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Centrum voor Religieuze Kunst en 
Cultuur vzw (CRKC) 

• Expertisecentrum voor religieus erfgoed in 
Vlaanderen en Brussel 

• Erkend sinds 2009 (cultureel-erfgoeddecreet) 

• 2012: oprichting departement Onroerend 
Kerkelijk Erfgoed 

Cfr. conceptnota minister Bourgeois ‘De toekomst 
van de parochiekerk in Vlaanderen’ 

 

 

 



Centrum voor Religieuze Kunst en 
Cultuur vzw (CRKC) 

• 2014: Museale functie, opname Museum 
Parkabdij 

• 2015: Museum Parkabdij krijgt regionale 
erkenning 

• Verdere uitbreiding museale werking 

• 29 september 2017: opening vernieuwd 
museum 

 

 



Centrum voor Religieuze Kunst en 
Cultuur vzw (CRKC) 

• Definitie: ‘Religieus erfgoed is het geheel van 

cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of 
onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele 
context of met dit doel tot stand kwam of werd verworven, 
hiernaar verwijst of hiermee in verband staat’. 

• Erfgoed van alle erkende erediensten, in het 
bijzonder van de rooms-katholieke eredienst  

 



Centrum voor Religieuze Kunst en 
Cultuur vzw (CRKC) 

• Roerend erfgoed: archieven, bibliotheken, 
kunst- en cultuurvoorwerpen 

• Onroerend erfgoed: gebouwen, 
parochiekerken, veiligheidszorg 

• Immaterieel erfgoed: gebruiken en tradities 
bv. processies 



Centrum voor Religieuze Kunst en 
Cultuur vzw (CRKC) 

• Expertise opbouwen en verspreiden: publicaties, 
adviesverlening, deelname stuurgroepen… 

• Advies en begeleiding: bv. 
herbestemmingstrajecten 

• Vorming: studiedagen, vorming op maat 
• Inventarisatie van roerend erfgoed: kunst- en 

cultuurvoorwerpen 
• Immaterieel Cultureel Erfgoed: begeleiding 

erfgoedgemeenschapen.  
• Trajectbegeleiding en herbestemming 



Abdij van Park 



Museum Parkabdij 



Atlas van het religieus erfgoed 

• Nulmeting van het religieus erfgoed van de 
erkende erediensten in Vlaanderen in 2013 

• 1786 parochiekerken 

• 301 religieuze instituten 

• Online raadplegen: 
http://issuu.com/crkc/docs/atlas_van_het_reli
gieus_erfgoed 



Atlas van het religieus erfgoed 



CRKC en parochiearchieven 

• Eerstelijnszorg en doorverwijzing naar KADOC 
en Rijksarchief 

• Werkgroep archieven: 
 CRKC, Rijksarchief, KADOC, archiefverantwoordelijken 

bisdommen 

Adviesdossiers 

 Coördinatie en afstemming tussen verschillende 
instellingen 

 Folder ‘Parochiearchieven? Het bewaren waard!’ 





CRKC en parochiearchieven 

• Nieuwe selectielijst voor parochiearchieven 

• Digitaal archief van kerk en parochie: 

 Digitale mappenstructuur 

 Publieksfolder 

 



CRKC en archieven van religieuze 
instituten 

• Religieuze instituten: congregaties, ordes,… 

• Snelle vergrijzing en sluiting van huizen 

• Kloostercollectie als geheel bekijken: archief, 
bibliotheek en kunst- en cultuurvoorwerpen 

• Begeleiding herbestemming van erfgoed 

• Archiefluik: doorverwijzing naar consulent 
religieuze instituten KADOC 



Contact 

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw 

Abdij van Park 7 

3001 Heverlee 

016 40 60 73 

www.crkc.be 

julie.aerts@crkc.be 

http://www.crkc.be/

