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I.

INLEIDING

Onderzoek van de restauratieplanning, onderhoudsplanning en mogelijkheden voor toekomstig gebruik van
de Sint Janskerk te Borgerhout.
In opdracht van de dienst patrimoniumonderhoud van de stad Antwerpen wordt door restauratiebureau Origin
Architecture & Engineering in deze bundel een deepscan van de Sint-Janskerk in Borgerhout uitgewerkt. De opdracht
kadert in een ruimer onderzoek waarbij de stad Antwerpen in samenspraak met de kerkbesturen een
allesomvattende toekomstvisie ontwikkelt voor de parochiekerken op het grondgebied van de stad Antwerpen.
De kerken kampen met een dalend aantal kerkgangers en daarbij horend dalende inkomsten. Naarmate de financiële
lasten minder gedragen worden door de kerkfabriek en de kerkgemeenschap, verschuift deze naar de stedelijke
financiën. De leegstand of het beperkt gebruik van deze vaak belangrijke gebouwen in het stedelijk weefsel en de
deels publiek gedragen onderhoudskost doet maatschappelijke vragen reizen naar de toekomst van deze gebouwen.
Specifieke kerken worden volgens een gestandaardiseerde methodiek en aan de hand van rekenbladen in kaart
gebracht. De opdrachtgever heeft de ambitie om deze gegevens te kunnen vergelijken en extrapoleren in te zetten in
een overkoepelende visie. De kerken worden gekozen zodat verschillende typologieën worden vertegenwoordigd. In
het geval van de Sint-Janskerk is de enorme schaal van de kerk en de verwachte hoge kostprijs een motivatie.
Anderzijds staan de vertegenwoordigers van de Sint-Janskerk open voor onderzoek, bevraging naar het toekomstige
gebruik van de kerk.
In deze bundel wordt enerzijds de conditie van de kerk en de restauratiekost om de kerk in een basistoestand te
brengen onderzocht. Daarnaast wordt de onderhoudskost ingeschat voor een periode van 30 jaar. In een tweede luik
worden het potentieel van de kerk voor medegebruik of reconversie geëvalueerd en financieel en ruimtelijk
uitgewerkt.
In een eerste hoofdstuk wordt de ontstaansgeschiedenis en kenmerken van de kerk samengevat. In een tweede deel
wordt de huidige conditie en problematiek van de kerk onderzocht. Dit onderzoek is nodig om tot een gefundeerde
waardebepaling te komen. De restauratiefilosofie is gebaseerd op de conditie van de kerk en deze waardestelling.
De restauratiefilosofie is nodig om tot een gefundeerde raming van de kosten te komen. De raming is een
elementenraming die een grootteorde geeft van de te verwachten financiële noden voor een kwalitatieve
instandhouding en een indicatie van planning. In de scenario’s wordt de restauratiefilosofie uitgewerkt en begroot.
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II.

BOUW HISTORISCHE NOTA

De parochiekerk Sint-Jan in Borgerhout werd gebouwd in 1887-1890 naar een ontwerp van 1885 van architecten F.
Baeckelmans en H. Beyaert. Het is een imposante driebeukige kruisbasiliek in baksteen in is een neo-romaanse stijl.
Aansluitend werd de sacristie gebouwd in 1898-1899 naar ontwerp van K. Toen.
In de volgende alinea’s wordt de stedenbouwkundige context en de ontstaansgeschiedenis van de kerk samengevat.

II.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN INPLANTING
Tot ca. 1800 was Borgerhout een landelijk gehucht dat in de landbouwbehoeften van de aangrenzende stad voorzag.
De bebouwing met situeert zich voornamelijk rond de steenweg, de huidige Turnhoutsebaan. Handelaars,
herbergiers en slagers vestigen zich rond deze belangrijke uitvalsweg is.
Borgerhout en Deurne vormden nog een geheel. In 1836 kwamen de twee gemeenten tot een akkoord voor een
scheiding. Dit betrof eerst enkel een wereldlijke scheiding, de kerkelijke scheiding gebeurde een jaar later in 1837.
Na de officiële scheiding van Deurne en Borgerhout op 13 juni 1836, en het ontstaan van de nieuwe parochie
Borgerhout, werd besloten een nieuwe kerk te bouwen op het Laar: de Onze Lieve Vrouw-ter-Sneeuwkerk.

Figuur 1 Luchtfoto: huidige situatie.

Door de aanhoudende sterke bevolkingsgroei in Borgerhout tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw en het
bijhorend plaatsgebrek voor de nieuwe gelovigen, besloot men een bijkomende nieuwe parochie op te richten: de
Sint-Jansparochie. Eerst werd gesproken over een nieuwe kerk ten zuiden van de Turnhoutsebaan, maar uiteindelijk
besloot men de kerk in te planten op aangekochte gronden ten oosten van de Onze-Lieve- Vrouw-terSneeuwparochie waardoor deze zich centraal in de parochie bevind. De nieuw opgerichte St.-Jansparochie die de
1
wijk bestrijkt op de gronden van het Oude Hof Ter Loo en het Kattenberghof omvat ongeveer 50 straten.
De kerk werd ingeplant op een braakliggend terrein in een bestaand verstedelijkt weefsel. Dit verklaard de ongewone
oriëntatie en beperkte verwevenheid van de kerk met het omliggend stratenpatroon. Er werden kleine aanpassingen
doorgevoerd in de straten rond de kerk om deze te verbinden met de stedelijke ruimte. Deze werden genoemd naar
de vier evangelisten waarvan de symbolen in beeldvorm op de kerktoren staan. De Sint-Jansstraat, SintMarcusstraat, Sint-Mattheusstraat werden samen met de bouw van de Sint-Janskerk aangelegd. Toch blijft de
publieke ruimte en aanpalende bebouwing niet in verhouding met de enorme schaal van de nieuwe kerk.
De basis van het bouwprogramma wordt gelegd tijdens de raadsvergadering onder leiding van burgemeester
Eliaerts. De Sint-Janskerk werd ontworpen door architect Frans Baeckelmans. De kerkfabriek consulteerde
1

Figuur 2 afbakening grondgebied Borgerhout.

HOES A., Sint-Janskerk, Borgerhout - Geschiedenis-interieurbeschrijving-restauratieopties interieur-medegebruik, Masterthesis 2 MLZ Artesis Hogeschool Antwerpen, 2005-2006, p. 7-8
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verschillende partijen, de Koninklijke Commissie voor Monumenten, de gouverneur van de provincie Antwerpen over
het ontwerp van de kerk. In 1878 werden de plannen goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor
2
Monumenten. Zij waren zeer enthousiast over de plannen en Baeckelmans werd hiermee gefeliciteerd.
In 1886 gaat de bouw van de Sint-Janskerk van start.
ste

ste

In de 20 en 21 eeuw ondergaat Borgerhout enkele belangrijke veranderingen. De vestingwerken worden
afgebroken, waardoor een aanzienlijke oppervlakte vrijkomt. Deze wordt reeds vroeg in de tweede helft van de
twintigste eeuw ingevuld met een grote ringweg met toegang tot de snelweg. Rondom de Sint-Janskerk worden
bouwblokken afgebroken en opnieuw gebouwd. Op de kaart van 1983 is te zien dat ten noorden van de kerk het
Krügerpark gecreëerd is.

Figuur 3 Detail Institut cartographique militaire, Anvers, 1883.

Figuur 5 detail s.n., Borgerhout, 1936 in F. Priems, loc. cit., p. 152. Figuur 6 detail Militair Geographisch Instituut, Borgerhout, 1948.
Figuur 7 detail Militair Geographisch Instituut, Borgerhout, 1964. Figuur 8 detail Militair Geografisch Instituut, Borgerhout, 1983.

Figuur 4 Detail Institut cartographique militaire, Anvers, 1900.

2

HOES A., Sint-Janskerk, Borgerhout - Geschiedenis-interieurbeschrijving-restauratieopties interieur-medegebruik, Masterthesis 2 MLZ Artesis Hogeschool Antwerpen, 2005-2006, p. 9-10
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II.2 PAROCHIES BORGERHOUT
De Sint-Janskerk ligt net ten noorden van de Turnhoutsebaan en vrij centraal in het grondgebied van Borgerhout,
nabij de ring. Ze Is één van de 6 actieve parochiekerken. De stichting van parochies en de bouw van de
de
ste
parochiekerken in Borgerhout gaat samen met de enorme bevolkingstoename in de 19 en begin 20 eeuw.
De eerste parochiekerk in Borgerhout is de Onze Lieve Vrouw-ter-Sneeuwkerk op het Laar. Het Laar is een
trapezoïdaal plein ten noorden van de Turnhoutsebaan. In 1841-1846 werd hier de eerste neogotische kerk in België
gebouwd door architect Ferdinand Berckmans. WOII raakte de Onze Lieve Vrouw-ter-Sneeuwkerk zwaar beschadigd
en men besloot in 1949 een nieuwe kerk op dezelfde plaats te bouwen. In 1954 bouwt architect L. Stynen hier een
nieuwe kerk in romaansmoderne stijl. Het is een driebeukige bakstenen kerk, geïnspireerd op het vroegchristelijke
3
basilica type.
Ten noorden van de Sint-Janskerk ligt in de Goedendagstraat de parochiekerk van de in 1905 gestichte SintAnnaparochie. Het betreft een eenvoudige, ingebouwde bakstenen kerk met puntgevel, klokkentorentje en
4
rondbogige muuropeningen.
Ten zuiden van de Turnhoutsebaan ligt de Parochiekerk Heilige Familie en Sint Corneel. Deze parochie werd in 1904
opgericht. Het is een neogotische kerk met devotiekapel, kerkmeesterhuis en pastorie, gebouwd tussen 1906-1910,
5
naar ontwerp van architect Frans Mertens. De Franse hooggotiek gold hier als voorbeeld.
Ten oosten van de ring bevindt zich in de Collegelaan de Xaveriuskerk. Deze kerk maakt deel uit van het
Xaveriuscollege. Het is een baksteen- en betonbouw naar ontwerp van Ir.-architect Paul Felix. In dit kerkgebouw
komen de wezenlijke kenmerken van de moderne architectuur aan bod. Een sobere en functionele vorm, herleid tot
het spel van licht in de ruimte. Ook het brutalistisch materiaalgebruik, een sobere waaier bestaande uit hout,
6
gewapend beton, baksteen en glas die in hun onafgewerkte aspect mogen spreken.
De laatste Parochiekerk van Borgerhout is de Parochiekerk van de H. Drievuldigheid. Deze parochie ligt verspreid
over het zuidelijke gedeelte van Borgerhout en het noordelijk gedeelte van Berchem. Het is een rechthoekig
bakstenen gebouw met vrijstaande toren naar ontwerp van G. Van Meel in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid uit
7
1931-1933.

3

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11199: Parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/206841: Parochiekerk Sint-Anna
5
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11191: Parochiekerk Heilige Familie en Sint Corneel
6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/200494: Xaveriuscollege – en kerk
7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11063: Parochiekerk Heilige Drievuldigheid
4
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Figuur 9: Overzicht Parochies
en kerken Borgerhout
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II.3 TIJDSGEEST: KATHOLIEKE REVIVAL
Het katholieke reveil is een van de meest merkwaardige fenomenen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Deze religieuze
heropleving werd gekenmerkt door een romantisch onderbouwd zin zoeken, waarbij de subjectieve ervaring als uitgangspunt wordt
genomen. In deze tijd kreeg men als reactie op de Verlichting een opleving van het spirituele, een individueel en collectief beleefde
kerkpraktijk, vrome devoties en publieke geloofsmanifestaties, zoals processies en bedevaarten, en een bijna emotionele
gehechtheid aan heilige plaatsen, relieken en symbolen.
Het katholieke reveil werd in belangrijke mate gedragen door de herstelde oude orden en de vele nieuwe (vooral actieve) religieuze
instituten. Dit had zijn gevolgen voor de architectuur, waardoor bij de bouw van kerken men vaak grijpt naar neostijlen, zoals de
8
neogotiek.
de

De 19 eeuw is een tijd van grote maatschappelijke en technologische veranderingen, de industriele revolutie en een
grote bevolkingstoename in de steden. De middelen zijn beschikbaar, materiele, technologische om op grote schaal
en een geindustrialiseerde wijze een antwoord bieden aan de maatschappeljke noden. Grote veranderingen gaan
samen met een wens naar verbondenheid met het verleden en de traditie. De monumentale Sint Janskerk is een
schip in een zee van arbeidershuizen. Het is een sobere massieve kerk waarin op de schaal van de mens ambachten
worden geintegreerd om deze te huisvesten.

II.4 ARCHITECT
De Sint-Janskerk werd gebouwd naar de hand van Frans Baeckelmans in 1887-1890. De gebroeders Frans en
Lodewijk Baeckelmans zijn typische vertegenwoordigers van het academische eclecticisme van de tweede helft van
de 19e eeuw. Frans Baeckelmans volgde lessen aan de Antwerpse academie (1845-48) maar was als architect
autodidact. In 1858 behaalde hij de Prix de Rome en werd in 1867 corresponderend lid van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten (KCM). Tot het overlijden van Lodewijk in 1871 werkten de broers Baeckelmans samen en
bouwden zij in Antwerpen o.a. de neogotische Sint-Amanduskerk (1869-74) en het Gerechtshof (1871-74), een
eclectisch gebouw met neorenaissance-inslag. Frans Baeckelmans bouwde verder verschillende scholen, woningen
en kastelen, kloosters en kerken, de Notre-Dame de Bon-Secours in Péruwelz (1887-93) en de Sint-Rochuskerk in
Deurne (1891-93). Hij leidde van 1890 tot 1896 de restauratiewerken van de Antwerpse kathedraal. Vanaf 1886
onderwees hij architectuur aan de Antwerpse academie.
Hendrik Beyaert wordt vernoemd als mede ontwerper van de Sint-Janskerk. Het is echter niet duidelijk wat zijn
aandeel is in het project.
Karel Toen, een leerling van Baeckelmans en ook zijn opvolger, was verantwoordelijk voor de uitbreiding van de
sacristie en de kerkmeesterkamer in 1898-1899. Hij ontwierp enkele ontbrekende altaren en de preekstoel en volgde
later uitgevoerde werken op.
Figuur 10 Frans Baeckelmans
8

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving: http://kadoc.kuleuven.be/nl/coll/coll_cd.php
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II.5 STIJL
Tijdens de negentiende eeuw kwamen in België zeer veel religieuze gebouwen, parochiekerken en kapellen in
kloosters, scholen, ziekenhuizen... tot stand. De bevolkingsgroei, het katholieke reveil en de economische
conjunctuur vormden de pijlers van het landschapsbeeld dat zich geleidelijk ontwikkelde, niet alleen in de steden
maar ook op het platteland: een nieuwe historiserende en religieuze architectuur die inspiratie vond in de bouwstijlen
9
uit het verleden.
De toonaangevende stijlrichting in deze periode was de neogotiek, met overwegend gebruik van baksteen als
eigentijds materiaal en traditionele plattegronden, doorgaans in vorm van driebeukige kruiskerken. Lichte afwijkingen
van het klassieke schema, zoals de inplanting van de toren, komen veelvuldig voor. Vermelden we onder andere
Sint-Rochus (1892-1894, E. Baeckelmans) te Deurne, de Basiliek van het Heilig Hart (1875-1878, J. Bilmeyer en J.
Van Riel) te Berchem zonder toren of transept, de Heilige Familie en Sint-Corneel (1906-1909, F. Mertens) met
noordertoren te Borgerhout en Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (1910-1911, F. Verbraecken) met
zuidertoren te Ekeren. Zeldzame vertegenwoordigers van andere stijlrichtingen vinden we in de neoromaanse SintJanskerk (1887-1890, H. Beyaert en F. Baeckelmans) te Borgerhout en de eclectische Sint-Franciscus van Assisi10
kerk (1893-1896, H. Blomme) te Merksem.
De Sint-Janskerk is opgetrokken in neo-romaanse stijl met normandische kenmerken en neemt ruimtelijk de vorm
aan van een kruisbasiliek.
De romaanse bouwstijl wordt gekenmerkt door massieve stenen muren met kleine gevelopeningen, doorgaans met
rondboog en soms gedeeld door middenzuiltjes. De decoratieve afwerking wordt gekarakteriseerd door
rondboogfriezen, rondboognissen en lisenen.
Het probleem van de overwelving van hoge ruimten losten de bouwers op door het optrekken van gewelfde
zijbeukgalerijen, die wijd op het schip geopend zijn. Die leverden geschikte tegendruk tegen de krachten van de
gewelven. Er wordt veel aandacht gegeven aan de cirkel en de cirkelboog.
De ontwikkeling van de kruisbasiliek heeft zich sinds de Karolingische tijd sterk over West-Europa verspreid. In het
romaans en vervolgens in de gotiek neem de kruisbasiliek een overheersende plaats in.
Bij een basiliek overtreft de hoogte van het middenschip twee- tot driemaal de breedte. De wanden zijn doorbroken
en geleed door zijkbeuksgalerijen, triforium of blinde boogstellingen, lichtgalerijen en aan de buitenkant steunberen,
11
nissen en lichtbogen.

9

COOMANS T, Veel zorgen, weinig zorg. De lotgevallen van de negentiende eeuwse kerkgebouwen in de twintigste eeuw in België,
KENNES H., Plomteux G. & Steyaert R. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel –
Turnhout, Inventaris VIOE.
11
Haslinghuis
10
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II.6

ARCHIEFPLAN

Het ontwerp wordt toegelicht aan de hand van ontwerpplannen uit 1885-1887 uit het provinciaal archief te
Antwerpen.
Het plan van de kerk is opgebouwd als een imposante driebeukige kruisbasiliek met zijkapellen, een schip van zes
traveeën, een transept van een travee en een koor (west) van drie traveeën met zijkoren.
Het plan van het gelijkvloers werd uitgevoerd zoals getekend. In een tweede fase werd de sacristie bijgebouwd. Na
het concilie van Trente werd het hoofdaltaar naar de kruising verplaatst. Op het kelder- en funderingsplan is een
momenteel ontoegankelijke kelder te zien. De stookruimte werd verplaatst. Verder zijn er geen grote wijzigingen
zichtbaar. De sacristie ontbreekt in plannen, snedes en gevels. Deze worden afzonderlijk weergegeven.
Bijzonder aan de plannen is dat deze telkens twee plannen of snedes combineren rond de symmetrieas. De plannen
van de verdieping, triforium zolderruimte, gewelven en de dwarssnedes werden op deze manier samengevoegd.
Figuur 11 Gevel west

De kerk is dan ook kwasi symmetrisch. In een eerste fase werd de sacristie aan de zuidkant bijgebouwd. Later werd
aan de noordkant een pseudosymmetrische kerkmeesterkamer toegevoegd. Beiden zijn verbonden via een gang
achter het koor.
Aan de oostzijde van de kerk bevindt zich de toren met kegelvormige spits, die in de volksmond ‘Peperbus’ wordt
genoemd. Het gelijkvloers van de toren is een overdekt buitenruimte met portaal voor de kerk.

Figuur 12 Gevel oost
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Figuur 13 Kelder- en funderingsplan.

Figuur 15 Plan verdieping + triforium
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Figuur 18 Dwarse snede
Figuur 17 Langse snede

Figuur 19 Gevel noord
Figuur 20 Dwarse snede
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Figuur 21 Grondplan sacristie

Figuur 23 Plan kelder sacristie
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II.7 CONCLUSIE
De toepassing van de neo-romaanse stijl in de Sint-Janskerk is coherent en sterk doorgedreven. Het interieur is een
continue verderzetting van de sobere ornamentering en materialiteit van het exterieur waarbij de robuuste bakstenen
wanden het overwicht vormen op de kleine rondboogramen.
Bijzonder zijn de geïndustrialiseerde constructiewijze van bvb het stalen dakgebinte en anderzijds de toepassing van
handarbeid en ambacht op het niveau van de mens, de vloeren en balustrades.
De Sint-Janskerk is de enige neo-romaanse kerk van architect Frans Baeckelmans.en een van de weinige neoromaanse kerken te Antwerpen, naast bijvoorbeeld de Heilig Hartkerk en de St-Jozefskerk.
Typerend is eveneens de basilicale aanleg, met de creatie van een galerij op de eerste verdieping. Dit geeft de kerk
extra capaciteit.
De arbeidershuizen rondom de kerk hebben amper twee tot drie bouwlagen, en staan in schril contrast met de
imposante kerk. De straten rondom de kerk kregen de namen van de vier evangelisten, die bovenop de vier hoeken
van de toren elk in beeldvorm worden vertaald. In het interieur werd een op zichzelf staande ruimte gecreëerd. De
thematiek en ambitie werd in verschillende lagen van de constructie en afwerking vertaald. De kerk is een
gesamstkunstwerk en vat de geschiedenis van haar omgeving in een ruimer kader samen.

I I I . B E S T A AN D E T O E S T AN D
III.1 STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING
De kerk is gelegen ten noorden van de Turnhoutsebaan, nabij bij de Ring rondom Antwerpen waar voorheen zich de
vestingen bevonden. De ring vormt de grens tussen Borgerhout en Deurne. De Sint-Jansparochiekerk is vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer (tram en bus) vanuit de richting van het Centraal Station van Antwerpen en
vanaf de ring. Ter hoogte van de Sint-Janskerk ligt ten zuiden op de Turnhoutsebaan de zaal De Roma, ten noorden
van de Sint-Janskerk bevindt zich het Krügerpark, slechts één bouwblok verwijderd van de kerk.
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Figuur 24 Grondplan gelijkvloers
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III.2 ALGEMENE BESCHRIJVING
Oriëntatie als kerk
Kerken worden gewoonlijk naar het oosten gericht. In het geval van de Sint-Janskerk staat de toren in het oosten en
het koor in het westen. De oriëntatie werd op pragmatische wijze gebaseerd op de geometrie en oriëntatie van het
beschikbare perceel.
Kerk
De kruisbasiliek bestaat uit drie beuken met zijkapellen en een schip van zes traveeën. Ter hoogte van de zijkapellen
bevinden zich verschillende bergruites over twee bouwlagen waarvan er ééntje als winterkapel werd ingericht en een
andere als stookruimte. Boven de zijbeuken van de kerk bevinden zich op de eerste verdieping brede galerijen.
Boven het inkomportaal is een verbinding tussen de twee galerijen. Boven de galerijen bevindt zich het triforium De
toegang van de galerij bevindt zich in de zijportalen. Het transept is opgebouwd uit een travee en het koor bestaat uit
drie traveeën met zijkoren. Aan de noord- en zuidzijde geven ronde traptorens toegang tot het dak en triforia.
Achteraan de kerk, aan de zijde van het inkomportaal, bevindt zich aan de zuidzijde de doopkapel en aan de
noordzijde de herdenkingskapel.
De zolder boven de middenbeuk is uitgerust met een loopbrug voorzien boven de gewelven in metselwerk zodat
alle delen van de zolder bereikbaar zijn.
Toren
Aan de westzijde van de kerk bevindt zich de toren. De toren heeft een vierkante plattegrond en is verticaal
opgebouwd uit vier geledingen onder een kegelvormige spits.
Onderaan de toren zijn de wanden opengewerkt en bevindt zich de overdekte toegang met trappen tot het
inkomportaal. Aan de zijkanten van de toren is hekwerk voorzien. De eerste ruimte in de toren is de hoogzaal. Deze
bevindt zich achteraan in de kerk boven de inkompartij en is te bereiken via een spiltrap.
Boven de hoogzaal bevindt zich de eerste zolder van de toren. De spiltrap in deze ruimte geeft uit op de
klokkenzolder die daarboven gelegen is. De hoogste zolder kan bereikt worden via de houten wenteltrap in de
klokkenzolder. Daar bevindt zich de tamboer, de ronde aanzet van de toren.
Het rondboogportaal aan de westzijde van de toren is uitgewerkt met een brede geprofileerde lijst. Hogerop de toren
zijn smalle rondbogige vensters en galmgaten. De spits met cirkelvormige aanzet is aan de buitenzijde opengewerkt
met een rondbooggalerij. Aan de vier hoeken wordt de toren geflankeerd door kleinere torens waarop telkens een
beeld van een evangelist staat.
Sacristie
De sacristie bestaat uit twee quasi symmetrische delen. De eerste ruimte is de sacristie. Deze werd na de kerk
gebouwd in 1898-1899 naar ontwerp van K. Toen. Vervolgens werd de kerkmeesterkamer aan de noordzijde van het
koor en de verbindingsgang toegevoegd. De kerkmeesterkamer wordt niet meer gebruikt en dient enkel nog als
opslagruimte voor materiaal.
De sacristie is volledig onderkelderd. Een verbindingsgang verbindt beide toegangen onder de kerk. Op het plan
komen ook nog andere kelders voor.
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III.3 MATERIALEN – BOUWFYSISCHE TOESTAND

Figuur 25-26-27-28 Noordgevel kerk. Foto: Oostgevel kerk: frontaal zicht op de toren. Foto: zuidzijde transept. Foto:
zuidwestzijde: beeld op koor en sacristie. (Origin oktober 2012

Gevelmetselwerk
De kerk is opgebouwd uit volle wanden in baksteenmetselwerk in kruisverband met gebruik van blauwe natuursteen
voor de plinten en de cordonlijsten. De massieve muren zijn minimale 76cm dik, met versneden steunberen,
lisenen, geprofileerde rondboogvensters en rondboogfriezen.

Figuur 29 Hoek zuid-westzijde.

Degradatie
Het gevelmetselwerk is vervuild en oppervlakkig verweerd maar algemeen in goede staat. Verspreid zijn er enkele
oude, structurele scheuren. Plaatselijk zijn de bakstenen sterker verweerd en is het voegwerk licht uitgespoeld. Dit
bijvoorbeeld voor onder waterlijsten, topgevels en afzaten van steunberen en ramen. Plaatselijk zijn zoutuitbloeiingen
en lichte vochtschade in het interieur omwille van lekken in het dak..
De natuursteen van lijsten, afzaten, dekstenen,.. is algemeen in goede staat maar is lokaal verweerd. De voegen zijn
lokaal uitgespoeld.

Figuur 30 Toren oostzijde.
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Dakbekledingen
De zadel- en lessenaarsdaken zijn bezet met genagelde leien. De kegelvormige toren heeft eveneens een bedekking
bestaande uit leien. De toren wordt horizontaal verdeeld in negen delen door loden banden. Boven de zijkapellen
bestaat de dakbedekking uit een zinken roevenbekleding. De nokken, kilkepers en zalingen zijn bekleed met lood.
Degradatie
De natuurleien zijn verweerd en beginnen bros te worden maar zijn nog in een redelijke staat. De recentere
leibedekking van enkele lagere daken is goed. Verspreid zijn enkele leien gebroken of weggezakt.
De zinkbekleding is verouderd en vertoont plaatselijk sterke plooivorming. De beschermende coating is over het
algemeen nog functioneel, maar op bepaalde plaatsen waar veel water afloopt is de laag afgesleten. Het zink wordt
aangetast door ondercorrosie. De roeven zijn plaatselijk bloot vernageld en beginnen los te komen. Het noklood is
verweerd en plaatselijk beschadigd maar nog in redelijke staat. De ijzeren nokbeugels zijn roestig en komen
plaatselijk los. De inox-beugels zijn in orde.

Metalen dakstructuur
De dakspanten bestaan uit ijzeren profielen, ook de gordingen zijn in ijzer, hierop liggen houten kepers met daarop
de bebording met leien. Deze metalen constructie is bijzonder kwalitatief. De onderdelen van de spanten zijn aan
elkaar bevestigd met vijzen en bouten. De spantbenen steunen op bakstenen sokkels en gedeeltelijk op de
muurplaat, ze zijn verbonden door trekankers.
Degradatie
De ijzeren structuren zijn over het algemeen licht roestig maar nog in goede staat. Waar gordingen opliggen in het
muurwerk, is er dikwijls scheurvorming als gevolg van temperatuurszettingen.

Figuur 35-36 Metalen dakstructuur en loopbrug (Origin juli 2012)
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Figuur 31-32-33-34
Dakbekledingen dak zuid
dakbekleding toren – dakkapel – aansluiting dakgoot.

Figuur 37 Metalen dakstructuur en loopbrug (Origin juli
2012)
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Beglazing
De rondboogramen hebben glasramen met geometrische motieven met aan de buitenzijde een voorzetbeglazing in
de vorm van een gewapende beschermbeglazing.
Degradatie
De meeste glas-in-loodramen zijn door het voorzetglas beschermd tegen weersinvloeden, waardoor de toestand vrij
stabiel is. De raambruggen zijn roestig, sommige panelen staan bol en enkele glaasjes zijn beschadigd. Aan de
kleinere ramen is het glas-in-lood beschadigd door vandalisme. Het gewapend beschermglas is over het algemeen in
goede staat. Doordat er geen verluchting in de spouw tussen beide panelen is, zorgt condens voor het roestproces
van de raambruggen.

Houten schrijnwerk
Alle toegangsdeuren tot de kerk en de binnendeuren hebben een houten kader en houten deurblad. De ramen in de
sacristie en de kerkmeesterkamer zijn opgebouwd in houten schrijnwerk. De galmborden en gootranden bestaan
eveneens uit hout.
Degradatie
Het houten schrijnwerk aan het exterieur is op sommige plaatsen minder en op andere sterker verweerd. Het
schilderwerk is sterk afgebladerd. Aan enkele deuren komen de nagels los. Vermoedelijk is het houtwerk ingerot daar
waar er lekken zijn of waren. Daar waar er geen leibedekking is, is het schilderwerk sterk vervaagd en het hout
verweerd.

Figuur 40 Ramen sacristie – houten schrijnwerk deur toren (Origin juli
en oktober 2012).
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Figuur 39 Gewapende voorzetbeglazing
(Origin juli 2012)
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INTERIEUR
Metselwerk
De wanden bestaan uit baksteenmetselwerk in kruisverband.
Degradatie
De algemene toestand is goed. Verspreid zijn enkele oude, structurele scheuren. De muren vertonen plaatselijk
vochtaftekeningen en zoutuitbloeiingen als gevolg van lekken in de goten.
De gewelven worden onderbroken door gordelbogen in blauwe hardsteen.

Vaste wandafwerking
In de sacristie is een houten lambrisering. Boven de lambrisering zijn de wanden in een lichtgele tint geschilderd. Op
de wanden van de twee uiterste koorkapellen zijn schilderingen in de verdiepte vlakken tussen de rondbogen
weergegeven.

Figuur 41-42 Metselwerk binnenzijde Sint-Janskerk (Origin juli en
oktober 2012).

Degradatie
De wanden en het gewelf van de halfronde kapel zijn grotendeels afgewerkt met figuratieve muurschilderingen. Door
bouwkundige gebreken is er vochtdoorslag en zijn er zoutuitbloeiingen. Ter hoogte van de noordelijke kapel lossen
de bepleistering en de verflaag.

Gewelven
Bakstenen gewelven dragen de overspanningen, onderbroken door gordelbogen in blauwe hardsteen doorlopend in
lisenen en komen neer op consoles of pijlers. Deze zijn onderling verbonden door rondbogen.
Het plafond van het koor, het transept, het schip en de zijbeuken wordt gevormd door kruisgewelven die tussen de
horizontale gordelbogen zijn gemetseld. In de koorkapellen bestaat het plafond uit een bepleisterde halfronde koepel.
Het plafond van de winterkapel is vrij laag en bestaat uit onbepleisterde gemetselde troggewelfjes tussen I-profielen.
In de zijkapellen bestaat het plafond uit twee bakstenen hangkoepels naast elkaar, gescheiden door een gordelboog.
In de zijportalen bestaat het plafond uit een hangkoepel waarvan het metselwerk in cirkelvorm is gemetst. In de
doopkapel en herdenkingskapel is het plafond gevormd door een kruisgewelf in baksteenmetselwerk.

Figuur 43-44-45 Vaste wandafwerking sacristie - koorkapel (Origin
juli en oktober 2012).

Degradatie
De gewelven vertonen plaatselijk vochtaftekeningen en zoutuitbloeiingen als gevolg van lekken in daken en goten.
Verspreid zijn enkele oude, structurele scheuren.

Figuur 46-47-48 Bakstenen kruisgewelven galerij – zoutuitbloeiiingen
gewelven – gemetste troggewelven winterkapel (Origin oktober 2012).
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Vloeren
De vloer van het koor bestaat uit marmeren mozaïektegeltjes. De vloer is opgedeeld in twee delen, een trede in
zwarte marmer vormt de scheiding tussen de twee vloerdelen. De treden bestaan uit zwarte marmer.
In de koorkapellen bestaat de vloer overwegend uit lichtgrijze mozaïektegeltjes.
De vloer in het transept en schip bestaan uit tegels van blauwe steen en afwisseling met tegels in witte en zwarte
marmer.
In de zijkapellen, de winterkapel, de stookruimte, de zijportalen, de doop- en herdenkingskapel en het inkomportaal
bestaat de vloer uit zwarte natuursteen tegels. In de winterkapel is er een tapijt over gelegd.
De vloer van de galerijen op de eerste verdieping bestaat uit gebakken tegels.
In de toren zijn vloeren opgebouwd in houten planken.
Sacristie heeft een eiken parketvloer in visgraatmotief. In de kerkmeesterkamer en de verbindingsgang naar de
sacristie bestaat de vloer uit keramische tegels.

Figuur 49-50 Vloerafwerkingen: transept en schip blauwe steen
+ witten marmer – parketvloer sacristie (Origin juli 2012)

Degradatie
In de gangen aan weerszijden van het hoogkoor ligt een terrazzo vloer, deze zijn in goede toestand. De natuurstenen
vloer, bestaande uit tegels in een witte marmer en donkere kalksteen, in de rest van de kerk vertoont geen
noemenswaardige gebreken.
Het eiken parket in de sacristie vertoont een onregelmatig oppervlak maar is in een stabiele toestand. De
mozaïekvloeren in de koren zijn eveneens in stabiele toestand, hier en daar lopen er zettingsscheuren door.
Plaatselijk ontbreken mozaïeksteentjes.
Figuur 51-52 Vloerafwerkingen: mozaïektegels koor –
keramische tegels verbindingsgang sacristie (Origin juli 2012)

Kelderstructuur
In de kelder zijn overschilderde bakstenen troggewelven met ijzeren I-profielen.
Degradatie
De roest is zichtbaar door de verflaag.

Figuur 53-54 Kelderstructuur troggewelven met ijzeren Iprofielen (Origin juli 2012)
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III.4 CAPACITEIT EN ONTSLUITING
2

De kerkruimte heeft een totale oppervlakte van 1945m voor het plaatsen van stoelen. De capaciteit van de kerk
wordt visueel voorgesteld in het schema. Wanneer je uitgaat van een ruimte van 60x80cm per zitplaatsen bekom je
voor het gelijkvloers een capaciteit van 1270 personen en 280 personen op het galerijniveau.
De kerk wordt voornamelijk ontsloten via het inkomportaal onder de toren. Wanneer de aanpalende deuren worden
toegevoegd heeft deze een vluchtcapaciteit van 360 personen. De aanpalende zijingangen geven een bijkomende
vluchtcapaciteit van 120 personen. De zijingangen ontsluiten de traphal naar de eerste verdieping. De toegang tot de
verdieping is op haar smalste punt, de deur tussen de traphal en de galerij, telkens 90cm waardoor de
vluchtcapaciteit van de galerij 120 personen bedraagt. De toegang naar de sacristie komt via een wenteltrap uit op
de publieke ruimte. Met enkele kleine aanpassingen kan deze uitgang eveneens dienen als evacuatieeg voor aan
beide kanten 60 personen. Mits het aanpassen van de verschillende deuren, draairichting en panieksloten bedraagt
de totale evacuatiecapaciteit van de kerk op deze manier 600 voor het gelijkvloers en 120 voor de verdieping. In het
schema is de vluchtcapaciteit tenopzichte van de ruimtecapaciteit visueel voorgesteld.

Figuur 55 De galerij op de eerste verdieping wordt
niet gebruikt. (Foto Origin oktober 2012)

De sacristie en het koor worden zijn via een traphal aan iedere kant rechtstreeks toegankelijk. De zolders en triforia
kunnen bereikt worden via de wenteltrappen tussen de zijbeuken en het transept. De toren wordt bereikt via de
spiltrap aan de noord- en zuidzijde van de toren.
De kerk is gezien de verhoogde vloer pas en het ontbreken van reglementaire hellingen onbereikbaar voor
mindervaliden.
Door de jaren heen is het bezoekersaantal sterk afgenomen en zijn nu nog maar enkele rijen stoelen voorzien voor
de wekelijke zondagsmissen in de middenbeuk en in het transept. Op de galerijen is momenteel niet in gebruik.

Foto: De galerij op de eerste verdieping wordt
niet gebruikt. (Foto Origin oktober 2012)

Figuur 56 Huidige invulling met stoelen (Foto
Origin oktober 2012)
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Figuur 57 Capaciteitsschema.
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III.5 VERLICHTING
Door de eerder kleine omvang van de ramen ten opzichte van de robuuste massiviteit van de muren is de SintJanskerk vrij donker. Dit contrast is typisch voor romaanse kerken. Er komt echter minder licht binnen dan
oorspronkelijk bedoeld omwille van de gewapende voorzetbeglazing.
Elektrische verlichting in het schip gebeurt via hangende verlichtingsarmaturen in de middenbeuk. Spots zijn
aangebracht boven de galerijen en zijn gericht naar beneden toe. De ruimte boven de spots is extra donker door het
verblindende tegenlicht.
De kaarsenluchters rond het altaar zijn vervangen door elektrische verlichting met gloeilampen. Het hoogaltaar wordt
verlicht met TL-verlichting aan de onderkant van het ciborium. Het koor heeft een hangende verlichtingsarmatuur en
de kandelaars zijn voorzien van elektrische verlichting met gloeilampen. De galerijen zijn verlicht door eenvoudige
armaturen met een gloeilamp. In de traptorens en traphallen is geen verlichting aanwezig. Een
noodverlichtingsinstallatie moet worden geplaatst.
Het lichtplan is eerder pragmatisch. Ze komt de architectuur van de ruimte niet ten goede.

III.6 TECHNIEKEN
Elektriciteit
De elektriciteitsinstallatie is sterk verouderd is. Alle elektriciteit is in opbouw geplaatst. De elektriciteitskast is
vernieuwd en bevindt zich aan de ingang ter hoogte van de sacristie aan de zuidelijke zijde. In de kelder bevinden
zich een elektriciteitsmeter en de aarding. De oude bedrading is in slechte staat.
Alle bekabeling moet gecontroleerd worden en moet eventueel vervangen worden. Er dient hierbij voldoende op de
esthetiek gelet te worden. Bijkomende stopcontacten worden voorzien op de zolder/kapruimte/galerijen.

Figuur 58 Overzicht vanuit koor verlichting:
hangende lusters. (Foto Origin oktober 2012)

Verwarming
De stookruimte ligt aan de noordkant van het gebouw naast de zijbeuk tegenover de winterkapel in een bergruimte
op de eerste verdieping. In de stookruimte zijn verluchtingsroosters in de deuren geplaatst. Het huidige
verwarmingssysteem is een centrale verwarming met warme luchtcirculatie op gas. De lucht wordt ingeblazen via de
originele roosters in de vloer van de kerk.
Nadelig voor de kerk en de elementen in het interieur zijn de grote temperatuurverschillen verschillen. Aangewezen is
metingen uit te voeren naar de relatieve vochtigheid.
Een volledig nieuw verwarmingssysteem zou kunnen zorgen voor een beter afgestelde temperatuur, wat voordelig is
voor de objecten en het orgel die deel uitmaken van het geheel van de kerk. Dit zorgt voor minder restauratiekosten
op langere termijn.
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koor op muur. (Foto Origin oktober 2012).
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Brandveiligheid
Afhankelijk van het gebruik moeten de branddetectie en brandbestrijding worden aangepast. Wanneer er nieuwe
functies in het gebouw worden gebracht, moet dit besproken worden met de brandweer.
•
Compartimentering (stookplaats, Rf-deuren, Rf-verluchtingsroosters, toren apart compartiment,
nooduitgangen, evacuatieplan, jaarlijkse inspectie)
•
Voldoende brandblusapparaten
•
Aantal hydranten te controleren
•
Rookmelders
•
Meldingsinstallatie
•
Noodinterventie- en evacuatieplan opstellen
Sanitair
Momenteel is er slechts 1 toilet voor het gehele gebouw. Het is gelokaliseerd achter de sacristie in de
verbindingsgang tussen de sacristie en de kerkmeesterkamer. Eveneens is slechts 1 kraan voorzien voor het
afnemen van water. De kraan wordt gebruikt in de ruimte naast het toilet, waar men eveneens de handen kan
wassen.

III.7 AKOESTIEK
De akoestiek van de kerk zou vrij goed zijn. De huidige gegevens zijn niet voldoende om de akoestiek van de kerk te
beoordelen. Wanneer ander programma in de kerk wordt georganiseerd is het aangewezen een akoestische studie
uit te voeren.
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III.8 CONCLUSIE WAARDEBEPALING
Stedenbouwkundig
De Sint-Janskerk ontleent haar bijnaam de “Peperbus” aan de robuuste torenspits. De kerk torent hoog boven de
aanpalende bebouwing uit. De kerk is een landmark, zichtbaar vanop de ring en een icoon voor Borgerhout. De kerk
ligt dicht bij het Krugerpark in een buurt in transitie.
De ontstaansgeschiedenis van de Sint-Janskerk is verbonden met de geschiedenis van Borgerhout. Ze reflecteert de
de
19 -eeuwse verstedelijking en bevolkingstoename en het begin van een geïndustrialiseerde maatschappij.
Het enorme gebouw met doorgedreven capaciteit steekt schril af tegen zijn omgeving met kleinschalige
arbeidershuizen van twee à drie bouwlagen en een beperkte publieke ruimte. De kerk en haar thematiek werden
ingeschreven in het omliggende weefsel door de omliggende straten te vernoemen naar de 4 evangelisten die een
beeld kregen op de hoeken van de toren.
Stijl
Het gebouw is een doorgedreven toepassing van de neo-romaanse stijl. Kenmerken van de romaanse bouwstijl bij
de Sint-Janskerk zijn de massieve bakstenen muren met kleine gevelopeningen en het gebruik van rondbogen. De
decoratieve afwerking wordt gekarakteriseerd door rondboogfriezen, rondboognissen en lisenen.
De enorme kerk werd in één fase op amper 4 jaar afgewerkt. Hiervoor werden geïndustrialiseerde technieken zoals
een stalen gebinte in het dak toegepast. De soberheid en massiviteit van de romaanse stijl werden pragmatisch
ingezet om zoveel om een maximale capaciteit te realiseren. Door de duplexverdieping in de zijbeuken wordt de
capaciteit van de kerk gemaximaliseerd. De kerk heeft naast het mystieke de vormtaal en materialiteit van een
industrieel gebouw.
In het interieur werden ambachtelijke vormgeving en materialen toegepast voor bv. Het smeedwerk van de
balustrades, de mozaïeken vloeren…
De toepassing van ambachten enerzijds en de industriële benadering van de constructie anderzijds illustreren de
ambiguïteit van deze stijlperiode. In de bouwstijl werd gezocht naar de relatie tussen traditie en continuïteit enerzijds
en een snel evoluerende geïndustrialiseerde maatschappij anderzijds.
De kerk is algemeen in goede bouwfysische toestand. Materialen hebben weinig grote schade opgelopen en de
structuren zijn intact. In de kerk werden nauwelijks wijzigingen aangebracht. Ze vormt een gaaf geheel.
Ontwerp
De kerk en zijn interieur zijn samen ontworpen als een gesamtkunstwerk. Ze vormt een geïntegreerd geheel waarbij
interieur en exterieur maar ook het vast meubilair op elkaar werden betrokken om samen een coherent verhaal te
vertellen. Banken worden bv. geïntegreerd in het plan in een op maat gemaakte nis in de muur.
De gevelmaterialen materialen worden continu doorgetrokken in het interieur. Het interieur is sober en eerlijk. De
bakstenen wanden met arcaden in het schip, die de binnen gevel met eerste verdieping flankeren, bepalen de
beleving van het interieur en doen denken aan een impressionante Romeinse aquaduct.
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I V . R E S T AU R A T I E O P T I E S
De evaluatie werd gebaseerd op de rapporten van monumentewacht, literatuur en plaatsbezoeken.
Aangezien de kerk in algemene goede staat is, geen lekkende daken of stabiliteitsproblemen… , zijn er geen
dringende werken voorzien. Onderstaand worden de belangrijkste restauratie interventies om de kerk in een
basistoestand te brengen opgesomd.

IV.1 ENVELOPPE
Gevelmetselwerk
Het gevelmetselwerk kan in een tweede fase van restauratie worden aangepakt. Hierbij stellen wij voor het
metselwerk te reinigen, het plaatselijk vervangen van het voegwerk, het dichten van scheuren en plaatsen van een
duivenwering.
Dakbekledingen
De dakwerken worden in dezelfde fase als het gevelmetselwerk aangepakt. Dit omvat het vernieuwen van de dak
bekleding in natuurleien of waar voorkomend de zinken bekleding met plaatselijke herstelling van de bebording, de
goten en regenwaterafvoer. Dit is het geschikte moment om veiligheidsvoorzieningen voor de toegankelijkheid van de
daken zoals ladderhaken, veiligheidsankers en ladders te integreren.
de
De 4 evangelist die preventief van de toren werd verwijderd wordt in deze fase terug geplaatst.
De onderhoudswerken zijn relatief beperkt omdat we ervan uit gaan dat de gevels en de daken van de kerk in de
tweede fase volledig gerestaureerd zal worden.
Deze werken omvatten de regelmatige inspecties en plaatselijke herstellingen van de daken, de goten, de glas-inloodramen en het onderhoud van de stalen dakstructuur en de technische installaties.
Metalen dakstructuur
Bij de tweede fase van de voorgestelde restauratie behoort eveneens het ontroesten en beschermen van de metalen
dakstructuur.
Beglazing
Voor restauratie van de glas-in-loodramen voorzien wij het volledig herloden van de glas-in-lood ramen met
vervanging van de gewapende voorzetbeglazing door verluchte gelaagde extra klare beglazing. Hierdoor komt toch
wat extra daglicht binnen.
Houten schrijnwerk
De restauratie van het houten schrijnwerk van de sacristie en de deuren van de kerk.
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IV.2 INTERIEUR
In het interieur worden verschillende vooronderzoeken aangeraden; het plaatsen van scheurmeters, kleuranalyses.
De restauratie van polychrome vlakken achter de altaren en lambriseringen.
De restauratie van binnenmeubilair, kunstwerken en schilderijen is niet opgenomen. Om deze te begroten is
bijkomend studiewerk noodzakelijk.
Metselwerk
In het interieur wordt tijdens een tweede fase van de restauratie een reiniging van de zoutuitbloeiingen op wanden en
plafonds voorgesteld. Scheuren in het metselwerk worden hersteld.
Vaste wandafwerking
De restauratie van polychrome vlakken achter de altaren en de lambriseringen in de sacristie stellen wij pas voor in
een laatste en derde fase, gezien dit minder dringend is.
Gewelven
In de kelders is een anti-roestbehandeling van de structuur van de gewelven voorzien tijdens de tweede fase.
Vloeren
Tijdens de tweede fase van de restauratie worden de vloeren op de eerste verdieping worden gereinigd.

Technieken
o

Verlichting/elektriciteit
Het vernieuwen van de elektrische installatie met inbegrip van noodverlichting van de kerk is het
meest dringende werk en dient in een eerste fase te worden uitgevoerd. Hierbij hoort ook een
verbetering van de algemene verlichting van de kerk met gepaste armaturen en lichtconcept.

o

Verwarming
De vernieuwing van de klimaatinstallatie stellen wij voor pas uit te voeren in de derde en laatste
investeringsfase, na grondige studie en evaluatie van het bestaande concept.

o

Brandveiligheid
Het installeren van branddetectie dient in de tweede fase te worden uitgevoerd.

o
o

Het demonteren en vernieuwen van de bliksemafleiding
Het uitrusten van de deuren met een toegangscontrole en alarminstallatie.

532_01 _ 21/01/2013

Sint-Janskerk Borgerhout

28/49

ORIGIN Architecture & Engineering

Omgeving
De omgeving werd recent heraangelegd. Er wordt enkel een restauratie van het hekwerk aan het inkomportaal
opgenomen.

IV.3 ISOLATIE
Gezien de opbouw en het beschermde statuut van de kerk zijn de isolatiemogelijkheden beperkt. Een
vernieuwde technische installatie kan energiewinst opleveren. Isolatie bovenop de gewelven onder het
dak is mogelijk. De gewelven zijn in dat geval niet meer zichtbaar voor inspectie. De efficiëntie van een
dergelijke ingreep is betwijfelbaar. Het verbeteren van de isolatiewaarde is niet orde in het huidig gebruik
als kerk.
Indien het programma van de kerk wijzigt kan op een ingrijpendere manier gezocht worden naar
energetische verbeteringen. De grootste energiewinsten kunnen zonder de eigenheid van het
kerkinterieur gehaald worden uit het reduceren van het volume, het isoleren van het dakgebinte, de vloer,
het schrijnwerk en het vernieuwen van de technieken.

532_01 _ 21/01/2013

Sint-Janskerk Borgerhout

29/49

ORIGIN Architecture & Engineering

V.

R AM I N G

De algemene toestand van de kerk is vrij goed, wat betekent dat er bijna geen dringende investeringswerken
voorzien dienen te worden.
De enige interventie voor de eerste investeringsfase betreft de aanpassing van de elektrische installatie zodat deze
beantwoordt aan de huidige regelgeving. De investeringskost in deze eerste fase wordt geraamd op een bedrag van
€ 96.812,00.
De hoofdbrok van de investeringswerken bevindt zich in een tweede fase. De uitvoering van deze fase dient gepland
te worden in een tijdspanne van 8 à 10 jaar. Deze fase betreft de restauratie van de kerk met als hoofdthema’s de
vernieuwing van de daken, de herstelling van het voegwerk van de gevels, de restauratie en de bescherming van de
ramen in glas-in-lood, de brandbeveiliging, de verbetering van de toegankelijkheid voor onderhoud, de restauratie
van de binnenafwerkingen en een performante verlichtingsinstallatie. Aangezien deze fase quasi de volledige
restauratie van de kerk betreft is de investeringskost in deze fase een stuk hoger en komt neer op een bedrag van €
2.528.495,33. De kerk heeft tot op heden immers relatief weinig restauratie-interventies gekend. Bovendien is de kerk
bijzonder omvangrijk wat een rechtstreekse invloed heeft op de kostprijs.
Voor deze waardevolle kerk is het natuurlijk interessant dat de meeste interventies niet dringend zijn. Deze situatie
laat toe de werken van de tweede fase te koppelen aan een mogelijke scenario van uitbreiding van bestemming.
De laatste en derde investeringsfase, met raming van € 363.485,74 betreft minder dringende interventies zoals de
restauratie van de muurschilderingen en de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie.
Als extra eenmalig onderhoud zien we enkel een sonderingscampagne nodig voor de opmaak van de
restauratiestudie voor de tweede fase. Meer in het bijzondere zien we de plaatsing van scheurmeters, de analyse van
de aanwezige zouten, vooronderzoek met betrekking tot de polychromie van de binnenafwerkingen, analyse van
zwamaantasting, opmaak inventaris van het roerend erfgoed gelinkt aan de kerk, enz… Raming voor dit eenmalig
onderhoud bedraagt € 50.000.
De onderhoudswerken zijn relatief beperkt omdat we ervan uit gaan dat de gevels en de daken van de kerk in de
tweede fase volledig gerestaureerd zal worden.
Deze werken omvatten de regelmatige inspecties en plaatselijke herstellingen van de daken, de goten, de glas-inloodramen en het onderhoud van de stalen dakstructuur en de technische installaties.
Onderhoudswerken voor het dagelijks gebruik van de kerk (reinigingskosten, verbruikskosten, enz…) zijn niet
inbegrepen.
Aangezien de Sint-Janskerk deel uitmaakt van het waardevol erfgoed van de Stad Antwerpen en aldus beschermd is
als monument, is het niet evident om besparingsopties voor te stellen.
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Het spreekt voor zich dat er niet geopteerd kan worden voor alternatieve en goedkopere materialen. Het niet
uitvoeren van een aantal restauratie-ingrepen is eveneens niet logisch omdat hierdoor de duurzame conservatie van
de kerk in het gedrang komt.
Het enige besparingsvoorstel van € 169.536,21 dat ons haalbaar lijkt is de keuze om de kerk niet te reiniging. Deze
interventie is immers vooral een esthetische ingreep en heeft normalerwijze geen impact op het duurzaam behoud
van de kerk.
De raming betreft enkel de kostprijs der werken zonder BTW en zonder erelonen. Zoals afgesproken werden de
ramingen voor latere fases niet geïndexeerd.
Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat de raming geen posten voorziet voor de restauratie van het meubilair,
het altaar, het orgel, de schilderijen, de sculpturen enz…
Deze neo-romaanse kerk kan gezien worden als een “Gesamtkunstwerk” omdat dezelfde stijlkenmerken terugkomen
in het gebouw, de meubels, de kunstwerken en de afwerkingen. Het roerend erfgoed kan dus eigenlijk niet
losgekoppeld worden van het onroerend erfgoed. Momenteel met de huidige kennis van het roerend erfgoed is het
wel niet mogelijk om een raming op te stellen voor deze restauratiekost.
Wel is het belangrijk om een gedetailleerde inventaris op te maken van het roerend erfgoed dat behoort aan deze
kerk.
2

De totale investeringskost van de Sint-Janskerk met bruto grondoppervlakte van 2470m bedraagt
€ 2.989.793,06 en de totale onderhoudskost op 30 jaar bedraagt € 507.377,74.
De raming van de elektriciteit is als volgt opgebouwd:
20€/m² voor het verdeelbord, voeding, kablering. X 2800m² = 56 000€ / noodverlichting 20 000€ / branddetectie 12
000€. Dit geeft een totaal van 88 000€
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V I . S W O T AN AL Y S E
Sterkte
De Sint Janskerk ontleent haar bijnaam de “peperbus” aan de robuuste torenspits. De kerk torent hoog boven de
aanpalende residentiele bebouwing uit. De kerk is een landmark, zichtbaar vanop de ring en een icoon voor
Borgerhout.
De ontstaansgeschiedenis van de Sint-Janskerk is verbonden met de geschiedenis van Borgerhout. Ze reflecteert de
de
19 eeuwse verstedelijking en bevolkingstoename en het begin van een geïndustrialiseerde maatschappij.
Het gebouw is een doorgedreven toepassing van de neo-romaanse stijl. De kerk werd als geheel gebouwd en bleef
grotendeels ongewijzigd. Ze reflecteert de ambigue relatie tussen een georganiseerd en grootschalig bouwproces
van de ontluikende geïndustrialiseerde maatschappij enerzijds en een doorgedreven toepassing en ruimte voor
ambachten en historisch ornament anderzijds. Een voorbeeld van de geïndustrialiseerde en ingenieursmatige
benadering is de dakconstructie waarvoor, onttrokken aan het oog, een stalen gebinte werd uitgewerkt. De kerk werd
in één fase op amper 4 jaar afgewerkt. Deze moderne constructiewijze staat in contrast met de prominente integratie
van verschillende ambachten, smeedwerk, de mozaïeken vloeren…
De kerk is een gesamstkunstwerk. Ze vormt een geïntegreerd geheel waarbij interieur en exterieur maar ook het vast
meubilair op elkaar werden betrokken om samen een coherent verhaal te vertellen. De massieve bakstenen muur
van het schip met opeengestapelde colonnades bepaald de beleving in het interieur. Meubels werden in een op maat
gemaakte nis in de muur uitgevoerd. Deze logica en verwevenheid werd doorgetrokken in de inplanting en omgeving
van de kerk. De omliggende straten kregen de namen van de 4 evangelisten die een beeld kregen op de hoeken van
de toren.
Typerend voor de kerk is de schaal. Het enorme gebouw steekt schril af tegen het dense woonweefsel. De soberheid
en massiviteit van de romaanse stijl is inzetbaar om efficiënt op de vraag om zoveel mogelijk gelovigen te kunnen
opvangen te kunnen antwoorden. Om de capaciteit te verhogen werd zelfs een duplexverdieping in de zijbeuken
ingericht. De kerk bood plaats aan ongeveer 1270 gelovigen.
De kerk heeft naast de mystieke symboliek en spirituele atmosfeer de kenmerken van een industrieel gebouw waarbij
voor technische vraagstukken als capaciteit of constructiewijze rationele antwoorden werden geformuleerd.

532_01 _ 21/01/2013

Sint-Janskerk Borgerhout

32/49

ORIGIN Architecture & Engineering

Zwakte
De enorme schaal van de kerk is tegelijkertijd ook de zwakte. De kerkgemeenschap is niet meer in verhouding met
de maat van de kerk. Het beperkte gebruik van het gebouw is niet meer in verhouding met de onderhoudskost.
De kerk werd gebouwd op de meest geschikte kavel in een bestaand weefsel. De schaalsprong met de omgeving en
het ontbreken van een publieke ruimte bij de kerk is hiervan het gevolg.
Het donkere interieur van de kerk wordt negatief ervaren. Het donker interieur past bij de massieve romaanse
karakter en identiteit van de kerk. Toch ging er een deel lichtinval en het contrast tussen licht en donker verloren door
de toepassing van gewapende voorzetbeglazing en een gebrekkige verlichtingsinstallatie zonder duidelijk lichtplan.
Hoewel het gebouw 1270 gelovigen kan herbergen is de vluchtcapaciteit volgens de huidige brandnorm beperkt tot
240 personen op het gelijkvloers via de voordeur en 120 personen via de zijdelingse traphallen voor de verdieping.
Het gebouw is omwille van haar bel-etage typologie niet zelfstandig bereikbaar voor minder validen en heeft geen
sanitaire voorzieningen op een privaat sanitair in de sacristie na.
Opportuniteit
De ligging in de nabijheid van het Krugerpark kan worden ingezet als stedenbouwkundig potentieel voor de inpassing
van de kerk in een grootschaliger collectief weefsel.
Het gebouw is in goede staat en heeft geen dringende interventies nodig. Het tanend gebruik kan de aanleiding zijn
voor een nieuwe toekomst en betekenis voor een belangrijk gebouw in Borgerhout.
Het is een beschermde kerk. Een bescherming is een maatschappelijke uitspraak over de waarde. Het statuut van
beschermd monument gaat ervan uit dat het gebouw waardevol is en in zijn eigenheid en belangrijkste kenmerken
moet worden onderhouden en overgedragen aan volgende generaties.
Bedreiging
De specifieke vorm en oriëntatie maken het niet gemakkelijk om ander gebruik in een kerk te organiseren. De
enorme ruimte is moeilijk in te delen. Zonder afbreuk te doen aan haar typerende kenmerken is de ruimte moeilijk
aanpasbaar aan de noden van een nieuw programma inzake lichtinval, acclimatisatie en isolatie. De hoge
onderhoudskost is verantwoordbaar omwille van het collectieve belang van het geklasseerd gebouw. Indien het
gebouw zelf bedruipend moet worden is de vertaalde kostprijs naar de inzetbare vierkante meters hoog.
In de buurt is er een beperkt parkeeraanbod. Het ontbreken van voorzieningen en een degelijke ontsluiting beperkt
de mogelijkheden voor de kerk.
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VII. RECONVERSIE
VII.1 OPDRACHT, PROBLEEMSTELLING EN METHODIEK
Het potentieel van de kerk voor reconversie wordt onderzocht aan de hand van concrete omschreven ruimtelijke
scenario’s. Er wordt gevraagd de haalbaarheid en opportuniteit van deze scenario’s af te toetsen en deze te
begroten.
De scenario’s worden niet gebaseerd op een gedefinieerd programma van eisen of concrete noden van de
kerkgemeenschap of omgeving Het zijn abstracte ontwerpoefeningen met als randvoorwaarde de ruimtelijke
mogelijkheden van de kerk. Ze vertrekken en worden geargumenteerd vanuit de inzichten uit de waardestelling. Het
onderzoek is een eerste stap waarbij op een abstract niveau een algemene problematiek ruimtelijk wordt getoetst in
een concrete context. De impact van programmawijzigingen wordt planmatig voorgesteld en geëvalueerd.
De problematiek van de leegstand of beperkt gebruik van kerken is een complexe problematiek waarbij het antwoord
op verschillende niveaus moet kloppen.
Het is belangrijk patrimonium dat nauw verbonden is met de culturele geschiedenis van een samenleving en de
zoektocht naar de expressie van cultuur en wereldbeeld op een bepaald moment.
Kerken zijn gebouwd als collectieve publieke ruimte. Kerken zijn een structurerende laag in het stedelijk weefsel. Ze
zijn op te vatten als een orgaan in een lichaam. Ze staan als objecten op sleutelposities. Ze zijn de uitzondering op
de regels voor de omliggende bebouwing. Ze steken er bovenuit en vormen een centrum.
De centrale positie in de stad of wijk weerspiegelde de centrale positie in de maatschappij. In de kerk wordt het
spirituele leven van de omliggende samenleving georganiseerd. De kerkruimte is vormgegeven als spirituele ruimte,
ze is in zichzelf gekeerd ten opzichte van de omgeving en verwijst naar het hogere.
Om deze redenen zijn kerkruimtes bijzonder moeilijke ruimtes om op een geslaagde manier ander programma in
onder te brengen. Daarenboven zijn ze zeer kostelijk in onderhoud en moeilijk aanpasbaar aan huidige noden inzake
bouwfysisch en thermisch comfort. In het geval van de Sint-Janskerk moet rekening gehouden worden met de
eigenheid van het interieur en vast meubilair van de kerk. De kerk is een gesamtkunstwerk die de ambiguïteit die de
periode kenmerkt tussen de integratie van ambachten enerzijds en de enorme schaal en ingenieursmatige
bouwbenadering anderzijds op een heldere manier in zich draagt.
De in de volgende alinea’s uitgewerkte scenario’s leggen deze complexiteit niet naast zich neer. Ze gaan de
uitdaging aan om een antwoord te vinden dat klopt. In deze zin is het een onderzoek naar hoe deze centrale
maatschappelijke ruimte opnieuw betekenis kan krijgen in relatie met haar potentieel en betekenis.
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In een eerste scenario A wordt gevraagd minimale ingrepen voor te stellen die nevengebruik in de kerk mogelijk
maken in de kerk in haar huidige vorm. Met nevengebruik worden tentoonstellingen, lezingen, concerten,
vergaderruimte… bedoeld. De spirituele functie blijft centraal. Het is de bedoeling om mogelijkheden te scheppen
voor intensiever publiek gebruik. Dit scenario leunt sterk aan bij de doelstellingen in de beleidsbrief van minister
bourgeois en is in deze zin een basis scenario om de kerk te activeren. Hiervoor worden evacuatiemogelijkheden en
toegankelijkheid van de kerk onderzocht en wordt er publiek sanitair ingeplant.
In een eerste scenario wordt de kerkfunctie aangevuld met andere vormen van publiek gebruik. De financiering blijft
een publieke verantwoordelijkheid. Vervolgens wordt gezocht naar mogelijkheden voor een kleinere kerk binnen de
kerk en een combinatie met andere functies. In een uiterste scenario wordt de kerk geacht volledig zelf bedruipend te
zijn met particulier publiek programma. Het programmeren van een kerk met publiek cultureel programma is zeer
verdedigbaar. Het aanpassen van de kerk aan de behoeften van een publiek cultureel programma geeft het
beschermde gebouw een nieuwe toekomst en gebruik en kan met deze argumentatie worden geëvalueerd. Het
inpassen van particulier programma ligt moeilijker. De nieuwe functie moet “waardig” zijn, mag de plek niet onteren.
In deze zin is het aangewezen om het publieke opnieuw een plek te geven in het nieuwe programma. Dit kan onder
de vorm van een functie met een open of collectief karakter, een nieuwe voorziening, vergaderruimtes, administratie
of collectieve bureau infrastructuur. Verschillende functies zoals commerciële ruimtes, kantoren en collectieve
ruimtes kunnen gegroepeerd worden binnen een gemeenschappelijk kader dat als een centrum werkt.
Het onderzoek is opgespannen tussen deze twee uitersten. Het voorgaande scenario wordt telkens als context of
randvoorwaarde gebruikt voor het volgende scenario. Per scenario worden verschillende ruimtelijke strategieën
toegepast om potentieel te scheppen voor reconversie. Hierbij wordt de haalbaarheid en wenselijkheid getoetst om
een verdedigbaar resultaat te weerhouden. De logica is dat je steeds opschuift binnen een zelfde kader waarbij op
een bepaald moment de klerikale functie wordt verlaten. De opeenvolgende scenario’s kunnen eveneens gelezen
worden als een mogelijke fasering.
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VII.2 SCENARIO A NEVENGEBRUIK IN EEN ONGEWIJZIGDE RUIMTE
Dit scenario wordt opgevat als een basisscenario om de kerk aan te passen aan de brandnorm enerzijds en om deze
bruikbaar te maken voor publiek nevengebruik anderzijds. Eerst wordt de problematiek geschetst en vervolgens
worden ontwerpingrepen toegelicht.
Toegankelijkheid
In maximale bezetting bv. voor een zittend concert biedt de kerk plaats voor ongeveer 1270 personen op het
gelijkvloers en 280 op de verdieping. Als je de uitgangen vanuit evacuatieoogpunt analyseert is er een reglementaire
nooduitgang voor slechts 480 personen op het gelijkvloers en 12 personen op de verdieping.
De vloerpas in de kerk ligt ongeveer 140cm hoger dan het straatniveau. Momenteel wordt een mobiele helling
geplaatst wanneer nodig om rolstoelgebruikers manueel op te duwen. Om de kerk reglementair toegankelijk te
maken voor rolstoelen zou je een helling van 5% of 28 meter met twee tussenbordessen en een balustrade moeten
integreren in de pas heraangelegde omgeving.
Ook de eerste verdieping is niet toegankelijk voor minder validen wat waardoor deze niet voor afzonderlijke publieke
activiteiten kan gebruikt worden.

Figuur 62 3D voorstelling scenario A (Origin 2012).

Sanitair
In de sacristie werd een toilet toegevoegd in de gang naar de kerkbediende ruimte zodat deze doorgang wordt
afgesneden. De inplanting van dit toilet beperkt de mogelijkheden voor alternatief gebruik van de sacristie en
kerkbedienderuimte. Bovendien is deze niet publiek toegankelijk.
Ontwerp
In de zijkapel wordt een nieuwe toegang voorzien met een vrije breedte van 420 cm waardoor de vluchtcapaciteit met
420 personen toeneemt. Het nieuwe inkom sas wordt tegen de noordgevel aangebouwd waardoor het nieuwe
potentieel van de kerk zichtbaar wordt in de publieke ruimte. De kerk opent zich naar de buurt. De nieuwe inkom is
gesitueerd aan de meest publieke kant van het Krugerpark. Een lift wordt ingeplant in de noordelijke bergruimte
naast de zijkapel zodat deze zowel een stopplaats op straatniveau als het gelijkvloers en de eerste verdieping van de
kerk kan bedienen en toegankelijk maakt voor minder validen. Op de eerste verdieping wordt buiten het kerkvolume
nieuw sanitair ingericht. De technische koker verloopt in de berging naast de liftkoker en tast de kerkruimte op deze
manier niet aan. Het nieuwe volume stelt zich discreet op achter het nieuwe toegangsportaal. De kerkruimte en het
sanitair worden gescheiden met een sas en omwille van de inplanting op de verdieping stoort deze de activiteiten in
de kerk niet. Met een beperkte ingreep wordt dit omvangrijke monument ontsloten voor verschillende vormen van
publiek gebruik. De verschillende problematieken worden hierbij gecondenseerd in een nieuwe terughoudende en
eenvoudige maar toch zichtbare vorm. De oppervlakte van de nieuwe toegang neemt op het gelijkvloers 150m² in
beslag, het sanitair op de eerste verdieping heeft een oppervlakte van 50m². Voor de raming van deze ingreep,
inclusief lift en afwerking werd 1500€/m² gerekend of 300 000€.
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VII.3 SCENARIO B TOEVOEGING VAN LOSSE INBOUWELEMENTEN

Wanneer de kerk of een deel van de kerk wordt ingericht met kleine losse elementen om een tentoonstelling of een
boekenwinkel te huisvesten is het belangrijk dat deze elementen het centrale perspectief op de langse binnenwand
van het schip niet aan het zicht onttrekken. In het scenario wordt een balie of bar centraal ingeplant waarrond
tentoonstellingen of andere activiteiten kunnen worden georganiseerd. Meubelgehelen kunnen kleinere ruimtes
afbakenen en praktische functies herbergen. Een kleinere gebedsruimte kan bv. Worden afgezonderd in het transept.
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VII.4 SCENARIO C SUBRUIMTEN GEBRUIKEN

Bijzonder aan de Sint-Janskerk is de galerij op de eerste verdieping die werd toegevoegd om de capaciteit te
verhogen. Deze ruimte kan nu al afzonderlijk van de hoofdruimte ontsloten worden. Met een glazen scheiding krijgt
deze ruimte de nodige privacy waardoor ze onafhankelijk van de hoofdruimte en zonder deze te storen kan
functioneren. De toren is bereikbaar vanuit deze ruimte en kan een extra troef zijn voor de programmatie van de
galerij. In dit geval dient ook de verwarmingsinstallatie te worden ontdubbeld. Een bijkomend voordeel is de reductie
van het te verwarmen volume van de hoofdruimte. Er wordt een afzonderlijke ruimte gecreëerd waarbij er geen licht
aan de hoofdruimte wordt onttrokken. De bestaande balustrades in smeedwerk kunnen blijven staan. Er zijn
nauwelijks aanpassingen aan het gebouw nodig. De ingreep is reversibel. De ruimte is toegankelijk voor minder
validen en beschikt over sanitaire voorzieningen.

Figuur 63 3D voorstelling scenario C (Origin 2012).

De afgesplitste ruimte heeft een oppervlakte van 340m² met nog eens 90m² in de toren.
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VII.5 SCENARIO D VERTICALE SPLITSING

Figuur 64 3D voorstelling scenario D (Origin
2012).

De kerk wordt verticaal opgesplitst op de eerste travee net na de kruising zodat de kruisvormige plattegrond en
ruimtegevoel bewaard blijft in het afgesplitste kerkdeel. Het gedeelte voor de eredienst blijft het westelijke gedeelte
zodat de altaren en oriëntatie van de ruimte bewaard blijft. Dit blijft aanvoelen als de belangrijkste ruimte waarop de
kerk gericht is. De gelovigen voelen zich niet langer verloren in deze enorme lege ruimte. Beide ruimtes zijn
afzonderlijk toegankelijk door het nieuwe toegangsportaal met lift. Het kerkinterieur blijft tastbaar als een geheel. In
de gebedsruimte is plaats voor 360 personen.
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VII.6 SCENARIO E HORIZONTALE SPLITSING
VII.7 SCENARIO F DOOS IN DE KERK
VII.8 SCENARIO H VOLGIETEN VAN HET KERKINTERIEUR

In deze scenario’s gaat de verticaliteit van hoofdruimte en het perspectief op de massieve binnenwand volledig
verloren. De scenario’s zijn gezien de beschermde status van de kerk niet opportuun en wordt niet verder
onderzocht.
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VII.9 SCENARIO G INBREIDING MET BEHOUD ZICHTLIJNEN
In dit scenario wordt in het eerste gedeelte van de kerk circulatieruimte toegevoegd zodat de
galerijen afzonderlijk bereikbaar worden en er een grotere flexibiliteit naar indeling toe ontstaat. De
lift zichtbaar in de ruimte maakt commercieel of ander programma op de galerijen visueel
toegankelijk. De afgesplitste ruimtes op de galerijverdieping wordt dankzij de passerelle een logisch
geheel rond een atrium..
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VII.10 SCENARIO I FUNCTIES IN BESTAANDE NEVENRUIMTEN / BIJGEBOUWEN

De ruimte van de kerkbediende grenzend aan de sacristie staat momenteel leeg en kan voor verschillende
doeleinden worden ingericht, vergaderzaal, woning… In de kerk zijn verschillende kleine bergruimtes beschikbaar.
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VII.11 SCENARIO J MOGELIJKHEDEN AANBOUWEN MET NIEUWE FUNCTIES
Niet elke kerk kan worden omgevormd tot cultureel centrum of concertruimte. In dit
scenario wordt de vraag gesteld op welke manier de kerk zelfbedruipend kan zijn zonder
publieke financiering.
De Sint-Janskerk is een vrijstaande kerk. De publieke ruimte rond de kerk is beperkt. Bij
het inplanten van nieuwe oppervlakte mag om het contrastrijke evenwicht tussen licht en
donker geen daglicht worden weggenomen in de kerkruimte. Het toevoegen van kleine
oppervlaktes is verwaarloosbaar omwille van de omvang van de kerk. Er zijn ook al
verschillende kleinere ruimtes beschikbaar of afsplitsbaar.
De hoofdruimte is omwille van het donkere karakter, de typologie van een spirituele
kerkruimte, het gebrek aan comfort en de moeilijkheid om de bouwfysische opbouw en
comfort te verbeteren, moeilijk te her programmeren met privaat publiek programma. Het
nieuwe programma moet in staat zijn de restauratie en onderhoudskost van de kerk te
financieren.
Een nieuw volume wordt boven het schip toegevoegd. Het aantal lagen wordt in functie
van de draagkracht van de bestaande muren en funderingen bepaald. De kerkruimte zelf
is de lobby of het kader van waaruit verschillende ruimtes rond de kerkruimte worden
ontsloten. Deze moeilijke ruimte blijft hierdoor bewaard in haar essentie als een soort
voorruimte voor bovenliggend programma. Er wordt een liftkoker toegevoegd. De
bestaande traphallen naar de duplexruimte worden afgeleid ter hoogte van de
zolderruimte en doorgetrokken tot in het nieuwe volume.
Het scenario heeft stedenbouwkundige ambities en gaat de dialoog aan met de
omgeving. De kerkruimte wordt hersteld als centrale ruimte en drager van betekenis in
een ruimer stedelijk kader. Het nieuwe programma verkleed zich niet als kerk maar
maakt haar nieuwe identiteit zichtbaar. De reconversie is zichtbaar vanuit de ruime
omgeving. De kerk zoekt een band met de omliggende structurerende elementen, de
kleine ring, steenweg en het Krugerpark. De Sint-Janskerk wordt een attractieve nieuwe
pool die haar omgeving op de kaart zet.
De investeringskost voor dit scenario wordt op 2000€/m² geraamd.
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VII.12 SCENARIO K MOGELIJKHEDEN VERBETERING DOOR GEDEELTELIJKE SLOOP
Niet van toepassing.
VII.13 SCENARO L MOGELIJKHEDEN VOLLEDIGE SLOOP GEBOUW
Niet van toepassing.
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