
UITNODIGING  Icomos Vlaanderen - Brussel 

 
 
 

BEZOEK WERVEN TE WAARSCHOOT OP 18 MAART 2005 
 

Organisatie en begeleiding Benoît Delaey, restauratiearchitect 

 

 

Programma 

 

14.00 afspraak in het Gemeentehuis van Waarschoot – gemeenteraadszaal op 1e verdieping 

 - ontvangst en koffie  

 - presentatie van de te bezoeken projecten 

 

15.00 bezoek aan de afgebrande kerk (recht over het gemeentehuis) 

 - problematiek van de nieuwe kerk en het behoud van de ruïne 

 - problematiek van de niet afgebrande toren, enige als monument beschermde 

gebouwdeel 

 - duiding over de historische evolutie van de kerk 

 

16.00 bezoek aan de priorij (Kapellestraat 48) 

 

 

 
INSCHRIJVING voor woensdag 16 maart 2005 op het secretariaat van Icomos 
Vlaanderen-Brussel :  
 
Barbara Pecheur 
Tel. 02/776 82 02 
E-mail : B.pecheur@origin-bgroup.be 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
DE KERK 

 

De Sint-Ghislenuskerk te Waarschoot werd op oudejaarsavond 2001-2002 door een crimineel 

gestichte brand verwoest.  Slechts de toren en de sacristie overleefden de brand enigszins 

ongeschonden.  Er zal even stilgestaan worden bij de problemen die dit soort rampen met zich 

meebrengen, ondermeer deze van de evacuatie en de recuperatie van de inboedel. 

Bij de heropbouw werd resoluut de bouw van een nieuwe kerk vooropgesteld, met behoud van 

de kerktoren, het enige als monument beschermde gebouwdeel.  De aangeduide ontwerpers 

(bureau Stramien uit Antwerpen) stelden een inmiddels voor uitvoering goedgekeurd plan voor, 

waarbij een nieuwe kerk wordt opgetrokken benoorden het schip van de oorspronkelijke kerk.  

De opstaande kolommen en het hoogkoor van de kerkruïne worden als binnentuin in het 

ontwerp geïntegreerd en de toren krijgt een dubbele functie als toegang tot de nieuwe kerk en 

tot deze binnentuin. 

 

DE PRIORIJ ONZE-LIEVE-VROUW TEN HOVE 

 
(zie ook het in Monumenten & Landschappen gepubliceerde artikel DELAEY B., SCHEIR O., De priorij 

Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove of het Rattenkasteel te Waarschoot, in: M&L, jg. 20, 2-2001, blz. 38-61) 

 

Het priorshuis is een gebouw dat organisch groeide rond de 15de-eeuwse bakstenen woontoren 

van de Gentse patriciër Symon Utenhove.  Het verval van het gebouw naar aanleiding van 

leegstand begon reeds in de 19de eeuw en duurde tot in 2004.  Onnodig te benadrukken dat de 

Waarschootse bevolking inmiddels de hoop resterende stenen liever kwijt dan rijk was.  Het 

bewijs moest bijgevolg worden geleverd dat het priorshuis minstens gedeeltelijk te redden wàs 

en gered kón worden.  Op vandaag zijn de werken flink gevorderd, en kan werk worden 

gemaakt naar het zoeken van een gepaste herbestemming.  Het is de bedoeling van de gemeente 

Waarschoot om hiervoor een openbare oproep naar erfpachtvoorstellen te lanceren. 

 

 

*** 
 
 
 
 
 


