te verwijderen, maar dit is 
niet noodzakelijk voor een goed behoud. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: RESTAURATIESCHILDER 

Nr: 
1.20 

- Schilderwerk (Gewelven) 3-6 jaar  

Herschilder de kerk met een geschikt verfsysteem. 
Laat een monitoring uitvoeren door de Monumentenwacht om inzicht te verkrijgen in 
het binnenklimaat van het gebouw. 

Frequentie: 
Om de 50 
jaar 

  
  

TERMIJN: > 6 jaar     

  DOOR: POETSPLOEG 

Nr: 
1.21 

- Vrijstaand Beeld (Barbara), Viering Noord  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 
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Nr: 
1.22 

- Vrijstaand Beeld (Don Bosco), Vieringtoren  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

Nr: 
1.23 

- Vrijstaand Beeld (Jozef met Christus), Schip Zuid  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

  DOOR: RESTAURATIESCHILDER 

Nr: 
1.24 

- Lambrisering, Zijbeuk Noord West  

Herstel het schilderwerk. 
Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: AANNEMER  

Nr: 
1.25 

- Tochtportaal, Schip West  

Schaaf de deuren zodat ze gemakkelijk kunnen geopend worden en niet meer slepen. 
Plaats pompen die geen schade meer kunnen veroorzaken aan het glas. Schilder het 
geheel. 

 
Werkwijze, zie onderhoudsfiche(s) in bijlage:  

0.1. Offertes voor conservatie en restauratie aanvragen. 

Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: CONSERVATOR-RESTAURATEUR POLYCHROMIE 

Nr: 
1.26 

- Lambrisering, Zijbeuk Noord West  

Fixeer de opstuwende verfschollen en vul de lacunes en barsten en kleur de lacunes 
in. 

Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.27 

- Vrijstaand Beeld (Heilig Hart van Christus), Schip Noord  

Fixeer de opstuwingen. 
Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: IN EIGEN BEHEER 

Nr: 
1.28 

- Processievaandel (Heilige Drievuldigheid), Viering Zuid  

Berg de fragmentjes zorgvuldig op in een minigripzakje samen met de identificatie op 
een los blaadje papier. Bewaar de fragmentjes op een centrale veilige plaats (bv. de 
sacristie) en breng genoeg mensen hiervan op de hoogte zodat ze niet vergeten 
worden. Op termijn kan een conservator-restaurateur ze terugplaatsen. 

Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.30 

- Processievaandel (Leve Koning Jezus), Schip Zuid  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Eénmalig 

  ONDER LEIDING VAN: POETSPLOEG 

Nr: 
1.31 

- Lambrisering, Zijbeuk Noord  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.32 

- Processievaandel (Christus met wereldbol), Zijbeuk Noord koor  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Om de 4 
jaar 

Nr: 
1.33 

- Processievaandel (Ecce Paris Angelorum), Zijbeuk Noord Zuid koor  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Om de 4 
jaar 

Nr: 
1.34 

- Processievaandel (Leve Koning Jezus), Schip Zuid  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.35 

- Processievaandels (Heilige Familie), Zijbeuk Zuid Zuid  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Eénmalig 
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Nr: 
1.36 

- Schilderij op paneel (Brood der Engelen), Schip Noord  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Om de 4 
jaar 

Nr: 
1.38 

- Wapenbord 2 (Obiit Anno 1771 12 april), Schip Zuid  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

Nr: 
1.39 

- Wapenbord 3 (Obiit Anno 1823 31 january), Schip Zuid  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

Nr: 
1.41 

- Wapenbord 4 (Obiit Anno 1827 15 maii), Schip Noord  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.42 

- Wapenbord 5 (Obiit Anno 1827 7 7 briss), Schip Noord  

Ontstoffen 
Frequentie: 
Jaarlijks 

Nr: 
1.43 

- Wapenbord 6 (Obiit Anno 1841 16 9ris), Schip Noord  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

Nr: 
1.44 

- Wapenbord 7 (Obiit Pelle Arte)> 6 jaar  

Laat de schilderijen afstoffen. Aangezien er vaak opstuwingen zijn en er dus bij het 
afstoffen een risico ontstaat voor verfverlies is dit specialistenwerk. 

Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.45 

- Beeldengroep, Zijbeuk Noord  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Eénmalig 

Nr: 
1.46 

- Vrijstaand Beeld (Antonius van Padua), Viering Zuid  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

Nr: 
1.47 

- Vrijstaand Beeld (Cornelius), Koor  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

Nr: 
1.48 

- Vrijstaand Beeld (Maria met Christuskind), Zijbeuk Noord  

Ontstoffen. 
Frequentie: 
Jaarlijks 

  DOOR: IN EIGEN BEHEER 

Nr: 
1.49 

- Doopvont, Zijbeuk Noord West  

Verwijder het aanwezige water uit het doopvont en plaats bij voorkeur een kom 
(bijvoorbeeld in transparant plastic) in het bekken. Best kan dit zo veel mogelijk 
verwijderd worden (bijvoorbeeld na een doopsel). 

Frequentie: 
Telkens als 
het van 
toepassing 
is 

Nr: 
1.50 

- Tegelvloeren (3 koren), Algemeen  

Stofzuig de vloer regelmatig. Voor dieper liggende delen of kieren kan u best manueel 
met een handborstel werken en naar de stofzuigermond toe borstelen. 

Frequentie: 
Per 
trimester 

  DEEL 2: CONDITIERAPPORT   

      

2.1: SCHADEFACTOREN 
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2.2: INVENTARISATIE 

BRON INVENTARIS Er is een inventaris aanwezig die 
opgemaakt is door Pastoor Winnock 
Coevoet (Pastoor in Zuienkerke van 
1956-1983) 

Onvolledig 

   

 Zie aanbeveling nr.  
 

   

 Zie aanbeveling nr. 1.1. 
 

    

 Zie aanbeveling nr.  
 

    

 Zie aanbeveling nr. 1.3. 
 

    

 Zie aanbeveling nr.  
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2.3: OPSLAG EN BEWARING 
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2.4: INTERIEURELEMENTEN 

      

Binnenschrijnwerk      

TOCHTPORTAAL 

Schip, West  
 

Hout, Beschilderd  

 

De toegangsdeuren klemmen en kunnen maar moeilijk open. De zijdeuren 
slepen en veroorzaken sleepschade aan de vloer. De verf van het portaal en 
de deuren bladert af en het geheel geeft een versleten indruk. Als de 
toegangsdeuren worden geopend komen de deurpompen van de zijdeuren 
terecht in de glas en lood raampjes van de toegangsdeuren. In de deuren 
werden punaises geprikt en wordt plakband gekleefd (niet tegenstaande er 2 
prikborden in de kerk staan). Er zijn reeds enkele glaasje kapot.  
Om dit euvel enigszins op te lossen werden metalen plaatjes voorzien.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.25.   

  

   

  

   

 

LAMBRISERING 

Zijbeuk Noord, Noord  

Eikenhout  

 

Het ajour gesneden beeld met de stier ( symbool Lucas evangelist) is bestoft.  
Het bordes voor de lambrisering werd vervangen door multiplex. Dit past niet in 
een historisch interieur.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.31.  
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LAMBRISERING 

Zijbeuk Noord, Noord, West  

Naaldhout, Geverfd  

 

Het geheel vertoont opstuwende verfschollen en stootschade.  
  

 Zie aanbevelingen nr's 1.24. en 1.26.  

  

   

 

LAMBRISERING 

Zijbeuk Zuid, Zuid  
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LAMBRISERING: HOOFDKOOR 

Koor, Zuid  

Eikenhout  

 

 

De communiebank in het hoofdkoor werd afgebroken. De lacune die hierdoor 
ontstond is werd dichtgemaakt met een ordinair stuk triplex. Achter de convector 
is de onderkant van de lambrisering aangetast door actieve Grote Klopkever 
(Xestobium Rufovillosum). Verschillende panelen hebben geloste lijmnaden en 
oude maar ook actieve aantasting van Kleine Klopkever [Anobium Punctatum].  
In de bovenkant van de kroonlijst werden spijkers geklopt. Afbladerende 
verfschollen en gruis afkomstig van de muren vallen achter de lambriseringen.  
Dit hoopt zich op en veroorzaakt vochtdoorslag op sommige plaatsen.  
Aan de zuidzijde is een luidspreker met een L-profiel tegen de lambrisering 
bevestigd. Door het gewicht van de luidspreker wordt de lambrisering en de 
kroonlijst plaatselijk vervormd en beschadigd. Er werden stopcontacten in de 18e 
eeuwse lambrisering geplaatst. Deze vorm van schade noemt men "visual 
cluttering". Het aanbrengen van hedendaagse objecten die het historisch 
karakter verstoren.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.11.  
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Gewelf (Afwerking en bedekking)      

SCHILDERWERK: GEWELVEN  

 

 

In het algemeen is de verf aan het afbladeren. Oude waterinfiltratie speelden 
hier soms een rol in maar vermoedelijk ligt de oorzaak in een verflaag die een 
slechte hechting heeft op de onderliggende laag. De muren zijn erg vervuild 
door stof. Dit vervuilingsmechanisme heet thermoforese.  
Deze vervuiling van gewelven en muren is te verklaren door een aantal 
fysische processen die we onder de noemer vuildepositie door middel van 
luchtstromingen kunnen plaatsen. Het gaat dus om luchtstromingen (a) die 
ontstaan door temperatuurverschillen en die het roet, vuil en stof (b) met zich 
meedragen en afzetten.  

a. De luchtstromingen worden veroorzaakt door (in volgorde van belang): 
o verwarmingssystemen (zoals vloerverwarming, radiatoren); 
o zoninstraling van buiten; 
o verlichting zoals halogeenstralers; 
o natuurlijke ventilatie. 

b. Het vuil wordt veroorzaakt door:  
o onvoldoende filtering bij bv. Heteluchtinstallaties; 
o ontstaan van roet door een onvolledige verbranding van 

aardgas of mazout; 
o stof binnen gebracht via schoenzolen; 
o het branden van kaarsen en wierook (roet). 

Om de vervuiling te voorkomen moeten dus zowel: 
a. de luchtbewegingen beperkt worden 
b. de vervuiling door bronbestrijding vermeden worden. Dit kan o.a door  
- plaatsen van filters in de verwarmingsinstallaties; 
- plaatsen van vuilroosters of schoonloopmatten om het vuil en stof te 
beperken; 
- stoppen met het branden van kaarsen; 
- isoleren van de gewelven op zolder; 
- plaatsen van een isothermische buitenbeglazing aan de buitenzijde. 
De graad van vervuiling is te verklaren door de verschillen in isolerende 
waarden tussen de onderdelen van een plafond (bv. houten balken, 
pleisterlatten en pleister) en onderdelen van een muur (bv. natuursteen en 
pleisterwerk). Deze verklaren de mate van oppervlaktecondensatie en dus ook 
van de vervuiling. M.a.w. hoe minder isolatie of hoe groter de koudebrug, hoe 
kouder de oppervlaktetemperatuur, hoe groter het risico op condensatie en 
dus hoe meer vuildepositie.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.20.   

Gewelf (Structuur)      

TONGEWELF 

Zijbeuk Noord, Noord  
 

Pleisterwerk  

 

De schade doet zich voor ter hoogte van de aanzet van het noordelijk gewelf 
onder de zalinggoot. De lekken in de goot hebben de houten dwarsstukken en 
balken doen rotten. Delen van het pleisterwerk op latjes is afgevallen. 
Loszittende delen werden verwijderd maar er is nog altijd gevaar voor vallende 
brokstukken. Op de gewelfaanzet die een trechter vormt liggen kapotte leien. 
De houten onderdelen zijn vermolmd maar het was voor de 
Monumentenwacht interieur onmogelijk om vast te stellen of er activiteit is van 
houtborende insecten zonder destructief onderzoek.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.9.   
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TONGEWELF 

Algemeen + Zijbeuk Noord 

 

De kroonlijst onder de zalinggoot zakt af. Delen van het pleisterwerk zijn naar 
beneden gevallen. Er is nog steeds een risico dat brokken lossen en vallen.  
Een horizontale balk is bekleed met klieflatjes en kalkpleister. 
Door jarenlange waterinfiltratie is het hout plaatselijk gaan rotten. Hoewel de 
goten nu waterdicht zijn heeft dit schadebeeld zich niet gestabiliseerd. Door het 
uitdrogen van de pleister verliest deze plaatselijk haar adhesie en kunnen nog 
stukken naar beneden vallen.  
Zie bouwkundig rapport.  
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 Zie aanbeveling nr. 1.5.  

  

   

  

   

 

Meubilair      

ALTAAR 

Zijbeuk Noord,  
 

Hout, 

Gepolychromeerd  
Het portiekaltaar staat op een estrade van naaldhout die in eikimitatie is geschilderd.  
Het altaarblok is gemetst. Het altaarblad van Doornikse kalksteen is stabiel.  
Het antependium is van stulpborduurwerk met ervoor een geelkoperen stootplint. 
De houten kaarsenbak vertoont oude insectenvraat. 
Het altaarstuk voorstellende "De boodschap van O.-L.-Vrouw " Is een schilderij op 
doek dat vast zit in het altaar waardoor de achterkant niet kon worden geïnspecteerd.  
De lijst werd overschilderd met bronzineverf. Hierbij kwam bronzineverf terecht op het 
doek. De picturale laag vertoont schotelvormige craquelures maar is stabiel.  
De vernislaag is nagedonkerd en dat bemoeilijkt de leesbaarheid. Het schilderij is 
bestoft. 
Het altaar wordt bekroont met een expositienis. In de nis staat een diepreliëf 
voorstellende "De Heilige Familie" Het tafereel werd overschilderd in Mickey Mouse 
kleuren.  
Er werd hier duidelijk geen kleurenonderzoek gedaan. Het geheel is beschadigd door 
deze onvakkundige ingrepen.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.17.   
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ALTAAR: CORNELIUSALTAAR 

Zijbeuk Zuid, Oost  

Hout, Gepolychromeerd  

 

Het betreft een portiekaltaar. Tegen het antipendium staat een marmeren 
tabletje met de tekst: Dank aan Michael & Cornelius 15-5-1957. Het object 
veroorzaakt schade aan het antependium. 
Het hout vertoont oude insectenvraat. Het textiel (altaar dwaal) is authentiek.  
De deur van het trommeltabernakel vertoont oude insectenvraat. 
De predella is van hout is geschilderd in marmerimitatie. De verflaag stuwt op 
met verfverlies tot gevolg. Het geheel vertoont overschilderingen. 
De zuilen van het portiek werden in marmerimitatie geschilderd. De rechtse zuil 
vertoont opstuwingen met risico op verfverlies. 
Het gebroken fronton is erg bestoft. Het geheel werd in marmerimitatie 
geschilderd en gevernist. De vernis is erg nagedonkerd. 
Op het altaar staat een expositienis met daarin de beeldengroep Anna ten 
Drieën. Het geheel werd overschilderd. Dit werd extreem onvakkundig gedaan. 
Dit geldt voor alle overschilderingen  van de altaren en de beelden. Er werd 
geen kleurenonderzoek gedaan maar alles werd overschilderd met kleuren die 
nooit werden gebruikt op neoclassistische altaren. We mogen stellen dat de 
altaren erg beschadigd zijn door de ondeskundige kleurgebruik en de slordige 
manier van schilderen.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.14.  
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ALTAAR: HOOFDALTAAR 

Koor, Oost  

Hout, Gesneden, 

Gepolychromeerd  

 

Het altaar staat op een houten estrade van naaldhout met eikimitatie. De estrade 
vertoont normale stootschade. Op de treden en het priesterplat ligt tapijt.  
Het altaarblok is gemetst en het altaarblad is van blauwe hardsteen.  
De predella is van naaldhout (panelen) met eikimitatie. De lijmnaden zijn gelost 
en de predella vertoont extreem veel stootschade. Het geheel is nagedonkerd. 
De kaarsenbank werd gereconstrueerd in multiplex. Het is ongepast om multiplex 
te gebruiken op een historisch altaar. 
Het antepenium is uitgevoerd in stulpborduurwerk dat lost. 
Het Altaarstuk is een schilderij op doek voorstellende "Aanbidding der Herders". 
De picturale laag vertoont craquelures en de vernislaag is erg nagedonkerd.  
De lijst van het schilderij is overschilderd met bronzine. 
Het portiek wordt gevormd door 2 getorste zuilen. De zuilen zijn extreem bestoft 
en de polychromie vertoont opstuwingen met afgevallen verfschollen. Het gehele 
portiek vertoont opstuwingen en overschilderingen. 
Op de kroonlijst (op voluten) staan geknielde engelen. De beelden zijn 
overschilderd in compleet verkeerde kleuren. De vlampotten of triomfvazen zijn 
geschilderd in het groen (vlampotten waren nooit groen). 
Op de deur van het trommeltabernakel is de heilige hostie afgebeeld.  
Op de hostie werd met potlood een crucifix getekend!   
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COMMUNIEBANK 

Zijbeuk Noord, Koor  

 

De communiebank is ajour gesculpteerd. Lijmnaden zijn gelost. De bovenkant 
vertoont mechanische schade. Aan de zuidzijde is het hout aangetast door 
actieve Grote Klopkever (Xestobium Rufovillosum).  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.12.  

  

Mechanische schade aan het bovenblad. Aantasting door Grote Klopkever (Xestobium 
Rufovillosum) 
  

  

Dook zit niet helemaal vastgeschroefd. Dikke vernislaag 
  

 

PREEKSTOEL 

Koor  

Eikenhout  Het klankbord is opgehangen aan 2 smeedijzeren stangen. Op het klankbord of 
hemel ligt extreem veel stof en vuil. Er zitten verfspatten op de kroonlijst van het 
klankbord.  
Het schilderwerk in de kerk werd vrij slordig uitgevoerd. Lossende delen van de 
kroonlijst werden vastgezet met spaanplaatschroeven. Dit is niet de manier.  
Het hout is verzwakt door oude insectenaantasting. Er werd een invulling 
gedaan met een stuk spaanplaat. Dit getuigt van weinig respect. Van een trede 
is een deel afgebroken. Het stuk ligt in de kuip. 
De kuip van de preekstoel staat op een beeld voorstellende Sint-Michiel doodt 
de draak. Het beeld en de sokkel vertonen uitvliegopeningen van Grote 
Klopkever (Xestobium Rufovillosum). 
De tegentrede van de onderste trede van de trap zit in de vloer.  
Er werd een nieuwe vloer gelegd in het zijkoor. Het gedeelte dat onder de vloer 
zit is aangetast door Grote Klopkever (Xestobium Rufovillosum).  
Het geheel is actief aangetast door Grote Klopkever (Xestobium Rufovillosum).  
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 Zie aanbeveling nr. 1.8.  
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DOOPVONT 

Zijbeuk Noord, Noord, West  

Wit marmer  

 

Het doopbekken en de voet bevinden zich in een goede staat. Het geelkoperen 
deksel hangt aan een smeedijzeren galg. 
De galg was op slot zodat het deksel niet geopend kon worden en de binnenkant 
van het doopbekken en de binnenzijde van het deksel niet kon geïnspecteerd 
worden.  
  

 Zie aanbevelingen nr's 1.4. en 1.49.  

SEDILIA 

Koor, Oost  

Mahoniehout  

 

Het textiel van de zittingen werd vernieuwd.  
  

   

BIECHTSTOEL 

Zijbeuk Zuid, Zuid  

Eikenhout  De ruggen van de biechtruimten en de priesterruimte zijn aangetast door actieve 
Grote Klopkever (Xestobium Rufovillosum). De linkse leuning in de priesterruimte 
is zo zwaar aangetast door insecten dat er een deel van het hout verdwenen is. 
Het betreft hier spinthoutkevers (Lictus Bruneus spec). In de linkse biechtruimte 
is een lijstje gelost. Spinthoutkevers verblijven maar een korte poos in het hout 
en dienen dus niet behandeld te worden.  
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 Zie aanbeveling nr. 1.6.  

  

   

 

 

   
  

 

Muren (Afwerking en bedekking)      

SCHILDERWERK: WANDEN 

Algemeen  
 

 In het algemeen is de verf van de muren aan het afbladeren. Oude waterinfiltratie 
speelden hier soms een rol in maar vermoedelijk ligt de oorzaak in een verflaag die een 
slechte hechting heeft op de onderliggende laag. De muren zijn erg vervuild door stof. Dit 
vervuilingsmechanisme is thermoforese.  
Deze vervuiling van gewelven en muren is te verklaren door een aantal fysische 
processen die we onder de noemer vuildepositie door middel van luchtstromingen 
kunnen plaatsen. Het gaat dus om luchtstromingen (a) die ontstaan door 
temperatuurverschillen en die het roet, vuil en stof (b) met zich meedragen en afzetten.  

a. De luchtstromingen worden veroorzaakt door (in volgorde van belang): 
o verwarmingssystemen (zoals vloerverwarming, radiatoren); 
o zoninstraling van buiten; 
o verlichting zoals halogeenstralers; 
o natuurlijke ventilatie. 

b. Het vuil wordt veroorzaakt door:  
o onvoldoende filtering bij bv. Heteluchtinstallaties; 
o roet dat ontstaat door een onvolledige verbranding van aardgas of 

mazout; 
o stof binnen gebracht via schoenzolen; 
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o het branden van kaarsen en wierook (roet). 

Om de vervuiling te voorkomen moeten dus zowel de  
a. de luchtbewegingen beperkt worden 
b. de vervuiling door bronbestrijding vermeden worden. Dit kan door o.a.  
- plaatsen van filters in de verwarmingsinstallaties 
- plaatsen van vuilroosters of schoonloopmatten om het vuil en stof te beperken 
- stoppen met het branden van kaarsen 
- isoleren van de gewelven op zolder 
- plaatsen van een isothermische buitenbeglazing aan de buitenzijde 
De graad van vervuiling is te verklaren door de verschillen in isolerende waarden tussen 
de onderdelen van een plafond (bv. houten balken, pleisterlatten en pleister) en 
onderdelen van een muur (bv. natuursteen en pleisterwerk). Deze verklaren de mate van 
oppervlaktecondensatie en dus ook van de vervuiling. M.a.w. hoe minder isolatie of hoe 
groter de koudebrug, hoe kouder de oppervlaktetemperatuur, hoe groter het risico op 
condensatie en dus hoe meer vuildepositie.  
  

  

  

   

 

 

   
  

 

Muren (Structuur)      

MUREN (STRUCTUUR) 

Schip + Traptoren + Zijbeuk Zuid,  
 

Pleisterwerk  

 

Op enkele plaatsen is het pleisterwerk erg beschadigd. Meestal is de oorzaak 
hiervan waterschade door oude lekken. De lekken zijn inmiddels gedicht.  
De toestand is zo erg dat bv. ter hoogte van het orgel in de vierringtoren een 
plank werd gemonteerd om vallende brokstukken op te vangen. Het is van 
belang dat deze beschadigingen zo snel mogelijk hersteld worden. Alvorens er 
beslist wordt om pleisterwerk plaatselijk weg te hakken dient er een kleuren 
onderzoek gedaan te worden om eventuele polychromie of muurschilderingen 
te detecteren.  
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 Zie aanbeveling nr. 1.7.  

 

  

   

  

Sulfatering veroorzaakt door oude 
hemelwaterlekken. 

  

 

Objecten in textiel      

OBJECTEN IN TEXTIEL 

Viering, Noord  
 

Textiel  Geborduurde mandorla op een achtergrond van moirézijde. De moirézijde is aan het 
degenereren en valt uit elkaar.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.15.   
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PROCESSIEVAANDEL: CHRISTUS MET WERELDBOL 

Zijbeuk Noord, Noord, koor  

Textiel  

 

Het betreft een geborduurde mandorla op een roodfluwelen achtergrond.  
  

 Zie aanbevelingen nr's 1.2. en 1.32.  

PROCESSIEVAANDEL: CORNELIUS 

Zijbeuk Zuid, Zuid,  

Textiel, Geweven: moiré  

 

Het betreft een geborduurde mandorla op een roodfluwelen achtergrond met 
cabouchons op een kruis van moirézijde. De zijde is aan het begeven.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.13.  
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PROCESSIEVAANDEL: ECCE PARIS ANGELORUM 

Zijbeuk Noord, Zuid, koor  

Textiel  

  

 

Het textiel is aangevreten ter hoogte van de dwarsstok.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.33.  

PROCESSIEVAANDEL: HEILIGE DRIEVULDIGHEID 

Viering, Zuid  

Textiel  

 

Het borduurwerk is afgeboord met lovertjes. Er zijn lovertjes afgevallen.  
  

 Zie aanbevelingen nr's 1.28. en 1.29.  

PROCESSIEVAANDEL: LEVE KONING JEZUS 

Schip, Zuid  

Het geheel is lichtjes bestoft.  
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 Zie aanbevelingen nr's 1.30. en 1.34.  

PROCESSIEVAANDELS: HEILIGE FAMILIE 

Zijbeuk Zuid, Zuid,  

Fluweel, Geborduurd  

 

Geborduurde zijden mandorla op een blauwe achtergrond. Onderaan werd een 
stuk ingezet. Het geheel is vuil.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.35.  

  

   

 

Schilderijen      

SCHILDERIJ OP PANEEL: BROOD DER ENGELEN 

Schip, Noord  
 

 Het geheel is bestoft maar stabiel.  
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 Zie aanbeveling nr. 1.36.   

WAPENBORD 1: OBIIT ANNO 1855 12 JANUARY 

Schip, Zuid  
 

Textiel  

 

Het geheel is erg bestoft. De achterkant werd niet geïnspecteerd.  
  

 

    

WAPENBORD 2: OBBIT ANNO 1771 12 APRIL 

Schip, Zuid  
 

 

Het geheel is erg bestoft. De achterkant werd niet geïnspecteerd.  
  

 

 Zie aanbevelingen nr's 1.37. en 1.38.  

 

WAPENBORD 3: OBIIT ANNO 1823 31 JANUARY 

Schip, Zuid  
 

Textiel  

 

Het geheel is erg bestoft. Het doek golft lichtjes. 
De achterkant werd niet geïnspecteerd.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.39.  

 

WAPENBORD 4: OBIIT ANNO 1827 15 MAII 

Schip, Noord  
 

Textiel  

 

Het geheel is erg bestoft. De achterkant werd niet geïnspecteerd.  
  

 

 Zie aanbevelingen nr's 1.40. en 1.41.  

 

KRUISWEGSTATIES 

Zijbeuk Zuid, West + Zijbeuk Zuid,  
 

Textiel  

 

De kruiswegstaties zij geïntegreerd in de lambrisering bijgevolg kon de 
achterkant niet geïnspecteerd worden. Het betreffen hier schilderijen op doek 
die op een paneel werden gemaroufleerd. De picturale lagen vertonen 
craquelures maar dit is zonder erg. De lijstjes werden overschilderd met 
bronzineverf.  
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SCHILDERIJEN OP DOEK: JOZEF BEWAARDER VAN T'KIND JEZUS  

 

Het geheel is erg bestoft. De achterkant werd niet geïnspecteerd. De 
vernislaag is erg nagedonkerd.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.18.  

 

SCHILDERIJEN OP DOEK: O.-L.-VROUW VAN DE ROZENKRANS 

Zijbeuk Zuid, Zuid  
 

 

Het schilderij hangt te dicht tegen de muur. Het steunt onderaan op 2 doken. 
De achterkant kan niet geïnspecteerd worden en hierdoor kon niet worden 
vastgesteld of het spieraam is aangetast door actieve kleine klopkever 
(Anobium Punctatum). Vermoedelijk is de achterkant erg vervuild door stof en 
vuil. De lijst vertoont mechanische schade. Het ogief van de lijst is 
overschilderd met bronzineverf. De picturale laag is stabiel. Het geheel is 
bestoft. 
De vernislaag is erg nagedonkerd.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.19.  

 

WAPENBORD 5: OBIIT ANNO 1827 7 7 BRISS 

Schip, Noord  
 

Textiel  

 

Het geheel is erg bestoft. De achterkant werd niet geïnspecteerd.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.42.  

 

WAPENBORD 6: OBIIT ANNO 1841 16 9RIS 

Schip, Noord  
 

 

Het geheel is erg bestoft. De achterkant werd niet geïnspecteerd.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.43.  
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WAPENBORD 7: OBIIT PELLE ARTE  

 

De picturale laag is stabiel. De vernislaag is nagedonkerd. Het geheel is wat 
bestoft.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.44.  

 

Sculptuur      

VRIJSTAAND BEELD: ANRONIUS VAN PADUA 

Viering, Zuid  
 

Gips, Gepolychromeerd  

 

Het geheel werd overschilderd.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.46.  

 

VRIJSTAAND BEELD: BARBARA 

Viering, Noord  
 

Hout, Gepolychromeerd  

 

Het geheel werd overschilderd en de linker hand is afgebroken.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.21.  
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VRIJSTAAND BEELD: CHRISTUSKIND 

Zijbeuk Noord, Noord  
 

 

    
 

  

  

VRIJSTAAND BEELD: CORNELIUS 

Koor + Zijbeuk Zuid, Zuid  
 

Hout, Gepolychromeerd  

 

Een pink is afgebroken, de rugzijde vertoont oude insectenvraat en 
mechanische schade. Het geheel is bestoft.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.47.  

 

 

   
  

 

VRIJSTAAND BEELD: DON BOSCO 

Vieringtoren  

Notenhout  De 18e-eeuwse console werd overschilderd en is daardoor niet meer authentiek.  
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 Zie aanbeveling nr. 1.22.  

VRIJSTAAND BEELD: HEILIG HART VAN CHRISTUS 

Schip, Noord  

Hout, Gepolychromeerd  

 

De wijsvinger van de rechterhand is afgebroken. Het beeld vertoont 
overschilderingen waarvan er sommigen aan het opstuwen zijn.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.27.  

VRIJSTAAND BEELD: JOZEF MET CHRISTUS 

Schip, Zuid  

Gips, Gegoten, 

Gepolychromeerd  

 

Het geheel is lichtjes bestoft.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.23.  
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VRIJSTAAND BEELD: MARIA MET CHRISTUSKIND 

Zijbeuk Noord, Noord + Koor  

Gips  Het geheel werd overschilderd.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.48.  

 

   
  

 

VRIJSTAAND BEELD: THERESIA 

Zijbeuk Noord, Noord  

Gips  

 

  
  

  

 

BEELDENGROEP 

Zijbeuk Noord, Noord  

Gips, Gepolychromeerd  Het beeld werd overschilderd.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.45.  
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Vloeren (Afwerking en bedekking)      

GRAFSTENEN 

Algemeen  
 

Wit marmer  

 

In de vloer zitten witte grafstenen. De grafsteen die centraal ligt voor het 
dienstaltaar is gebarsten. Het graf is verzakt en de grafplaat heeft het onder de 
druk begeven. Scherven zijn naar boven gedrukt. Kerkbezoekers kunnen 
hierover struikelen.  
  

 

 Zie aanbeveling nr. 1.10.  
 

 

   
  

 

TEGELVLOEREN: 3 KOREN 

Algemeen  

Wit marmer  
Zwarte marmerachtige 

kalksteen  

 

De witte marmeren tegels vertonen roestvlekken in de massa. Deze vlekken zijn 
afkomstig van verontreinigingen in het zandbed (vermoedelijk glauconiet is een 
kleisoort met veel ijzer in zijn kristalstructuur). Deze vlekken kunnen niet worden 
verwijderd.  
  

 Zie aanbeveling nr. 1.50.  
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