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INLEIDING 

 
Dit kerkenbeleidsplan omvat 7 parochiekerken en 2 kapellen voor de rooms-katholieke 
eredienst op het grondgebied van gemeente Westerlo, meer bepaald 
 
Heultje :  parochiekerk Sint-Carolus-Borromeus 
Tongerlo : parochiekerk Sint-Anna en kapel Ten Eik 
Oevel : parochiekerk Sint-Michiel en kapel Onze-Lieve-Vrouw ten doorn 
Oosterwijk : parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking 
Voortkapel : parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen 
Westerlo-centrum : parochiekerk Sint-Lambertus 
Zoerle-Parwijs : parochiekerk Sint-Niklaas 
 
 
Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen vertegenwoordigers van gemeente 
Westerlo, het centraal kerkbestuur en alle kerkraden die eronder ressorteren en werd 
vervolgens goedgekeurd: 
- door de bisschop van bisdom Antwerpen, Mgr Johan Bonny, op 15 juni 2017.  
- door de gemeenteraad van gemeente Westerlo op 26 juni 2017. 
 
In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk 
gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een 
beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel 
gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel met 
de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of 
zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening bisdom     Handtekening gemeente 
Mgr Johan Bonny    Jo Vankrunkelsven  Guy Van Hirtum 
bisschop bisdom Antwerpen   secretaris gemeente-ocmw burgemeester 
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1. SITUERING KERKGEBOUWEN 
 
 
 

 
 
 
 
De erediensten binnen gemeente Westerlo vinden plaats in zeven parochiekerken en twee 
kapellen. 
 
 
 

Oosterwijk Kerk Onze-Lieve Vrouw 
Bezoeking 

Kerkhofstraat 14  

Westerlo Kerk Sint-Lambertus Sint-Lambertusstraat 2 

Heultje Kerk Sint-Carolus-Borromeus Heultjedorp 2 

Voortkapel Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemel Opgenomen 

Kapelplein 9 

Tongerlo Kerk Sint-Anna Kerkplein 5 

 Kapel Ten Eik, Tongerlo Geelsestraat/Aarthof 

Oevel Kerk Sint-Michiel  Sint-Michielsplein z/n 

 Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten 
doorn, Oevel 

Onze Lieve Vrouwstraat z/n 

Zoerle-Parwijs Kerk Sint-Niklaas Kerkstraat 1f 
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2. FICHE PER KERKGEBOUW 
 

2.1. OOSTERWIJK, Onze Lieve Vrouw Bezoeking 
 

2.1.1. Identificatie  

Naam: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking 

 
Geografische ligging 

- Oosterwijk, Kerkhofstraat 14  
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: OLV Bezoeking, Tongerlo-Oosterwijk  

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) : niet beschermd 
 
 

               

    

Beschrijving 

Vrijstaand kerkgebouw even ten oosten van de transitobaan Herentals-Aarschot, opgericht 
naar ontwerp van P. Beniest in 1968-1969. 
Moderne kruiskerk onder plat dak, overheersend rechthoekige volumes uit grijze baksteen 
geritmeerd en afgelijnd door lisenen en daklijsten van beton, overgenomen in de omlopende 

en verbindende open constructie op zuiltjes die ook de open en nagenoeg vrijstaande 
klokkentoren van drie geledingen omvat. 
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Historiek 

Meest noordelijk gelegen gehucht van Westerlo met landelijk karakter dat tot einde 18de 
eeuw bij de Olense Sint-Martinusparochie en abdijgoederen van Tongerlo hoorde; tot 1970 
deel van de gemeente Tongerlo. Autonome parochie vanaf 1936, (Destijds eredienst in zaal 
‘t Roosje, parochiezaal). Vanaf midden 20ste eeuw stijgend aantal inwoners gestimuleerd 
door de ligging van het gehucht aan de baan Herentals-Aarschot, de nabijheid van de E313 
en de aantrekkingskracht van de industrieterreinen aan het Albertkanaal. 
Kleine vrij recente woonkern rondom de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking (1968-1969, 
architect P. Beniest) en de pastorie (1983, architect W. Vander Laenen). Omgevende brede 
landelijke strook met weilanden en maïsvelden (veeteelt). Verspreide hoevebouw met 
enkele behouden, meer of minder aangepaste langgerekte hoeven (vierde kwart van de 
19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw) en enkele hedendaagse, relatief grootschalige 
agrarische bedrijven. Ten westen van het gehucht inplanting van een voormalige Britse 
legerbasis. 
Bron : Analoog: teksten tijdschrift HK Ansfried, kapel van Oosterwijk. 

 

2.1.2. Beschrijving 

 
a) Cultuurhistorische waarde 
Parochie Oosterwijk was oorspronkelijk ‘officieel’ een KAPELANIE’ van Tongerlo en dit 
geworden op datum van 8 september 1945 bij koninklijk besluit. Op 19 augustus 1969 werd 
door het Ministerie van Justitie de kapelanie verheven tot PAROCHIE en werden haar 
grenzen omschreven. De pastorale zorg voor de nieuwe parochie ‘Visitatio B.M.V. in 
Tongerlo (Oosterwijk) werd toevertrouwd aan E.H.Lemmens, o.praem. op 17 semptember 
1969, dag waarop ze aanvaard werd. Zijn aanstelling tot pastoor gebeurde tijds de mis van 
de kerkwijding op 27 september 1969, door Jules Victor Daem, bisschop van Antwerpen. 

 
Het kerkgebouw werd aanbesteed einde augustus 1967. Op 15 maart 1968 noteren we de 
aanvang van de bouwwerken met op 8 augustus 1968  de ‘eerste steenlegging’ door Mgr. 
Eyckens. Architect-ontwerper : Paul Beniest, uitvoerend architect De Koninck. 

 
Algemene beschrijving  
Een zeer modern kerkgebouw (zaalstructuur in kruisvorm) met centraal het altaar, gevangen 
in een lichtkolom. Hoofdgebeuren het sacrament van de Eucharistie. De versiering is schaars 
met een groot CHRISTUSBEELD van 5,40m breed en 0,90 m hoog, de ‘CHRISTUS DER ARMEN’ 
een kunstwerk gemaakt door Antoon Gastmans in het jaar 1969. In een nis staat ook een 
zwart Maria-beeldje, 0,72 m hoog,  gemaakt door Sus Rooms. 
Verder hangen er twee kenmerkende wandtapijten naast het christus-beeld : enerzijds het 
wandtapijt ‘MARIA bezoekt ELISABETH’ is symmetrisch aangebracht met het tabernakel 
tegen de muur van het hoogkoor; anderzijds het wandtapijt met symboliek der VREDE. 

 
Op het hoogkoor bevindt zich het Mariabeeld van ‘O.L.VROUW  van FATIMA’ dat op 4 april 
1954 per boot is aangekomen en op 12 september 1954 werd gekroond op de speelplaats 
van de school te Oosterwijk. 
Verder is er nog een KRUISWEG. Deze is in 1987 opgehangen in de hoofdbeuk. Het zijn kleine 
‘bas-reliëfs’, geplaatst in een houten kruis. 
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Er is een afzonderlijke ruime sacristie met aanpalende kleedruimte en opslagruimte voor 
boeken, drukwerken, kaarsen......enz. De vroegere winterkapel is nu opslagruimte.  

 
Naast het kerkgebouw werd een ‘afzonderlijke’ en aangepast aan het kerkgebouw zelf, een 
moderne TOREN gebouwd.  De ‘klokkentoren’ heeft DRIE klokken, gegoten in klokkenbrons, 
in de Klokkengieterij Petit & Fritsen, te Aarle-Rixtel in Nederland. De grootste klok (Maria) – 
‘la’ toon weegt 475 kg met doormeter 0,9m.  De kleinste klok (Elisabeth) – ‘do’ toon weegt 
285 kg met doormeter 0,755 m.  Beide klokken luidden voor het eerst met kerstmis 1969. 
Bij de herstelling van de kerk (mei 1988) kwam er een derde klok bij. 
Deze nieuwe klok wordt een ‘re’ klok en zal 195 kg wegen en luidde voor het eerst op Pasen 
1989. 
 
Het orgel is gebouwd door de firma ‘PELS’ uit Lier in 1936. 
In het jaar 1985 werd dit orgel door de firma ‘Pels’ uit Herselt overgebracht van het domein 
Hooidonk te Zandhoven naar onze parochiekerk te Oosterwijk. Op 23 november 1985 volgt 
de orgelwijding op het feest van Christus Koning. Het orgel heeft elektrische kegelladen, 
twee klavieren en pedaal. Aantal pijpen :  1040, afmetingen : 6,70m breed, 2,20m diep, 
hoogte midden ca. 6 m. Deze pijpen werden ingekort. Hoogte bezijden : 4,13 m. 
Het onderstel (de oorspronkelijke kast) werd omgebouwd tot de ruimte waarin de 
zwelkasten en de motor zijn aangebracht. 

 
Er is geen inventaris van het roerend erfgoed zoals schilderijen, beeldhouwwerk, vaatwerk, 
textiel ...). De belangrijkste stukken staan hiervoor beschreven.  
 
 
b) Architecturale mogelijkheden 
De centrale kerkindeling bestaat uit de Hoofdbeuk (hoofdingang) en twee zijbeuken (met 
respectievelijke zij-ingang en achter-ingang). De beuken zijn voorzien van zitbanken – 54 in 
totaal – waarnaast er nog ruimte aanwezig is om ‘losstaande’ stoelen te plaatsen. In totaal is 
er voldoende ruimte om 500 à 600 zitplaatsen te creëren. 
Naast de centrale kerkruimte bestaan en nog nevenruimtes zoals een bidkapel (ruimte 10 
zitplaatsen), twee opbergruimten (naast zij-ingangen), sacristieruimte, bergruimte met 
kleedruimte en toilet, toiletruimte kerk en kelder met verwarmingsinstallatie op gas met 
warme luchtcirculatie en vloerroosters. 

 
De centrale ‘elektriciteitskast’ is in de sacristie  met bediening lichtinstallatie dewelke in de 
centrale kerkruimte bestaat uit individuele ‘spot-verlichting’ vanuit de plafond (72 spots) + 
koepelverlichting (20 spots) + spotverlichting in de verschillende ‘inkom-sassen’ . 

 
De geluids- en muziekinstallatie staat opgesteld in sacristie + bediening van de klokken-
automatisatie. 

 
Er is een volledige toegankelijkheid voor andersvaliden. 
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Het kerkgebouw ligt in woongebied en heeft ruime parkeermogelijkheden. De kerkruimte 
kan technisch via compartimentering makkelijk opgedeeld worden in deelruimtes, zodanig 
dat enkel nog de hoofdbeuk met het ‘altaardeel’ in gebruik zou kunnen blijven voor 
eucharistieviering met maximum 160 zitplaatsen. 
 
 
c) Bouwfysische toestand 
De bouwfysische toestand is eerder matig mits nood aan dringende en noodzakelijke 
herstellingen, meer bepaald; 
- Dakbedekking : vernieuwen dakbedekking van alle lagere gedeelten’ (hoekgebouwen + 

ingangen ). Op diverse plaatsen is waterschade op plafonds en verlichtingsarmaturen 
zichtbaar. Deze werken zijn in begroting 2017 opgenomen. 

- Opkuis en renovatie na herstel dak. Renovatie van deze bijgebouwen (bezetting, 
schilderwerken, vernieuwing plafonds inkom.....). Te voorzien in begroting 2018. 

- De verwarmingsinstallatie is nog de oorspronkelijke en bijna 50 jaar oud. Bij uitval is 
deze volledig aan vervanging toe.  

- Elektriciteitswerken : door insijpelen van water zijn bepaalde ‘circuits’ afgesloten 
wegens kortsluiting (inkomhallen); deze dienen na dakrenovatie eveneens vernieuwd te 
worden. 

 
Er is een aanvraag ingediend bij Monumentenwacht voor inspectie van het kerkgebouw.  
Er zijn geen recente specifieke restauraties uitgevoerd. In de ‘meerjarenbegroting 2014-2019 
was inzake investeringsuitgaven in het jaar 2017  € 20.000 voorzien inzake vernieuwing 
‘verwarmingsinstallatie’. In de begroting 2017 werd gevraagd deze uitgave te veranderen 
naar aanwending voor vernieuwing van dakbedekking lagere daken. Deze wijziging werd 
recent goedgekeurd. 
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2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 

 
Er is geen toren- of kerkverlichting. De klokken luiden ‘automatisch’ dagelijks (7u – 12u – 
18u) en ’s zondags. De ‘uurregeling’ wordt via klokslag weergegeven. De kerk is bereikbaar 
via het openbaar vervoer. Er is een bushalte op 150 m van de kerk en centrale ruime parking 
voor kerk, kerkhof of nabijgelegen parochiezaal Klokkenhof. Er is geen gebedsruimte in onze 
parochie buiten onze Kerk. 
 

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

 
Onze parochiekerk (OLVrouw Bezoeking) wordt bijna uitsluitend gebruikt voor de 
‘traditionele’ liturgische erediensten. 
Deze hebben wekelijks plaats (op zon- en feestdagen) en op de specifieke momenten van 
kerkelijke uitvaarten en huwelijken. 
Vieringen van  dopen, communies en vormsels, jubilea, voorbereiding tot de vormselviering 
ea vinden eveneens op regelmatige tijdstippen plaats in onze kerk.  
 
De aanwezigheid bij de verschillende vieringen is zeer variërend afhankelijk van de diensten. 
Zo zijn de klassieke ‘zondagsvieringen’ – zonder misintentie – het minst bevolkt ( maximum 
20 à 30 personen) terwijl – met misintentie – dit kan oplopen tot 50 personen. 
Bij de speciale gelegenheden van vormsel en eerste communie is de kerk voor 75% gevuld , 
eveneens voor bepaalde ‘uitvaartdiensten’ en zelfs meer. 
Op de hoogdagen van Pasen , Pinksteren en Kerstmis zijn eveneens meer aanwezigen dan op 
de gewone zondagen. 
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Onze kerk werd tot voor een paar jaar ook jaarlijks ter beschikking gesteld voor de opvoering 
van een ‘Kerstconcert’ opgeluisterd door ‘Brass au Sax’ . Nu gaat dit jaarlijks door in de 
Zoerla en dit ingevolge de omvang van het concept. 
 
Zo  wordt ook ieder jaar onze kerk ter beschikking gesteld van de Federatie voor een 
gezamenlijke ‘Zangnamiddag’ . 
Ook de ‘vormelingen’ van de ganse federatie komen jaarlijks in de voorbereiding tot hun 
vormsel naar onze kerk voor een zangnamiddag. 
 
Er zijn momenteel geen ‘lokale’ noden om in de toekomst onze kerk anders te gebruiken. De 
parochiegemeenschap en andere socio-culturele verenigingen beschikken binnen onze 
parochie over voldoende andere lokalen zoals parochiezaal Klokkenhof,  KWB lokaal, Fanfare 
lokaal, voetbalkantine (Oosterzonen) en kinderopvang (pastorij). 
 
De kerk is geen toeristische trekpleister en maakt geen deel uit van een bedevaartroute. 
Deze kerk is tot dusver niet aangesloten bij de vereniging ‘Open Kerken’. 
    

 
 

Sfeerbeelden OOSTERWIJK 
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2.2. WESTERLO, Sint Lambertus 
 

2.2.1. Identificatie :  
Naam: Parochiekerk Sint-Lambertus 

 
Geografische ligging 

- Westerlo, Sint-Lambertusstraat 2  
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Sint-Lambertus Westerlo 

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) 

- Beschermd monument met objectnummer OA001234 sinds 11 juni 1976, ligt in een 
beschermd landschap (kerkhof rond de Sint-Lambertuskerk) 
 

 

 

 

Beschrijving 

Gelegen aan Grote Markt en Rietstraat. Ten oosten van het marktplein, excentrisch gelegen 
kerk met omliggend ommuurd kerkhof. Grafmonumenten uit de 19de eeuw en het eerste 
kwart van de 20ste eeuw en eenvoudige zerken voor oud-strijders. 
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Koor, dwarsbeuk en 19de-eeuwse grafkapel de Merode opgetrokken uit streekeigen 

ijzerzandsteen kenmerkend voor de Demergotiek; bakstenen schip, toren en koorkapel met 
decoratief en constructief gebruik van ijzerzandsteen voor plint, kordons, omlijstingen, 
steigergaten en banden; leien bedaking.De plattegrond ontvouwt een ingebouwde vierkante 
westtoren, driebeukig schip van vier traveeën, vlak afgesloten transept van één travee en 
koor van drie rechte traveeën met driezijdige sluiting; sacristie ten noorden, koor- en 
grafkapel ten zuiden.Sobere toren van vier geledingen met versneden overhoekse 
steunberen en octogonale, ingesnoerde leien naaldspits. Geprofileerde korfboogpoort in 
spitsbogige geprofileerde, ijzerzandstenen omlijsting met blind maaswerk en omlopende 
waterlijst; boogveld met wit zandstenen beeld van Sint-Martinus (geplaatst in 1903), 
refererend aan de kerkelijke rechten van het Utrechts Sint-Maartenskapittel. Spitsbogig 
tweelicht met witstenen tracering, gekoppelde galmgaten ingeschreven in een spisboognis. 
Verankerd schip en lager koor geritmeerd door versneden steunberen en geopend met 
twee- of drielichtvensters met (neo)gotisch maaswerk onder meer driepas- en 

visblaasmotieven.Kleine vrijstaande grafkapel met korfboogdeur in geprofileerde 
spitsboogomlijsting met wapenschild van de Merode, puntgevel met hogels en radvensters 
met maaswerk. Koorkapel of privé-kapel met gelijkaardige doch meer sobere toegang van 
ijzerzandsteen, dak met ijzeren kroon; sierankers en omringend ijzeren hek. 

 

2.2.2. Beschrijving 
a) Cultuurhistorische waarde 

Historiek 

Ondanks lange bouwgeschiedenis en verschillend materiaalgebruik homogeen 
gotisch/neogotische, georiënteerde kruisbasiliek. Koor en transept van 1416, hogere 
middenbeuk van circa 1525-1540; circa 1540 kerk waarschijnlijk uitgebreid met zijbeuken en 
tezelfdertijd verhoging van het schip (zie K. De Winter), gebouw na een brand in 1594 
hersteld in 1613, de vroegere toren met merkwaardige getorseerde spits zoals die te zien is 
op een archiefdocument in het Rijksmuseum te Amsterdam, zou uit deze periode gedateerd 
hebben; bouwvallige toren in 1760 heropgebouwd door Brusselse architect Tibout (L. 
Sterckx) of Delvaux (W. Aerts), eertijds met chronogram "CUM DeCore Lapsa resUrgo". Het 
dossier van het plannenarchief van de provincie bevat een plan van P.J. Taeymans van 1885 
voor het bouwen van een bergplaats en een doopkapel aan weerszijden van de toren. Huidig 
uitzicht bepaald door de grondige restauratie in de periode 1890-1904 door P. Langerock, 
terzelfdertijd bouw van een sacristie, een privé-kapel voor gravin Jeanne de Merode en een 
grafkapel voor de familie de Merode. Herstellings- en restauratiewerken naar ontwerp van 
M. Vangenechten in 1976-1979. 
Interieur 

Bepleisterd en beschilderd interieur met verwerking van ijzerzandsteen voor omlijstingen, 
zuilen, scheibogen, schalken en gewelfribben. Spitsbogige scheiboogarcade op zuilen met 
achtzijdige sokkel en lijstkapiteel waarop gekoppelde schalken met kleine vereenvoudigde 
kapitelen die de ribben opvangen van de kruisribgewelven met bakstenen gewelfvlakken. 
Analoge, verankerde kruisribgewelven in de zijbeuken, aan gevelzijde opgevangen door 
halfzuilen. Houten spitstongewelf in transeptarmen voorzien van beschilderde gordelbogen 
op consoles en analoge nok- en gordingribben. Bepleisterde gewelfvlakken voor de 
kruisribgewelven van de koortravee en het straalgewelf van de koorsluiting; de 
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ijzerzandstenen ribben vertonen hier de voor de Demergotiek typische teniet lopende 
profielen overgaand in de koormuren of in de schalken van de absis; geornamenteerde 
sluitstenen onder andere het wapenschild van de Merode en afbeelding van Sint-Lambertus. 

Mobilair 

Beelden uit diverse periodes: Gepolychromeerde houten calvarie, uit de tweede helft van de 
15de eeuw; Heilige Donatus van Munstereiffel en Heilige Johannes Nepomucenus , uit de 
tweede helft van de 17de eeuw; reliëf met Jezus' doop, uit de eerste helft van de 18de 
eeuw; Heilige Johannes Evangelist en Heilige Leonardus van Noblac, uit het derde kwart van 
de 18de eeuw door Somers, en plaasteren beeld van De Hoop, uit de 19de eeuw. 

Meubilair 

Neogotische altaren. Gesculpteerde eiken communiebank (1690) en eiken preekstoel door 
G. Moons en F. Jordaens (1752). Neoclassicistische biechtstoelen (1844-1845). Doopvont 
met koperen deksel door J.M. Smets (1699). Eiken 19de-eeuwse binnendeuren met 
beeldhouwwerk en 19de-eeuwse glasramen. Obiitborden van de familie de Merode vanaf 
1625. Grafplaten uit de 16de tot 18de eeuw. Eiken Broederschapslijst met bekronend 
Mariamonogram en medaillon van 1771. Glasramen gesigneerd Stalins en Janssens.  

 
Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie 
Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, 
Brussel - Turnhout. Auteurs: Steyaert, Rita  
Analoog: gids voor de Sint-Lambertuskerk door F. Kums. 

 
b) Architecturale mogelijkheden 

Een opsplitsing in meerdere ruimten is niet makkelijk door de specifieke bouwvorm. De 
verwarming werkt op aardgas. De geluidsinstallatie is aanwezig en wordt gebruikt  voor een 
misviering. Het sanitair bestaat uit  1 toilet vooraan met mogelijkheid van bijplaatsen toilet 
accommodatie aan de kerk ingang. Het kerkgebouw is toegankelijk voor andersvaliden 
omdat er geen trappen zijn en de deuren zijn breed genoeg. Het kerkhof is omliggend aan 
het gebouw.  
 

c) Bouwfysische toestand 

De bouwfysische toestand is matig tot slecht. Monumentenwacht is aangesteld. De laatste 
inspectie dateert van januari 2015. Recent werd het dak hersteld en leien die stuk waren 
vervangen. De afwatering van de dakgoten is nog een probleem evenals de dichtheid van de 
kerk (ramen) waardoor er veel overlast is van vleermuizen.  
 
Een restauratie dossier werd opgesteld op basis van het inspectieverslag van vzw 
Monumentenwacht van 31 juli 1997 voor twee percelen. Perceel 1A voor buitenrestauratie 
en perceel 1B voor gebrandschilderd glas-in-loodramen. Deze restauratiewerkzaamheden 
werden opgenomen in het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001. 
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2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 

 
Het kerkgebouw ligt in het centrum van Westerlo ter hoogte van de Grote Markt en is 
omgeven door het kerkhof. Er is geen mogelijkheid tot uitbreiding in de onmiddellijke 
omgeving. Door deze centrale ligging is de kerk goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Er 
is parking in de nabijheid maar het gebruik is overdag beperkt in tijd. Er is een schoolgebouw 
in de nabijheid maar geen andere gebedsruimten.  
 

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

Wekelijks op zondag is er een eredienst om 10u30 met een gemiddelde aanwezigheid van 
een dertigtal bezoekers. Dopen, huwelijken en begrafenissen worden op aanvraag 
behandeld. Er zijn communievieringen, een vijftien uitvaarten per jaar en ongeveer twee 
huwelijken per jaar. Bij deze bijzondere gebeurtenissen kan de gemiddelde aanwezigheid 
oplopen tot 150 personen. In oktober is er jaarlijks een concert ingericht door Lions 
Westerlo. Kerkbezinning met tentoonstelling door kerkraad rond Kerstmis. Repetities 
communievieringen in paasperiode. Er is deelname aan open kerken dagen in juni. 
Contracten en reglementen worden opgesteld door de kerkraad, de Koster houdt toezicht en 
opent/sluit de kerk.  
Er zijn geen lokale noden gekend. De kerk is een beperkte toeristische trekpleister. Het is 
een waardevol, geklasseerd gebouw met belangrijke kunststukken en een typische 
architecturale vormgeving (Demergotiek). Het is tevens één van de oudste kerken in de 
wijde omgeving.  
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Sfeerbeelden WESTERLO-centrum 
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2.3. HEULTJE, Sint Carolus Borromeuskerk 
 

2.3.1. Identificatie :  

Naam: Parochiekerk Sint-Carolus-Borromeus 

 
Geografische ligging 

- Heultje, Heultjedorp 2 
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Sint-Carolus Borromeus Heultje 

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) 

- Beschermd monument met objectnummer OA003621 sinds 21 april 2010, ligt in een 
beschermd dorpsgezicht.  
 

                                      

 

Beschrijving 

Gelegen in het centrum van Heultje in een beschermd dorpsgezicht, omgeven door een 
kruispunt en kerkhof.  
Gedenkstenen met inscriptie links en rechts achter het hoofdaltaar) naar ontwerp van P. 

Langerock (ontwerp dateert van juni 1895), uitgevoerd door aannemers Renoir Frères et J. 
Crevecoeur (Orp-le-Grand); aan de noord-, oost- en zuidzijde een met beuk omhaagd 
kerkhof met onder meer verschillende gietijzeren kruisen.  
De plattegrond ontvouwt een oostwest-georiënteerde één-beukige kruiskerk met 
voorstaande westertoren geflankeerd door de doopkapel ten noorden, de berging met 
traptoren ten zuiden, een schip van vijf traveeën, een vlak afgesloten transept van één 
travee en een koor van één rechte travee en driezijdige sluiting met in de oksels -en in 
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dezelfde lijn als het transept- het magazijn ten noorden en de sacristie ten zuiden, beide van 

twee op twee traveeën. 

Exterieur 

Baksteenbouw met naar Kempense normen overvloedig gebruik van witte natuursteen 
(Gobertange, Savonnières) voor afzaat van plint, kordons en kordonvormende lekdrempels, 
speklagen, maaswerk, omlijstingen en dekstenen. Westpartij (torenblok met berging en 
doopkapel) en koor met omlopende plint van ijzerzandsteen. Gebruik van vormstenen voor 
de omlijstingen. Leien zadel- en lessenaarsdaken. 
Asymmetrisch uitgewerkt torenblok. Vierkante toren van vier geledingen onder ingesnoerde 
octogonale leien spits met smeedijzeren kruis, bol en windvaan en dakkapel in het oostelijk 
torenschild, per geleding gemarkeerd door ankers en kordon. Met witsteen omlijste 
segmentboogdeur onder spitsboogveld voorzien van een omlijste nis met driepasmotief 
waarin beeld van de Heilige Carolus Borromeus, samengebracht in een geblokte en 

geprofileerde omlijsting met flankerende colonetten en bekroond met waterlijst; houten 
vleugeldeur met fraai uitgewerkt smeedijzeren beslag. Tweede geleding met een gelijkaardig 
met witsteen omlijst spitsboogvenster (tweedelig met drielobbig uitgewerkte vensters 
bekroond door een vier-pas), derde met een eveneens met witsteen omlijste wijzerplaat van 
het torenuurwerk, vierde met gekoppelde spitse galmgaten in een geprofileerde bakstenen 
omlijsting voorzien van witstenen afgeschuinde lekdrempels; omlijste steigergaten onder 
stenen daklijst op dito consoles. Doopkapel met afgeschuinde hoek en spitsboogvensters. 
Deels in de berging ingebouwde en tegen de zuidelijke torenmuur aanleunende ronde 
traptoren met verluchtingsgaten en omlijste steigergaten onder kleine leien kegelspits met 
smeedijzeren topversiering. Zij-, transept- en koorgevels met witstenen speklagen, 
verjongende steunberen per travee en twee- of driedelige spitsboogvensters in een 
geprofileerde bakstenen omlijsting voorzien van afwisselend maaswerk en met afgeschuinde 
kordonvormende lekdrempels; verankerde tuitvormige transeptgevels en oostgevel van de 

middenbeuk met aandak en schouderstukken, laatstgenoemde met smeedijzeren kruis. 
Lagere koorpartij met dakkapel en smeedijzeren kruis boven de apsis. Berging en sacristie 
met rechthoekige getraliede vensters met tussenstijl (sacristie), lekdrempel, latei en strek. 
 

Bron : Analoog: Boek fotoboek Heultje door parochieteam o.l.v. G. Van Asten. 

 

2.3.2. Beschrijving 

a) Cultuurhistorische waarde 
 

Historiek 

Heultje, thans een gehucht in het zuidwestelijk deel van de gemeente Westerlo, bestond tot 

ver in de 19de eeuw uit onontgonnen heidegrond. In 1764 werden Hoog-Heultje en het 
laathof op de Stippelberg, beschouwd als weinig waardevol gebied, door de heerlijkheid 
Westmeerbeek afgestaan aan de familie de Merode, die vooral door toedoen van gravin 
Jeanne de Merode (1853-1944) de huidige dorpskern tot stand bracht. Onder haar impuls en 
met haar financiële steun, werden in 1896-1898 aan het dorpsplein de Sint-Carolus 
Borromeuskerk en de pastorie gebouwd, in 1914-1922 het parochiecentrum en het klooster 
annex meisjesschool. De patroonheilige van de kerk is een herinnering aan graaf Karel de 



 19 

Merode-Westerloo, vader van gravin Jeanne de Merode, stuwende kracht in de ontwikkeling 

van Heultje. 
Architect P. Langerock (1859-1923), ‘huisarchitect’ van familie de Merode, werd belast met 
de bouw van de kerk (het ontwerp dateert van juni 1895) en pastorie (het ontwerp dateert 
van juli 1895) die bij KB van 3 augustus 1896 werd toegestaan. De beëindiging van de 
werken werd op 2 februari 1898 vastgesteld. Destijds wilden of mochten vele meisjes niet 
naar de gemengde gemeenteschool in Heultje en bleven naar de vrije nonnenschool van 
Zoerle gaan. Gravin Jeanne de Merode liet in de periode 1914-1922 in het centrum van 
Heultje een parochiecentrum en een klooster annex school (meisjes- en kleuterschool) 
bouwen, eveneens naar ontwerp van P. Langerock. De zusters Annonciaden van Huldenberg 
namen er hun intrek. Het bas-reliëf boven de ingang van het voormalige klooster stelt de 
gravin voor die haar geschenk (klooster en school) opdraagt aan Onze Lieve Vrouw en het 
Jezuskind. Haar patrones, tevens patrones der Annonciaden, Johanna van Valois, koningin 
van Frankrijk, houdt beschermend haar hand boven de gravin. Ter bevordering van de 

tewerkstelling van jonge meisjes richtte ze in 1930 naast het klooster een tapijtfabriek op. 
Deze sloot haar deuren reeds in 1936 wegens gebrek aan werksters en werd verbouwd tot 
klaslokalen, inmiddels zijn het lokalen voor polyvalent gebruik (kinderopvang, 
jeugdbeweging,…). Circa 1995 werd het plein heraangelegd met o.m. een nieuwe verharding 
en nieuwe beplantingen. In 1998-1999 werden van de kerk zowel het exterieur (daken, 
gevels gereinigd en heringevoegd, monelen en plint hersteld en waar nodig vervangen, 
glasramen niet) als het interieur (opnieuw geschilderd, elektriciteit, verlichting) 
gerestaureerd onder leiding van architect Willem Van Dyck (Westerlo). Het parochiecentrum 
werd circa 2003 gerenoveerd naar ontwerp van architect Eddy Maes (Westerlo). 
 
Interieur 
Binnenmuren bepleisterd en beschilderd met een natuursteenimitatie met muurbanden; 
vermoedelijke oorspronkelijke afwerkingslaag in een zandkleur met rode schijnvoegen (nog 
bewaard in de segmentboognissen van de kruisweg), later beschilderd in grijstinten met 
accentuering van de omlijstingen van de segmentboognissen en muurbanden, bij de laatste 
restauratie monochroom overschilderd. In het benedenregister grote segmentboognissen 
waar in 1925-1934 door Hippoliet De Clerck (Herentals) een op doek geschilderde kruisweg 
werd aangebracht. Ziende houten kap met afgeknotte punt, ondersteund door 
spitsboogribben op opengewerkte houten consoles en kraagstenen, voorzien van -tevens 
opengewerkte- houten invulstukken in de zwikken, verstevigd met trekstangen; koor en 
transept met houten spits tongewelf. Inkomportaal (toren) met stenen kruisribgewelf 
(zandstenen ribben en bakstenen gewelfkappen) met centraal een cirkelvormige luik 
(klokken); twee segmentboogdeuren o.m. naar de traptoren. Spitsboogvensters met 
afgeschuinde onderdorpels en geprofileerde dagkanten. Gelijkaardige spitsboogdeuren en 
doorbreking van de orgeltribune; berging, portaal en doopkapel met houten paneeldeuren 
(die van de doopkapel vermoedelijk recenter), portaal met vleugeldeur voorzien van een 
bovenlicht uitgewerkt met glas-in-lood, doopkapel met smeedijzeren hek, berging met vloer 
van rode gebakken tegels (thans grotendeels ingenomen door chauffageketel). Orgeltribune 
met gesloten stenen leuning waarop een gepolychromeerde medaillon van Sint-Cecilia. In 
het koor segmentboogdeuren met briefpaneeldecoratie naar sacristie en berging. Alle 
deuren met fraai smeedijzeren beslag. Keramische tegelvloer (volgens bestek van Chimay, 
Jurbise en/of Beauvais) met mooi uitgewerkte geometrische patronen in verschillende 
kleuren (rood, geel en/of zwart), diverse patronen, in het schip een onderscheid tussen de 
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middengang en de vakken voor de zitplaatsen, in het koor met een boord van florale 
motieven. Ingang sacristie via zij-ingang; beide met bepleisterde en beschilderde 
troggewelven; sacristie met planken vloer en bewaarde sacristiekast (pitchpine). Magazijn 
met vloer van rode gebakken tegels, vlak plafond. 
 
Mobilair 
Schilderijen. Geschilderde kruisweg op doek door Hippoliet De Clerck (Herentals), 1925-1934 
(de eerste en de veertiende statie zijn gesigneerd en gedateerd); de achtste statie is 
gerestaureerd.  
Beeldhouwwerk. Reeks van 15 gepolychromeerde heiligenbeelden in schip, viering en 
transept, eind 19de eeuw-begin 20e eeuw, sommige op de sokkel gemerkt of gesigneerd 
met onder meer ‘G (Gabriel?).H. Parentani Frs Bruxelles’, andere met zegeltje waarop 
Antwerps handje; gepolychromeerde crucifix; twee kleinere stenen heiligenbeelden in koor.  
 
Meubilair 
Neogotisch meubilair uit de bouwperiode, circa 1897-1900, naar ontwerp van P. Langerock 
(zijaltaren niet zeker). Hoofdaltaar toegewijd aan het Heilig Kruisoffer met gebeeldhouwd 
eikenhouten retabel met voorstellingen van Calvarie en zes heiligen, tabernakel met 
koperen deurtjes bezet met halfedelstenen, op arduinen bordes geplaatste bepleisterde en 
beschilderde altaartafel met arduinen blad en plint, aan de voorzijde met uitgespaarde 
medaillons, uitgewerkt met een vier-pas waarin gepolychromeerde portretten van de Heilige 
Carolus Borromeus geflankeerd door twee engelen met banderol; zijaltaren soberder 
uitgewerkt als een miniatuurversie van het hoofdaltaar, noordelijk zijaltaar toegewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw, met houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind, wereldbol en scepter, 
zuidelijk zijaltaar toegewijd aan Heilige Antonius met houten beeld van de Heilige Antonius 
van Padua, beide met gebeeldhouwd eikenhouten retabel en altaartafel met medaillons. 
Neogotische houten biechtstoelen in transept; preekstoel en communiebank niet meer in 
situ aanwezig en /of gedemonteerd en samengesteld tot nieuw meubels. Doopvont in 
noordelijk transept, circa 1898, eveneens naar ontwerp van P. Langerock, arduin, koperen 
deksel. Glas-in-loodramen, wit doorzichtig ruitvormig glas in loden strips gezet en rondom 
rond afgewerkt met een roodgekleurde blokvormig band. Orgel, door orgelbouwer G. 
D’Hondt, circa 1960, met verwerking van ouder materiaal (orgelfront, pijpwerk). 
 
Bron : Analoog: Boek fotoboek Heultje door parochieteam o.l.v. G. Van Asten. 

Beknopte bouwgeschiedenis 
De neogotische  kruiskerk die gebouwd werd in opdracht van Jeanne de Merode naar het 
ontwerp van architect P. Langerock (1859-1923) . De eerste steenlegging vond plaats op 2 
september 1896 en de kerk werd ingewijd op 15 september 1898. 
 
Restauraties 
Circa 1995 werd het plein heraangelegd met o.m. een nieuwe verharding en nieuwe 
beplantingen. In 1998-1999 werden van de kerk zowel het exterieur (daken, gevels gereinigd 
en hervoegd, monelen en plint hersteld en waar nodig vervangen, glasramen niet) als het 
interieur (opnieuw geschilderd, elektriciteit, verlichting) gerestaureerd onder leiding van 
architect Willem Van Dyck (Westerlo). In 2007 en 2008 werden de 14 staties van de kruisweg 
gerestaureerd door de firma Richardson – Weissenborn.  
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Omstreeks 2012 werd het plafond van de sacristie geïsoleerd. In 2016 werden de kerkramen 
gedeeltelijk gerestaureerd.  
 
Orgel 
Het orgel was oorspronkelijk van de kerk van Westerlo na herstelling door M. Kerckhoff uit 
Brussel wordt het door Gravin Jeanne de Merode aan de kerk van Heultje geschonken. 
Het orgel wordt jaarlijks nagezien door de firma Pels uit Herselt 
 
De inventaris is digitaal te raadplegen op Donnet Provincie Antwerpen map PA347. 
 
 

b) Architecturale mogelijkheden 
Aangezien de kerk en het kerkhof als dorpsgezicht als monument geklasseerd is, zijn de 
mogelijkheden voor uitbreiding beperkt. 
De verwarming werkt op via warme lucht verwarmd met aardgas. De elektriciteit is 
vernieuwd tijdens de renovatie in 1999. Er is een geluidsinstallatie aanwezig. Het sanitair is  
te vinden achteraan in de voormalige doopkapel. Kasten en aanrecht in de hal aan de 
sacristie, er is geen kookplaat. 
Andersvaliden toegankelijk in het schip van de kerk. 
Uitbreiding is niet aan de orde door de beschermde status als monument. De ruimte 
tegenover de sacristie kan voor andere doeleinden gebruikt worden. Deze nevenruimte 
wordt soms gebruikt voor gezinsvieringen. 
 

 

b) Bouwfysische toestand  
Over het algemeen is de bouwfysische toestand goed. De kerkraad is lid van 
Monumentenwacht. Er zijn tot op heden  3 inspecties uitgevoerd nl. in 2008, 2012 en 2015. 
De inspectie van 2008 gaf aan dat de houtgebintes sterk waren aangetast door houtborende 
insecten. Het hout van de zolder en de toren is in 2009 behandeld door de firma EWS uit 
Antwerpen. De werken aan het dak zijn de voornaamste uitgaven. 
De laatste inspectieronde was voornamelijk gericht op de toestand van de glasramen en 
deze zijn in 2016 gedeeltelijk gerenoveerd. Er zijn op dit moment geen urgente problemen of 
investeringswerken voorzien. 
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2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 

De toren heeft geen buitenverlichting. Het luiden van de klokken gebeurt automatisch via 
het uurwerk en wordt jaarlijks nagekeken. Het gebouw is door zijn centrale ligging makkelijk 
bereikbaar via het openbaar vervoer. Het kerkhof  aan de kerk  wordt niet meer gebruikt, 
maar is opgenomen in het beschermd dorpsgezicht. De pastorie bevindt zich tegenover de 
kerk. De parochiezaal is 100 meter gelegen van de kerk. De school bevindt zich naast de 
kerk. Het voormalig kloostergebouw heeft de gemeente in erfpacht. In de nabijheid van de 
kerk is er geen andere gebedsruimte. 

 

2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

Wekelijks is er een eredienst op zondag om 9u15. Gemiddeld zijn er 60 aanwezigen. Op 
jaarbasis zijn er ongeveer zeventien doopvieringen, communies, vormsel, een zestal 
huwelijken en een vijftien uitvaarten in deze kerk.Zangkoor VIVACE houdt regelmatig een 
optreden in de kerk. In 2015 heeft de gemeente Westerlo een tentoonstelling georganiseerd 
in de kerk naar aanleiding van open monumentendag. De kerkraad heeft voor deze 
gelegenheden een contract. Het afsluiten van het gebouw gebeurt door de 
parochieverantwoordelijke. Er zijn geen lokale noden mede door de aanwezigheid van 
parochiezaal en fanfarelokaal. Tot op heden zijn er geen aanvragen van andere verenigingen 
om het kerkgebouw te gebruiken. Deze kerk maakt geen deel uit van een bedevaartroute en 
is niet aangesloten bij de vereniging Open kerken. 
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Sfeerbeelden HEULTJE 
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2.4. VOORTKAPEL, Onze Lieve Vrouw 
2.4.1. Identificatie :  

Naam: Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen 

 
Geografische ligging 

- Voortkapel, Kapelplein 9 
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen, Westerlo-Voortkapel  

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) : niet beschermd. 
 

  

Beschrijving 

Grosso modo oost-west-georiënteerde pseudo-kruiskerk met ingebouwde vierkante toren 
en hoger transept. Portaal en bergplaatsen van één travee, drie-beukig schip van vier 
traveeën en koor van twee traveeën met aansluitende sacristie van één travee. 
Baksteenbouw onder leien bedaking, gebruik van arduin voor plint, dorpels, kordons en 
dekstenen; beraapte zuidgevel (transept). Markerende hoeksteunberen en rondbogige 
muuropeningen met ijzeren roeden. Toren van drie geledingen met decoratieve 
baksteenfriezen. Westelijke koorgevel met duidelijke bouwnaden van het vroegere 
halfronde venster zoals voorkomend op het ontwerp van F. Berckmans. 
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2.4.2. Beschrijving 

a) Cultuurhistorische waarde 
Historiek 
Volgens Van Spilbeeck eerste vermelding van een kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Voort in 1598 
in een verzoekschrift van de bezitter van het leenhof van Gelindel tot heropbouw van een 
verwoeste kapel. Kapel verheven tot succursale in 1842 en vergroot naar ontwerp van F. 
Berckmans van 1836 (Koninklijk Besluit van 21 januari 1837); nogmaals vergroot en 
verbouwd met verandering van oriëntatie naar ontwerp van J. Van Gastel van 1862: volgens 
dit ontwerp werd het vroegere westportaal en schip omgevormd tot koor annex sacristie en 
het oorspronkelijke koor verdween om plaats te maken voor een drie-beukig schip. 
Er zijn twee klokken Sint Jozef (15870) en Onze Lieve Vrouw (1848). Het orgel is in 2008 
gerestaureerd en dateert in oorsprong uit 1864. Het werd gebouwd door Henri Mondt-
Groenewout. 
 

Interieur 
Bepleisterd en beschilderd ‘interieur’ met pseudo-basilicale opstand. Rondbogige 
scheibogen op zuilen met polygonale sokkel en lijstkapiteel; korte aansluitende pilasters 
opgenomen in de gekorniste doorlopende en gelede architraaf als basis van de gordelbogen 
van het tongewelf, zijbeuken met kruisgewelven; gedrukt tongewelf in het koor. 
Geplafonneerd portaal met links gedenkplaat van de Eerste Wereldoorlog. 
 
Mobilair 
Schilderijen van de Vlaamse School uit de 17de en de 18de eeuw zoals Joannes de Doper, 
Sint-Sebastiaan, Sint-Lucia en een Piëta. 
Beeldhouwwerk:  
Jezus aan het Kruis (16de eeuw), Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (17de eeuw), 

medaillons met Heilige Ambrosius, Heilige Augustinus en Heilige Franciscus (18de eeuw), 
allegorie van het Geloof (18de eeuw). 
Meubilair uit de 19de eeuw. 
 
Bron : Analoog: boek parochie Voortkapel door het parochieteam. 

b) Architecturale mogelijkheden 
Het gebouw ligt zeer centraal in de dorpskern en de omgeving is volledig bebouwd en 
verhard. Intern is het gebouw niet makkelijk van een afsplitsing te voorzien. De verwarming 
werkt nog op mazout. In 2019 zou een ketel op gas voorzien worden. De elektriciteit werd in 
2011-2012 vernieuwd. Er is een geluid en lichtinstallatie aanwezig. Er is één toilet aan de 
inkom en geen keuken. Via de hoofdingang is er toegang voor andersvaliden. Uitbreiding is 
via de ingesloten ligging in huidige context niet mogelijk.  
 
c) Bouwfysische toestand 
De algemene bouwfysische toestand is goed. Laatste restauratie sinds 2007 bestond uit 
nieuwe dakbedekking, herstel toren, nieuw voegsel, herstel glasramen, elektriciteit, pleister 
en schilderwerk, herstel vloeren koor. Lid Monumentenwacht. Men voorziet nog een 
omschakeling van de verwarmingsinstallatie op gas. Er zijn barsten in de glasramen. 
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2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 
 
 

 
 
 
De kerk is omgeven door verharding en er zijn tenminste een dertigtal parkeerplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving. Het Kerkhof ligt op circa 100 meter. De pastorie werd verkocht aan 
de gemeente. Er is een naastgelegen parochielokaal Palok en een school op wandelafstand. 
Er is geen andere gebedsruimte in de buurt, wel een kleine grot van Lourdes als bidplaats.  
 

2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

Er is een wekelijkse viering op zondag om 10u30. Het aantal gebruikers varieert tussen 30 à 
60 personen. Op feestdagen loopt het aantal op tot ongeveer 100. Er vinden een 5 à 10 
begrafenissen plaats op jaarbasis, 1 à 2 huwelijken, 5 à 10 doopsels. Het vormsel is vanaf 
2018 gecentraliseerd op één plaats. Recent zijn er geen niet-religieuze vieringen. Vroeger 
concerten omwille van goede akoestiek. Adhoc vinden nog andere vieringen plaats op vraag 

van Okra, Landelijke Gilde, Chiro viert Christus Koning, Oud-strijders komen op 11 november. 
Toeristisch is deze kerk geen trekpleister. De kerk wordt afgesloten ter preventie van 
vandalisme of diefstal en is geen lid van Open Kerken.  
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Sfeerbeelden VOORTKAPEL 
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2.5. TONGERLO, Sint Anna 
2.5.1. Identificatie :  

Naam: Parochiekerk Sint-Anna 

 
Geografische ligging 

- Tongerlo, Kerkplein 5 
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Sint-Anna Tongerlo 

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) : niet beschermd 
 

 

                       

 

Beschrijving 

Noordwest-zuidoost georiënteerde eclectische kruisbasiliek van 1853-1856 naar ontwerp 

van E. Gife in neo-romaanse stijl met neogotische elementen, latere herstellings- en 

verbeteringswerken naar ontwerp van P.J. en J. Taeymans (1870-1871 en 1903) en naar 

ontwerp van Van Roen (1952-1957). 
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2.5.2. Beschrijving  

a) Cultuurhistorische waarde 
Historiek 
De plattegrond ontvouwt een ingebouwde westtoren, drie-beukig schip van vijf traveeën, 
transept van één travee en koor van twee rechte traveeën met vijfzijdige sluiting, sacristie 
en bergplaats in oksels. 
Bakstenen basiliek met gebruik van natuursteen voor kordons, venstertraceringen en 
deuromlijsting, leien bedaking. Vierkante toren van vijf geledingen met rondboogfriezen. 
Spitsboogpoort in neogotisch getinte, geprofileerde natuurstenen omlijsting onder blinde 
rondboogfries en breed rondboogvenster. Links en rechts van de ingangstravee gevelstenen 
met chronogrammen "proVIDI regII proVInCIa/ gUbernatoris teIChMann/ CUra eXUrreXI" 
(1853) en "gLorIosae annae Me saCrat/ antIstes presbYter CarDInaLIs/ engeLbertUs" (1860) 
verwijzend naar de bouw en de inwijding van de kerk. 

Schip en koor met ritmerende steunberen en rondboogfriezen. Rondboog- en radvensters 
met sobere tracering van imitatienatuursteen; transeptsluitingen met roosvensters. Rechter 
zijbeuk met hardstenen gevelsteen van 1898 ter nagedachtenis van de Boerenkrijg (1798). 
Vóór linker zijbeuk Heilig Hartbeeld met namen van de gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. 
Interieur 
Bepleisterd en beschilderd interieur met rondbogige scheibogen op zuilen met hardstenen 
sokkel en acanthusbladkapiteel, doorlopend kordon en aansluitende spaarvelden met 
ingeschreven roosvensters in de bovenpartij van de middenbeuk. Kruisrib- en straalgewelven 
op bladwerkconsoles; uitgewerkt stergewelf in de kruising opgevangen op hoge, 
gelijkaardige bundelpijlers. 
Mobilair  
Grotendeels afkomstig van de voormalige parochiekerk van de norbertijnenabdij. 

Schilderijen: onder meer schilderijen van de Vlaamse School uit de 16de, 17de en 18de 
eeuw. Beeldhouwwerk; Gepolychromeerde beelden van Onze-Lieve-Vrouw met Kind en 
Calvarie uit de 14de eeuw. Beelden van de vroegere preekstoel uit de eerste helft van de 
17de eeuw. Verder 17de-eeuwse beelden van Heilige Anna, Heiige Norbertus en Onze-Lieve-
Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Marmeren cartouche met engelenkop. Houten God de Vader 
en Duif in stralenkrans uit de tweede helft van de 17de eeuw. 18de-eeuwse houten 
engelenbeelden. Houten 19de-eeuwse beelden van Sint-Gerlachus en Sint-Jozef. Zij-altaren 
van gemarmerd hout uit het derde kwart van de 17de eeuw. 19de-eeuws koorgestoelte en 
doksaal; preekstoel van 1864. 17de-eeuwse biechtstoelen. Obiitborden uit de 20ste eeuw. 
 

Het orgel stamt uit tweede helft 17e eeuw en werd later aangepast door Pels-‘D Hond. Het is 

nog operatief en de koster bespeelt het wekelijks. Het hapert op enkele plaatsen en moet 

hersteld worden.  

Er bestaat een provinciale inventaris over het roerend erfgoed. Het houtwerk werd 

behandeld tegen klopkever. De beelden worden juni 2017 behandeld.  
Analoog: brochure parochiekerk Sint-Anna door pastoor Engels. 
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b) Architecturale mogelijkheden 
Het gebouw ligt ingesloten in het centrum met verharde parking met een vijftigtal 

parkeerplaatsen en verbindingswegen. Binnen is niet makkelijk een afsplitsing te voorzien. 

De verwarming werkt op aardgas met convectoren. De geluidsinstallatie is aanwezig en 

wordt gebruikt voor vieringen. Het sanitair bestaat uit een toilet met handwasbakje in de 

sacristie en er is geen keuken. De kerk is via de hoofdingang toegankelijk voor 

mindervaliden.  

c) Bouwfysische toestand 

De algemene bouwfysische toestand is goed. De laatste inspectie van Momumentenwacht 

dateert van 2015. Het koor werd gerestaureerd in 1979. Momenteel heeft het houtwerk te 

kampen met memel.  

 

2.5.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

Deze kerk ligt ingesloten in het centrum door verharding en wegen. Er is geen uitbreiding 

mogelijk. Door de centrale ligging is er een makkelijke bereikbaarheid via het openbaar 

vervoer. De kerk is niet voorzien van buitenverlichting. De klokken luiden automatisch.  

Het kerkhof is gelegen op 200 m afstand. De school is gelegen in de onmiddellijke nabijheid 

in de Abdijstraat. Parochiezaal en parochiehuis in de straat tegenover. Op wandelafstand is 

een klooster met kapel (gesloten gemeenschap zusters van het Heilig Graf) in de Abdijstraat 

en een Abdijkerk van de Norbertijnen Abdij en kapel Ten Eik.  
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2.5.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

In de kerk gebeuren wekelijks minstens 3 eucharistievieringen en regelmatig zijn er 

uitvaarten, huwelijken, speciale vieringen van verenigingen, school, families enz. Per 

weekend zijn er ongeveer 300 personen aanwezig.  

Jaarlijks is er op 15 augustus een processie. In 2014 vonden er 251 diensten plaats, in 2015 

waren er 210 diensten en in 2016 werden dit 198 diensten. Verder zijn er in de kerk soms 

concerten, tentoonstellingen door de parochie of verenigingen uit Tongerlo.  

 

Sfeerbeelden TONGERLO 
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2.6. OEVEL, Sint Michiel 
2.6.1. Identificatie :  

Naam: Parochiekerk Sint-Michiel 

 
Geografische ligging 

- Oevel, Sint-Michielsplein zn 
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Sint-Michiel Oevel  

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) : niet beschermd 
 
 

                     

 

Beschrijving 

Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1870 naar ontwerp van P. J. Taeymans met 
15de-eeuwse toren in Kempense baksteengotiek gerestaureerd naar ontwerp van J. Van 
Gastel van 1863. 
Deels ingebouwde westtoren, schip en zijbeuken van vijf traveeën en transept van twee 
traveeën met driezijdige sluiting, koor van twee rechte traveeën en eveneens driezijdige 
sluiting. Baksteenbouw met decoratief en constructief gebruik van zandsteen en imitatie-
natuursteen, bedaking van leien en kunstleien. Ritmerende versneden steunberen, 

meerledige aflijnende baksteenfries en spitsboogvensters. 
Westtoren van vier geledingen onder achtzijdige ingesnoerde naaldspits, rechthoekige 
noordelijke traptoren en overhoekse steunberen met blinde rondboognissen en bekronende 
overhoekse pinakels aan westzijde. Markante kordons en gekoppelde blinde 
spitsboognissen. Westgevel met gedrukte rondboogdeur in zandstenen ogiefomlijsting met 
kruisbloem naar ontwerp van 1863, spitsbogig tweelicht met 19de-eeuwse driepas- en 
vierpastracering. 
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2.6.2. Beschrijving 

a) Cultuurhistorische waarde 
De toren van de kerk dateert uit de 16de eeuw in Kempische baksteengotiek. En neogotisch 
schip, kruiskerk. Vernieuwd en ingehuldigd in 1876 onder pastoor Lector. De toren is 
hersteld in 1863,1894,1942 en 1995. De toren van de kerk is vierkantig van vorm, verdeeld in 
3 verdiepingen en draagt een achthoekige spits. Aan de 2 voorhoeken wordt hij door sterk 
uitspringende en trapvormige stutten versterkt, die op torentjes uitlopen. De stut van de 
linkerachterhoek is breder en loopt uit  op een muur in de vorm van een brede pilaar, 
verdeeld in smalle evenwijdige banden met scherpe hoeken. Rechts vertoont zich tegen de 
gevel een breed torentje met gebroken hoeken, dat de trap bevat. Een deur herwerkt naar 
de gotische interpretatie van de tweede helft van de 19de eeuw, dient als toegang tot de 
kerk. Erboven is een gotisch venster. Het volgende verdiep is voorzien van een lancetvenster. 
Het bovenste verdiep heeft aan elke zijde 2 stomphoekige lancetvensters. Daarenboven is de 
toren langs elk zijdeverdiep met een schijnbogenreeks van uitspringende stenen versierd. 
(J.Verrezen naar pastoor Van Roey). In het  Oosten rechts is een sacristie voor de priester en 
bedienaars van de vieringen. Links was voorheen een sacristie voor de misdienaars en 
bergplaats voor kerkgewaden en kandelaars. Nu plaats brander verwarming.  
Interieur 
Deels bepleisterd en beschilderd interieur met spitsboogarcaden op bundelpijlers. 
Kruisribgewelven op colonnetten, straalgewelf in koorsluiting. 
Mobilair 
Schilderij van Sint-Sebastiaan van de Vlaamse school (tweede helft van de 17de eeuw). 
Beeldhouwwerk uit de 15de tot de 19de eeuw: gepolychromeerde houten beelden van 
aartsengel Michaël (16de eeuw), Onze-Lieve.-Vrouw van Smarten (XVII), Heilige Anna 
verklaart Maria de Schrift (18de eeuw) en houten Onze-Lieve-Vrouwebeeld (19de eeuw). 

Meubilair 
Overwegend neogotisch meubilair uit de bouwperiode. Preekstoel en orgelkast in rococostijl 
(circa 1750). 
Orgel 
Het orgel is van Smets van Duffel (1846) en vergroot rond 1926 door J.B.D’Hondt uit 
Wolfsdonk. In 1979 terg hersteld door Pels-D’Hondt iuit Herselt Sins 1929 geëlektrificeerd. 
Een rococo orgelkast versierd met muziekinstrumenten. 
 
Bron : Analoog: foto’s en teksten van Herman Schroven en Jef Verrezen 

 

b) Architecturale mogelijkheden 
Er is verwarming met warme lucht sinds 2016, elektra sinds 1929. Er is een toilet in de 
voormalige sacristie van de misdienaars. De toegang voor andersvaliden kan via de 
hoofdingang. Er zijn geen bijzondere voorzieningen voor deze bezoekers.  
Interne opsplitsing in diverse ruimtes is erg problematisch. Externe uitbreiding is mogelijk 
maar beperkt door de centrale ligging en mits verlies van de aanwezige verhardingen met 
ruime parking.  
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c) Bouwfysische toestand 
De bouwfysische toestand is zeer goed. Recent werden diverse werken uitgevoerd en er zijn 
momenteel geen urgente problemen of investeringen voorzien. De kerk is eind 2016 
geïnjecteerd tegen opstijgend vocht en binnen volledig herschilderd. In 1994 en 2012 werd 
het dak volledig hersteld, evenals de ramen. 
 

2.6.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

 

 

 

Deze kerk is centraal gelegen in het hart van het dorp en omgeven door een verhard plein 
met ruime parking. Er is geen externe verlichting. De klokken luiden automatisch.  Gezien de 
centrale ligging is de kerk gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer. Een 
parochiezaal ligt op 100 m van de kerk. Er is bij de kerk, voor en achter, een ruime 
parkeerplaats. 
De kapel Onze Lieve Vrouw is een andere gebedsplaats in de onmiddellijke nabijheid. Hier 
vinden voornamelijk huwelijken en doopsels plaats.  
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2.6.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

De kerk wordt op jaarbasis gebruikt voor een vijftiental begrafenissen, ongeveer een tweetal 
huwelijken en voor de wekelijkse eucharistieviering met gemiddeld een zestigtal bezoekers 
per viering. Ook dopen, communies en vormsels gaan door in de kerk. Een buurtbewoner 
opent en sluit dagelijks de kerk. De toegang tot het schip wordt verhinderd door een glazen 
wand  sinds 1995. De vereniging is aangesloten bij Open Kerken. 
Jaarlijks is er een opvoering door de fanfare van Oevel en diverse optredens van het Sint-
Michielskoor (Kerst, Pasen, Kermis, Lichtmisviering ea). 
 

Sfeerbeelden OEVEL 
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2.7. ZOERLE-PARWIJS, Sint Niklaas 
2.7.1. Identificatie :  

Naam: Parochiekerk Sint-Niklaas 

 
Geografische ligging 

- Zoerle-Parwijs, Kerkstraat 1f 
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Sint-Niklaas, Zoerle-Parwijs  

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) : beschermd monument met objectnummer OA002567 sinds 9 juli 1980, 
ligt in een beschermd dorpsgezicht. 
 

                                  

Beschrijving 

Georiënteerde classicistische pseudo-basiliek van 1777-1778 met gevelsteen en chronogram 
"DIVo nICoLao eXstrUCtUM", bouwmeester was Michel Noblesse. Verbouwd in 1879 en in 
1989 gerestaureerd naar ontwerp van W. Van Dyck van 1987. 
Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor hoekblokken, afzaat, deuromlijsting en 
steigergaten, sporadisch gebruik van ijzerzandsteen. Drie-beukige plattegrond met 

uitspringende westtoren onder ingesnoerde leien spits, schip van vier traveeën en koor van 
twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, flankerende lagere aanbouwsels ter hoogte 
van de toren en in de kooroksels; leien zadeldak en lessenaarsdaken. 
In westgevel segmentboogdeur met waaier in een zandstenen omlijsting met neuten, 
imposten en sluitsteen onder gebogen waterlijst, hoger gelijkvormig bovenvenster in vlakke 
zandstenen omlijsting. Voorts segmentbogige vensters met neg- en boogstenen van 
zandsteen en ijzeren harnas in de door een bepleisterde kroonlijst afgelijnde noord- en 



 37 

zuidgevels en in de twee koortraveeën; blinde sluiting. Rechthoekige venster in arduinen 

omlijsting in de zuidelijke sacristie. 
 
 
 

2.7.2. Beschrijving 

a) Cultuurhistorische waarde 
Interieur 
Bepleisterd en beschilderd interieur met basilicale opstand. Rondbogen op zuilen met 
lijstkapiteel. Kruisgewelven en gordelbogen, in middenbeuk uitlopend op geornamenteerde 
consoles, in de zijbeuken op pilasters. Eveneens ordonnerende pilasters in het koor; 
straalgewelf met brede ribben in de koorsluiting. 
Mobilair 
Schilderijen van de Vlaamse School uit de 17de en de 18de eeuw. Beeldhouwwerk. 

Gepolychromeerde houten beelden uit de 17de eeuw. Beeld van Sint-Sebastiaan uit de 
tweede helft van de 18de eeuw. 
Meubilair  
Portiekaltaren uit de tweede helft van de 17de eeuw. Eiken 18de-eeuwse biechtstoelen. 
Communiebank met beelden van de Evangelisten en allegorische voorstellingen. 
Doorlopende lambrisering met kerkmeestersbanken (tweede helft van de 18de eeuw). Eind 
18de-eeuwse en 19de-eeuwse grafstenen. Glasramen uit het derde kwart van de 19de eeuw 
en van circa 1900. Doksaal met balustrade uit de tweede helft van de 18de eeuw. 
Het oorspronkelijke orgel is momenteel inactief en vervangen door een elektronisch.  
Analoog: Westerlo en dochterparochie Sint-Niklaas Zoerle door K. De Winter. 
 
b) Architecturale mogelijkheden 

Een interne afsplitsing in verschillende ruimten is moeilijk. Externe uitbreiding is beperkt 
door de ingesloten ligging en bebouwde nabijgelegen kavels. Er zijn enkele parkeerplaatsen 
ter hoogte van de ingang. De verwarming is op aardgas. Er is een geluids- en lichtinstallatie 
aanwezig. De aanpassing van de elektriciteit werd opgenomen in het restauratiedossier. Er is 
een toilet aanwezig maar geen keukenblok. De toegang voor mindervaliden kan via de 
hoofdingang.  
 
c) Bouwfysische toestand 
De bouwfysische toestand werd door Monumentenwacht omschreven van matig tot goed. 
De torenspits behoeft renovatie. Recent werden pinnen aangebracht om duiven te weren. 
De kandelaars werden van een nieuwe laag zilver voorzien. De herstelling van de kleinere 
daken is urgent (2018) door slijtage van de aanwezige dakleien.  Er is een restauratiedossier 
in opmaak op basis van de inspectie door Monumentenwacht. Laatste inspectie uitgevoerd 

op 21/09/2009. 
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2.7.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 
 

 

 

 
 

 

Interne verdeling over meerdere ruimten is door de aard van het gebouw vrijwel onmogelijk. 
Deze kerk ligt volledig ingesloten door bebouwde percelen. Externe uitbreiding is niet 

mogelijk. Er is geen externe verlichting en de klokken luiden automatisch. Aan de kerk zijn er 
een vijftal parkeerplaatsen. Verder is er een parking op wandelafstand met bushalte. Er is 
een parochiezaal, parochiehuis, evenementenhal Zoerla en school in de onmiddellijke 
nabijheid. Andere bidplaatsen zijn een Lourdesgrot (open landschap) en kleine Zandkapel 
(beperkte afgesloten ruimte). 
 

2.7.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

De wekelijkse viering is op zaterdag om 19 uur. Er zijn gemiddeld een 30 à 35 tal bezoekers. 
Bij speciale vieringen kan dit aantal oplopen tot 80 à 120 personen. Dopen worden centraal 
gestuurd via de federatie (3 à 4 per jaar). Verder zijn er vieringen van eerste communie, 
vormsels en één huwelijk per jaar. De school organiseert twee vieringen per jaar en 
eenmalig is er ook een chiromis. Andere activiteiten zijn het kerkconcert van de lokale 

fanfare en/of een occasionele culturele activiteit. Koster is An Wagemans. Contracten voor 
andere gebruiken of evenementen zijn beschikbaar. Er zijn geen echte lokale noden gekend 
vermits er diverse andere lokalen zijn in de onmiddellijke nabijheid.  
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Sfeerbeelden ZOERLE-PARWIJS 
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2.8 OEVEL, Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten doorn 
2.8.1. Identificatie :  

Naam: Kapel OLV ten doorn 

 
Geografische ligging 

- Oevel, Onze Lieve Vrouwstraat zn 
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Sint-Michiel Oevel 

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) : beschermd monument volgens KB 20/1/1981  
 

               

Beschrijving 
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn is opgetrokken in landelijke barok uit 
dankbaarheid voor een wonderlijke redding. Het smalste deel van de kapel (nu koor) dateert 
uit 1644. Het eenbeukig schip dateert uit 1719. De georiënteerde kapel met laag, 
voorstaand, rechthoekig portaal heeft een schip (1719-1722) van vier traveeën en een 
smaller, lager koor van drie rechte traveeën met driezijdige sluiting (1670). Aan de zuidzijde 
is de sacristie (1723-1724) aangebouwd. 
De verankerde baksteenbouw met ritmerende, versneden steunberen heeft een 
gecementeerde plint met waterafloop ter hoogte van de sacristie. Het gebouw is voorzien 
van een leien bedaking. Het schip zit onder een steil zadeldak en heeft aandaken met 
muurvlechtingen en een open dakruiter. Het koor is opgesmukt met een overhoekse 
baksteenfries. In het schip zitten steekboogvensters onder een bepleisterde waterlijst, in het 
koor gaat het om smallere vensters onder een platte laag van gesinterde steen. Het portaal 
met tuitgevel en vlechtingen wordt aan drie zijden geopend met een rechthoekige deur en 
rechthoekige doorgangen met afgeronde bovenhoeken. De beschilderde rondboogdeur 
onder geprofileerde waterlijst heeft een sobere sluitsteen in de westgevel.  
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Het portaal en de koorsluiting hebben rondboognissen waarin Mariabeelden zitten en een 

beschilderde koornis. De noordgevel is versierd met ingemetselde bas-reliëfs van de Zeven 

Smarten. 

 

2.8.2. Beschrijving 
a) cultuurhistorische waarde 

 

Historiek 
Volgens de legende werd de kapel gebouwd op de plaats waar een wonderlijke redding 
geschiedde. Dit kleine gehucht deed vroeger dienst als schuilplaats van vier bandieten. Op 
een zekere dag kwam een meisje, Dymfna Verryt genaamd, langs dit gehucht. De bandieten 
hadden haar doorgang opgemerkt en wilden het meisje verkrachten. Dymfna riep de Heilige 
Maagd te hulp, die dadelijk aan haar zijde verscheen. Bij het zien van Onze-Lieve-Vrouw 
namen de verschrikte mannen de benen. Het meisje werd uit dankbaarheid nadien begijn in 
Herentals. Om dit wonder te herdenken, werd een beeldje van de Heilige Maagd gehecht 
aan een boom. Later werd een kapel gebouwd om het beeldje onderdak te geven. Andere 
miraculeuze gebeurtenissen vonden nadien nog plaats in de kapel. Als getuigenissen van de 
dankbaarheid van de zieken die er genezing vonden, hangen aan de muren ex-voto's, 
krukken, breukbanden, enzovoort. 
Alhoewel in de literatuur doorgaans 1644 wordt aangehaald, is de precieze bouwdatum van 
een eerste kapel niet bekend. Uit een studie van 1986 blijkt aan de hand van lijsten van 
Mariakapellen van 1632 en 1650 en enkele andere vermeldingen dat op deze plaats een 
kapel werd opgericht tussen 1630 en 1643. 
De steeds aangehaalde bewering dat de eerste kapel nog terug te vinden is in het huidige 
koor, wordt weerlegd door archivalia. Bronnenonderzoek bracht aan het licht dat een eerste 
bouwwerk van leem en/of hout in 1670 vervangen werd door een stenen kapel. Een 
kapelrekening van 1670-1671 spreekt van "...den nieuw gebouden cappel begonst 1670", 
alsook van de aankoop van bier en bouwmaterialen en het uitbetalen van lonen van metser, 
timmerman en schaliedekker. 
De kapel werd vergroot in 1719-1722 en de sacristie in 1723-1724. In de 18de eeuw werden 
doorlopend onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd. Door de reorganisatie van de 
openbare instellingen in de Franse tijd kwam het beheer van de kapel bij de kerkfabriek van 
de Sint-Michielsparochie en bleven na die tijd geen afzonderlijke kapelmeestersrekeningen 
bewaard. 
Volgens mondelinge bron werden de afbeeldingen van de Zeven Smarten van Maria in de 
periode 1873-1882 ingemetseld. De kapel, evenals omliggende huizen, werd zwaar 
beschadigd door een blikseminslag in 1938 en de oorlogsomstandigheden. De kapel werd 
daarop vernieuwd in 1950 naar ontwerp van J. Schellekens. In 1991-1992 werd de kapel 
gerestaureerd naar ontwerp van P. Gevers. Daarvan getuigt een gedenkplaat in het portaal. 
Interieur 
Het interieur is bepleisterd en beschilderd . De tongewelven zijn voorzien van trekankers. 
Het stucwerk werd in 1775-1777 uitgevoerd door de in Geel wonende Anthoni Zangerli. 
Het langwerpige koor is overdekt met een gewelf, versierd met reliëfs en lijstwerken in de 
stijl van Lodewijk XV. Achteraan smalle trap naar hoogzaal.  
Mobilair 
De volgende schilderijen: de ontstaanslegende van de kapel (18de eeuw) mogelijk door 
Vervoort; bedevaarders en behoeftigen zoeken toevlucht bij de Onze-Lieve-Vrouwekapel 
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(18de eeuw); Sint-Sebastiaan met engelen (17de eeuw); Heilige Familie (17de 
eeuw);kruisweg (circa 1900). 
De volgende beeldhouwwerken zijn aanwezig: gepolychromeerd houten Onze-Lieve-
Vrouwebeeld met Kind, volgens overlevering miraculeus beeld uit de 17de eeuw; plaasteren 
beelden van Onze-Lieve-Vrouw en Heilig Hart (1925). 
Het Brabants barokaltaar uit de tweede helft van de 17de eeuw wordt toegeschreven aan 
Jacobus Verbuecken uit Herentals. 
In 1992 werd de oorspronkelijke ‘oude’ kruisweg uit de kapel verwijderd tijdens de 
restauratie en vervangen door een ‘moderner’ exemplaar van een plaatselijke amateur-
kunstenaar. De oude kruisweg werd tegen vernieling beschermd door de heemkring en 
opgeslagen op de zolder van het heemmuseum. Eveneens werd een grote moderne 
(eigenlijk misplaatste)‘gedenksteen’ geplaatst in de ingang.  
 
Bron : Analoog: Jaarboek HK 1987 (W. Van den Brande), volledig gewijd aan deze kapel. 

 
b) Architecturale mogelijkheden 
Door de beperkte oppervlakte is een opdeling niet van toepassing. De voorgevel loopt uit in 
een driehoekig vlak, met zeshoekig kloktorentje. Portaal met drie toegangen. Boven centrale 
deur is een nis met een OLV-beeld (Fons Lievens, 1992). Boven het voorportaal is een 
venster dat het hoogzaal verlicht en oculos. Zes zijvensters verlichten het hoofdgebouw. 
Tussen de vensters en op de hoeken is het gebouw geschraagd door trapvormige 
steunberen. Het gebouw is niet toegankelijk voor andersvaliden en moeilijker bereikbaar via 
het openbaar vervoer.  
 
c) Bouwfysische toestand 
Het gebouw is in zeer goede staat. In 1950 werd een nieuwe toren geplaatst. In 1992 werd 
de kapel volledig gerestaureerd naar ontwerp van P. Gevers. De centrale verwarming werd 
vernieuwd in 2013. In 2014 was er een opknapbeurt met impregnatie en injectie tegen 
opstijgend vocht, dak werd hersteld, enz.  
 

2.8.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 

Deze kapel ligt buiten het centrum is daardoor minder makkelijk bereikbaar via het openbaar 
vervoer. Door de ingesloten ligging tussen bebouwde percelen en wegen is er geen 
uitbreiding mogelijk. 
 

2.8.4. Beschrijving van het actueel gebruik en functie 

Deze kapel wordt met regelmaat gebruikt tijdens de meimaand, viering 15 augustus en is erg  
in trek voor huwelijken (6 à 12 per jaar) en doopvieringen (10 à 15 per jaar).   
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Sfeerbeelden OEVEL, kapel 
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2.9 TONGERLO, Kapel Onze Lieve Vrouw Ten Eik 
 

2.9.1. Identificatie :  

Naam: Kapel OLV Ten Eik 

 
Geografische ligging 

- Tongerlo, Geelsestraat/Aarthof 
- Provincie: Antwerpen 

 
Plaats in kerkelijke structuur 

- Bisdom: Antwerpen 
- Dekenaat: Zuiderkempen 
- Parochie: Sint Anna 

 
Eigenaar: gemeente Westerlo 
 
Bescherming(en) : beschermd 
 

                    

Beschrijving 
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Eik gelegen op het volgens literatuur oude driesplein tussen 
Geelse straat, Kapelstraat en Aarthof. Oorspronkelijke kapel, het huidige koor, in 1639 (zie 
jaartal van gesinterde steen) opgericht door abt Th. Verbraeken als beloftekapel na een 
pestepidemie, circa 1675 vergroot met het schip. De gevelsteen "Anno 1842" refereert 
vermoedelijk aan herstellingswerken; restauratie in 1977-1978. 
 

 

 

 

 

 



 45 

 

 

2.9.2. Beschrijving 
a) Cultuurhistorische waarde 

Rechthoekige éénbeukige kapel van verankerde baksteenbouw; schip van drie traveeën en 
smaller en lager koor met rechte sluiting en ten zuiden sacristie, leien zadeldaken met 
aandaken, opengewerkt polygonaal klokkentorentje met ingesnoerde leien spits. Schip 
geritmeerd door steunberen waartussen licht getoogde vensters met houten roeden. 
Tuitgevel op schouderstukken met muurvlechtingen. 
Rondboogdeur in latere (na 1926) pilasteromlijsting van gesinterde baksteen met gebogen 
waterlijst en rondboognis met Mariabeeld, in top oculus in omlijsting van gesinterde steen. 
Koor met tuitgevel op schouderstukken, muurvlechtingen, oculi en jaartal 1639 van 
gesinterde baksteen. 
Ten noorden: ereperkje met arduinen gedenkstenen waarop wapenschilden en inscripties 
ter ere van overleden de Trannoy's, smeedijzeren hek. 
Interieur 
Bepleisterd en beschilderd ‘interieur’ deels geplafonneerd, deels met tongewelf en 
gordelbogen in het koor. Altaar van gemarmerd hout (17de eeuw), houten doksaal met 
gebogen balustrade op zuilen. 
 
Kapel werd in 1978 ‘ontwijd’. Restauratie in 1979. En daarna gebruikt als 
tentoonstellingsruimte, beheerd door de Tongerlose gildes. Later was ze als deel van de 
Westelse bibliotheek, een boeken-ontleenpunt. 
 
Werd in 2004 opnieuw ‘gewijd’ en gebruikt als winterkapel en voor speciale gelegenheden, 
zoals doop en trouw. 
 

b) Architecturale mogelijkheden 

Door de beperkte oppervlakte en ingesloten door wegenis zijn er zowel intern als extern 
geen uitbreidingsmogelijkheden. 
 
 c) Bouwfysische toestand 

Deze kapel is in goede staat. Meest recente renovatie uitgevoerd in 2003-2004. 
 

2.9.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 
Ingesloten en op een kruispunt van wegen gelegen, op wandelafstand van het centrum en de 

parochiekerk.  

2.9.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 
Deze kapel wordt nog met regelmaat gebruikt voor wekelijkse en speciale erediensten zoals  

huwelijk en doop (149 per jaar). 

 

 



 46 

Sfeerbeelden TONGERLO, kapel 
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3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE 
 

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie 
 
 
Kerkelijke en bestuurlijke betrokkenen peilden in functie van de opmaak van het 
kerkenbeleidsplan naar hun respectievelijke visie inzake het toekomstig beheer en gebruik 
van de zeven parochiekerken en twee kapellen in gemeente Westerlo. 
 
Een eerste overleg tot bepalen van een gezamenlijk toekomstig gebruik tussen kerkelijke en 
bestuurlijke vertegenwoordigers vond plaats op maandag 27 februari 2017. Namens de 
kerkelijke instantie waren Norbert Wauters, Staf Beneens, Dirk Willems en Walter Vits 
aanwezig. Als bestuurlijke overheid was quasi het voltallige schepencollege aanwezig.   
 
In zitting van 20 maart 2017 werd in het college van burgemeester en schepenen een 
informele toelichting gegeven over de opmaak van het kerkenbeleidsplan. 
 
In het tweede overleg van 22 maart 2017 werd door kerkelijke en bestuurlijke 
vertegenwoordigers een gezamenlijk standpunt over toekomstig gebruik en stappenplan 
opgemaakt voor het kerkenbeleidsplan van gemeente Westerlo. 
 
Op 17 mei 2017 werd het ontwerp kerkenbeleidsplan voorgesteld aan alle direct 
betrokkenen en inwoners. 
 
Na overleg tussen alle betrokkenen wordt gezamenlijk besloten dat alle zeven 
parochiekerken en twee kapellen binnen gemeente Westerlo behouden worden in hun 
huidige vorm en functie. Zij zullen in de volgende jaren dienstig blijven voor voornamelijk 
erediensten, desgewenst met valorisatie, omwille van de nog aanwezige lokale behoeften en 
veelvuldig gebruik per parochie en deeldorp voor haar kerkelijke, culturele en historische 
waarde. 
 
Niettegenstaande de kerk van Oosterwijk door haar modernistische architectuur zich 
mogelijk leent voor een andere functie en er in deze kerk weinig tot geen historische waarde 
is, zal deze eveneens behouden blijven als parochiekerk omwille van de huidige lokale 
kerkelijke behoeften. In 2018 zal deze kerk, met uitzondering van deeldorp Tongerlo, voor de 
overige deeldorpen een gezamenlijk vormsel organiseren omdat zij de grootste locatie is, 
meest flexibel naar uitbreiding aantal zitplaatsen, door haar indeling een breed zicht geeft 
op het altaar vanuit diverse invalshoeken en een ruime parking heeft. 

 
 

 

 

 



 48 

Deelgemeente 
(en wijk) 

Kerk Korte termijn 
(2017-2020) 

Middellange 
termijn (2020-

2025) 

Lange termijn 
(2025-2030) 

Oosterwijk  OLV Bezoeking Eredienst met valorisatie 
 

Westerlo Sint-Lambertus Eredienst met valorisatie 
 

Heultje Sint Carolus 
Borromeus 

Eredienst met valorisatie 
 

Voortkapel OLVrouw ten 
Hemel 
Opgenomen 

Eredienst met valorisatie 
 

Tongerlo Sint-Anna Eredienst met valorisatie 
 

Oevel Sint-Michiel Eredienst met valorisatie 
 

Zoerle-Parwijs Sint-Niklaas Eredienst met valorisatie 
 

Kapel Oevel OLV ten doorn Eredienst 
 

Kapel Tongerlo ten Eik Eredienst 
 

 
 

 
3.2. Plan van aanpak hoe de toekomstige invullingen zullen 
worden onderzocht 
 
 
Partijen zullen binnen de beoogde termijn van het huidige kerkenbeleidsplan desgewenst 
aanpassingen doen van zodra uit kerkelijke, bestuurlijke of maatschappelijk oogpunt er 
belangrijke wijzigingen nodig zijn.  
 
In tussentijd nemen alle partners hun verantwoordelijkheid inzake het nodige onderhoud. 
 
  
BESLUIT 
 
Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen 
het centraal kerkbestuur en gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen 
noodzakelijk zijn. Indien er wijzigingen moeten aangebracht worden, worden deze 
opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan, na goedkeuring door de bisschop 
van bisdom Antwerpen en door de gemeenteraad. 
 



+ IOHAN BONNY
Bisschop aøn Antwerpen

wFsr[nf-{t_ü
't fi iljill ?ÛÌ7

Â.ntwerpen, 15 þn 2017

College van Burgemeester en Schepenen
Boetenkrijglaan 61,

2260 \X/estetlo

Mijnheer de bwgemeester,
Geacht college,

Ik dank u dat u met zorg voor de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen op het
gtondgebied van ìØestetlo op een positieve manier heeft meegewerkt aan dtt plan. Het is
een belangrijke bijdrage voor de huidige en toekomstige tol en wetking van onze
ketkgemeenschap.

Ik lees in de toekomswisie van het plan dat de alle kerken maxknaal voor de eredienst
behouden blijven, en dat et ernstig werk gemaakt wordt van valodsatie.

Ik verwijs hierbij ook graag naar de dchtlijnen die de Vlaamse bisschoppen daaromtent
in 201.2 reeds uitvaardigden.

Ik ga akkoord met dit plan.

Ik stuur deze bdef tevens naat deken Norben ìØauters en fiaar mevrouw ,{nnemieke
I{inoo, voorzitter van het Centaal l(erkbestuur.

Hoogachtend,

1"t J^
* Johan Bonny
Bisschop van Ântwerpen

Koþ i e : B i s s c h opp e Q k ui cari s ll/ i m S e / d e rs / agh t

Schoenrnarkt 2

2000 Ar-rtwerpen - België
tel.: +32 3 2028430
Íax +32 3 202 84 31

secretariaat@bisdomantlt'elpen.be



1,',','WESTERLO
Parel van de Kempen

gemeenteraad 2ó juni 2017
openbare Yergadering

Aanwezig Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter
Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Tinne
Wuyts, lris De Wever - schepenen
Clyde Tai-Apin - OCMW-voorzitter - schepen
Frans De Cock, Harri Verbraecken, René Verachtert, Lowie Thys, Jef Van

den Eynde, lsabel Van Leuffelen, Pascal Kwanten, Brigitte Helsen, Winny
Van Calster, Jürgen Engelen, Tamara Van den Eynden, Nancy Van Hoof Flor
Celen, Rita Moons - raadsleden

Jo Vankrunkelsven - secretaris temeente en ocmw

Jan Michiels, Frank Verlooy, Marjan De Groot, Patrick Vanschoubroek,
Sonia Leysen-Laeremans - raadsleden

Afwezig

026 Patrimonium. Kerkenbeleidsplan. Goedkeuren.

Feiten en context
Na een eerste informeel contact tussen kerkelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers werd
in het college van 20 maart 2017 het ontwerp van inventaris, timing en opdracht tot opmaak
kerkenbeleidsplan als variapunt beknopt besproken.
Op 22 maart 201 7 volgde een overleg tussen de kerkelijke en bestuurlijke
verantwoordelijken over de toekomst van de zeven parochiekerken en twee kapellen en

werd een plan van aanpak en toekomstvisie opgesteld.

Gezamenlijk verzamelden diverse betrokkenen de gewenste informatie. Deze werd
gebundeld in een format aangeleverd door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
(cRKc).
Het ontwerp van kerkenbeleidsplan werd in een eerste sessie voorgesteld aan de kerkelijke
en bestuurlijke vertegenwoordigers en in een navolgende sessie aan de inwoners via een

open-avond op l7 mei 2017.

Het college van 29 mei 2017 heeft het ontwerp principieel goedgekeurd.

Juridische grond

Conceptnota van minister Bourgeois, "een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk" van 24
juni 201 l, meer bepaald punt 3.1. het uitwerken van een langetermijnvisie door lokale
actoren en punt 3.4. extra voorwaarden voor subsidies voor onderhouds- of
restauratiepremies voor beschermde en niet beschermde kerken.

Het besluit van de Vlaamse Regering van I 6 mei 20 l4 betreffende de uitvoering van het
onroerenderfgoeddecreet van l2 juli 201 3 vermeldt in artikel I 1.2.1 I dat een verhoogde
erfgoedpremie van 80% wordt toegekend voor het beheer van of voor werkzaamheden of
diensten of in beschermde monumenten die bestemd zijn voor erkende erediensten op
voorwaarde dat er een actueel kerkenbeleidsplan bestaat op het grondgebied van de
gemeente. Sinds I januari 2017 is de definitie van kerkenbeleidsplan en monument besteld
voor een erkende eredienst opgenomen en ingeschreven in het onroerenderfgoeddecreet.

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Westerlo - 26 iuni 2017



Het agentschap onroerend erfgoed kijkt kerkenbeleidsplannen na op de gevraagde criteria
uit de inspiratienota kerkenbeleidsplannen.

Het decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van l2 juli

20 | 3 vermeldt in artikel 8 dat, uit adviezen, in een langetermijnvisie op de gebouwen van

erediensten in de gemeente of provincie moet blijken dat het gebouwen voor de eredienst
blijven.

Adviezen
Het ontwerp van kerkenbeleidsplan werd reeds voorgelegd aan alle direct betrokkenen, IOK
en CRKC en resulteerde in weinig tot geen opmerkingen. lnwoners kunnen nog tot I jun¡

opmerkingen aan het bestuur overmaken. Het ontwerp werd voor (pre)advies overgemaakt
aan Agentschap Onroerend Erfgoed. Er werd goedkeuring over het ontwerp
kerkenbeleidsplan gevraagd aan de Bisschop van Bisdom Antwerpen.

Argumentatie

Naast het bestaan van een lokaal kerkenbeleidsplan als voorwaarde voor het verkrijgen van

subsidies zijn er nog andere redenen waarom het aanbevolen is een plan op te stellen. De
toekomst van de parochiekerken is een dermate gevoelig thema dat noopt tot
eensgezindheid via respectvol overleg. Het plan kan een objectief beeld geven over het
huidige gebruik en alle gunstige en/of ongunstige gevolgen van dit gebruik.

Teneinde de subsidies voor restauratiewerken aan de kerk in Westerlo-centrum Sint

Lambertus, dossier in wacht bij Agentschap Onroerend Erfgoed, niet opnieuw te moeten
indienen, met mogelijk verlies in tijd en geld, dient het kerkenbeleidsplan voor I oktober
2017 bij het Agentschap Onroerend Erfgoed toe te komen.

lmpact op beleids- en beheerscyclus
actieplan Organisatieondersteuning

actie Erediensten

act¡enummer 2017140403

omschrijving project Kerkenbeleidsplan

raming kosten Geen

raming opbrengsten Geen

Stemming
Unaniem

BESLU¡T
Artikel I De raad neemt kennis van de goedkeuring door Bisdom Antwerpen over het

ontwerp van kerkenbeleidsplan.

Artikel 2 De raad keurt het kerkenbeleidsplan goed.

Opdrachten
Patrimonium Kerkenbeleidsplan verzenden aan Agentschap Onroerend Erfgoed

Getekend

Jo Vankrunkelsven

secretaris gemeente en ocmw

nkelsven
secretaris gemeente en ocmw

Voor eensluidend uittreksel
7 juli 20tl

Getekend

Guy Van Hirtum

bu rgemeester-voorzitter

Guy Van Hirtum
burgemeester
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