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2 2016_GR_00146 ARCHIEF - GOEDKEURING PAROCHIEKERKENPLAN TONGEREN 
- GOEDKEURING

BEKNOPTE SAMENVATTING VAN BESLISSING
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het parochiekerkenplan voor Tongeren

MOTIVERING

JURIDISCHE GROND

De stad is verplicht om te beschikken over een parochiekerkenplan waarin een visie omtrent het 
kerkelijk patrimonium en het gebruik ervan wordt geduid. Dit o.a. voor betoelaging van werken aan 
gebouwen van de eredienst.

ARGUMENTATIE

In 2014 werd een bevraging gedaan door het Bisdom Hasselt bij het pastorale team enerzijds en het 
Centrale Kerkbestuur en de lokale kerkbesturen anderzijds i.v.m. de actuele en toekomstige 
pastorale behoeften in onze stad. Deze bevraging leidde uiteindelijk tot een door het Bisdom Hasselt 
goedgekeurd pastoraal plan waarin wordt voorzien dat in de toekomst voor Tongeren min. 8 kerken 
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uitsluitend dienen te worden voorbehouden voor de eredienst (d.i. 1 federatiekerk en 1 
prioriteitskerk per federatie).

Voor de overige in Tongeren aanwezige kerken kan dus een functie als nevenbestemming of zelfs 
herbestemming worden ontwikkeld.  Dat is dan ook meteen één van de uitdagingen die worden 
meegenomen bij opmaak van het parochiekerkenplan Tongeren.

Voor iedere kerk (22 + 4 kapellen) werd een uitgebreide infofiche opgesteld.

De infofiches per kerk (circa 20-40 pagina's per kerk) kunnen geraadpleegd worden in het 
stadsarchief.

Het plan is geschreven op basis van een overleg tussen het bisdom, lokale kerkbesturen, CKB, CRKC, 
pastoraal, stad en vertegenwoordiging fracties gemeenteraad. Per federatie heeft ook telkens een 
toelichting plaatsgevonden waarvan de opmerkingen eveneens verwerkt zijn. In totaal zijn meer dan 
250 personen, verenigingen, scholen, etc. gecontacteerd geweest.

Deze versie van het parochiekerkenplan draagt de goedkeuring van de gemengde werkgroep. Het 
bisdom keurde het parochiekerkenplan voor Tongeren goed op 9 november 2016 (zie bijlage).

Besluit uit het plan is dat er in Tongeren per federatie (4) telkens één federatiekerk wordt behouden 
en één prioriteitskerk. De andere kerken komen in aanmerking voor een nevenbestemming (hetgeen 
op termijn kan evolueren of zal evolueren naar een herbestemming).

Voor wat betreft zes kerken wordt gevraagd in 2017-2018 een nevenbestemmingsplan uit te werken. 
Dit op basis van een concreet voorstel vanuit het kerkbestuur of vanuit een specifieke lokale context 
die een opportuniteit aanbiedt.  In dit vervolgtraject wordt nog meer gefocust op de lokale context. 
De bevraging en betrokkenheid zal ook breder worden gedaan.

Op basis van dat nevenbestemmingsplan (haalbaarheidsstudie) kan vervolgens een effectief voorstel 
voor het ontwikkelen van een neven- of herbestemming gedaan worden. Voorstel is om dit plan 
extern te laten begeleiden.  Hieromtrent heeft het cbs in een voorgaand besluit reeds zijn 
goedkeuring verleend.

Het parochiekerkenplan is ook bewust niet gebonden aan een bepaalde periode zodat aanpassingen 
steeds mogelijk zijn (afhankelijk van pastorale of lokale context).

 

FINANCIËLE GEVOLGEN

Nee

BESLUIT

ARTIKEL 1
De gemeenteraad keurt het parochiekerkenplan voor Tongeren goed

BIJLAGEN

1. Kerkenbeleidsplan 2016 goedk. bisschop.pdf
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Voor eensluidend afschrift,

De Stadssecretaris Voorzitter



ryT
Hasselt, 9 november 2016

Betreft: Voorstel kerkenbeleidsplan Tongeren

DE BISSCHOP:

Gelet op het overleg tussen de nodige instanties, met name de pastoraal verantwoordelijken en teams van de

parochies, de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur;

Gelet op het overleg met de gemeentelijke overheid;

Gelet op het feit dat in het voorgelegde kerkenbeleidsplan rekening wordt gehouden met de noodwendiBheden die de

pastoraal verantwoordelijken neerschreven in het pastoraal planj

Gelet op het feit dat er rekening wordt gehouden met de voorschriften van de bisschoppenconferentie omtrent het

gebruik, de nevenbestemming en de herbestemming van de kerken;

BESLUIT:

De bisschop nam kennis van het voorliggend voorstel van kerkenbeleid spla n voor TongeÍen.

De bisschop kan het voorstel van kerkenbeleidsplan zoals ingediend op 28 oktober 2016, goedkeuren ter motiverinB

van de meerja ren pla n nen 2014-2019 door de kerkfabrieken en centraal kerkbestuur bij de gemeentelijke overheid

neergelegd.

De bisschop steunt het idee om voor de aangeduide kerken een studie op te starten met als doel voor deze kerken te

bestuderen welke mogelijke neven- of herbestemmingstrajecten kunnen ontwikkeld worden.

De bisschop vraagt aandacht voor het feit dat een nevenbestemming in ruimte, zogenaamd gedeeld gebruik, pas kan

geschieden na raadpleging van de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. De bisschop vraagt dan ook om

hiervoor de nodige stappen te zetten vooraleer men overgaat tot uitvoering van het plan.

De bisschop vraagt eveneens aandacht voor het feit dat een herbestemming pas kan geschieden indien het

kerkgebouw werd onttrokken aan de eredienst. De procedure tot onttrekking aan de eredienst kan evenwel pas

opgestart worden indien er een nieuwe bestemming bekend is die in overeenstemming is met de waardigheid van het

gebouw.

DE BISSCHOP:

De vlcerls t'

é*) 4'

Karel D'Huys

Een exemplaar van dit besluit wordt

kerkbestuur.

het gemeentebestuur, de deken en naar de voorzitter van het centraal

CenlÍool Meldpunl PorochiekeÍkenplqn
Bisdom Hossell I Vrijwilligersplein l4 | B 3500 Hossell lT: +32 ll288469 E: pkp@bisdomhosseli.be
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1. Situering van het Plan

Dit parochiekerkenpla n (versie 2016) wil een kader aanreiken betreffende het gebruik van de

parochiekerken in Tongeren op de middellange termijn Dit kader moet de aanzet geven tot verdere

ontwikkelingen en projecten op lange termijn Bij het opstellen van het plan' waarvan de looptijd niet

aan een bepaalde datum wordt gekoppeld' wordt rekening gehouden met het huidig pastoraal

gebruik van de Tongerse kerten en de pastorale behoeften Er wordt voor gekozen dit plan Seen

bepaalde looptijd te geven om flexibel aanpassingen aan het plan toe te laten indien de pastorale

context wijzigt of indien er zich een opportuniteit aandient'

Verderwordengegevenstoegevoegdmetbetrekkingtotdehuidigetoestandvandeparochiekerken'

hun gebruik, fysieke ligging en inbedding in het lokale weefsel'

Hetplankwamtotstandinoverlegtussendehetbisdom'pastoraleverantwoordelijken'hetCentraal
Kerkbestuur, de tokale kerkbesturen' vertegenwoordigers van de politieke fracties en het

stadsbestuur Tongeren.

2. Doel

Het doel van het parochiekerkenplan is om zo optimaal mogeti.lk gebruik te kunnen maken van de

Tongerse kerkgebouwen, rekening houdend met de pastorale behoeften' met respect voor de

historische context en de inbedding binnen de tokale gemeenschap en parochie en met aandacht

voorhedendaagseentoekomstigeontwikkeIingenenopportuniteiten'

Parochiekerkenplan Tongeren oktober 2015

3. Gemengde werkgroeP

Christos Knieper en Jan Lenaers; bisdom Hasselt

EH Palmans, EH De Man, EH Hayen, EH Kalomba' Paul Gielen en Viviane Mouha-Vossen; deken'

pastoors, diaken en parochie-assistenten'

Marcel Swijsen ; Centraal Kerkbestuur

Krijn Henrotte, Chris Pietermans, Greta Vermeulen en Ruben Stassen; gemeenteraad Tongeren

WimBosmans,StevenVandewal,DirkPauwels'RudiDiels;stadTongeren

Jan Jaspers; CRKC
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De werkgroep werd bij een bespreking per federatie aangevuld met leden van het kerkbestuur,

federatieteam, etc.

4. Pro€es en methodiek

ln 2014 werd een pastoraal behoefteplan op8esteld in samenspraak tussen het bisdom, het centraal

kerkbestuur, de lokale kerkbesturen en op de eerste plaats de deken en de pastoors. Dat plan werd

begin 2015 goedgekeurd door het bisdom en afgetast bij het stadsbestuur.

Op 25 maart 2015 werd tijdens een gemeenteraadscommissie dit pastoraal behoefteplan en eerste

aanzet voor een parochiekerkenplan toegelicht door Jan Lenaers namens het bisdom Hasselt. Hierna

werd de gemelde gemengde werkgroep opgericht (zie hoofdstuk 3). De eerste werkgroepvergadering

vond plaats op 21 mei 2015 waarbij afspraken gemaakt werden omtrent methodiek, proces en

timing.

ln tussentijd werden door de stad Tongeren infofiches opgesteld per kerkgebouw waarvan de

verkregen informatie ook werd afgetoetst met de lokale kerkbesturen en vera ntwoordeli.lk pastoor.

Hierna volgden telkens een voorbereidende werkgroepvergadering, gevolgd door een toelichting per

federatie:

28 oktober 2015 :vergadering werkgroep betreffende federatie Tongeren-Noord

28 november 2015 :toelichting federatie Tongeren-Noord (buurthuis Henis)

26 december 2015 : vergadering werkgroep betreffende federatie Tongeren-West

17 februari 2016 : toellchting federatie Tongeren-West (kerk Piringen)

16 maart 2016 : vergadering werkgroep betreffende federatie Jekervallei

20 april 2016 :toelichting federatie Jekervallei (parochiezaal Vreren)

19 mei 2016 : vergadering werkgroep betreffende federatie Tongeren-Centrum

16 juni 2016 : toelichting federatie Tongeren-centrum (parochiezaal Sint-Jan)

Aanmerkingen werden op basis van deze bijeenkomsten verwerkt in deze versie van het plan of in de

respectieve lijke fiches van de kerken.

Begin juli 2016 werd een afgewerkte versie van het parochiekerkenplan (versie 201.6) doorgestuurd

aan de leden van de stuurgroep.

De werkgroep kwam een (voorlopig) laatste keer bijeen op woensdag 28 september om bemerkingen

over dit plan te formuleren. Deze werden ook verwerkt.

Na goedkeuring door het bisdom wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad van Tongeren.
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Doelstelling is om in het voorjaar van 2017 te starten met een vervolgtraject voor een zestal kerken

waar de lokale context een nevenbestemming op middellange termijn mogelijk maakt'

Als methodiek werd ervoor gekozen om van start te gaan met een "smallere" aanpak, rekening

houdend met het grote aantal kerkgebouwen en stakeholders in Tongeren, waarbij op een kleinere

groep van rechtstreeks betrokkenen wordt Sefocust. Dit zou ons garanderen om binnen een redelijke

termijn een parochiekerkenplan af te leveren. Binnen dit traject werd eerst aan een consensus

gewerkt met de directe betrokkenen (bisdom, pastoors, kerkbesturen) om vervolgens die consensus

toe te Iichten aan een bredere groep van organisaties in de parochies (kerkelijke betrokkenen en

afgevaardigden socio-culturele verenigingen, scholen, sport- en jeugdverenigingen en

seniorenvereniBingen). ln totaal werden er in het kader van het opstellen van dit plan meer dan 200

vertegenwoordigers van genoemde instellingen en verenigingen uitgenodigd'

Tege|ijkertijdWerdensuggestiesenideeënwe|meeopgenomenzodatdiemeteenoflaterkunnen
afgetoetst worden op haalbaarheid. De suggestie gedaan door de pastoor en het kerkbestuur van

pirin8en om een gedeelte van de kerk als buurthuis te gebruiken, wordt bi.ivoorbeeld momenteel

uítgewerkt.

ln een vervolgtraject willen we met specifiek gekozen kerken (owv lokale context, een vraag of

situatie die zich aandient, ...) aan de slag gaan. ln deze Íase zal een breed overleg nodig zijn.
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6. Parochiekerkenplan versie 2016 - overzicht per federatie

TonReren-Centrum

Olv-Basiliek federatiekerk

Sint-J a n- Ba ptist p rio rite itskerk

Sint-Jozef Nieuw Tongeren nevenbestemming

Sint-Lutgardis Achter de Statie nevenbestemming plan uitwerken

Sint-Maternus Paspoel nevenbestemming plan uitwerken

Sint-Gillis Broek/Mulken neven/herbestem ming plan uitwerken

Gezien de ligging, het (historisch) belang, de context en de materiële toestand wordt de olV-basiliek

Íederatiekerk, De sintJanskerk wordt prioriteitskerk. ln de andere kerken kunnen

nevenbestemmingen ontwikkeld worden. Voor wat betreft Sint-Gillis wordt gestreefd naar een

neven- of herbestemming en het verplaatsen van de eredienst naar de kapel van Mulken.

Voor wat betreft de kerken van Sint-Lutgardis en Sint-Maternus wordt een vervolStraject Sestart,

rekening houdend met de lokale vraag naar medegebruik en de geplande ruimtelijke ontwikkelingen

in de wijken Achter de Statie en Paspoel.

ln de kerk van SintJozef moet bij een eventuele nevenbestemming rekening gehouden worden met

het bedevaartsoord van de H. Rita.

Tongeren-Noord

Sint-Gertrudis Riksingen

Sint-Hubertus Henis

Sint-Martinus Berg

federatiekerk

prioriteitskerk

nevenbestemming

Sint-stefanus's-Herenelderen nevenbestemming

Sint-Stefanus Ketsingen herbestemming plan uitwerken

Sint-Ludgerus Neerrepen nevenbestemming plan uitwerken

Sint-Laurentius Overrepen nevenbestemming

Gezien de centrale ligging van de kerk in de federatie en het gebruik voor de catechese wordt

Riksingen federatiekerk. Henis wordt gezien de grootte, de centrale ligging en de materiële toestand

prioriteitskerk. ln de andere kerken kunnen nevenbestemmingen ontwikkeld worden'
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Voor wat betreft Neerrepen wordt een vervolgtraject gestart,

lokale buurthuis.

De hulpkerk van Ketsingen wordt op termijn afgestoten.

in relatie tot de slechte staat van het

in uitwerking

plan uitwerken

materiële toestand wordt Lauw

Tonqeren-West

Sint-Petrus Lauw

Sint-Servatius Koninksem

Sint-Gertrudis Piringen

Sint-Pancratius Widooie

Gezien de centrale ligging in de federatie,

federatiekerk en Koninksem p rio riteits ke rk.

ln Piringen wordt momenteel een voorstel

buurthuis) uitgewerkt.

Voor de kerk van Widooie wordt na aÍloop van

tot nevenbestemming (integratie parochiezaal tot

de restauratie een vervolgtraject gestart.

federatiekerk

prioriteitskerk

neven bestemming

nevenbestemming

de grootte en de

Jekervallei

Sint-Medardus Vreren

Sint-Servatius Nerem

Sint-Cunibertus Diets-Heur

Sint-Martinus Rutten

Heilig Kruisvinding Mal

Sint-Servatius Sluizen

Gezien de centrale ligging in de federatie,

federatiekerk en Nerem prioriteitskerk. ln de

worden.

federatiekerk

prio riteitskerk

neven bestemm ing

nevenbestem ming

neve nbestemming

nevenbestemming

plan uitwerken

de grootte en de materiële toestand wordt Vreren

andere kerken kunnen nevenbestemmingen ontwikkeld

Voor wat betreft de kerk van Rutten wordt een vervolgtraject gestart in het kader van valorisatie van

het bedeva a rtsgegeve n rond Evermarus en Compostela.

ln het parochiekerkenplan worden de kapellen van Sint-Evermarus Rutten, OLV der Zeven Weeën

Vreren en Offelken omwille van hun aard buiten beschouwing gelaten.
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7. Krachtlijnen

1. Loka le context

Aandacht hebben voor de lokale context is een belangrijke krachtlijn in de uitwerking van het

pa rochiekerkenpla n.

Om deze reden werd dan ook per kerk een uitgebreide fiche opgesteld waarin niet enkel

rekening werd gehouden met de beschrijving en staat van het kerkgebouw, maar ook de

ligging in het dorp of wijk, de nabijheid van horeca of scholen, de vraag naar bijkomende

gebruiksruimte, de aanwezigheid van een actieve begraafplaats, parking, toegankelijkheid,

etc.

2. Participatief en geÏntegreerd en integraal

Het parochiekerkenpla n zoals nu uitgewerkt is opgesteld per Tongerse federatie. Om te

komen tot een inteBraal plan zal onderlinge afstemming nodig zijn. Voor wat betreft de

kerken waar een nevenbestemming kan ontwikkeld worden, zal een participatief proces de

basis moeten vormen.

Overleg tussen verschillende beleidsdomeinen, met vertegenwoordigers van lokale besturen

en geëngageerden uit het socio-culturele weefsel is heel belangrijk.

3. Neven- en herbestemming

Het is de mening dat in de huidige context acht kerken volstaan om te voldoen aan de

pastorale noden in Tongeren. Dit betekent dat de overige zestien kerkgebouwen in

aanmerking komen voor een nevenbestemming en/of op termijn een herbestemming. ln

deze versie van het parochiekerkenplan wordt enkel afgebakend welke kerken uitsluitend

voor de eredienst in aanmerking komen en in welke kerken andere activiteiten kunnen

ontwikkeld worden. Behalve voor de Sint-Ge rtrud iske rk van Piringen is er nog geen sprake

van concrete plannen of projecten.

4. Tijdloos

Er is geen datum geplakt op dit parochiekerkenplan, omdat het een dynamisch document is

dat geënt is op een dynamische toestand, m.n. een voortdurend wijzigende pastorale

situatie, en dat Ílexibel zal inspelen op een specifieke lokale vraag of behoefte. Dit kan

betekenen dat het plan in de toekomst moet bijgewerkt worden. Vermits er vervolgtrajecten

voor nevenbestemmingen zullen opgestart worden voor een aantal kerken zal een

aanpassing van dit plan noodzakelijk zljn

Een jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep kan ervoor zorgen dat steeds een geupdate

versie van het plan zalvoorliggen.

5. Valorisatie

Kerkgebouwen en het kerkelijk patrimonium zijn aleeuwenlang intens verbonden met onze

samenleving. Een extra Íocus op valorisatie van dit patrimonium is belangrijk. Voor een

maximaal nuttig gebruik van de gebouwen van de eredienst zou het ideaal zijn, mochten

zoveel mogelijk kerken overdag (aldan niet gedeeltelijk) toegankelijk zijn voor het publiek.

Dit biedt eveneens een toeristische meerwaarde, maar versterkt ook de relevantie van het

gebouw voor de lokale gemeenschap.

10
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8. Uitdagingen

Na goedkeuring van dit parochiekerkenplan zijn er verschillende uitdagingen die moeten aangegaan

worden:

- Ontwikkelen van een inte8raal beleid op de Tongerse kerken, rekening houdend met de

lokale context, vragen en noden

- Uitwerken projecten nevenbestemmingskerken, rekening houdend met de financiële en

praktische mogelijkheden en moeilijkheden

- Vertaling naar een financieel meerjarenplan met zicht op nieuwe investeringen over een

periode van 20-30 jaar.

- Communicatie van het parochiekerkenplan en regelmatige updates
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RICHTLIJNEN VAN DE VLAAMSE BISSCHOPPEN
VOORHET GEBRUIK VAN DE PAROCHIEKERKEN

In aansluiting bij de vraag van de Vlaamse regering zullen zowel kerkbesturen als parochies

in gesprek gaan met de gemeentelijke overheid over het gebruik van de parochiekerken. Om

dit gesprek langs gelijke wegen te laten verlopen, vaardigen de Vlaamse bisschoppen, op

basis van enkele definities, volgende richtlijnen uit.

I. ENKELE DEFINITIES

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

katholieke kerk. De parochiekerk staat ter beschikking van deze plaatselijke
geloofsgemeenschap, op de eerste plaats voor gebed, bezinning, liturgie en sacramentele

vieringen. De plaatselijke geloofsgemeenschap kan de parochiekerk ook gebruiken voor

andere pastorale activiteiten, bijvoorbeeld op het terrein van de catechese ofde diaconie.

2. Valorisatie
Onder valorisatie veÍstaan we initiatieven die, met respect voor het normale gebruik van de

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

bevorderen (religieus en cultureel, historisch en kunsthistorisch, architecturaal en

landschappelijk). We denken bijvoorbeeld aan een occasioneel en passend gebruik van het

kerkgebouw voor kunsthistorische rondleidingen, concerten, voordrachten, conferenties of
tijdelijke tentoonstellingen.

3. Medegebruik
Hiermee bedoelen we de terbeschikkingstelling van het kerkgebouw voor religieuze
activiteiten van andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen.

4. Nevenbestemming
Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot

is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen. Men

maakt een onderscheid tussen een multifunctioneel gebruik en een gedeeld gebruik.

4.A Multifunctioneel gebruik; is een nevenbestemming in de tijd. Hiermee bedoelen

wij dat het kerkgebouw occasi.oneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor
andere doeleinden of door andere instanties gebruikt wordt.

1.8 Gedeeld gebruik: is eert nevenbestemming in de ruimte. Hiermee bedoelen we dat

het kerkgebouw architecturaal zodanig wordt heringericht dat er een nieuwe en

kleinere liturgische ruimte ontstaat, met daamaast ruimte voor één of meerdere lokalen
die, op een permanente basis, een andere bestemming kunnen krijgen. Een gedeeld

gebruik veronderstelt dus dat de liturgische ruimte en de andere ruimten bouwkundig
volledig van elkaar gescheiden zljn, zodat een gedeeld gebruik mogelijk wordt, zonder

dat de afzonderlijke activiteiten elkaar hinderen of doorkruisen.

5. Herbestemming
Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij
definitief aan de eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie kijgen. Daarvoor moet

de voorgeschreven kerkrechtelijke procedure gevolgd worden. Alleen de bisschop kan

beslissen om een parochiekerk definitief aan de eredienst te onttrekken.
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II. RiCHTLIJNEN

I . Omdat gebed' bczinning' liturgie cn sacramentcle vieringen tot de kernactiviteiten van een

' 
;;;i;;fi-k; ótoorssu;'eer;fi;p È!**' hTL 

-'.u 
nood aan en recht op een passend

daartoe ingerichle ruim..-a;fr: CIC' cT' l2lai oe eerste plaats die daarvoor in

aanmerking komt. is de plaatsclijke parochiekerk'

2.ParochiesuiteenzelfdeÍèderatieofpastoraleeenheidkunrrenonderlingafsprekenwelke
liturgische diensten fr"t U"tt i" *"fte parochiekerk doorgaan' rekening. houdend met de

aard van zowel het g"uoo*, de vieringïls de aanwezige gemeenschap (bijvoorbeeld voor

doopsel, huwelijk, uitvaart, weekdagdienst)'

3. In bepaalde gevallen kan een parochiekerk voor medegebruik in aanmerking komen'

Andere katholi"t" or .rrriri.ii:te geloofsgemeenschappen kunnen een kerkgebouw

gebruiken voor hun liturgische of pastorale activiteiten'

4. Katholieke gemeenschappen van een oosterse. kerk 'szl iuris' of katholieke

;;;;;;;h"pp", u* u'iàniundse oorsprong die niet over een eigen liturgische ruimte

beschikken, komen als ee"t"n vooi een medegebruik van de parochiekerk in

aanmerking. Zij behoren volledig tot de katholieke geloofsgemeenschap'

5. Andere christetijke kerken of kerkelijke gemeenschappen komen voor een medegehruik
- 

;;;ilp*";Èe[erk in r*.*tlrg. órra"i a" voorwaarden vastgelegd in §§ 1.37-142 van

het oecumeniscn a*ctoïu^ .rË a" rurrelijke Raad voor dc Bevordering van de

Eenheid"una"Cf,ti,t"n"''fnatpraktijkgealhetoverkerkenofkerkeliike
gemeenschappen "*g*f"1"íïi.i 

a" Wuàao"a vÀ Kerken. lliervoor is de voorafgaande

íchriftelijke iàelating van de bisschop vereist'

6. parochiekerken worden niet ter beschikking gesteld voor niet-christelijke rituelen of
" iln*"; i;;ui, U*g.rrijf. uiw"arr" U*guAiji Íuwelijk of riten van-een.niet'christelijke

godsdiensr). omwille uii-tri,.ng.""*" o,1$snaigheden kan in afzonderlijke gevaller

een uitzondering *.rd;;;;;;-;; ii"*.*r is dË voorafgaande schrifteldke toelating

van de bisschoP vereist.

7. Een multifunctioneel gebruik kan overwogm worden' Deze activiteiten moeten

verzoenbaar zijn mer U. &e;h"ia r* eer chrÈrelijke gebedsruimte. Dat betekent dat zt

niet op privéber*g.n. *iï.icicle activiteiten oi partijpolitieku T1n1lt:1::'sttith'
zijn. maar op r*rr"tup-[ffi..'ào"É,.ffirg*.aie niei ingaan tegen hel christelijk.geloof

nf reoen de kerk rbiiöiËeeld: tentoonitelling, sociaal dienstbetoon' leslokaal)' Het

_rr,lf,-"ií."i'euL-ríix .orr beperkt blijven in de tijd. wanneer het een permanent

karakter krijgt, is.* gtà"Aa gebruit aangcwezén' met herinrichting van de

parochiekerk.

8. Een gedeeld gebruik veronderstelt een herinrichting van de parochiekerk in diverse

ruimten en du*o. ""n bouwkundige ingreep' De realisatie hiervan vereist

voorafgaandelijk ou"rteg met vele instaniies. Voor zulk een ingreep in de parochiekerk

heeft het kerkbestuur de-"ootufgu*at schriftelijke goedkeuring van de bisschop nodig'

9. In gevai van medegebruik, multifunctioneel gebruik of gedeeld gebruik van de- 
pi"ï,r"t*t moet het-kerkbestuur met de gebruikers een gebruiksovereenkomst voor een

bepaalde duur sluiten, waarin onder meei dient vastgelegd: (1) omschrijving van de
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ruimte die voor medegebmik of een nevenbestemming ter beschikking wordt gesteld; (2)

afspraken in verband met gebruik van de ruimte, meubilair, schoonmaak, veiligheid, uren

,uï Àeu-it; (3) afsprakà om de mst en de stilte tijdens de liturgische diensten te

,r"rr"i"."n; (a) iegeli"g voor deelname in de kosten van het kerkgebouw; (5) regeling

,- ual]rpiut "tilti"ia 
i" geval van schade en de verzekering; (6) aanduiding van de

instantie àie bemiddelt ofÈeslist in geval van betwisting. Om geldig te zijn, behoeft deze

overeenkomst bovendien de handtekening van de pastoor en van de bisschop (cfr. clc,
can. 1257).

10. In principe wordt er niets gewijzigd aan de inrichting. van de centrale liturgische ruimte

lorrà". -"". plaats van altaar, doopvont ,lezenaar, zetel varl de voorganger)' Een vraag tot

uitzonderlijkà wijziging wordt rnet de pastoor en het kerkbestuur besproken en in de

gebruiksovereenkomst opgenomen. Bij initiatieven- die het moeilijk maken om het H'

su.ru*..rt op een gepaste wijze te begroeten, wordt het H. Sacrament tijdelijk naar een

kapel of naar de sacristie overgebracht.

ll.Ingevalvanmedegebruik.multifunctioneelgebruikofgedeeldgebruikblijvende
kerÈrechtelijke en burgenechtelijke bevoegdheden van de pastoor over de parochiekerk

gelden, metinachtneming ,ran wàt in de gebruiksovereenkomst hierover is bepaald.

12. Voor de herbestemming van een parochiekerk is de ontheffrng aan de eredienst nodig'

Daarvoor dienen de burgerrechtelijke noÍmen en de kerkrechtelijke procedure gevolgd te

worden (cf. cIC, canon 1222 §l en §2). Van kerkelijke zijde is de schriftelijke

goedkeuring van de bisschop vereist De b1s-sghon kan zijn goedkeuring tot

f,e.best"*Àir.rg maar verlenen warreeÍ er een duidelijk en aanvaardbaar plan voor de

herbestemmin! van de kerk voorhanden is. De herbestemming van het kerkgebouw moet

op voldoende j-uridische garanties voor een consequente toepassing in de toekomst kunnen

steunen.

l3.onskerkelijkeerfgoedheefteenbijzonderewaarde.Daarommoedigenwijeen
veelzijdigevalorisatieaanvanhetkerkgebouwinalzijnfacetten.Wezijn-allen
erkenielij-k die de historische, artistieke en culturele waarde onze parochiekerken helpen

ontsluiten.

Deze richtlijnen gelden voor alle parochiekerken, kapelanijen en erkende armexe kerken- Ze

gaan in op 8 november 2012.

De Vlaamse BisschoPPen
Mechelen. 8 november 2012
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Plan van aanpak 

 

Werkgroep 

Het opstellen van het parochiekerkenplan van Tongeren werd begeleid door een werkgroep. Deze 

werkgroep zal als stuurgroep fungeren in de verdere trajecten tot het ontwikkelen van her- en 

nevenbestemmingen. 

De werk/stuurgroep wordt gecoördineerd door de stad Tongeren en bestaat uit de volgende leden : 

- Vertegenwoordiging bisdom Hasselt 

- Ambtenaren bisdom 

- Vertegenwoordiging gemeenteraad (meerderheid en oppositie) 

- Ambtenaren stad (sector beleid, cultuur, financiën en gebouwen/technisch) 

- Voorzitter Centraal Kerkbestuur 

- Deken/pastoors van de vier federaties in Tongeren 

- Afvaardiging federatieteams 

- Directeur CRKC (Centrum Religieuze Kunst en Cultuur) 

In het vervolgtraject zal de werkgroep als stuurgroep fungeren. Voor het vervolgtraject van enkele 

kerken is prof. Dr. Roel De Ridder van de UHasselt aangesteld om als moderator te fungeren. 

Traject  neven/herbestemming 

Voor de volgende kerken wordt een eerste traject van nevenbestemming gestart : Sint-Ludgerus 

Neerrepen, Sint-Gillis Mulken/Broek, Sint-Martinus Rutten, Sint-Maternus Paspoel en Sint-Lutgardis 

Achter de Statie. 

De stuurgroep begeleidt dit traject. Prof. Dr Roel De Ridder treedt op als moderator en de stad 

Tongeren faciliteert. Faciliteren houdt in : contacten met lokale kerkbesturen / uitnodigen 

verenigingen, scholen, inwoners, … / organisatie overlegavonden / communicatie traject en 

resultaten. 

Door de werkgroep zijn voor de zes genoemde kerken voorstellen gedaan voor nevenbestemmingen. 

Bedoeling is echter in dit traject om twee avonden en een terugkoppeling te houden, rekening 

houdend met de bevindingen en contextschets in het parochiekerkenplan, waarin vanuit de 

aanwezigen tot een voorstel(len) gekomen wordt. 

Het uiteindelijk voorstel dient echter wel aan volgende eisen te voldoen : wettelijk mogelijk, 

praktisch en technisch haalbaar, financieel haalbaar (financieel plan), lokaal gedragen en met 

instemming van het kerkbestuur en stadsbestuur. 

Momenteel wordt uitgegaan van het zoeken naar nevenbestemmingen. Er is echter 

overeengekomen wanneer er zich een opportuniteit aandient of een voorstel wordt gedaan binnen 

genoemde eisen, er ook herbestemmingen kunnen gebeuren. 

Op basis van het voorstel kan een opdracht uitgeschreven worden. 



Doelstelling is om in 2017 met minimum vier van deze kerken aan de slag te gaan (zie ook bij de 

timing). 

In september van 2017 willen we de eerste stappen in dit traject evalueren om te kijken of we op 

dezelfde manier (of een andere) met een volgende groep van kerken (aangeduid in het 

parochiekerkenplan voor neven/herbestemming) aan de slag kunnen gaan. 

Lopende projecten 

Er wordt samengewerkt met het kerkbestuur van Sint-Gertrudis Piringen betreffende het voorstel 

om de kerk om te bouwen tot gemeenschapszaal. Met het kerkbestuur van Sint-Martinus Berg is een 

overleg om de kerk open te stellen voor niet-religieuze activiteiten. 

De werken (onderhoud/restauratie) die niet in het kader staan van een neven- of herbestemming 

worden nog steeds (sinds 2014) gesuperviseerd door het stadsbestuur, CKB, bisdom en het lokale 

kerkbestuur. Zo kan er ook rekening gehouden worden met de premisses die gesteld zijn in het 

parochiekerkenplan. 

Tenslotte wil het stadsbestuur voor de Tongerse kerken een contract afsluiten met 

Monumentenwacht om op regelmatige basis een stand van zaken te krijgen van de materiële staat 

van de kerkgebouwen. 

Middelen en communicatie 

- Coördinerende stuurgroep 

- Moderator 

- Website (via stad of cultuurwebsite) 

- Nieuwsbrief stad 

- Kerk en Leven 

- Flyers (oproep lokale overlegmomenten) 

- Stedelijke adviesraden 

Timing 

Maart/april 2017 : afspraken stuurgroep met Roel De Ridder 

Juni 2017 : start overleg eerste kerk (waarschijnlijk Rutten) 

Juli 2017 : aansluiting Monumentenwacht voor de Tongerse kerken 

September 2017 : evaluatie eerste project 

September-december 2017 : overleg andere kerken 

December 2017 : uitgewerkt voorstel minimaal vier kerken, maximaal zes 

Mei 2017 : start traject overblijvende kerken uit vorig traject of start van een nieuwe ronde van 4-6 

kerken. 

December 2020 : uitgewerkt voorstel voor de kerken die in aanmerking komen voor neven- of 

herbestemming. 
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1. GEBOUW 

1.1. JURIDISCHE CONTEXT 

Naam kerk Sint-Martinuskerk 

Parochie Sint-Martinusparochie 

Adres Godensteenstraat 1 

Provincie, gemeente, deelgemeente Limburg, Tongeren, Berg 

Eigenaar Kerkbestuur 

Bestemming gewestplan Woongebied met landelijk karakter 

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan / 

Vergunningen / 

Typologie Pseudobasiliek met transept 

Beschermingen Kerk beschermd 19.01.1935 

 

 

 

Gewestplan 
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1.2. BOUWGESCHIEDENIS EN BESCHRIJVING GEBOUW 

Berg is gelegen op een strategische heuvelrug met uitzicht over de Jekervallei. Omwille van deze 

gunstige ligging met de aanwezigheid van bronnen, bossen en vooral vruchtbare landbouwgronden 

vinden we een zeer oude bewoning terug te Berg die zelfs teruggaat tot de prehistorie. Een 

vermoeden bestaat dat er zich op de kerkheuvel een oude Keltische of Oud-Germaanse offerplaats 

bevond die later door de Romeinen in gebruik werd genomen (vandaar ook de vondst van de 

Viergodensteen) en na de kerstening werd omgevormd tot een Christelijke geloofsplaats. Uit deze 

periode dateert trouwens ook de legende van de ‘Sint-Mattekesbron’ die verwijst naar Sint-Martinus 

die als Romeins officier te Berg zou hebben gekampeerd… 

 

Vanaf de middeleeuwen, de oudste schriftelijke vermelding is 1079, behoorde Berg tot de 

stadsvrijheid Tongeren en was bijgevolg onderworpen aan het Luikse recht en de Tongerse 

schepenbank. Op het grondgebied waren niettemin verschillende Loonse cijnshoven gevestigd.  
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Omwille van de strategische ligging had Berg vaak te lijden van militaire kampementen. Zo waren er 

in 1672 en 1746-1747 Franse troepen gelegerd en werd er in 1674 en 1694 aanzienlijke schade aan 

de kerk berokkend. Vanop de Galgenberg werd bovendien Tongeren meermaals onder vuur 

genomen zoals ook gebeurde tijdens de Grote Brand van Tongeren in 1677. 

Op een gegeven moment liet Lodewijk XIV de kerk zelfs sluiten en werd de toren bemand door een 

uitkijkpost. Begin achttiende eeuw moest bijgevolg niet enkel de kerk maar ook een aantal van de 

hoeves hersteld worden. 

In 1746 werd door het Franse leger, onder leiding van Maurits van Saksen, een batterij kanonnen op 

het kerkhof geplaatst en vanaf 1747 werd er zelfs een grote schans gebouwd op de Galgenberg met 

artilleriegeschut (waarvoor nagenoeg alle bomen moesten gekapt worden) die via een 

verdedigingsgordel verbonden was met de Moerenpoort en de Hasseltsepoort. 

Na de slag bij Neerwinden in 1794 kreeg Berg een ‘echt’ gemeentebestuur. In diezelfde periode 

werden de goederen van de kerk ook verbeurd verklaard en verdween een groot deel van de 

kerkschatten. In 1831 gebruikten ook de Nederlanders de strategische ligging van het dorp om een 

batterij te plaatsen die meermaals Tongeren beschoot… 

 

Tot ver in de twintigste eeuw bleef Berg een typisch landbouwersdorp dat pas sinds enkele decennia 

vooral langs de steenweg een uitbreiding kende met forenzen.  

 

Kerkgeschiedenis 

De kerk van Berg, nabij Tongeren, staat op een strategische heuvelrug, die een gedeelte van de 

Jekervallei beheerst.  

Tijdens de Romeinse periode moet er in Berg en omgeving al een vrij intense bewoning geweest zijn 

zoals blijkt uit de talrijke archeologische bodemvondsten. Bovendien ligt Berg in de onmiddellijke 

nabijheid van de Romeinse heirbaan Tongeren-Nijmegen en Keulen-Maastricht-Tongeren-Bavay. In 

1869 werd er een Romeinse viergodensteen gevonden die ingemetst was in de altaarsokkel van de 

Romaanse kerk. Deze gebeeldhouwde steen vertoont afbeeldingen aan de vier zijden van Juno, 

Fortuna, Mercurius en Hercules. Er wordt verondersteld dat deze steen tot basis voor een 

zogenaamde Jupiterzuil gediend heeft en dat hij uit de 2
de 

eeuw zou dateren. In het parament van de 

kerktoren zijn bovendien verschillende Romeinse dakpanfragmenten en zelfs een steenbrok met de 

Romeinse inscriptie “L” ingemetseld.  
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De eerste kerk van Berg zou gebouwd zijn op de grondvesten van een heidense tempel en was 

toegewijd aan Sint-Martinus. De huidige kerk dateert grotendeels uit de 11
de

-12
de 

eeuw.  

Berg maakte oorspronkelijk deel uit van de zeer uitgestrekte parochie Tongeren, die in de 13
de 

eeuw, 

buiten de moederparochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, twee parochiekerken intra muros en zeven 

quartae capellae telde. De parochie van Tongeren werd geleid door een proost die onder meer de 

pastores van de filiaalkerken en de rectores van de capellae benoemde. Berg vormde hierop een 

uitzondering, gezien de proost van Tongeren het patronaatsrecht van Berg in 1197 geschonken had 

aan het kapittel van Tongeren. Dit patronaatsrecht werd in 1204 bevestigd door bisschop Hugo van 

Pierrepont en op 9 juni 1232 door paus Gregorius IX. Berg was dus ook niet afhankelijk van het 

landdekenaat Tongeren, maar wel van de aartsdiaken van Haspengouw (het aartsdiakonaat van 

Haspengouw omvatte de landdekenaten van Maastricht, Sint-Truiden en Tongeren). Op 24 januari 

1244 werd de kerk van Berg niet meer toegewezen aan een kanunnik van het kapittel van Tongeren, 

maar aan een priester die in Berg resideerde. Berg werd in 1261 zelf moederkerk door de oprichting 

van de filiale parochiekerk van Elderen.  

De kerk van Berg heeft ook zijn tol betaald aan verschillende doortrekkende vreemde legers, vooral 

aan de Fransen. Zo werd de kerk onder Lodewijk XIV gesloten en deed de kerktoren dienst als 

wachttoren. In 1694 werd de kerk geplunderd, stalen ze de kerkgewaden, vernielden de ruiten en 

deuren van het gebouw, staken banken en biechtstoelen in brand,... In 1746 trok het Franse leger 

opnieuw het Luikerland binnen. Om Tongeren beter te kunnen beschermen werd Berg versterkt en 

midden op het kerkhof werd een batterij kanonnen geplaatst. Berg werd bovendien met een 

verdedigingsgordel verbonden met Tongeren.  

De huidige kerk van Berg telt drie beuken van vier traveeën met een niet-uitspringend transept en 

een vijfzijdig koor. Ter hoogte van de aanzet van de vensters is er een waterlijst met bloemmotieven, 

over de hele breedte van het koor. De steunberen van het koor verjongen naar boven toe drie maal. 

Het schip wordt aan weerszijden verlicht door telkens vier kleine, rondboogvormige bovenlichten.  

Beide transeptarmen hebben een puntgevel opgetrokken in mergelsteen afgewisseld met speklagen 

in baksteen. Onder de kroonlijst van de oost- en westgevel van beide transeptarmen loopt een 

boogfries, rustend op consooltjes waarvan sommige de vorm hebben van bloemornamenten. De 

verlichting van elke transeptarm gebeurt door een spitsboogvenster met drielicht. In de zuidgevel 

bevindt zich boven dit gotisch venster nog een vierkante vensteropening met accoladevormige 

bovenlatei en vier ronde luchtgaten.  

De westertoren onder tentdak is opgetrokken in afwisselend verband van silex, tufsteen en 

mergelblokken. In drie van de vier zijden van de toren komen galmgaten voor. Voor de 

hoekkettingen werd eveneens mergel gebruikt.  
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Bouwgeschiedenis 

Romaanse kerk  

De Romaanse kerk te Berg werd gebouwd op het einde van de 11
de 

en in het begin van de 12
de 

eeuw. 

De kerk was opgebouwd uit regelmatig gekapte silexblokken en tufsteen. Mogelijk eindigde het 

Romaanse schip oorspronkelijk op een halfronde apsis.  

In de middenbeuk, het benedengedeelte van het transept (de oostzijde van de noordelijke en 

zuidelijke transeptarm- enkele rondboogarcades en dichtgemetselde oculi) en het silexbasement van 

de toren zijn nog sporen van deze Romaanse kerk bewaard. Bovendien is er nog een Romaans 

poortje in de noordelijke zijbeuk aanwezig.  

 

Gotische kerk  

Wellicht in de 13
de 

eeuw werd de zware vierkante westertoren opgetrokken in een afwisselend 

verband van silex, tufsteen en mergelblokken.  

Tussen 1561 en 1569 werd, op de silexmuren van de Romaanse zijbeuken, het transept verhoogd tot 

puntgevels onder een zadeldak. Beide puntgevels werden opgetrokken in mergel afgewisseld met 

speklagen in baksteen.  

In de loop van de 15
de 

eeuw werd de Romaanse (halfronde?) apsis vervangen door een vijfzijdig koor, 

gestut door vier steunberen.  

 

18
de

-20
ste 

eeuw  

De toren werd in 1792 met baksteen verhoogd en afgedekt met een leien tentdak. De drie galmgaten 

van de toren werden eveneens in deze periode aangepast.  

De zijbeuken werden in 1792 verhoogd, zodat het lessenaarsdak de bovenlichten van de middenbeuk 

half verbergt.  

In 1870 werden bij herstellingswerken door architect Léon Jaminé twee rechthoekige ramen met 

bakstenen omlijsting in de beide zijbeuken geplaatst.  

Het kerkinterieur werd vanaf de jaren 1870 heringericht in Neogotische stijl. Het vlakke, bepleisterde 

plafond werd geschilderd in imitatie-houtpanelen en de bepleistering van de muren kreeg een 

beschildering in imitatie-zandsteenblokken.  

Het koor werd nu ook grondig aangepakt. De oude glasramen uit de 16
de

-17
de 

eeuw werden 

vervangen door neogotische figuren van Ambrosius, Thomas van Aquino, Hiëronymus en Augustinus. 

Beeldhouwer Alphonse Dumont uit Sint-Truiden leverde in 1881 het ontwerp voor twee zijaltaren, 

nadat enkele jaren tevoren al een nieuw hoofdaltaar was geplaatst. De zes halfzuiltjes tegen de 
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apsismuur droegen elk een baldakijn met een beeld. Deze beeldjes werden vervangen door 

kalkstenen figuren van de vier Evangelisten en Petrus en Paulus. In 1872 werd de apostelbalk 

verplaatst onder de balustrade van het doksaal.  

Mathieu Christiaens, werd gewerkt aan de decoratieve beschildering van het interieur in de 

zijbeuken en het schip. De versiering was tot dan toe vrij sober. Rondom de zoldering en de bogen 

van het schip waren er smalle blok- en zigzagmotieven boven bloemen. Rankwerk slingerde langs de 

basis van de halfzuilen, de gewelfribben en rondom de vensters. In 1904 werd begonnen met de 

beschildering van het koor naar een ontwerp van de Tongerse schilder Grootaers. De decoratie van 

het koor was rijkelijker met wijnranken met druiventrossen en in de nissen het Lam Gods en de 

pelikaan die zijn jongen voedt in een medaillon. De kapitelen van de halfzuilen en de ribben waren 

gepolychromeerd en verguld. Naast een nieuwe kruisweg werd de kerk aangekleed met nieuw 

Neogotisch meubilair.  

Van de kleurrijke beschildering van de kerk is er, behalve ter hoogte van de aanzet van de ribben, 

zeer weinig overgebleven. In de jaren 50 werden de wanden ontpleisterd en gewit. Bij de 

ontpleistering verdwenen wellicht ook de laatste resten van de Gotische muurschilderingen.  

Van 1984 tot 1989 vonden er restauratiewerkzaamheden plaats in de kerk van Berg onder leiding van 

architect E. Martens. Naast enkele bouwfysische ingrepen (herstel van daken, isolatie, bestrijding 

opstijgend vocht,...) werd het parament van het kerkgebouw en de toren gereinigd en het 

metselwerk waar nodig vervangen en hervoegd met een kalkmortel. Het architectonisch Romaanse 

karakter van het gebouw werd hersteld.  

Eén van de belangrijkste opties was het wegwerken van de storende verbouwingen en aanpassingen 

van de ramen in de zijbeuken. Om het Romaanse aspect opnieuw te suggereren (van de oude 

Romaanse vensteropeningen was enkel de locatie geweten) werden er opnieuw rondboogvensters 

met een duidelijk eigentijds karakter geplaatst. Het dak van de zijbeuken werd echter niet verlaagd, 

maar ter hoogte van de vensteropeningen waren er kleine verlagingen in het dak gemaakt.  

Vóór het Romaans inkompoortje in de noordelijke zijbeuk bevond zich een voorportaal in 

mergelsteen onder een zadeldak. Deze constructie werd verwijderd.  

Wat het interieur betreft werd het vlak bepleisterde plafond met beschildering in imitatie-

houtpanelen en centraal de 19
de 

eeuwse schildering van de H. Martinus vervangen door een 

zoldering in gipsplaten met een pleisterlaag en witte beschildering. Het horizontale cassetteplafond 

in de zijbeuken werden vervangen door schuine plafonds, waardoor het ruimtelijk aspect in de 

zijbeuken hersteld werd. De twee bouwfasen in de kerk (een Romaanse en een Gotische fase) werd 

inwendig ook behouden. De 19
de 

eeuwse bepleistering van het Romaanse gedeelte werd afgekapt en 

het oude metselwerk in silex werd opnieuw gekaleid. In het Gotische gedeelte van de dwarsbeuk en 
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het koor bleven de mergelstenen muurvlakken, gewelven en ribben behouden. De kleurige 

decoratieve beschildering van de gewelfribben, de kapitelen en de nissen in koor en transept werd 

gereinigd en plaatselijk hersteld. De apostelbalk werd terug op zijn oorspronkelijke plaats tussen 

schip en transept geplaatst.  

Voor het overige werden in het koor het houten verhoog en in het schip de houten planken onder de 

stoelen verwijderd, zodat de kalkstenen vloer vrijkwam. Een grafsteen werd verplaatst naar het koor 

om verdere slijtage te voorkomen.  

Bij het verwijderen van het pleisterwerk bleek dat de rechthoekige sacristiedeur in de zuidelijke 

zijbeuk geplaatst was in een dichtgemetselde boogvormige muuropening. Deze boogvorm werd 

hersteld.  

De benedenverdieping van de toren werd ingericht als doopkapel. De Romaanse doopvont die zich 

voorheen in de voortuin van de pastorie bevond werd in de kapel geplaatst.  
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Samenvatting : De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vier traveeën met niet 

uitspringend transept van één travee. Het koor heeft een vijfzijdige sluiting. Er is een voorstaande 

westertoren en aanleunende sacristie ten zuiden. Van de romaanse kerk uit het einde van de elfde 

eeuw resten de middenbeuk, de onderbouw van het transept en het romaans portaal in de 

noordelijke zijbeuk. De toren uit de dertiende eeuw werd in 1792 verhoogd met baksteen en 

voorzien van getoogde galmgaten. In de vijftiende eeuw werd het romaans koor vervangen door het 

huidige, gotische koor. Midden zestiende eeuw werd het transept verhoogd op de muren van de 

romaanse zijbeuken en aan elke zijde van een puntgevel voorzien. Tijdens de restauratiefase in de 

jaren 1870 olv Jaminé werd de neogotische stijl heringericht. Van de tweede restauratie vanaf 1902 

olv Christiaens dateert de neogotische beschildering van het pleisterwerk. 

 

 DANIELS P. - PAQUAY J., Inventaire archéologique des objets existant dans les édifices publics. Canton de 
Tongres, I, Hasselt, 1914, p.9. 

 DARIS J., Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, XI, Luik, 1882, p.45-46. 
 GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton 

Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.70-72. 
 GYSELINCK J. - VANTHILLO C., De restauratie van de St.-Martinuskerk te Berg, (M & L 8, 1989, p.50-63). 
 PAQUAY J., Les paroisses de l'ancien concile de Tongres y compris les conciles de Hasselt et Villers-L'Evêque 

démembrés du même concile, (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège, 18, 1909, p.58-
62). 

 THYS C., Notice historique sur l'église de Berg, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 9, 
1868, p.23). 

 TIMMERS J.J.M., De kunst van het Maasland, Assen, 1971, p.59; 128. 

 

Interieur 

De kerk is redelijk klein van afmetingen: het schip is 11 meter en het koor 8,50 meter lang, de 

middenbeuk is 5 meter breed, de rechterzijbeuk 1,80 meter en de linker zijbeuk 2,50 meter.  

De middenbeuk is van de zijbeuken gescheiden door rondboogarcaden op vijf, zware vierkante pijlers 

zonder basis en met een eenvoudig kapiteel. Het schip en de zijbeuken zijn afgedekt met een vlakke 

zoldering; het koor, transept en toren zijn overkluisd met een gotisch ribgewelf. De ribben van de 

viering rusten op halfzuilen die tegen de vieringspijlers aanleunen en bekroond zijn met 

bladkapitelen.  

De zijwanden van het transept en het koor zijn volledig opengewerkt met drielichten. Onder de 

koorramen is er een arcade van halfronde blindnissen.  

Het kruisribbengewelf op de benedenverdieping van de toren rust in de hoeken op zuiltjes met een 

achtkantige basis en kapiteeltjes. In de wanden zijn nissen uitgespaard die een driehoekig fronton of 

een spitsboog arcade hebben.  
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Belangrijkste objecten in het interieur : 

1. Altaar – 12e en 20e eeuw, hardsteen en metaal 
 

 

 
 

2. Hoofdaltaar – ca.1870, hout, 100cm 

 

 

 
 

3. Zijaltaar H. Martinus – ca.1881, hout, 

zuidelijke zijbeuk. 

 

 

 
 

4. Zijaltaar OLV – ca.1882, hout, noordelijke 

zijbeuk. 

 

 

 
 

5. Beeld H. Anna ten Drieën – begin 16e eeuw, 

hout, 63cm. 

 

 

 
 

6. Kalkstenen beelden (6) – ca.1870, kalksteen, 

60cm. 
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7. Beeld H. Martinus – begin 17e eeuw, 

gepolychromeerd hout, 80cm. 

 

 

 
 

8. Doopvont – 12e en 20e eeuw, hardsteen en 
metaal. 

 

 
 

9. Doopvont – ca.1850, atelier Schaltin.  

 
 

10. Glasramen (5) – ca.1870, glas in lood.  

 
 

11. Grafstenen (6) – 17e-18e eeuw, blauwe steen.  
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12. Triomfkruis – begin 16e eeuw, 
gepolychromeerd hout, 150cm. 

 

 
 

13. Bidstoel – 18e eeuw, hout, 93x43x77cm.  

 
 

14. Biechtstoel – begin 19e eeuw, hout.  

 
 

15. Koorgestoelte – midden 18e eeuw, hout.  

 
 

16. Preekstoel – ca.1600, hout.  

 
 

17. Apostelbalk – 15e eeuw, gepolychromeerd 
hout, 376cm. 
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18. Schilderij Bewening van Christus – 17e eeuw, 
schilderij op doek, 170x120cm. 

 

 
 

19. Schilderij Kruisafneming Christus – 17e eeuw, 
schilderij op doek, 185x148cm. 

 

 
 

20. Kruisweg – ca.1904, atelier Grootaers, 
schildering op hout. 

 

 
 

21. Godslamp – 1841, atelier Schaltin, messing, 
80cm. 

 

 
 

 

1.3. BESCHERMINGEN 

De kerk werd in 1935 beschermd als monument.  

De kerk en omgeving maken niet deel uit van een beschermd dorpsgezicht. 
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1.4. BESCHRIJVING OMGEVING VAN DE KERK 

Kerkhof 

De kerk is omgeven door een kerkhof met bakstenen muur. 

Het kerkhof is toegankelijk via de hoofdtoegang van de kerksite (enkele trappen). Op het kerkhof 

bevinden zich enkele (kunst)historisch waardevolle graven die echter niet zijn opgenomen op een 

lijst van graven met lokaal historisch belang.  

Begravingen worden in principe niet meer gedaan op het kerkhof, met uitzondering van bijzettingen 

of begravingen ten gevolge van een concessie.  

Er is geen columbarium aanwezig. 

 

Omgeving 

De kerk bevond zich tot het begin van de negentiende eeuw centraal in het dorp. Met de aanleg van 

de Maastrichtersteenweg in het begin van de negentiende eeuw verschoof de bewoning zich meer 

richting die steenweg en aangrenzende straten.  

De kerk wordt ten zuiden begrensd door een voormalige, pittoreske boerderij. Ten westen en 

noorden door een straat en ten oosten door het kerkhof en een hoeve. 

 

 

 

 

1.5. ACTUELE BOUWFYSISCHE STAAT VAN HET GEBOUW 

De bouwfysische toestand van de kerk is redelijk tot goed. De toestand van het roerend patrimonium 

is redelijk tot zeer goed. De toestand van het interieur is redelijk tot goed. Eventuele 

conserveringswerken dringen zich op in de toekomst. 
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1.6. TOEKOMSTIG GEPLANDE INGREPEN 

Volgende werken zijn gepland op middellange termijn : 

- Plaatsen van goten aan de toren om opspattend water te vermijden en zo vocht aan de 

buiten- en binnenmuren te voorkomen. Aan de binnenzijde zijn vochtplekken aanwezig. 

- Herstellen van ontbrekende en kapotte leien op het dak. 

- Bewerken en schilderen van de dakvensters. 

- Herstellen en schilderen van het plafond (binnen). 

- Vervangen van de verwarming. 

- Vervangen van de beveiligingsinstallatie. 

 

 

 

1.7. ROEREND ERFGOED 

Er bestaat een inventaris van het roerend erfgoed van de kerk daterend van 2005 opgesteld door 

Studiebureau Monumentenzorg (Caroline Vandegehuchte en Dirk Bouve) in samenwerking met de 

stadsdiensten. Deze inventaris omvat 216 objecten.  

De inventaris werd sindsdien geactualiseerd en is te raadplegen via www.erfgoedplus.be  

De belangrijkste objecten waren al te raadplegen via de website van het KIK. 

http://balat.kikirpa.be/search_photo.php  

Belangrijkste objecten : 

1. Perkament – 12e eeuw, Bijbeltekst, 
20x14,5cm.  
 

 

 
 

2. Chrismatorium (2) – 1742-1749, atelier Binon, 
zilver, 6,5cm. 

 

 
 

http://www.erfgoedplus.be/
http://balat.kikirpa.be/search_photo.php
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3. Ciborie – 1945, atelier Franssen, zilver, 41cm.  

 
 

4. Kelk – midden 18e eeuw, zilver, 23cm.  

 
 

5. Kelk met pateen – 1955, atelier Maredsous, 
19cm. 

 

 
 

6. Klok – 1509, brons.  

 
 

7. Klok – 1953, atelier Tellin, brons.  

 
 

8. Kruisbeeld – zestiende eeuw, 
gepolychromeerd hout, 160cm. 
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9. Monstrans – midden 19e eeuw, atelier Drion, 
60cm. 

 

 
 

10. Processiekruis – ca.1700, messing, 68cm.  

 
 

11. Reliekmonstrans – 19e eeuw, koper, 34cm.  

 
 

12. Wierookvat en wierookscheepje – midden 
19e eeuw, atelier Drion, gedreven zilver. 

 

 
 

13. Textielcollectie – 18e-20e eeuw.  

 
 

14. Berechtingslantaarn – einde 18e eeuw, 
messing, 45cm. 
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1.8. ARCHIEF 

Het stadsarchief van Tongeren bewaart het historisch kerkarchief van Berg alsook van de voormalige 

moederkerk, de OLV-kerk van Tongeren. 

Het archief vanaf de twintigste eeuw, zowel voor de kerkfabriek als voor de parochie, is goed 

bewaard gebleven.  

Door het stadsarchief is een lijst opgesteld van archieven bewaard in het provinciaal archief. Dat 

laatste bevat onder andere documentatie over de bouw van de kerk, verbouwingen en herstellingen 

(ook aan de pastorij) en aankopen van meubilair en roerend patrimonium. 

Er is een basislijst van waardevol funerair erfgoed opgesteld door het stadsarchief van Tongeren (ter 

plekke te raadplegen).  

 

1.9. IMMATERIEEL ERFGOED 

Er zijn verschillende volksverhalen gelinkt aan de kerk. Meest bekend zijn de verhalen over de 

aanwezigheid van Sint-Martinus en Romeinse soldaten. Ook het logement van troepen tijdens de 

zeventiende en achttiende eeuw heeft zijn sporen nagelaten in volksverhalen. 

De zondag op of na OLV Hemelvaart is de eerste kermis. De tweede kermis valt de zondag op of na 

Sint-Dionisius. 

 

1.10. AANWEZIGHEID ANDERE GEBEDSRUIMTEN IN DE DEELGEMEENTE 

De kerk van Ketsingen, afhankelijk van het kerkbestuur van Sint-Stefanus, is gelegen in Berg. 

Enkel aan een zijgebouw van het Bergerhof aan de Bergerstraat bevindt zich een kleine niskapel. 

 

1.11. BETEKENIS VOOR HET DORP 

De kerk is gelegen langs een toeristische route. Uit een buurtonderzoek blijkt dat zeer vaak de vraag 

wordt gesteld door bezoekers om de kerk te kunnen bezoeken. 

De kerk is belangrijk als baken in het landschap. 
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1.12. BUDGETTAIRE GEGEVENS 

Exploitatietoelage 2014    7.666,14 euro 

Exploitatietoelage 2015    8.958,55 euro 
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2. GEBRUIK VAN HET GEBOUW 

2.1. VOOR DE EREDIENST 

De kerk is nog in gebruik voor de eredienst, iedere eerste en derde zaterdag van de maand. Van 

Pasen tot Allerheiligen om 19u en van Allerheiligen tot Pasen om 17u. 

De kerk is ook in gebruik voor begrafenissen, huwelijken, doopsels, etc. De uitgebreide regeling is 

terug te vinden op de website van de federatie Tongeren-Noord 

http://www.federatietongerennoord.be/federatie-tongeren-noord/7-federatie-tongeren-noord  

 

2.2. BUITEN DE EREDIENST 

Het kerkbestuur heeft recent beslist de kerk open te stellen voor niet-religieuze activiteiten, maar 

rekening houdend met de context van het kerkgebouw en de geschiedenis ervan. 

 

2.3. BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID 

- de kerk beschikt over 115 zitplaatsen 

- er parkeerruimte langs de straat 

- er zijn geen parkeerplaatsen gereserveerd voor ceremoniewagens 

- de totale oppervlakte van de kerk bedraagt 210 vierkante meter 

- de toegang tot de kerk is een pad via trappen, langs het kerkhof naar de toegangsdeur. De kerk is 

moeilijk toegankelijk. 

- de kerk is bereikbaar met het openbaar vervoer (halte 100 meter van kerk)  

 

2.4. UITRUSTING IN DE KERK EN GESCHIKTHEID VOOR NIET-LITURGISCHE ACTIVITEITEN 

- geen toilet aanwezig 

- verwarming op mazout met een luchtblazer (vernieuwd) 

- ’s nachts verlicht door spots 

http://www.federatietongerennoord.be/federatie-tongeren-noord/7-federatie-tongeren-noord
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- brand- en inbraakdetectie aanwezig 

- microfoon en geluidsinstallatie aanwezig 

- er is een contract met Monumentenwacht 

- de klokken worden nagekeken door Clock-O-Matic 

 

2.5. COMMUNICATIE 

Communicatie betreffende de kerk gebeurt via de website www.federatietongerennoord.be  , via 

Kerk en Leven en een infobrochure huis aan huis. Het secretariaat van de federatie is gevestigd in de 

pastorij van Riksingen en is geopend dinsdagvoormiddag vanaf 9u30. 

 

2.6. OPDEELBAARHEID VAN HET GEBOUW 

De kerk kan ruimtelijk opgedeeld worden. breedte van het gebouw laat eventueel toe om een box in 

te brengen. Aangezien het gebouw beschermd is en beperkt in hoogte, zijn grootte aanpassingen 

niet mogelijk.  

 

  

http://www.federatietongerennoord.be/
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3. HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE BEHOEFTEN 

3.1. SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN IN BERG 

Feestcomité Berg vzw is momenteel de enige actieve vereniging. Zij hebben een beperkte werking. 

Er zijn geen jeugdverenigingen, sportclubs, horeca of school aanwezig in het dorp. 

 

3.2. INDIVIDUELE OF COLLECTIEVE NODEN NAAR RUIMTE 

Er is beperkte vraag naar bijkomende gebruiksruimte. De voormalige gebouwen aan de Demerbron 

te Berg-Ketsingen kunnen niet meer gebruikt worden. Recent is echter door het kerkbestuur beslist 

om het kerkgebouw onder voorwaarden ter beschikking te stellen. 

Ook op het vlak van kinderopvang, horeca, toerisme is op dit moment geen vraag naar ruimte. 
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1. GEBOUW 

1.1. JURIDISCHE CONTEXT 

Naam kerk Sint-Gertrudiskerk 

Parochie Sint-Gertrudisparochie 

Adres Sint-Geertruistraat zonder adres 

Provincie, gemeente, deelgemeente Limburg, Tongeren, Riksingen 

Eigenaar Stad 

Bestemming gewestplan Woongebied met landelijk karakter 

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan / 

Vergunningen / 

Typologie Kruisvormige zaalkerk met zuidertoren 

Beschermingen Toren beschermd 15.03.1951 

Orgel beschermd 15.12.2003 

 

 

Gewestplan 
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1.2. BOUWGESCHIEDENIS EN BESCHRIJVING GEBOUW 

De kerk van Riksingen was tijdens het Ancien Régime (tot 1797) afhankelijk van het OLV-kapittel van 

Tongeren dat een rector aanstelde. 

Pas in 1839 was Riksingen een zelfstandige parochie geworden.  Tot dan werd  de kerk bediend door 

de pastoor van Henis. Tijdens de 19de eeuw was er zelfs lange tijd een gemeenschappelijke 

gemeenteschool voor de twee dorpen.  

Omstreeks 1690 werd in Vrijhern, toen nog  een  zelfstandige gemeente van de stadsvrijheid 

Tongeren met een eigen dorpsmeester, door Jacobus van den Broeck de kluis van Onze-Lieve-Vrouw 

van Loreto gebouwd. Ze werd in 1703 door soldaten van Lodewijk XIV afgebrand, maar in 1709 

heropgebouwd. In dat jaar werd ook de barokke kapel gebouwd.  Tot in 1905 verbleven er enkele 

kluizenaars, die meestal instonden voor het onderwijs van de plaatselijke  jeugd. De eerste kluizenaar 

overleed in 1715 en werd in de kerk van Riksingen begraven.  De laatste kluizenaar die er verbleef, 

was Martinus Brepoels.   

Na de Franse Revolutie werd Vrijhern een gehucht van Riksingen, dat in 1971 weer bij Tongeren werd 

gevoegd, terwijl Vrijhern overging naar Hoeselt.  

De op een tumulus gebouwde Sint-Annakapel uit 1653, is een rechthoekig gebouw met puntgevels in 

Maaslandse stijl: baksteen, hoekblokken en speklagen in mergel. 

 

Het dorp Riksingen, vermeld in 1159 als Ricsen, Rixhe in 1316, Rixinghen in 1344 en als Rixingen in 

1433, telde in  1816 slechts 254 inwoners, aantal dat in 1894 was aangegroeid tot 453,  tot 598 in 

1924 en 995 in 1970. Er was zeer vroeg bewoning, want men vond er resten van een villa, twee 

tumuli, munten uit de tijd van keizer Antoninus (138-161) en een aantal Frankische voorwerpen. 

Tot 1796 maakte Riksingen deel uit van de stadsvrijheid Tongeren, die omstreeks 1250 al was 

voltooid. Elk van de twaalf gemeenten die de stadsvrijheid telde  had één of twee dorpsmeesters. 

Lauw en Riksingen hadden zelfs een kapitein.  Het waren de gemeentenaren die jaarlijks hun 

dorpsmeester of burgemeester verkozen, de dorpsschattingen of belastingen vastlegden en de 

interne problemen oplosten. Belangrijke beslissingen dienden te worden bekrachtigd door de 

stadsmagistraat van Tongeren De ‘Hooge Justitie Tongeren’ of het schepenhof  had 

rechtsbevoegdheid in burgerlijke gedingen over de stad en de dorpen. In strafzaken moesten de 

schepenen die bevoegdheid delen met de magistraat of het stadsbestuur. 
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Evenals Mulken en Neerrepen had ook Riksingen zijn riddergeslacht. De belangrijkste figuur is Arnold 

van Rixen, maarschalk van het Luikerland en in 1260 slotvoogd van Sint-Walburgis in Luik. Hij stierf al 

twee jaar later op 28 maart en werd in de Minderbroederskerk van Luik begraven. Zijn dochter 

Aleidis van Rixingen wordt vermeld in een testament van 2 augustus 1330. 

 

Bouwgeschiedenis en beschrijving gebouw 

De parochiekerk Sint-Gertrudis te Riksingen kende haar oorsprong in een kapel gewijd in 1070. Van 

dit gebouw is enkel nog de wijdingssteen bewaard . Deze steen is te bezichtigen in het huidige 

portaal en draagt als jaartal 29 maart 1036. De steen werd teruggevonden in de voet van het oude 

altaar tijdens de bouw van de kerk in de 19de eeuw. Met het afbraakmateriaal van de oude kapel 

werd in de 12de eeuw een klein gebedsgebouw met toren gebouwd (zie plan). Deze westtoren bleef 

bewaard en het onderste gedeelte uit silexbrokken dateert uit deze Romaanse periode. Eind de 13de 

– begin 14de eeuw werd de toren verhoogd. Het gebedshuis werd te klein en te vochtig en in 1856 

werd er een nieuwe – Neoclassicistische - zaalkerk gebouwd naast de behouden toren. Daar men 

echter de oude kerk wou bewaren tijdens de werken, werd de kerk aan de oostzijde van de toren 

gebouwd. De nieuwe kerk werd als het ware naar het oosten gedraaid (zie plan van 1845) zodat de 

toren ook heel wat wijzigingen diende te ondergaan. De oorspronkelijke toegang en de toegang tot 

het schip werden geïntegreerd in het nieuwe portaal. Aan de westzijde werd een nieuw 

toegangsportaal gebouwd en er kwam een plint in blauwe hardsteen.  Aan de oostzijde maakte men 

een opening naar het schip toe. Aan de noordzijde – waar de voormalige toegang van de oude kerk 

was - van de toren plaatste men een traptoren naar het doksaal van de nieuwe kerk toe en aan de 

zuidzijde – waar de voormalige toegang was van het gebedshuis - van de toren kwam in 1879 een 

bergplaats. In 1856 werd de toren verhoogd in mergelsteen en voorzien van spitsboogvormige 

galmgaten. Boven het portaal bevindt zich een vierkant venstertje in een mergelstenen 

omlijsting.(13de eeuw) en op de Zuid – en de Westzijde van de toren zijn er mergelstenen 

spitsboogvormige bifora. Aan de Noordzijde is er een eenvoudig, getoogd, mergelstenen galmgat. De 

kroonlijst bestaat uit geprofileerde mergelstenen. Het portaal dateert uit 1856 en werd opgetrokken 

in kalksteen in Neoclassicistische stijl. De toren kreeg een tentdak in leien. 

 

De nieuwe kerk werd opgetrokken volgens de plannen van de Brusselse architect Dumont o.l.v. de 

provinciaal architect Herman Jaminé. Het was een éénbeukige zaalkerk met 14 zuilen in koor en kerk 

waarop het rondbooggewelf rustte. 
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De lichte helling waarop de kerk gelegen is, was zowel voor de oude kapel als voor  de nieuwe kerk 

een nadeel. In heel wat documenten is er sprake van vocht- en waterschade en werd de kerkfabriek 

meermaals gedwongen om herstellingen uit te voeren. Al in 1872 was er sprake van 

herstellingswerken aan de kerk. In 1875 werden er ijzers geplaatst “in afwachting van een volledige 

restauratie van de kerk” nadat de provinciaal architect Jaminé zich had vergewist van de beroerde 

situatie van het gebedshuis, vooral van het onderstutte plafond en van de zuidelijke, doorweekte 

muur. Verder vertoonden beide muren van het schip scheuren, in die mate dat het koor los leek te 

komen van het schip. Bij de herstelling van het plafond werden er kruisribgewelven geplaatst om zo 

de kerk te verhogen en beter te ventileren  

 

In 1878 werd de toren gerestaureerd en verhoogd in zandsteen van Euville. Verder werden er 

consolidatiewerken uitgevoerd. , werd het schrijnwerk van de toren hersteld en kwam er een nieuw 

spitsdak en een vensteromlijsting in witte steen. In 1880 werden  het schip en het koor 

gerestaureerd Twee jaar later wordt het dak van de toren hersteld op aandringen van de Commissie 

van Monumenten. 

In 1892 werd de kerk volledig gerestaureerd door de Tongerse architect Mathieu Christiaens. Er werd 

onder het doksaal een muur uitgehouwen als toegang tot de bergruimte  

In 1906 werden de klokken in de toren hersteld en in 1908 werd de klokkenstoel vervangen en 

werden de klokken gekeerd zodat de klepel op een andere plaats kan slagen. In 1922 werden er 

herstellingen aan het dak van de toren en de dakgoten van de kerk uitgevoerd. Twee jaar later werd 

er een nieuwe kroonlijst geplaatst en in 1925 werd er elektrische verlichting geplaatst. 

 

In 1938 werd het voegwerk van de toren en de kerk vernieuwd en werden de kroonlijsten vervangen. 

Een jaar later werd de oude klok uit de toren verwijderd door de Duitse bezetters. Deze klok zou 

gedateerd zijn in 1680. Ze had volgende tekst op haar buik staan : “Lamberti, Jesus, Maria, Joseph. 

Joannes Cillen, pastor in Rixingen nous a fay à Liège, 1680”. Pas in 1963 zou er een nieuwe klok 

komen die bekostigd werd door het Fonds voor oorlogsschade 

In 1948 werd er o.l.v. architect P.Ulrix een nieuw koor en één sacristie gebouwd. De muren van het  

oude schip, het koor en de sacristie waren in bouwvallige staat. Ulrix liet stalen ramen maken voor 

het glaswerk, nieuwe kroonlijsten voor de hele kerk en de muren en het plafond worden opnieuw 

gepleisterd. Deze werken werden aangevat op initiatief van de kerkfabriek; zonder te wachten op 
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een vergunnig van overheidswege, wegens de hoogdringendheid. De toren kreeg nieuw schrijnwerk 

en nieuwe leien en de toegangstreden werden in beton gegoten. 

Op 15 maart 1951 werden de toren en de wijdingssteen bij Koninklijk Besluit beschermd. 

In 1960 plande men een grondige renovatie naar plannen van architect Engels : het koor en de twee 

sacristieën werden vervangen door een transept, een nieuw koor en twee nieuwe sacristieën. De 

huidige kerk is niet geheel volgens de opgemaakte plannen gebouwd : zo voorzag men maar één, 

zuidelijke, sacristie en zou naast het zuidelijk transept nog een apart lokaal komen voor de doopvont. 

De noordelijke traptoren werd verwijderd en de toegang gedicht met de vrijgekomen natuursteen. 

De rest van het afbraakmateriaal werd gebruikt als border naar het kerkhof toe. Bij deze 

afbraakwerken werden zowel de kerk, de toren als het orgel beschadigd. In 1961 viel, tijdens deze 

herstellingswerken aan de kerk, het plafond van de kerk naar beneden. In 1966 werd pas de toren 

hersteld. Op de plannen was ook sprake van de verwijdering van het zuidelijke gedeelte aan de 

toren(de bergplaats), doch dit is nooit gebeurd. 

In 1972 werd pas de zuidelijke sacristie gebouwd door architect Engels  Deze sacristie was voorzien 

op de plannen maar er werd eerst een kleinere sacristie aan de noordelijke kant gebouwd. De 

noordelijke  sacristie diende als dienstruimte voor de bewaring van liturgische voorwerpen en 

gewaden  Aan de zuidelijke kant werd er een tijdelijke sacristie geplaatst die dienst deed als 

bergruimte. In 1964 is er al sprake van het vervangen van deze voorlopige constructie door een 

definitieve constructie. Bij de bouw van de tweede sacristie wijkt men echter af van de 

oorspronkelijke plannen. Zo komt de nieuwe sacristie niet in het verlengde van de eerste sacristie 

maar wordt ze meer naar het transept toe geplaatst. De oorspronkelijke toegang naar de tweede 

sacristie is nog te zien achter de biechtstoel in het koor. De nieuwe sacristie is groter en bevat een 

keuken en een sanitaire ruimte. 

Samenvatting : moderne kruiskerk, in 1940-1941 gebouwd ter vervanging van een classicistische 

zaalkerk die in 1819 op haar beurt gebouwd werd ter vervanging van een oudere, mogelijk romaanse 

of vroeg-gotische kerk die in de loop van de achttiende eeuw bouwvallig geworden was. De vroeg-

gotische toren (dertiende eeuw) bleef behouden. De plattegrond beschrijft een kruiskerk met 

voorstaande, vierkante toren. Massieve toren van silex met gebruik van verschillende soorten 

materialen, waaronder Romeins, mergelstenen banden en hoekbanden, restauraties van baksteen. 

Ingesnoerde naaldspits (leien). Rondboogvormige galmgaten op elke zijde, behalve aan de ZO-zijde, 

spitsboogvenster met maaswerk. Bakstenen schip onder zadeldaken, voorzien van 

rondboogvensters. De toren is voorzien van een kruisribgeweld van mergelsteen. 
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Interieur 

Het interieur van de kerk is gepleisterd en uitgevoerd in sobere en monotone kleuren. De 

polychromie van het negentiende-eeuws gedeelte werd in de jaren 1960 overschilderd. Dat gedeelte 

is voorzien van een kruisribgewelf op colonnetten terwijl het recente gedeelte een vlakke zoldering 

heeft. 

Het interieur is over het algemeen zeer sober te noemen. Het aanwezige roerend patrimonium, de 

glasramen, etc. is hieraan aangepast. 
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Belangrijkste objecten in het interieur : 

1. Beeld Heilige Gertrudis van Nijvel – noordelijk transept op het altaar. 18e eeuw, gepolychromeerd 

hout, 134cm. 

 

2. Beeld Heilige Jacobus de Meerdere – schip. Circa 1500, polychromie verwijderd, 80cm. 

 

3. Beeld OLV met Kind – hoofdaltaar. Processiebeeld, circa 1800, gepolychromeerd hout. 

 

4. Kruisbeeld – portaal. Zestiende eeuw, gepolychromeerd hout, 120cm. 
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5. Biechtstoel – koor. 1660, hout, 98x76x194cm. 

 

6. Biechtstoel – zuidelijk transept. Eerste helft 18e eeuw. 

 

7. Biechtstoel – noordelijk transept. 1860, ontworpen door Gielen. 

 

8. Orgel – doksaal. 1895, atelier Van ’t Hof en Leysen. 
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9. Wijdingssteen – portaal. 1036, natuursteen, 56x63cm. 

 

10. Doopvont – 19e eeuw, hardsteen en marmer 

 

11. Kruisweg – 20e eeuw, schilderij op doek 

 

12. Godslamp – 19e eeuw, messing. 
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1.3. BESCHERMINGEN 

De Romaanse toren van de Sint-Gertrudiskerk werd in 1951 beschermd als monument.  

Het orgel, uit het atelier van Van ’t Hof en Leysen, werd in 2003 beschermd. 

De kerk en omgeving maken niet deel uit van een beschermd dorpsgezicht. 

 

 

1.4. BESCHRIJVING OMGEVING VAN DE KERK 

Kerkhof 

De kerk is omgeven door een kerkhof met bakstenen muur en aan de westzijde door een omhaagde 

uitbreiding van het kerkhof. 

Het kerkhof is toegankelijk via de hoofdtoegang van de kerksite (enkele trappen). Op het kerkhof 

bevinden zich enkele (kunst)historisch waardevolle graven die echter niet zijn opgenomen op een 

lijst van graven met lokaal historisch belang.  
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Begravingen worden in principe niet meer gedaan op het kerkhof, met uitzondering van bijzettingen 

of begravingen ten gevolge van een concessie.  

 

Omgeving 

De kerk bevond zich tot het begin van de negentiende eeuw centraal in het dorp. Met de aanleg van 

de Bilzersteenweg in de jaren 1840 verschoof de bewoning zich meer richting die steenweg en 

aangrenzende straten.  

De kerk wordt ten zuiden begrensd door een voormalige, pittoreske boerderij. Ten westen door een 

natuurgebied, ten oosten door de Sint-Geertruistraat en ten noorden door een boerderij en de nog 

in gebruik zijnde pastorij. 

Naast de kerk bevindt zich een Lourdesgrot. 

Voor de kerk bevindt zich een beperkte parking. 

 

1.5. ACTUELE BOUWFYSISCHE STAAT VAN HET GEBOUW 

De inspecties van monumentenwacht geven aan dat de staat van de Sint-Gertrudiskerk niet goed is. 

Recent zijn daarom werken uitgevoerd. Het dak werd hersteld en de blauwe boordsteen buiten werd 

met een zinken plaat afgedekt (vocht). In de zaal werd een spouwmuur geplaatst na verwijdering van 

de bepleistering. Het altaar en het podium werden vernieuwd. 

De toestand van het roerend patrimonium is redelijk tot goed. De toestand van het interieur is goed 

 

1.6. TOEKOMSTIG GEPLANDE INGREPEN 

Een algemene restauratie is wenselijk. Recent zijn volgende werken uitgevoerd : 

- Het dak werd hersteld. Versleten en kapotte leien werden vervangen, zink aan de dakgoten 

werd vernieuwd, een oude schouw werd lager gemaakt en afgedekt en het westelijk 

gevelvoegwerk werd hersteld 

- De blauwe boordsteen aan de buitenzijde werd met een zinken plaat afgedekt zodat geen 

water via deze weg kan binnendringen (oorzaak van vochtschade aan de binnenzijde) 

- In de zaal werd een spouwmuur geplaatst na verwijdering van de bepleistering 
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- Het altaar en podium werden vernieuwd (stenen vloer ipv hout met tapijt) 

- Het interieur zal opnieuw geschilderd worden 

1.7. ROEREND ERFGOED 

Er bestaat een inventaris van het roerend erfgoed van de kerk daterend van 2008 opgesteld door 

Studiebureau Monumentenzorg (Caroline Vandegehuchte) in samenwerking met de stadsdiensten. 

Deze inventaris omvat 306 objecten.  

De inventaris werd sindsdien geactualiseerd en is te raadplegen via www.erfgoedplus.be  

De belangrijkste objecten waren al te raadplegen via de website van het KIK. 

http://balat.kikirpa.be/search_photo.php  

Belangrijkste objecten : 

1. Ampullen (2) – 19e eeuw, atelier Drion, zilver, 13-16cm. 

 

2. Ciborie – eind 17e eeuw, zilver, 20cm. 

 

3. Kelk – eind 17e eeuw, verguld zilver, 20cm. 

 

http://www.erfgoedplus.be/
http://balat.kikirpa.be/search_photo.php
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4. Monstrans – 18e eeuw, zilver en geslagen metaal, 52cm. 

 

5. Zonnemonstrans – midden 19e eeuw, zilver. 

 

6. Reliekhouder – 19e eeuw, hout en metaal, 84cm. 

 

7. Processiekruis – 19e eeuw, zilver en verguld zilver, 75cm. 
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8. Schaal – 19e eeuw, atelier Drion, zilver, 25x17cm. 

 

9. Reliekhouder H. Gertrudis – 19e eeuw, koper, 34cm. 

 

10. Sieraden OLV (kroon) – 18e eeuw, atelier Binon. 

 

11. Kandelaars (2-1-3) – 17e-18e eeuw, koper en messing, 35-54cm. 
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1.8. ARCHIEF 

Het stadsarchief van Tongeren bewaart het historisch kerkarchief van Riksingen alsook van de 

moederkerk, de OLV-kerk van Tongeren. 

Het archief vanaf de twintigste eeuw, zowel voor de kerkfabriek als voor de parochie, zijn niet goed 

bewaard gebleven. Een inhaalbeweging betreffende het archief is aangewezen. 

Door het stadsarchief is een lijst opgesteld van archieven bewaard in het provinciaal archief. Dat 

laatste bevat onder andere documentatie over de bouw van de kerk, verbouwingen en herstellingen 

(ook aan de pastorij) en aankopen van meubilair en roerend patrimonium. 

Er is een basislijst van waardevol funerair erfgoed opgesteld door het stadsarchief van Tongeren (ter 

plekke te raadplegen).  

 

1.9. IMMATERIEEL ERFGOED 

Sint-Gertrudis als patroonheilige duidt op een oude kerkstichting (7e eeuw?). De eerste kerk werd 

vermoedelijk in 1036 vervangen door een Romaanse zoals de wijdingssteen in de toren aanduidt. 

Het grondgebied was voor de aanhechting bij de Tongerse stadsvrijheid in de twaalfde eeuw 

vermoedelijk eigendom van de “ridders van Riksingen”, verwant aan de ridders van Tongeren (één 

groot gebied met zeker Mulken, Betho en Piringen). 

Er zijn niet meteen volksverhalen gelinkt aan de kerk. Vrijhern (tot de fusies van de jaren 1970 een 

gehucht van Riksingen) fungeert echter zeer vaak in volksverhalen. De kapel daar hing af van de kerk 

van Riksingen. 

De voorlaatste zondag van juni en de eerste zondag van september wordt de jaarlijkse kermis 

gevierd. 

 

1.10. AANWEZIGHEID ANDERE GEBEDSRUIMTEN IN DE DEELGEMEENTE 

Hoewel de Sint-Annakapel en de Kluis van Vrijhern momenteel eigendom zijn van het OCMW van 

Hoeselt, worden ze toch vermeld omwille van de nauwe verbondenheid met Riksingen. 

De Sint-Annakapel bevindt zich links van de Bilzersteenweg en dateert uit 1653. Ze werd gebouwd op 

een kleine tumulus gelegen langs de oude Romeinse weg. 
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In 1690 werd door Jacobus Vandenbroeck te Vrijhern een kluis opgericht die was toegewijd aan OLV 

van Loreto. De aanwezigheid van een waterbron en een financiële inspanning door de adellijke 

familie de Brouckmans zette kluizenaars ertoe aan om daar te gaan wonen. De eerste kluizenaar 

overleed in 1715 en werd in de kerk van Riksingen begraven. De laatste die er tot in 1905 verbleef 

was Martinus Brepoels. Zij stonden meestal in voor het onderwijs van de plaatselijke jeugd. 

In Riksingen is er verder nog de Sint-Antoniuskapel. Deze dateert uit 1927. In de jaren 1920-1955 

hield men erg aan de Heilig Hart Bonden. Een van de hoofdactiviteiten bestond erin jaarlijks een 

processie te organiseren. Een aantal families vond dat er een waardig rustaltaar op de route moest 

komen. De kapel werd recent nog door buurtbewoners gerestaureerd. 

Naast het kerkhof bevindt zich nog een Lourdesgrot. 

 

1.11. BETEKENIS VOOR HET DORP 

De kerk is niet gelegen langs een toeristische of religieuze route. Toch blijkt uit een buurtonderzoek 

dat regelmatig de vraag wordt gesteld door bezoekers om de kerk te kunnen bezoeken. 

De toren heeft belang als baken in het landschap. 

De kerk is ’s nachts verlicht door spots. 

 

1.12. BUDGETTAIRE GEGEVENS 

Exploitatietoelage 2014    21.371,57 euro 

Exploitatietoelage 2015    17.268,45 euro 
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2. GEBRUIK VAN HET GEBOUW 

2.1. VOOR DE EREDIENST 

De kerk is nog in gebruik voor tweewekelijkse erediensten (zondag 10u30), voor begrafenissen, 

huwelijken, doopsels, etc. De uitgebreide regeling is terug te vinden op de website van de federatie 

Tongeren-Noord http://www.federatietongerennoord.be/federatie-tongeren-noord/7-federatie-

tongeren-noord  

 

2.2. BUITEN DE EREDIENST 

Er vinden momenteel geen activiteiten plaats naast de eredienst, behalve dat de kerk gebruikt wordt 

om catechese te geven voor de federatie. 

 

2.3. BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID 

- de kerk beschikt over 264 zitplaatsen (bij communie en vormsel extra 50 stoelen voorzien) 

- het oostelijk transept is met een glazen wand met deur en schuifraam afsluitbaar van de rest van de 

kerk en dient als catecheselokaal voor de federatie 

- er zijn circa 10 parkeerplaatsen beschikbaar (openbaar domein) 

- er zijn geen parkeerplaatsen gereserveerd voor ceremoniewagens 

- de toegang tot de kerk is een pad rechtop de toegangsdeur. Men neemt eerst enkele trappen en 

men moet enkele meters wandelen doorheen het kerkhof. Er bevindt zich aan de zijkant een deur die 

toegang geeft tot de sacristie. 

- de kerk is bereikbaar met het openbaar vervoer  

 

2.4. UITRUSTING IN DE KERK EN GESCHIKTHEID VOOR NIET-LITURGISCHE ACTIVITEITEN 

- één wc aanwezig in de sacristie, het sanitair is niet openbaar 

- verwarming op mazout met een luchtblazer 

- ’s nachts verlicht door spots 

http://www.federatietongerennoord.be/federatie-tongeren-noord/7-federatie-tongeren-noord
http://www.federatietongerennoord.be/federatie-tongeren-noord/7-federatie-tongeren-noord
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- geen  brand- en inbraakdetectie aanwezig 

- microfoon en geluidsinstallatie aanwezig 

- er is een contract met Monumentenwacht 

- de klokken worden nagekeken door Clock-O-Matic 

- het oostelijk transept is met een glazen wand met deur en schuifraam afsluitbaar van de rest van de 

kerk en dienst als catecheselokaal voor de federatie. 

 

2.5. COMMUNICATIE 

Communicatie omtrent de kerk gebeurt via de website www.federatietongerennoord.be  , via Kerk 

en Leven en een infobrochure huis aan huis. Het secretariaat van de federatie is gevestigd in de 

pastorij van Riksingen en is geopend dinsdagvoormiddag vanaf 9u30. 

 

2.6. OPDEELBAARHEID VAN HET GEBOUW 

De kerk is ruimtelijk zeer moeilijk op te delen. Er zijn geen beuken om afzonderlijk in te delen. De 

breedte van het gebouw laat eventueel toe om een box in te brengen, idem aan de transepten. 

Een mogelijkheid is het afscheiden van de beschermde toren van de rest van het gebouw. 

 

  

http://www.federatietongerennoord.be/
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3. HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE BEHOEFTEN 

3.1. SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN IN RIKSINGEN 

Ziekenzorg Riksingen-Henis houdt activiteiten in het dorp. Zij gebruiken daarvoor zaal De Meir te 

Henis of het buurthuis van Riksingen (Bilzersteenweg). 

De Landelijke Gilde is eveneens (beperkt) actief. Het wijnmakersgilde heeft een specifieke werking. 

In Riksingen is een wielerclub gevestigd. Er is horeca die zich voornamelijk langs de Bilzersteenweg 

concentreert. De KLJ (jeugd) heeft een heel actieve werking in het buurthuis. 

De voetbalterreinen aan de Schabotstraat zijn momenteel de thuishaven van Eendracht Henis (sinds 

1992 gefusioneerd met Fortuna Riksingen). 

Het buurthuis Sint-Gertrudis te Riksingen is een voormalige parochiezaal en omvat drie zalen 

(20x10m, 140 personen ; 7x5m, 15 personen en het jeugdlokaal 7x7m, 20 personen). Deze zijn te 

huren. Het buurthuis heeft recent gerenoveerde sanitair en keuken en beschikt over een parking aan 

de straatzijde. 

 

3.2. INDIVIDUELE OF COLLECTIEVE NODEN NAAR RUIMTE 

Er is momenteel geen vraag naar bijkomende gebruiksruimte. Het buurthuis te Riksingen voldoet aan 

de lokale vraag van verenigingen. 

Ook op het vlak van kinderopvang, horeca, toerisme is op dit moment geen vraag naar ruimte. 


