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De nieuwe kerk van St.-Anna en I 
Joachim op Antwerpen-Linker- --~----------
oever. Niet alleen een uiterst I 
efficiënte, maar ook een zeer I 
estetische konstruktie. De stijl· 

~:,I: :.ren "'~::d(:t; I 

vrIJ . 
Dat Sint-Anneke een prach�

tige kerk krijgt staat buiten� 
kijf. Dat kan je nu al zien.� 
Tevens zal niemand ontkennen� 
dat het gebouw alleen in de� 
huidige omstandigheden volle�
dig tot zijn recht komt: vrij� 
in een open ruimte.� 

Zo zou het bijvoorbeeld een� 
gebrek aan estetische smaak� 
verraden, indien men zou toe�
laten vlak bij de kerk nieuwe� 
gebouwen op te richten. Voor� 
de toekomst is dit «gevaar»�
helemaal niet denkbeeldig.� 
Want achter de kerk zal, na� 
het verdwijnen van het station� 
Linkeroever, heel wat ruimte� 
vrijkomen. Daarop geen flatge�
bouwen asjeblief ! En ook geen� 
rijtjeshuizen, die tegen de� 
kerk opdrummen. Zou trou�
wens in strijd zijn met de open� 
en luchtige urbanizatie van dat� 
plekje Linkeroever.� 

Zouden liefst het station� 
Linkeroever vervangen zien� 
door een plek groen (dus niet� 
alleen een plek) met speel�
ruimte voor kinderen. Ropen� 
dat het stadhuis deze suggestie� 
in overweging neemt.� 



~v- ftvwv~'

Cv: IJ. 11-1P-!1o !6fI 

Samen met de vele flatgebouwen Jrijst ook de nieuwe kerk van I__~":"':"-:'-~ -L.._":"';=--""'!..- ___ 

St.-Anna op Linkeroever snel de I 
hoogte in. 
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st.-Anna L i n 'k er 0 e y e r 
bouwt n.ieuwe kerk 

De Zandfeesten, die zaterdagnamiddag ingezet worden nabij het Igebouwen van de Linkeroever. 29 M ETER HOGE TOREN 
trand van St.-Anneke, zijn een gemeenschappelijk initiatief van de Het sierlijke maar op eerste Bij de- kerk hoort ook een zij
arochies en de katolieke scholen van de Linkeroever, die op deze gezicht eIgenaardig contour van kapel. In een kring tegen het 
zijze hun bouwfonds willen spijzen. de kerk is geen willekeurige lijn . hoofdgebouwaanleunend komen 

Een van de dringend noodzakelijke gebouwen op de Linkeroever Zij is een logisch antwoord op de enkele lokalen o.m. de s a kr is ti j .� 
" de nieuwe St.-Annakerk, die de thans bestaande maar te kleine en kernvraag, hoe de gelovigen best De open toren wordt 29 m. hoog .� 

.door vochtigheid onhoudbaar geworden kerk zal vervangen. ges chik t worden ten opzichte van Momenteel is vóór de oude kerk� 
het altaar. een mooie kleine gazontuin aan�

De architekt Jos. Ritzen creëer- Pastoor A. Jansen. de architekt 750 PLAATSEN gelegd met een sierlijk gebogen� 
e na grondige studie een modern en de geraadpleegde autoriteiten De meest natuurlijke vorm smalle weg, die het mog elijk� ~ ntwerp, dat na de reeds be sliste waren het erover eens, dat alleen wa arin vergaderde mensen zich maakt des gewenst voor te rijden. 

bfbraak van de oude kerk op de- een progressief opgevatte kon- ordenen is de halve kring. de Het ligt in de bedoeling, een ge
telfde plaats zal gerealizeerd wor- struktie paste in de jeugdigheid, waaiervorm. Welnu, in de nieuwe lijkaardige aanleg behouden te · 
[en. in het fri sse luchtige stadsplan, kerk kunnen de banken in waaier zien , met dien verstande even
\ ' tussen de nieuwe huizen en pat- \'001' het altaar gepla a ts t worden. wel , dat dit kleine landschap op
! Op die wijze bevinden alle ge gaan zal naar de kerk toe. 

fovigen zich zo dicht mogelijk bij De bouw van deze kerk, die toch 
I 

Maquette van de nieuwe St~-Annakerk op de Linkeroever. " 

het centrale gedeelte zonder dat de eerste kerk worden moet van 
er iets dient geforceerd voor de de nieuwe stad op de Linkeroever, 
woorddienst, die in de vernieuwde zou onmogelijk zijn zonder sub
liturgie zulke belangrijke heteke- s idies . In niet geringe mate bljft 
nis heeft gekregen. _ de afwerking echter afhankelijk 

In dezelfde geest, d .W.Z. om alle van intiateven zoals de Zandtees�
gelovigen op de 750 · plaatsen naar ten, en het Imelda-instituut, he t� 
best vermogen de Eucharistie te St.-Thomaskollege, de parochie� 
laten meebeleven, · zal de vloer O.-L.-Vrouw-ter-Schelde maar ook� 
lichtjes glooien naar het koor toe . St.-Annaparochie moeten helpen in� 
Deze helling maakt het overbodig, de oplossing van grote financiële� 

i het altaar hoog in een hoogkoor problemen.� 
i te plaatsen. Men kan de vele trap- E. L. 
I pen vermijden, die veelal nood
~ zakelijk zijn om het altaar voor 
iJ eenieder zichtbaar te maken. 
ij Een hoog zaal is in de nieuwe 
I kerk niet voorzien . Wél vooraan 

rechts een orgel: het huidige or
gel aangepast. 

Architekt Rltzen laat het kerk
gewelf lichtjes hellen. Zo vormen 
gewelf en vloer twee schuine, naar 
elkaar evoluerende vlakken. Bie
bond ere aandacht is besteed aan 
de ervaringen elders opgedaan 
inzake akoestiek. 
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Vermoedelijk eind dit jaar zullen de bewoners van de 

Li nkeroever, en meer speciaal van het oude Sint-Anneke, 
hun nieuwe parochiekerk, gewijd aan de H.H. Anna en 
Joachim in gebruik kunnen nemen. Vermoedelijk: als het I 
weder de werken geen parten speelt. 

Sedert in oktober 1968 de laatste missen werden opge
dragen in de kerk van St.-Anna en Joachim is er op dat 
hoekje van de Vlaams Hoofdlaan en de Hanegraefstraat 
heel wat veranderd. De oude kerk werd afgebroken en de 
put, waarin ze stond gedempt. In de wiriter 1968 werd met 
de werken van het godshuis begonnen, naar de plannen 
van architekt Jos Ritzen. 

I 
Op maquette reeds beloofde het! glaasde stenen gebruikt. Jos Rit

gebouw een prachtige realizatie Izen gebruikte speciaal deze steen
te worden. Thans zijn de werken soort omdat, naar hij zegt, het kli
al zo ver gevorderd, dat dit ver-: maat op de Linkeroever zowat te 
moeden meer dan bewaarheid vergelijken is met zeeklimaat. 
wordt. Het zal ongetwijfeld een Vooral vochtigheid en wind spe· 
knap gebouw worden. Wat meer len een grote rol. Een poreuze 
is: uiterst efficiënt. Want het is steen zou na verloop van tijd on
wel zo, dat architekt Ritzen in getwijreld van kleur veranderen. 

zijn plannen niet alleen rekening De kleur van de verglaasde ste
heeft gehouden met het milieu nen is grijs (binnen het gamma
en de overheersende weersom Stedebuw)toegelaten door en
standigheden. Hij heeft zich ook links naast de ingang werd in de 
laten inspireren door de moderne gevel een fraai siermotief inge
liturgie en de veranderde funktie werkt.
van de kerk als gebouw. 

Toen de plannen op papier 
moesten komen, werd vertrokkenSIERMOTIEF van het principe, dat de gelovi�

Een en ander is thans zowel gen alle diensten geschaard rond� 
binnen als buiten reeds duidelijk de priester moesten volgen. Pas�
merkbaar aan de ruwbouw. Zo toor Janssens : « Het moest zijn I 
werden bijvoorbeeld buiten ver- net als op de markt, dat de men

sen rond u kunnen staan en luis
teren ». Dit principe komt in de I 
yorm van de kerk tot uiting. Het I' 
IS een kwart cirkel, met in de 
hoek het altaar. De eigenlijke i 
kerk biedt plaats aan een 700-tall 
personen en loopt zachtjes af in I 

de richting van het altaar (50 cm I 
Iniveauverschil). De vorm van een i 
vierde cirkel en het niveauver- J 

' schil maken de kerk heel ge- , ' schikt voor bijvoorbeeld het ge
ven van orgelrecitals. Het staat 
thans trouwens reeds vast dat inIde nieuwe kerk heel wat orgel

recitals zullen gegeven worden. 
Rechts naast de kerk werd een 

weekkapel aangebouwd, die plaats 
zal bieden aan een honderdtal 
personen. Deze weekkapel is vol
ledig onderkelderd. De zaal er
onder zal gebruikt worden voor 

Ivergaderingen enz. Daarvoor is 
trouwens in het hele gebouw nog 
meer ruimte voorzien. Achteraan 
de kerk werden (nogmaals in 
kwart cirkel) een hele reeks lo
kalen gebouwd. Ook deze zijn on
derkelderd en kunnen gebruikt 
worden voor vergaderingen of de
batavonden met kleinere groepen. 

Spreekt vanzelf dat de kerk, 
waarvan de kosten om en bij de 
16 miljoen bedragen, technisch I 
zal uitgerust worden met de I 
meest moderne akkomodaties. De 
verwarming van het gebouw 
wordt alvast 'een pr imeur: elek-

I trische straling, door weerstan
den die in zones in de bevloering
zullen ingebouwd worden. Dit sys
teem verzekert een konstante 
temperatuur van 30 graden op de 
vloer. Het biedt heel wat voor
delen, aangezien het gaat om een 
oppervlakteverwarming (en dus 
geen volumeverwarming). Verder 
kan, door het aanleggen van zo
nes, steeds een gewenste plaats 
verwarmd worden. In België is 
tot nog toe geen enkele grote 
kerk met dit systeem uitgerust. 
Wel een kapel in Brugge, en 
daar bleek dit systeem van ver
warming met weerstanden in de 
vloer niet alleen erg efficiënt, 
maar ook zeer zuinig te zijn. 

De verlichting van het nieuwe 
gebouw zal voor een groot deel 
indirekt zijn om het effekt vanIdaglicht te verkrijgen. Het pla
fond wordt hout. Akkoestische 
berekeningen hebben aangetoondI 

l
dat in de nieuwe kerk van St. r 
Anneke een geoefend spreker op e 
elke plaats duidelijk verstaan- I 
baar is zonder geluidsinstallatie. S 
Dank zij het houten plafond. ~ 

Hopelijk vorderen de werken, 
waarvoor van hogerhand driehon
derd werkdagen werden voorzien, 
naar wens en kunnen de bewo
ners van de Linkeroever de kerk 
eind dit jaar in gebruik nemen. 
Het zal in elk geval wel even 
wennen zijn ... want de kerk ligt 1 
nu niet meer in een put. , I 

.S. I 
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Zaterdag a. s. wordt op de Linkeroever de nieu we St -A nna kerk er nog geen kerkmobilair is aan- ter - van de gelovigen op de 
ingewijd na zo wat twee jaar bouwtijd, wat haast volledig overeen- , gebracht, dadelijk opvalt dat zij laatste rij met het centrale punt. 
stemde met de voorziene termijn van 300 werkdagen. Waar vroeger een stemmig geheel vormt met De ruimte biedt plaats aan on- I 
de oude St.·Annakerk stond, vindt men nu een nieu w ge bouw dat het altaar als centraal punt. geveer 800 mensen, maar wordt 
zowel door konceptie als uitw~rlcin~ voll edig stro okt met de hu idige Het gron~p lan van de . kerk niet volledig benut. M.et br ede i 
normen van een aangepaste lit urgie, vormt een cirkelsektor, en lil de gangen en zitbanken (die er nog I 

punt bevindt zich het altaar, maar moeten komen) zullen 500 geloVi-1 
De zon filtert haar november- I en grijze tinten achteraan en de indruk van eenheid wordt voor- gen de diensten kunnen bijwonen. 

licht door de kleurige ramen van I' meer geel langs de linkerkant van I al onderstreept door de geringe Bovendien is de schikking zo, dat, i 
glas in bet on met meer blauwe de grote ruimte, waarin, zelfs nu afstand - ongeve er twintig me- wanneer dit nodig en gepast ! 

l moest blijken, de grote ruimte ! 
ook dienstig zijn kan voor and ere I 
manifestaties.l 

Architekt Ritzen, die wij zoals I I CENTRALE WE~KING ' 
te verwachten bij een toezicht-j 
beurt voor de laatste werkzaam !~ r». St ..Annaparochie , telt mo_ 1 
heden in de kerk aantroffen, spe mentee t 7.01)0 deden, ' maar " ditt : 
cifi eerde dat de bouwprincipes aantal zal nog v6ÓI: nieuwjaar door i 
eigenlijk nog steunden op de li het 'bet rekken van een nieuwe I 
turgievereisten van tien jaar ge wijk aangroeien tot ongeveer
leden, zij sluiten echter zo nauw I 8.000. Verder op de Linkeroever I" 
bij het huidige aan, dat men be. \ is er dan (lok . nog de parochie
sluiten kan dat een 'volledig eigen- . Ov-Li-Vrouwfer Schelde met 4.000 ~ 
tijds projekt werd gerealizeerd. I zielen. OmwiI1e van '!Je gestadige I 

bevolkingsaangroel . wordt trou- IEn bouwtechnisch gezien is er 
wens nu reeds de bouw van een inog een aparte biezonderheid : de ~ 
derde. ' kerk, in de hoogbouwzone " nieuwe St-Annakerk beschikt I voorzien . over elektrische vloerverwarming,� 

waarvoor de grote ruim te in zes ' De onderscheiden groepen st.re-I� 
zones is onderverdeeld en het ven echter naar een geCentrali.!� 
koor in vier. De toepassing van zeerde werking en de geestelijk�
deze nieuwigheid is geen volledi held maakte reeds een nieuwe I� 
ge primeur voor dergelijke ge taakverdeling, waarin spe cifieke� 
bouwen, maar voorlopig nog wel opdrachten voor het hele stads-]� 
voor een kerk van deze grootte. ' deel gelden. •Jeugd, onthaal, vol-[� 
Tot dusver werd het systeem en- 1 wassenevorming en sociaal werk I� 
kei toegepast in een kapel in het worden daardoor ongetwijfeld ef�
Bru gse. I ficiënter in het nieuwe Antwer-]� 

pen aan de overzijde van deEen speciaal effekt werd ook I stroom, dat gelukkig nog dool'bereikt door de helling van vloer I weinig grote banen doorsnedenen zoldering. De achterste rijen I wordt.zullen lichtelijk hoger geplaatst� 
worden dan vooraan, terwijl de I Vermits jeugd- en andere groe�
vloer ook zacht glooit tussen peringen rekrutel-en uit de bevol�
evangelie- en epistelkant. I king van de hele Linkeroever beo� 

r De met hout beklede zoldering I tekent deze samenwerking onge�
I helt van achter naar voor en ver twijfeld een vooruitgang, zodat de� 
sterkt mede het aksent, dat in� nieuwe St-Annakerk werkelijk 'n 
het geheel op het koor gedeelte� centraal punt wordt. De Linker
wordt gelegd.� oever wordt meer één rond een� 

architekturaal knappe verwezen�Naast de grote gebedsruimte is I !lijking. er ook nog een weekkapel met� 
Icirca honderd plaatsen uitge-�
I bouwd, waarin ook de biechtstoe- 1� 

I
len werden geplaatst. I� 

Vermits wij zowat twee jaar ge- ,� 
leden de omzichtige sloping van I'�.ihet interieur in de oude kerk� 
zagen, rees ook de vraa g of daar- !� 
van nog veel behouden kon '11'01'- '� 
den in het nieuwe gebouw. Om�
wille van de moderne vorm geving ;� 
blee f die mogelijkheid uiteraard i� 
beperkt, maar toch worden de I� 
preekstoelpanelen benut voor het I� 
tabernakel en daarnaast behield i� 
de parochie de .klokken van 1905 I� 
en 1950, die nu r eeds in de open,� 

. toren han gen. · ' ,�, ,� I 


