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Noot vooraf
Verklaring van de deskundige:
-

De deskundige heeft momenteel geen belangen, en voorziet ook geen toekomstige
belangen in het te schatten eigendom.

-

De eventuele vergoeding voor de uitgevoerde expertise is niet afhankelijk van de waarde
van het eigendom.

-

De deskundige heeft het eigendom zowel langs binnen als langs buiten persoonlijk
beoordeeld (deels) en heeft in geval van gebruik van de comparatieve methode een
extern onderzoek verricht van alle vergelijkbare eigendommen opgenomen in het
rapport.

-

De deskundige verklaart naar best vermogen en geloof dat alle verklaringen en
informatie opgenomen in het rapport waar en correct zijn en dat er geen relevante
informatie werd achtergehouden.

-

Alle uiteengezette conclusies en beoordelingen betreffende het onroerend goed in dit
rapport werden voorbereid door ondergetekende. Enkel de deskundige is gemachtigd
voor het aanbrengen van wijzigingen. Hij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
elke andere aangebrachte wijziging.

Voorwaardelijke en beperkende factoren:
-

Elke schets in het rapport kan benaderende afmetingen tonen en wordt bijgevoegd om de
lezer in staat te stellen het goed visueel voor te stellen. Er werden geen exacte afmetingen
genomen.

-

De deskundige gaat ervan uit dat er geen verborgen of onzichtbare elementen aanwezig
zijn aan de gebouwen, de ondergrond of de structuren die de waarde van het goed zouden
beïnvloeden. De deskundige draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke factoren,
noch voor het onderzoek dat vereist is om dergelijke elementen te ontdekken. Eventuele
waardebepalingen van het goed gebeuren op basis van hetgeen duidelijk met het blote
oog vastgesteld kan worden, en strekken zich niet uit tot gebreken of elementen die op
het ogenblik van de expertise als niet zichtbaar beschouwd worden of waarvoor
destructief onderzoek vereist is. De expert kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden
voor gebreken die tijdens de expertise niet expliciet werden aangegeven of niet
vastgesteld konden worden door een normaal gangbaar onderzoek met de op dat tijdstip
beschikbare technieken.

-

De tabellen met opgave van de nuttige vloeroppervlaktes en mededeling van de functie is
enkel informatief meegegeven ten behoeve van de taxatie.
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Het
Het taxatieproces
Bij de behandeling van een taxatie-opdracht dient onderstaand proces te worden doorlopen. Elk
van deze aspecten wordt lager in het rapport toegepast. Onderstaande figuur betreft een
theoretische benadering. Lager in het rapport wordt elk onderdeel specifiek behandeld.

Opdracht
Doel

Taxateur (onafhankelijkheid, competentie)

Taxatiestandaard

Identificatie
Objectafbakening

Waardebegrip

Peildatum

Uitgangspunten

Bijzondere uitgangspunten

Gegevensverzameling en analyse
Extern (omgeving)
locatie
markt

Intern (object)
bouwkundig
gebruik, huur

Juridisch
bestemming

Analyse optimale aanwending
Aanwending 1

Aanwending 2

Aanwending 3

Optimale aanwending

Taxatiemethode
Comparatieve benadering

Inkomstenbenadering

Kostenbenadering

Verzoening

Eindwaarde en rapportage
Figuur 1: Theoretisch taxatieproces
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TAXATIERAPPORT
1. Inleiding en aanstelling
Ondergetekende, Jeroen De Corte,
Corte bouwkundig en landmeetkundig ingenieur – beëdigd
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en ingeschreven op het tableau van de
Federale Raad van Landmeters-Experten, LAN 040188, stelt op 19 mei 2016 ter plaatse te
zijn geweest t.h.v. het goed ter expertise.
De opdracht van de deskundige bestaat uit het opmaken van een taxatierapport
betreffende onderhavig onroerend goed of vastgoedobject. Het rapport heeft betrekking
op het huidig kerkgebouw en haar gebonden(1) en ongebonden grondpartij, gesitueerd op
de kadastrale kavel Gent, 19de afd., Sint-Amandsberg 2de afd., Sectie C 353f10, gelegen te
Gent (Sint-Amandsberg), Heilig Kruisplein 1.
De taxatie-opdracht werd ons overgemaakt per mail dd. 28/04/2016 op vraag van
mevrouw Lieve Verheyen (architect dienst bouwprojecten van de stad Gent). De schatting dient de
venale waarde van het goed te bepalen, meer in het bijzonder moet de taxatie de
aanvrager voorlichten omtrent de laatprijs(2) in het kader van een beoogde transactie.
Onderstaande foto en figuur geven een illustratief beeld omtrent de aard en omvang van
het goed ter expertise.

Foto 1: Onroerend goed ter expertise

Figuur 2: Onroerend goed ter expertise

(1) De ongebonden grond is de grond die deel uitmaakt van een vastgoedobject en die niet toegerekend moet
worden aan de gebouwen.
(2) De prijs die de ‘verkoper’ wil ontvangen voor de verkoop van een bepaald goed.
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2. Identificatie
Identificatie
Objectafbakening: De taxatie heeft betrekking op voormeld onroerend goed, exclusief de
roerende goederen, noch de religieuze relikwieën. Tot het object behoren de opstallen en
de tot de kavel horende ondergrond. De studie heeft enkel betrekking op de kadastrale
kavel die als bebouwd is te beschouwen.
Waardebegrip: De taxatie bepaalt de marktwaarde of venale waarde van het goed.
Daarenboven wordt een zakelijk recht getaxeerd, meer bepaald een taxatie van een recht
van erfpacht (periode 27, 50 en 99 jaar).
Waardepeildatum: De taxatie wordt uitgevoerd op datum van neerlegging van het
verslag, m.b. 27 mei 2016.
Ter beschikking gestelde stukken: Door de aanvrager worden volgende elementen
overgemaakt aan ondergetekende:
o
o
o

1. Bouwplan kerkgebouw ‘Parochiekerk H. Kruis’, maart 1961;
2. Kadastraal plan;
3. Stedenbouwkundige mogelijkheden bij herbestemming van kerken, febr. 2016 – dienst
stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Titel / aankoopakte: Door de deskundige is bij het hypotheekkantoor Gent navraag
gedaan naar de titel (aankoopakte) betreffende het vastgoedobject. Op 12 mei 2016 werd
door dhr. Olivier Van Rossom, fiscaal deskundige FOD Financiën medegedeeld dat geen
titel omtrent het kerkgebouw ter beschikking is. De aanvrager heeft geen eigendomstitel
ter beschikking gesteld.
Huurcontracten: De deskundige heeft geen kennis van een al of niet bestaand
geregistreerd huurcontract. De aanvrager heeft ondergetekende geen huurcontracten
overgemaakt.
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3. Externe objectsanalyse
objectsanalyse
3.1. Ligging en ontsluiting
on tsluiting van het vastgoedobject
Het kerkgebouw ‘Heilig-Kruis’ is gelegen te Sint-Amandsberg, een deelgemeente van
de stad Gent, meer in het bijzonder is het vastgoed gelegen binnen de deelwijk
‘Westveld’. Deze residentiële wijk situeert zich ten oosten van de oude dorpskern van
Sint-Amandsberg. Vanaf 1957 werd het ‘Westveld’ een zelfstandige parochie, gewijd
aan het Heilig Kruis, waarvoor begin jaren ’60 het vastgoed ter taxatie of de
parochiekerk werd opgetrokken (wikipedia). In de nabijheid van het vastgoedobject
bevinden zich het kasteel Carelshof, de beschermde villa ‘Les Gnomes’ van Geo
Henderick (1930) en het historisch hoevecomplex Schuurgoed.
De kavel situeert zich op het zuidelijk gedeelte van het Heilig Kruisplein. Voornoemd
plein wordt ten noorden begrensd door de Heiveldstraat. Ten zuiden situeert zich de
Jozef Goossenaertsstraat.
Ten noordwesten van de site bevindt zich de N70 of Antwerpsesteenweg, die de
verbindingsas vormt tussen Gent-Dampoort ten zuiden en Oostakker ten noorden.
Ten zuiden van het vastgoedobject is de Alfons Braeckmanlaan gelegen, die op zich
aansluit op de N70. Via laatstgenoemde verkeersassen wordt het goed ter expertise
vlot ontsloten tot de belangrijkste in –en uitvalswegen van de stad Gent, zoals GentDampoort met bijhorend treinstation, de R40, de N70 (of Antwerpsesteenweg / Land
Van Waaslaan), de N445 of Dendermondsesteenweg, alsook de Dampoortstraat
richting Gent-centrum. Onderstaande figuren (situatieplannen) illustreren de ligging
en ontsluiting van het vastgoedobject.

Figuur 3: Uittreksel Situatieplan – bron: Googlemaps - zonder schaal
Onroerend goed ter expertise
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Gent - Dampoort

Figuur 4: Uittreksel Situatieplan – bron: Googlemaps - zonder schaal

Heiveldstraat

N70 - Antwerpsesteenweg

Jozef Goossenaertsstraat

R40 – Gentse Binnenring

Dampoortstraat

N445 - Dendermondsesteenweg

Heilig-Kruisplein
Gent-IN

Alfons Braeckmanlaan

Gent-UIT
(richting Oostakker)

De ontsluiting met het openbaar vervoer is als goed te beschouwen. Onderstaande
kaart toont aan dat op wandelafstand het openbaar vervoer (bus) vlot bereikbaar is.

Figuur 5: Uittreksel Situatieplan – bron: Googlemaps - zonder schaal
Halte ‘De Lijn’
Onroerend goed ter expertise
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3.2. Buurtvoorzieningen
Het imago van een buurt in positieve of negatieve zin wordt mede bepaald d.m.v. de
aanwezige buurtvoorzieningen. In onderstaande paragrafen wordt een onderzoek
uitgevoerd naar de omvang van scholen, kinderopvang, grootwarenhuizen, horeca,
medische voorzieningen en financiële instellingen in de omgeving van het studieobject.
a. Schoolgebouwen (lagere en middelbare scholen)



Figuur 6: Uittreksel plan met aanduiding schoolgebouwen – bron: Geopunt - zonder schaal
Schoolgebouw
Onroerend goed ter expertise

b. Kinderopvang

Figuur 7: Uittreksel plan met aanduiding kinderopvang / crèche – bron: Geopunt - zonder schaal
Kinderopvang
Onroerend goed ter expertise

Taxatierapport – GENT (Sint-Amandsberg), Parochiekerk Heilig Kruis

9

c. Gezondheidszorg

Figuur 8: Uittreksel plan met aanduiding gezondheidszorg – bron: Geopunt - zonder schaal
LDC – Ouderverzorging / ziekenhuis / Beschut wonen
Onroerend goed ter expertise

d. Grootwarenhuizen

Figuur 9: Uittreksel plan met aanduiding grootwarenhuizen – bron: Geopunt - zonder schaal
Grootwarenhuis
Onroerend goed ter expertise

Taxatierapport – GENT (Sint-Amandsberg), Parochiekerk Heilig Kruis

10

e. Horeca

Figuur 10: Uittreksel plan met aanduiding horeca – bron: Geopunt - zonder schaal
Horeca
Onroerend goed ter expertise

f.

Bankinstellingen

Figuur 11: Uittreksel plan met aanduiding financiële instellingen – bron: Geopunt - zonder schaal
Bankinstelling
Onroerend goed ter expertise

De databanken tonen aan dat de wijk Westveld als een residentiële woonwijk is te
beschouwen. De bebouwing in de omgeving bestaat er voornamelijk uit
villawoningen, afgewisseld met kleinere residentiële meergezinswoningen. De
handels– en economische activiteiten situeren zich meer in het eigenlijke centrum
‘Sint-Amandsberg’. In de onmiddellijke omgeving van het vastgoedobject is er een
beperkt aanbod aan supermarkten, horeca en financiële instellingen. Sociale
voorzieningen zoals schoolgebouwen en kinderopvangmogelijkheden zijn tevens
meer centrum gelokaliseerd. De ontsluitingsmogelijkheden zijn goed. Er is
parkeergelegenheid in de nabijheid van het vastgoedobject.
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3.3. Specifieke omgevingskenmerken
Het vastgoedobject is zoals aangegeven gelegen binnen de wijk Westveld. De
omgeving is er als rustig en residentieel te beschouwen. In de onmiddellijke nabijheid
van het goed ter expertise situeren zich geen belangrijke gebouwen of
omgevingsbepalende elementen (eyecatchers). Tot de wijk ‘Westveld’ behoren
volgende opmerkelijke vastgoedelementen: kasteel Carelshof, de beschermde villa
‘Les Gnomes’ van Geo Henderick (1930) en het historisch hoevecomplex Schuurgoed.
T.h.v. het Heilig Kruisplein bevindt zich het provinciaal centrum en bibliotheek ‘Kring
Westveld’.
De gebouwen in de omgeving van het goed ter expertise kennen een variërende
typologie, gaande van kleinere meergezinswoningen tot ruime villawoningen met een
uiteenlopende bouwstijl. Het Heilig Kruisplein is voorzien van een aanzienlijke
groenaanleg met parkeermogelijkheden.
Onderstaande figuren en luchtfoto illustreren de omgeving van het vastgoedobject.

Foto 2: Carelshof

Foto 3: Villa Les Gnomes ‘Gustaaf Carelshof 4’

Foto 4: Hoevecomplex Schuurgoed,Westveldstraat 1

Foto 5: Parochiaal centrum Westveld
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Foto 6: Villawijk Jozef Goossenaertsstraat

Foto 7: Meergezinswoningen t.h.v. het Heilig Kruisplein

Meergezinswoning

Parochiaal centrum
Groenzone en
parking

Vastgoedobject

Villawoningen

Figuur 13: Kleurenorthofoto – bron: googlemaps - zonder schaal
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Het Heilig Kruisplein heeft een rechthoekvormige configuratie met een
belangrijke groene invulling. T.h.v. het plein - voorzien van een centraal grastapijt
en solitaire bomen - zijn meerdere parkeervakken ter beschikking. De wegenis
rondom het plein is uitgevoerd in een asfaltverharding, opgesloten d.m.v.
betonnen weggreppels. De paden op het plein zelf zijn uitgevoerd in kleinschalige
bestratingselementen. Het fietsverkeer gebeurt gemengd. De groenvakken
worden opgesloten d.m.v. prefab betonnen boordstenen.

Foto 8: Heilig Kruisplein

Foto 9: Heilig Kruisplein

Foto 10: Heilig Kruisplein

Foto 11: Heilig Kruisplein
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3.4. Economische
Economische ontwikkeling van de wijk waartoe het vastgoedobject

behoort – levensfase van de buurt
De economische ontwikkeling en evolutie van de buurt waarvan het vastgoedobject
deel uitmaakt is van groot belang ten einde de marktvraag naar eventuele
ontwikkelingsmogelijkheden van een vastgoed in kaart te brengen. Dit is van
bijzonder belang indien de taxatie handelt over een incourant vastgoed, zoals in casu
het geval is. Uit de studie van de economische ontwikkeling van de wijk kan worden
bepaald binnen welke levensfase (zie lager) de deelwijk zich bevindt. De levensfase
bepaalt op welke wijze de markt (vraag en aanbod) binnen de locatie speelt.
Daarenboven biedt het een beeld naar het type van de gegadigde koper.
De analyse van de regio en de plaats moet leiden tot meer inzicht in de economische
ontwikkeling van de specifieke omgeving. De gegevens die deze analyse oplevert geeft
de taxateur of schatter meer inzicht in de gebruiksmogelijkheden en de vraag naar
bepaalde soorten onroerende zaken.
De buurt wordt in de eerste plaats gevormd door de mensen die er wonen, werken en
leven. Daarbij blijkt veelal dat deze mensen een grote mate van homogeniteit hebben
op het gebied van culturele interesses. Deze interesses komen tot uitdrukking in sociale
en culturele evenementen in de buurt, religie, (sport)clubs of andere recreatieve
verenigingen. De levendigheid van deze sociale activiteiten zijn belangrijke indicatoren
voor de hechtheid van de buurtgemeenschap. Etnische minderheden kunnen in
bepaalde gevallen dominant aanwezig zijn waardoor de culturele gewoonten en
gebruiken van het land van herkomst zijn overgebracht naar de betreffende buurt. Ook
bij de allochtone bevolking kunnen die conformerende gebruiken bepalend zijn. Het
gaat dus niet alleen om kwantitatieve demografische gegevens. Andere factoren die
een rol spelen en die door de taxateur onderzocht moeten worden, zijn de opbouw van
de bevolking naar leeftijd, het inkomen, de omvang van de gezinshuishouding, de
culturele achtergrond en de mate van werkloosheid.
Daarnaast spelen eveneens de economische karakteristieken van de buurt een
belangrijke rol bij de waardering van een wijk. Met economische karakteristieken van
de buurt duiden we op de distributieve voorzieningen, zoals winkels, restaurants,
banken, postkantoren, benzinestations, goederenmarkten, apotheken, bioscopen, … . Het
gaat dus om de ruime definitie van bedrijven die op een of andere wijze goederen of
diensten aan de consument aanbieden. Buurten met veel inwoners kennen in de regel
meer van deze vestigingen dan buurten met relatief weinig inwoners (taxatieleer, 2013).
Specifieke cijfers omtrent de wijk Westveld zijn niet ter beschikking. In onderstaande
paragrafen worden de sociale en economische elementen van de ruimere wijk SintAmandsberg in cijfers voorgesteld. De wijk wordt bestudeerd in vergelijking met de
diverse deelwijken. In bijlage 2 worden enkele visuele kaartjes omtrent dit thema
meegegeven. De cijfers werden bekomen van de bevoegde diensten stad Gent
(gent.buurtmonitor.be) en tonen de resultaten t.e.m. 2013 (per uitzondering 2014 en
2015).
Onderstaande statistieken tonen aan dat binnen de deelwijk Sint-Amandsberg dat de
bewoners een leeftijd hebben binnen de leeftijdscategorie van 20 tot 80 jaar. Het
aantal bewoners per leeftijdscategorie is als gelijkmatig (vlak) te beschouwen.
Bepaalde leeftijdscategoriën zijn niet significant meer of minder vertegenwoordigd.
De bevolkingssamenstelling is tevens mooi gespreid. Zo bevinden zich quasi
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evenveel alleenstaanden (33,50%) als gehuwden / samenwonenden met kinderen
(29,5%) en gehuwden / samenwonenden zonder thuiswonende kinderen (28,6%). Het
gemiddeld netto inkomen (22.704,00 €) is als ‘gemiddeld’ te beschouwen. SintAmandsberg vertegenwoordigt met al haar inwoners samen het op één na hoogste
totale netto inkomen (336.470.845,00 €) van Gent en deelwijken. Het aandeel personen
van buitenlandse herkomst (23,2%) is lager dan de gemiddelde berekende waarde van
toepassing op het volledige grondgebied Gent met deelgemeenten (29,11%).

Tabel 1: Statistische gegevens van de diverse deelwijken stad Gent – bron: gent.buurtmonitor.be

Doch, ondergetekende merkt op dat t.h.v. de specifieke deelwijk ‘Westveld’ de leeftijd
van de bevolking als hoog is te beschouwen, met een laag gemiddeld inkomen. De
samenstelling is dusdanig dat kleinere gezinnen deel uitmaken van de wijk. De
opleidingsgraad is er hoog, met een laag werkzoekersgehalte. Er is een lage
multiculturaliteit. We verwijzen naar onderstaande data.
Gemiddelde leeftijd van de bevolking
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Figuur 14: gemiddelde
de bevolking
Gemiddeld
inkomenleeftijd
van devan
bevolking



Figuur 15: gemiddeld inkomen

Gezinsgrootte

Figuur 16: gezinsgrootte

Singles

Figuur 17: singles
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Hoger opgeleiden

Figuur 18: Aantal hoger opgeleiden

Werkloosheid

Figuur 19: Aantal werkzoekenden

Multiculturaliteit

Figuur 20: omvang multiculturaliteit
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De cijfers tonen aan dat de wijk sedert 2013, na een negatief migratiesaldo in 2013
terug een positieve groei kent. Deze positieve groei betreft een beginnend herstel van
de negatieve evolutie vanaf 2011 tot 2013. In 2015 is het positief migratiesaldo quasi
gelijk aan de piek van 2011.

Grafiek 1: Groei bevolking Sint-Macharius - bron: gent.buurtmonitor.be

Grafiek 1: Evolutie migratiesaldo Sint-Amandsberg - bron: gent.buurtmonitor.be

Naar bebouwing toe is vast te stellen dat de wijk een belangrijk aandeel van woningen
ouder dan 1930 huisvestigt. Doch, de statistieken bevestigen dat er repetitief
nieuwbouwwoningen werden ontwikkeld met een overmacht in de periodes 1951-1960;
1961-1970 en 1991-2000. In vergelijking met andere deelwijken werden er de voorbije
jaren (beginjaren 2000) een aanzienlijk aantal nieuwbouwwoningen opgericht. Het
aantal nieuwbouwwoningen in voornoemde periode (447) bevindt zich aanzienlijk
boven het gemiddelde van 184. Dit gegeven wordt tevens bevestigd door een
positieve groei naar het aantal renovatiepremies (13,3).
De deskundige merkt op dat het hoofddeel van de woningen in gebruik zijn door de
eigenaars. Er is een verhouding van 4.694 t.o.v. 3.106; waarbij 4.694 woningen in
gebruik zijn door de eigenaars; terwijl 3.106 woningen in gebruik zijn door huurders.
De databank toont dat dit fenomeen zich manifesteert bij de randgemeenten van de
stad Gent. We verwijzen hiervoor bijvoorbeeld naar de deelgemeenten Mariakerke,
Sint-Denijs-Westrem, Gentbrugge, Zwijnaarde … . Bij de meeste deelwijken van de
stad Gent is het aandeel huurders hoger dan het aandeel bewoning door eigenaars.
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Tabel 3: Statistische gegevens van de diverse deelwijken stad Gent – bron: gent.buurtmonitor.be

De economische activiteit in de regio kan worden afgeleid uit de leegstand van het
aantal handelspanden binnen de wijk. De wijk Sint-Amandsberg scoort hierbij als één
van de hoogste deelwijken, meer bepaald 12,1% van de handelspanden binnen de
deelwijken. De minimumscore bedraagt 1,9%; terwijl het maximum 13,4% bedraagt.
Doch, ondergetekende merkt op dat het vastgoedobject niet in de onmiddellijke
nabijheid van een handelscentrum, maar eerder binnen een residentiële woonwijk is
gelegen.
Een belangrijke stap in het taxatieproces is het bepalen van de fase in de levenscyclus
van de buurt. Een buurt of wijk heeft een levenscyclus met een beginfase, een of
meerdere tussenfasen en een eindfase.
In de beginfase is er eerst een periode van groei, dan een periode van rijpheid en
vervolgens een periode van daling. In de meeste gevallen treedt de periode van
rijpheid in na vijftien tot twintig jaar. Op dat moment is de belevingswaarde van de
buurt op haar hoogtepunt. De duur van deze periode van rijpheid varieert per buurt en
lijkt afhankelijk te zijn van het economische welzijn van de buurtbewoners en
bedrijven. In het algemeen is dit ongeveer 20 tot 25 jaar.
Is de daling fiks ingezet dan komt aan het eind van die periode de tussenfase, waarin
wordt overgegaan tot stadsvernieuwing, rehabilitatie of revitalisatie al dan niet
geïnitieerd door de overheid. Meestal valt deze fase samen met de economische
levensduur van een gebouw. De waarde daalt, er zijn veel verhuisbewegingen, de
eigendommen gaan over in andere handen en het karakter van de buurt verandert
qua type bevolking. Om deze negatieve spiraal te doorbreken, wordt in de meeste
gevallen door de lokale overheid stadsvernieuwing ingezet. Technisch en economisch
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minder waardevolle gebouwen worden gesloopt, andere worden gerenoveerd en
nieuwbouw wordt gerealiseerd. De waardering van de buurt neemt weer toe, oude en
jongere bewoners komen gemengd voor en er komt weer het nodige tot stand.
Eventueel kan dit proces van de tussen fase zich nog één of meerdere malen herhalen,
waarbij de ervaring leert dat de tijdspanne tussen de verschillende momenten van
stadsvernieuwing steeds korter wordt.
De laatste keer dat een revitalisatie is gerealiseerd, is dan de eindfase van de
levenscyclus, waarin het volledige verval tot stand komt.
Onderstaande figuur illustreert de levenscyclus van een buurt. De pijl geeft een
indicatie van de volgens de deskundige van toepassing zijnde levensfase van de buurt
Sint-Amandsberg. Zoals hoger aangegeven is de deelwijk ‘Westveld’ een zelfstandige
parochie sedert +/- 1965, met onder meer de realisatie van het vastgoedobject. Thans,
een 50-tal jaar later, tonen de cijfers dat na een groei sedert 1965, er een dalende trend
is vaststellen, doch dat de laatste jaren de buurt een positieve groei kent, zoals
aangegeven in onderstaande grafiek.









Ontstaan
van de zelfstandige parochie


Huidige situatie
Grafiek 2: Levenscyclus van een buurt - bron: taxatieleer, 2013

3.5. Conclusie externe objectanalyse
De externe objectanalyse toont aan dat het vastgoedobject een goede locatie naar
ontsluiting kent. De omgeving van het object wordt gekenmerkt door een
residentiële buurt met een variërende woontypologie, gaande van eenvoudige
meergezinswoningen tot ruime villapercelen. Het goed maakt deel uit van een
pleinomgeving met groen karakter en parkeermogelijkheden.
De levenscyclus van de wijk Sint-Amandsberg (Westveld), waartoe het
vastgoedobject behoort, bevindt zich in een heropleving. Sint-Amandsberg kent
een sterk gevarieerde evenwichtige bevolkingssamenstelling, met een leeftijd
gaande van 20 tot 80+. Er zijn geen leeftijdscategorieën in over –of ondergewicht.
Het netto inkomen heeft er een gemiddeld niveau. Er is na een dalperiode een
positief migratiesaldo. Het ouder vastgoed wordt gerenoveerd. Er wordt
nieuwbouw gerealiseerd met een belangrijke stijging begin jaren 2000, met als
gevolg dat deze deelwijk samen met de aanpalende wijk ‘Oostakker’ het grootst
aantal recente woningen kent t.o.v. de overige stadswijken. De deelgemeente
beschikt over een aandeel sociale woningen, doch niet uitgesproken. Het aandeel
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personen van buitenlandse herkomst t.o.v. personen van Belgische herkomst is er
beperkt. Specifiek voor de wijk Westveld concludeert ondergetekende dat:
 Er binnen de wijk een oudere bevolking woont;
 De gezinsgrootte er eerder laag is;
 Het aandeel singles er laag is;
 Het aandeel hoger opgeleiden er gemiddeld is;
 Het aandeel werkzoekenden er gemiddeld tot laag is;
 Er een eerder lage multiculturaliteit is binnen de wijk.
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4. Juridische objectanalyse
a. Gewestplan
Het onroerend goed ter expertise is volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ (K.B.
14/09/1977) gelegen binnen een zone voor ‘Woongebieden’ (0100)’.

Figuur 21: Uittreksel Gewestplan – bron: Geopunt - zonder schaal
Onroerend goed ter expertise

De woongebieden
woongebiede n zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
b. RUP / APA / BPA / Verkaveling
Het goed ter expertise is gelegen binnen het Gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk
gebied Gent’ (dd. 16/12/2005), doch niet binnen een specifieke zone, waarbij voorschriften
op het beschouwde goed van toepassing zijn.
Het goed ter expertise is opgenomen binnen het BPA ‘SA1A - Westveld’, met een
bestemming ‘Zone 9’ (of zone voor openbaar nut (kerk)). De stedenbouwkundige
voorschriften
zoals
in
onderstaande
tabel
meegegeven
tonen
de
bestemmingsmogelijkheden binnen de bestaande site. Uit de samenvattende tabel volgt
dat de bestemming (Or) als gemeenschapsvoorziening (religie) moet worden
beschouwd. Het bestemmingsplan voorziet geen nevenfuncties. We verwijzen naar de
behandeling hiervan lager in het rapport, meer bepaald binnen het luik ‘taxatie’.
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Onroerend goed ter taxatie

Figuur 22: Uittreksel BPA ‘Westveld’ – bron: dienst stedenbouw Stad Gent - zonder schaal

c. Stedenbouwkundige analyse stad Gent
De documenten ons overgemaakt door de stad Gent melden:
‘Het goed is gelegen binnen de grenzen van het BPA SA1A Westveld in een zone voor
openbaar nut: kerk. De hoofdbestemming is openbaar nut, religie, er zijn geen nevenfuncties
toegelaten.’
‘Gezien de kerk is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed en de mogelijkheden
binnen het BPA zeer beperkt zouden zijn kan een afwijking voor een nieuwe functie via
artikel 4.4.23. van de Codex overwogen worden. Deze nieuwe functie kan enkel met een
gunstig advies van onroerend erfgoed.’
De mogelijkheden naar herinvulling van het gebouw zijn gelet op de huidige bestemming
als ‘kerk’ bijzonder beperkt. Echter, uit een bespreking tussen de aanvrager en de dienst
stedenbouw van de stad Gent, volgt dat de bestemming ruimer kan gezien worden dan
louter een kerkfunctie. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een semi-commerciële
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functie. De aanvrager wenst dan ook een waarderingscijfer van het gebouw te kennen
waarbij rekening gehouden wordt met deze meer functionele bestemming.
Ondergetekende houdt rekening met dit gegeven ter verdere analyse van het vastgoed en
ter bepaling van de ‘highest and best use value’ (cfr. hoofdstuk taxatie, lager in het rapport).
d. Kadastrale gegevens
Het vastgoedobject is kadastraal gekend onder ‘Gent, 19de afd., Sint-Amandsberg 2de afd.,
Sectie C 353f10’. Volgens mededeling van de aanvrager heeft de kavel een kadastrale
oppervlakte van 37a33ca. De footprint van de kerk bedraagt benaderend 11a03ca (volgens
mededeling aanvrager).
De bebouwing is quasi centraal op de kavel ingeplant. Er bevindt zich een groene ruimte
rond de bebouwing. We verwijzen naar onderstaande figuur ter illustratie.

Figuur 23: Uittreksel kadastraal plan – bron: cadgis - zonder schaal
Onroerend goed ter expertise

e. Recht van voorkoop
Door ondergetekende is een onderzoek gebeurd naar het al of niet van toepassing zijn
van het recht van voorkoop op het beschouwde onroerend goed.
Onderstaande kaart toont aan dat het goed vermoedelijk niet gelegen is binnen een zone
van voorkoop.
Het recht van voorkoop is een wettelijk (of contractueel) recht die de houder ervan de
mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te kopen bij
voorkeur boven ieder andere persoon.
Dergelijk recht van voorkoop is voor de overheidsinstellingen een instrument om hun
doelstellingen van openbaar nut te realiseren op hun werkingsdomein. Domeinen waarop
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rechten van voorkoop gelden zijn o.m. het natuurbehoud, de ruilverkaveling, de
ruimtelijke ordening, het woonbeleid, het waterbeleid, de scheepvaart, etc...
In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een eigenaar alleen verkopen nadat
hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te
oefenen.
Ondergetekende merkt op dat deze informatie louter richtinggevend is, doch bij een
eventuele verkoop dient dit te worden nagegaan door de bevoegde notaris.

Figuur 24: Kaartuittreksel ’Recht van Voorkoop’ – bron: Geopunt - zonder schaal
Onroerend goed ter expertise

f.

Percelen met een recht van voorkoop

Erfgoedwaarde
Onderstaande kaart toont aan dat het vastgoedobject als een erfgoedrelict is te
beschouwen. In de omgeving zijn het aantal monumenten en relicten beperkt.

Onroerend goed ter expertise

Figuur 25: Kaartuittreksel ‘Erfgoed’ – bron: Geopunt - zonder schaal
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Het vastgoedobject is opgenomen op de inventaris van het onroerend erfgoed met
identificatienummer 201318:
‘De parochiekerk Heilig Kruis, gelegen aan het Heilig-Kruisplein in de wijk Westveld, werd opgericht in modernistische
stijl in 1963-65 naar ontwerp van architect Paul Van Maele (Sint-Amandsberg). De kerk op het rechthoekig perceel is
omgeven door beplante grasperken.
Historiek en context
De moderne Heilige-Kruiskerk werd opgetrokken in de wijk Westveld. Tot in de tweede helft van de 19de eeuw was SintAmandsberg in hoofdzaak een land- en tuinbouwgemeente. In aansluiting met de nieuw aangelegde burgerwoonwijk op
de Heirnis te Gent werd ook de Heirniswijk op grondgebied Sint-Amandsberg geürbaniseerd begin 20ste eeuw. Vlakbij,
ten noorden van de Dendermondsesteenweg werd de Heilig-Hartkerk in 1877 tot zelfstandige parochiekerk verheven. De
onvruchtbare velden Heyvelt en Westvelt werden pas in de 20ste eeuw aanlokkelijk als woonplaats. Door de gestadige
bevolkingsaangroei werden drie nieuwe parochies opgericht: de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van de Oude Bareel
opgericht in 1928, de parochie van Sint-Bernadette in 1949 en van het Westveld in 1957.
In 1959 werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven door de toenmalige kerkfabriek van het Heilig Kruis voor de bouw van
een nieuwe kerk. De bouwstijl was vrij maar de inwendige atmosfeer moest convergeren naar het altaar. Architect Paul
Van Maele werd gekozen als laureaat. Het ontwerp en de inrichting van de nieuwe kerk werden nog tijdens de
bouwwerken gewijzigd naar de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie. De definitieve bouwplannen dateren van
1962 (bouwvergunning van 15 april 1962). De werken werden toegewezen aan aannemer Peynsaert en zonen uit Aalst. De
eerstesteenlegging vond plaats op 30 juni 1963. Op 4 juli 1965 werd de kerk ingewijd door de Gentse bisschop Léonce
VanPeteghem.
Aan de westzijde van de klokkentoren herinnert een gedenksteen de oprichting van de kerk: "H. KRUISKERK GEWIJD
DE 4e JULI/ MCMLXV DOOR ZIJNE HOOGW./ EXC. MGR. VAN PETEGHEM BISSCHOP/ VAN GENT + DOOR DE
ZORG VAN/ BOUWPASTOOR E.H. A. SCHEIRE +/ ARCHITECT PAUL VAN MAELE +/ AANNEMERS PEYNSAERT
ZONEN/ PROF. R. VAN POTTELBERGH BURGEM/ J. DENIJS + O. LEYMAN + A. VAN/ NIMMEN + R. DE KEERE
SCHEPENEN/ J. CARDON SECR. + KERKFABRIEK/ PROF. M. SERBRUYNS + M. WALLAERT/ A. MAREEN + A.
WILLEMS + O. MARTENS/ EN VAN VELE GELOVIGEN + GOD/ DANKEND OM DEZE WELDAAD+’ (bron: inventaris
bouwkundig erfgoed).

g. Erfdienstbaarheden
De deskundige heeft geen kennis van erfdienstbaarheden van toepassing op het goed
ter expertise. De gebruiker van het gebouw maakt tevens geen melding van enige
erfdienstbaarheden.

h. Huur –en pachtovereen
pachtovereenkomsten
overeenkomsten of zakelijke rechten
De deskundige heeft geen kennis van huur –en pachtovereenkomsten van toepassing
op het vastgoedobject.

i. Bouwmisdrijven
De deskundige heeft geen weet omtrent enige bouwmisdrijven omtrent het goed ter
expertise. De taxatie wordt dan ook opgemaakt uitgaande van het feit dat het goed vrij
is van enige bouwmisdrijven en alle constructies als vergund te beschouwen zijn. De
deskundige heeft geen kennis van renovatiewerken, waartoe een vergunning
noodzakelijk is.
j.

Conclusie juridische objectanalyse
Het juridisch onderzoek leert de deskundige dat het vastgoedobject zich situeert in
een ‘Zone 9’ (of zone voor openbaar nut: kerk) binnen het BPA ‘SA1A - Westveld’.
Nevenbestemmingen zijn niet toegelaten. Het vastgoedobject kent een
erfgoedwaarde, doch is niet als monument te beschouwen. De juridische studie toont
aldus aan dat het vastgoedobject een beperkte bestemming heeft. Een
bestemmingswijziging is mogelijk, weliswaar in nauw overleg met de hogere overheid
gelet op de erfgoedwaarde. De mogelijkheden naar herinvulling van het gebouw zijn
gelet op de huidige bestemming als ‘kerk’ bijzonder beperkt. Echter, uit een
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bespreking tussen de aanvrager en de dienst stedenbouw van de stad Gent, volgt dat
de bestemming ruimer kan gezien worden dan louter een kerkfunctie. Er kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een semi-commerciële functie. De aanvrager wenst
dan ook een waarderingscijfer van het gebouw te kennen waarbij rekening gehouden
wordt met deze meer functionele bestemming.

5. I nterne objectanalyse
5.1. Algemeen
De Parochiekerk is quasi centraal op de kadastrale kavel ingeplant. Dit modernistisch
kerkgebouw werd opgetrokken omstreeks 1964 naar een ontwerp van Paul Van Maele.
De databank Inventaris Onroerend Erfgoed vermeldt het gebouw onder ID. 201318,
doch het vastgoedobject is niet als een beschermd monument te beschouwen. Sedert
de oprichting zijn er geen grote wijzigingen aan de bouwstructuur van de kerk
aangebracht.
De zaalkerk onder plat dak is opgetrokken uit gewapend beton met een bekleding van
witsteen op een plint van gebouchardeerde blauwe hardsteen. De gevelrand is
uitgevoerd in een lage betonstrook zonder zichtbare binnengoot. Het
vooruitgeschoven centraal westportaal op bordes is overdekt met een sterk
uitstekende betonnen luifel. Ter hoogte van het inkomportaal is in de westgevel een
grote glaspartij aangebracht met kleurrijk glas in lood gevat in vijf betonnen ramen.
De ten noordwesten aangebouwde betonnen klokkentoren bevat bovenaan een open
constructie met drie klokken vervaardigd door het atelier Sergeys (Leuven), met een
eenvoudig metalen torenkruis op het plat dak. De voorts vrij gesloten noord- en
zuidgevels worden geritmeerd door smalle hoge vensters met gelijkaardig glas in
lood. De noordgevel wordt gemarkeerd door drie licht uitspringende uitbouwen van
de geïntegreerde biechtstoelen. De lagere sacristievleugel met zijportaal in de
uitbouw aan de noordoosthoek vertoont dezelfde vormgeving. De recht afgesloten
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koorgevel wordt gemarkeerd door een half vrijstaand sculpturaal uitgewerkt en hoger
opgetrokken betonnen element ter hoogte van het altaar. Horizontale vensterregisters
met glasramen verlichten de weekkapel in de crypte.

Westgevel

Noordgevel

Oostgevel

Zuidgevel

5.2. Interieur
De plattegrond ontvouwt een grote, rechthoekige bidruimte met aan de westzijde het
uitspringende en overluifelde inkomportaal met naastgelegen een nagenoeg
vrijstaande betonnen campanile (of klokketoren). De bidruimte heeft een vrije hoogte
van quasi 9,00m. De biechtstoelen zijn in uitbouw gecreëerd. Aan de noordoostzijde
bevindt zich een mezzanine die plaats biedt aan de orgel. Via deze overloop krijgt
men toegang tot de zolderruimte. De mezzanine wordt ontsloten via het trappenhuis
uitgevend op de zij-ingang. Verder beschikt het gelijkvloerse niveau over een
rechthoekig uitgebouwde sacristie met aanpalende lokalen, die fungeren als sanitair
blok en bureau. De sacristie staat via een overloop in verbinding met het koor. Ten
noorden situeert zich de zij-ingang van het kerkgebouw. Onder het koor bevindt zich
de crypte, thans ingericht als weekkapel. Palend aan de crypte is tevens een technisch
lokaal gevestigd.
Onderstaande grondplannen, ons overgemaakt door de aanvrager, illustreren de
inrichting van het goed ter expertise.
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Figuur 26: Uittreksel grondplan gelijkvloers niveau dd. 01.01.1961 – bron: aanvrager - zonder schaal

Taxatierapport – GENT (Sint-Amandsberg), Parochiekerk Heilig Kruis
Figuur 27: Uittreksel grondplan crypte dd. 01.01.1961 – bron: aanvrager - zonder schaal
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Figuur 28: Doorsnede, ontwerpplan dd. 01.01.1961 – bron: aanvrager - zonder schaal

De doorsnede toont aan dat de kerk is gefundeerd volgens een klassieke
strokenfundering of ‘fundering op staal’. De buitenmuren zijn gerealiseerd in
gewapend beton. De stabiliteit van de dakconstructie wordt gecreëerd d.m.v. een
stalen vakwerkconstructie op gewapende betonbalk. Het vakwerk heeft een
aanzienlijke vrije hoogte en laat beweging binnen de dakconstructie toe. Betonnen
vloerplaten zijn geplaatst.
De afwerking is dusdanig dat een strakke en stijlvolle uitstraling aan het gebouw
wordt gegeven.
De vloer van de eigenlijke bidruimte is afgewerkt met natuursteen (travertijn). T.h.v.
het koor wordt de crypte via een dubbele, tevens in natuursteen (blauwe hardsteen)
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uitgewerkte trap, bereikt. De zijwanden zijn met horizontale houten planken bekleed.
In de met houten beplanking afgewerkte noordwand zijn drie biechtstoelen
ingebouwd, afgesloten met gordijnen. De zoldering met ingewerkte verlichting is ten
behoeve van de akoestiek uitgewerkt in de vorm van een geplooid blad dat tussenin
de overwelvende betonbalken telkens wordt herhaald. De non-figuratieve kleurrijke
glas-in-loodramen werden gemaakt door glazenier Michel Martens, verschillende
glasramen vermelden de namen van de schenkers. T.h.v. het doopvont, aan de
onderzijde van de klokketoren zijn fraaie glaspartijen geplaatst.

Foto 12

Foto 14

Foto 13

Foto 15

D
Foto 16 e achterbouw beschikt over een eenvoudigeFoto
17
afwerking.
De vloeren zijn er afgewerkt
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met een keramische tegel en bijhorende plint. De bepleisterde muren en plafonds zijn
voorzien van een schilderlaag. Klassieke houten schilderdeuren zijn geplaatst. T.h.v.
de sacristie zijn diverse ingemaakte kasten voorzien. De muren van de sanitaire cellen
zijn deels afgewerkt met een betegeling. De lichtinval in deze lokalen wordt eveneens
gerealiseerd d.m.v. glas-in-lood ramen met natuursteen venstertablet.
De sanitaire voorzieningen beperken zich tot een lavabo en staande toiletten. Er is
koud water voorzien. T.h.v. de sacristie bevindt zich tevens een lavabo.

Foto 19

Foto 18

Foto 21

Foto 20

Foto 22
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De crypte is zowel bereikbaar via de trappartijen in de bidruimte, als via het zijinkomportaal. De trappen t.h.v. het inkomportaal zijn uitgevoerd in betonelementen
en voorzien van een aluminium leuning. Voornoemd portaal is afgewerkt met een
blauwe hardsteen vloerbetegeling en bijhorende plint. De bepleisterde muren en
plafonds zijn geschilderd. Bepaalde muurdelen zijn uitgevoerd in geglazuurd
metselwerk. De crypte, ingericht als weekkapel is eenvoudig afgewerkt. Met
uitzondering van het technisch lokaal is de crypte als één open ruimte te beschouwen.
De afwerking van het technisch lokaal is als basic te waarderen.
Bijgevoegde foto’s illustreren het crypteniveau.

Foto 23

Foto 25

Foto 24

Foto 26
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5.3. Installaties
Installaties en technieken
Klassieke nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit zijn in het gebouw
aanwezig. Alle lokalen zijn voorzien van verwarming. T.h.v. de eigenlijke bidruimte
wordt de warmte verspreidt d.m.v. een heteluchtinstallatie met verspreidingsroosters
in muren en vloer. Kleine verwarmingselementen bevinden zich in de achtergelegen
lokalen. De verwarming wordt gestuurd op gas (gasketel: De Dietrich). De
verwarmingsinstallatie beschikt over een elektronische besturingseenheid.
Alle lokalen van het vastgoedobject beschikken over verlichting. De installatie wordt
aangestuurd d.m.v. een bedieningspaneel, die het gebouw in grondplan weergeeft.
In het gebouw zijn beperkte brandbestrijdingsmiddelen (brandblusapparaten)
aanwezig. T.h.v. de ketel is tevens een brandblusinstallatie voorzien.
Er zijn meerdere zekeringskasten elektriciteit gevestigd in het gebouw. De installatie
is als klassiek, doch vernieuwd te beschouwen. De electriciteitsmeter situeert zich in
de technische ruimte, palend aan de weekkapel.
Het gebouw beschikt niet over een keuken of kitchenette. De sanitaire voorzieningen
zijn beperkt. We verwijzen naar hoger in het rapport.

Foto 27: brandbestrijdingsmiddelen

Foto 29: vloerrooster
verwarming hetelucht
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Foto 28: bedieningspaneel verlichting

Foto 30: elektronische bediening verwarming
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Foto 31: elektronische bediening verwarming

Foto 32: gasketel

Foto 33: heteluchtinstallatie
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5.4. Staat van het
het goed
Door de deskundige werd in onderstaande tabel een overzicht gegeven betreffende de
bouwkundige staat van het gebouw en elk van haar onderdelen. De tabel, ontstaan uit
de bouwinspectie op het ogenblik van het plaatsbezoek, moet de deskundige in staat
stellen zich een beeld te kunnen vormen betreffende eventueel aanwezige
bouwfysische of bouwtechnische gebreken aan het vastgoedobject. Daarenboven
krijgt de deskundige door deze bouwinspectie een indicatie van de sleet of vetusteit
van het pand. De graad van onderhoud kan eveneens worden afgeleid.
Bouwkundige onderdelen

Bepalen conditie

Opmerking

Structuur van de opstanden

Goede algemene staat

Gebouw is in een goede staat van onderhoud.

Fundering

Stabiliteit

Waterkering

-

Kelder/kruipkelder bodem en muren

Goed

Geen scheuren of vloerverzakkingen te constateren.
De binnenmuren vertonen geen aftekeningen of
verkleuringen onderaan.
Crypte deels ondergronds, geen problemen
vochthuishouding.

Vloeropbouw

Goed

Gewapende betonplaat.

Vloerisolatie

-

Gevelafwerking

Goed

Gevelplint

Goed

Vermoedelijk geen vloerisolatie aanwezig.
De gevels zijn bekleed met natuursteen elementen
(witsteen) bevestigd op een betonnen
draagstructuur. De gevels bevinden zich in een
goede staat. Het natuursteen materiaal geeft een
fraaie uitstraling aan het pand. Er is een lichte
algemene normale natuurlijke bevuiling vast te
stellen.
Blauwe hardsteen (gebouchardeerd).
Wit gecementeerde voeg, egaal met de
gevelafwerking. De kopse geveldelen zijn afgewerkt
met een elastische voeg.

Voegwerk

Goed

Regenafvoeren en dakgoten

Goed

Dakbedekking

Goed

Spouwmuren

Goed

Raamkozijen

Normale staat

Stalen ramen, Aluminium schrijnwerk t.h.v. het
inkomportaal.

Beglazing en brandglasramen

Normale staat

Het glaswerk (staal in lood) bevindt zich in een
goede staat van onderhoud. Niet conform
hedendaagse eisen energienormen. De lagere
raampartijen zijn beschermd d.m.v. een
voorzetpaneel.

Buitendeuren en poorten

Goede staat van onderhoud

Inbraakwerende maatregelen

De regenafvoeren zijn uitgevoerd in zink.
De deskundige heeft geen expertise omtrent de
dakhuid kunnen uitvoeren. Doch de dakbedekking
is gerenoveerd in 2014-2015 en kan aldus als nieuw
worden beschouwd.
De constructiewijze impliceert een spouwmuur,
weliswaar zonder isolatie.

Goede staat.

De deskundige heeft geen gegevens omtrent
Aanwezig ter hoogte van de ramen (voorzetpanelen). specifieke elektronische beveiligingssystemen.

Vloeropbouw eerste verdieping orgel
Energiebesparende structurele
maatregelen

Goede staat

Brandveilige maatregelen

Goede staat

-

Interieur

Goede staat

Decoraties

Beperkt aanwezig

De betonnen draagstructuur bevindt zich in een
goede staat.
De dakconstructie is bij de renovatie geïsoleerd.
Beperkt aanwezig.
De interieurafwerking (verflaag) bevindt zich in een
goede staat. De wanden zijn weliswaar in specifieke
kleuren geschilderd. Grote wanddelen zijn bekleed
met houten beplanking (goede staat).
Goede staat.

Tabel 4: Bouwinspectie
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Algemeen stelt de deskundige vast dat het gebouw een goede staat van onderhoud
vertoont. De oorzaak van een eerdere vochtschade, ten gevolge waterinfiltratie
dakconstructie t.h.v. het bureel is inmiddels geremedieerd. Een renovatie van de
(beperkte) gevolgschade (pleisterwerk) dient nog te worden uitgevoerd.

Foto 35: gevolgschade t.h.v. het pleisterwerk bureel

Doch, gelet op de leeftijd van het gebouw (+/- 50 jaar) zullen zich op middellange
termijn enkele investeringskosten opdringen, zoals weergegeven in onderstaande
niet-limitatieve lijst:





Gevelrenovatie (opfrissen en voegherstel);
Renovatie verwarmingsinstallatie (ketel);
Renovatie van de glas in lood ramen;
Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen;

In 2014 – 2015 werd de dakhuid vernieuwd wat een belangrijke investeringskost
betreft.
Ondergetekende merkt op dat het gebouw een atypisch kerkgebouw betreft wat
impliceert dat het onderhoud wel aanzienlijk, doch eenvoudiger is. Zo heeft het
vastgoedobject een meer eenvoudige configuratie dan bijvoorbeeld een gotische kerk.
Dit gegeven maakt dat de onderhoudskosten zich dan ook op een lager niveau
situeren.

5.5. Huidig gebruik
Naast het gebruik van het gebouw voor kerkdiensten wordt het kerkgebouw tevens
opengesteld voor niet-liturgische activiteiten. We onderscheiden, volgens mededeling
van de aanvrager:




Concert: 2 – 6 keer / jr.
Niet-parochiaal koor: 2 – 6 keer / jr.
Film: 2 – 6 keer / jr.

Het gebouw beschikt over een goede akoestiek.
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5.6. Conclusie interne objectanalyse
De bouwtechnische en bouwfysische toestand van het incourant vastgoed, de
parochiekerk Heilig-Kruis, met een oppervlakte van +/- 1.103,00m2 (Footprint
kerkgebouw volgens kadasterplan) evalueert de deskundige als goed. De kerk en
nevenruimtes kennen een goede staat van onderhoud. Recentelijk werd een
belangrijke investering uitgevoerd, meer bepaald de vernieuwing van de dakhuid.
Gelet op de leeftijd van het gebouw (> 50 jaar) dringen zich op middellange termijn
renovatiewerken op. Deze hebben voornamelijk betrekking op de buitengevels en het
schrijnwerk. De binnenafwerking is als goed te waarderen, doch op termijn zullen
opfrissingswerken met betrekking tot het schilderwerk dienen te gebeuren.
De kerkruimte is uniek omwille van de bijzonder grote open ruimte van de thans in
gebruik zijnde bidruimte. De nevenlokalen kennen tevens een goede configuratie.
Bouwtechnisch is het mogelijk het gebouw op te delen op zowel horizontale als
vertikale wijze. Het bouwvolume, alsook de staat van het gebouw (bouwtechnisch en
bouwfysisch) laat een compartimentering in diverse entiteiten toe. Het beperkte
aanbod van bijzondere religieuze kunstwerken of devotiebeelden zijn mede door de
sobere inrichting van de kerk geen struikelblok voor het organiseren van diverse
nevenactiviteiten of aanpassingen in functie van herbestemming van het vastgoed.
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