
De Sint-Pieterskerk is een driebeukige, basilicale kruiskerk in Brabantse gotiek. Karakteristiek is haar koorpartij met zeven 
straalkapellen. Binnen, in ‘de schatkamer van Sint-Pieter’, zijn twee werken te bewonderen van Vlaams primitief Dirk Bouts: 
m.n. ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’. 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De Sint-Pieterskerk is gelegen op het knooppunt van de wegen naar Diest, Tienen, Namen, Brussel en Mechelen en vormt 
samen met het stadhuis, gelegen aan de overkant van de Grote Markt, het centrum van Leuven. De geschiedenis van de 
kerk begint vermoedelijk omstreeks de helft van de vroege middeleeuwen met de bouw van een houten kerkgebouw. 
Rond het jaar 1000 werd ze vervangen door een Romaanse stenen kerk. Ze fungeerde als een symbool voor zowel  
politieke als religieuze macht. Het koor, naar het oosten gericht, was voorbehouden als keizerlijke grafkerk, de middelste 
traveeën waren bestemd als parochie- en collegiale kerk, en de westelijke toren deed dienst als stadsbelfort.

De bouw van de huidige gotische kerk startte in het eerste kwarht van de vijftiende eeuw en eindigde halverwege de 
zestiende eeuw, achtereenvolgens onder leiding van Sulptius van Vorst, Jan II Keldermans, Matthijs de Layens en Alard du 
Hamel. De werken begonnen aan het koor en naarmate ze vorderden werd de Romaanse kerk deel per deel afgebroken. 
Vandaag rest er ons nog maar weinig van dit laat-middeleeuwse bouwwerk. De keizerlijke grafkerk, ontdekt tijdens  
archeologische opgraving vlak na de Tweede Wereldoorlog, is het enige restant dat publiek toegankelijk is.

Het bouwen van een nieuwe laatgotische kerk kaderde in de prestigedrang van de stad Leuven. Brabantse steden als 
Antwerpen, Brussel en Lier wonnen in die periode aan belang door hun respectievelijke rol als handelsstad, hertogelijke 
residentie, en veemarkt. Leuven stichtte daarop in 1425, met goedkeuring door pauselijke bul, de eerste universiteit in de 
Lage Landen. 
De nieuwe universiteitsstad kende op korte tijd een economische heropleving, die zorgde voor de nodige financiering van 
talrijke nieuwbouwprojecten, waarvan de Sint-Pieterskerk ongetwijfeld het grootste was. De Leuvense universiteit en de 
Sint-Pieterskerk met haar kapittel waren bovendien nauw verwant: de kanunniken waren vaak docent terwijl de proost 
kanselier van de universiteit was.
 
Het ontwerp van de Sint-Pieterskerk werd, zoals bij vele andere grote kerken, nooit volledig uitgevoerd. Zo moesten, 
volgens het ontwerp van Joos Metsys, de zijtorens van de westbouw een hoogte van 136m bereiken, en de middentoren 
een hoogte van 168m. Dit monumentaal project zou de Sint-Pieterskerk verheffen tot de hoogste van alle Brabantse  
kathedralen. 
Toen men in 1541 tot op een hoogte van 50 meter was gevorderd, werden de werken gestaakt omwille van de onstabiele 
ondergrond en financiële problemen. Na enkele instortingen, verlaagde men in het begin van de zeventiende eeuw de  
toren tot zijn huidige niveau.

Op het einde van de achttiende eeuw werd het Sint-Pieterskapittel door de Franse overheerser opgeheven en een groot 
deel van het kerkmeubilair werd publiek verkocht als ‘zwart goed’. Na een eerste restauratiecampagne, volgden in de 
tweede helft van de negentiende eeuw talrijke verfraaiingswerken aan de kerk. Tussen 1851-1867 werd de westbouw 
gerenoveerd (o.l.v. stadsarchitect Edward Lavergne). Vanaf 1890 tot 1913 werden de steunberen en luchtboogstoelen  
verhoogd, afgedekt met zadeldaken en versierd met beeldnissen, hogels en kruisbloemen. De zijbeuken, de straalkapellen 
van het koor en het middenschip werden bekroond door een witstenen balustrade met maaswerk (o.l.v. Pierre Langerock). 
De huizen die tegen de kerk waren aangebouwd, werden tussen 1858 en 1914 afgebroken om een onbellemerd zicht te 
krijgen op het kerkgebouw. Enkel aan de zuidkant van het schip bleef een huizenrij bewaard.

RESTAURATIECAMPAGNES
De twee Wereldoorlogen gaven de kerk sterk te lijden. Tijdens de brand van Leuven in 1914 brandden de hele westbouw 
en de zuidelijke transeptarm uit. Tijdens het bombardement van mei 1944 werden de noordelijke dwarsarm, het 
kapittelhuis en de sacristie grotendeels verwoest. De schade werd pas hersteld tijdens de restauratiefase 1953-1963 
onder leiding van kanunnik R. Lemaire en zijn neef, professor R.M. Lemaire. Naast de oorlogschade was het parement in 
zachte kalkzandsteen ook sterk verweerd. Dit leidde tot restauratiewerken aan de westbouw in 1986-1992 en het koor 
in 1994-1998 (arch. F.  Vandendael).  Aansluitend op deze restauratiecampagnes werd de zuidelijke transeptgevel bekroond 
met een jacquemart (mechanische klok met klokkenluider). 

Als erkenning voor de uitzonderlijke erfgoedwaarde werden de St. Pieterskerk en het belfort in 1999 beschermd als 
UNESCO Werelderfgoed.
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Archeologisch opgegraven muurtracé in 1924-1930 en 1953-1962

Hypothetische vervollediging van het romaanse kerkgebouw
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Muurtracés van de oorspronkelijke romaanse kerk. (*) De keizerlijke grafkerk, onderdeel van het oorspronkelijke 
romaanse kerkgebouw, opgegraven in 1957. (KIK)

Kopergravure met zicht op de Grote Markt. De Sint-Pieterskerk wordt 
afgebeeld met een rijzig westportaal en een spitse vieringtoren.  

(J.B. Gramaye, 1610, Leuven, Stedelijk Museum, prentenkabinet)

Zicht op de Sint-Pieterskerk aan het eind van de negentiende eeuw. De kenmerkende 
spitse vieringtoren en balustrades in natuursteen zijn op dat moment nog niet 

aanwezig en er bevinden zich nog verschillende aanbouwen aan het koor. (*)

Zicht op de Sint-Pieterskerk vanop het 
Margarethaplein (Putaert, 1890)

De Sint-Pieterskerk na de brand van 1914, waarbij de dakkap volledig 
verwoest werd. Schoringswerken aan de topgevels van de 

dwarsarmen moesten de stabiliteit van de gevels garanderen. (*)
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Detail uit het stadsplan van Leuven 
met de Sint-Pieterskerk. (De Wit, Leuven, 

Stedelijk Museum, Prentenkabinet)

Gezien de slechte staat van het gebouw werd in 1986 een grote  
restauratiecampagne gestart waarbij zowel de westbouw (foto) als het koor 

onder handen genomen werden. (KIK) 

Op het einde van de twintigste eeuw was het gebouw er slecht aan toe.Het 
natuursteenparement in kalkzandsteen was sterk verweerd, de voegen 
uitgeloogd en op talrijke plaatsen was plantengroei waar te nemen. (*)

Bij het bombardement van mei 1944 werden de noordelijke dwarsarm, de sacristie en de 
kapittelzaal (foto) grotendeels verwoest. De werderopbouw van de kerk zou pas 

beginnen in 1953. (*) 

De noordelijke dwarsarm na het 
bombardement van 1944 . Op de foto is 
duidelijk de metalen dakstructuur uit de 

vorige restauratiecampagne te zien. (KIK)  

Tussen 1924 en 1930 werd de oorlogsschade hersteld en kreeg de kerk een 
nieuwe dakstructuur, opgebouwd uit zware metalen spanten. Op de kruising 

werd een nieuwe stalen torenspits geplaatst, naar het voorbeeld van de 
oorspronkelijke gotische toren. (KIK)

* Afbeeldingen afkomstig uit archief ARTER

Detail van de noordgevel na de 
verfraaiingswerken tussen 1890 en 1913.

(*)

De jacqemart op de zuidelijke transeptgevel
vormde de bekroning van twaalf jaar

restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk 
(*) 

Sinds 1998 is het koor opnieuw in volle glorie te bewonderen.  (*)

Kerkfabriek 
Sint-Pieter



Het restaureren van een gebouw als de Sint-Pieterskerk is een werk van lange adem. Doorheen de geschiedenis werden 
reeds talrijke werken aan de kerk uitgevoerd. De laatste restauratiecampagne dateert van de periode tussen 1986 
en 1998. Deze werken omvatten de restauratie van de westbouw, het koor en het onvoltooide zuidportaal, eerst onder 
leiding van architect F.  Vandendael en nadien gecoördineerd door ARCH-I/STABO.

Begin 2002 werd er een nieuw akkoord bereikt tussen de architectenbureaus ARCH-I (later RBDM) en 
ÁRTER en de Stad Leuven voor de restauratie van de overblijvende delen van het interieur en exterieur.  
In onderling overleg werd een tienjarenplan opgesteld, waarbij de opeenvolging van verschillende fasen georganiseerd
werd op basis van de bouwfysische toestand van de verschillende te restaureren elementen, een logische werforganisatie 
en een minimale impact op het gebruik van de kerk en haar omgeving. Gedurende deze periode zou elk jaar een werf 
plaatsvinden en simultaan een restauratiedossier opgesteld worden voor de volgende fase. 

FASE 1-6 / EXTERIEUR
De eerste zes fases van dit tienjarenplan omvatten de restauratiewerken en vooronderzoeken van het exterieur. Deze 
werken kunnen onderverdeeld worden in twee grote groepen. Fases 1, 2, 5 en 6 omvatten de vooronderzoeken en 
de restauratie van het natuursteenparement en de glasramen van de noordoostelijke en zuidwestelijke midden- en  
zijbeuken. Fase 3 en 4 behelzen de restauratie van de metalen vieringtoren en de resterende dakwerken. Deze  
werkzaamheden werden in 2011 feestelijk afgesloten.

  Fase 1:  Restauratie Schip (noordoostzijde exterieur)
  Fase 2:  Restauratie Zijbeuk (noordoostzijde exterieur)
  Fase 3:  a. Vooronderzoek zijbeuk (zuidwestzijde exterieur)
      b. Restauratie Vieringtoren en lagere daken
  Fase 4:  Restauratie Hoofddak en zolders
  Fase 5:  a. Restauratie Schip (zuidwestzijde exterieur)
      b. Vooronderzoek interieurstofferingen schip, zijbeuken en kruisbeuk 
  Fase 6:  a. Restauratie Zijbeuk (zuidwest exterieur)
      b. Vooronderzoek kapelensembles en muurepitafen

FASE 7-11 / INTERIEUR 
De vijf overige fases betreffen de interieurrestauratie van de kerk en omvatten zowel bouwkundige werken als de  
restauratie van aanwezige gewelfschilderingen, artefacten en kunstwerken. Tijdens de eerste twee fases (7&8) 
krijgen alle technische installaties van de kerk een upgrade. Na de nodige vooronderzoeken worden vervolgens de 
interieurstofferingen, altaarensembles, losse beelden enmuurepitaven gerestaureerd (fase 9). Hierna worden het binnen-
parement, de gewelfschilderingen en het de beeldhouwwerken aangepakt (fase 10). Tot slot volgen de muurschilderingen 
en kunstobjecten van het koor (fase 11).

  Fase 7:  Elektriciteit 
  Fase 8:   a. Verwarming en sanitair
      b. Vooronderzoeken interieurstofferingen
  Fase 9:  Restauratie van de altaarensembles, losse beelden en muurepitaven
   Fase 10: a. Restauratie van het binnenparement en de gewelven met gewelfschilderingen
      b. Restauratie van beeldhouwwerk in het transept
  Fase 11:  a. Restauratie van de muurschilderingen van het koor 
      b. Restauratie van kunstobjecten van het koor
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Natuursteenelementen met verregaand 
vorm- en materiaalverlies dienden 

vervangen te worden. (*)

In 2007 werd de torenspits tijdelijk 
gedemonteerd om de restauratie van 

de metalen structuur in een atelier 
mogelijk te maken. (*)

Nieuwe pinakels in Massangissteen, klaar om 
gemonteerd te worden. (*)

Gerestaureerde glas-in-loodramen,
ingewerkt in stenen maaswerk. (*)

Onderzoek naar de bouwfysische toestand 
van het natuursteenparement: meten van 

de vochtindringing na gevelreiniging. (*)

Onderzoek naar de bouwfysische toestand van het natuursteenparement: 
uitvoeren van DRMS-metingen (Drilling Resistance Measurement System) op 

onbehandelde kalkzandsteen om de diepte van verweerde zones te bepalen. (*)

De rijkelijk geornamenteerde vieringtoren 
na de restauratiewerken, met op de 

voorgrond de koperen nokornamenten
van het hoofddak. (*)

Gerestaureerde balustrade aan de noordoostzijde van de kerk. (*)

Fase 1-6: 
exterieur

 FASE 1 - Restauratie noordoostzijde schip
 FASE 2 - Restauratie noordoostzijde zijbeuk 
 FASE 3 - Restauratie vieringtoren en lagere daken
 FASE 4 - Restauratie hoofddak en zolders
  FASE 5 - Zuidwestzijde schip
 FASE 6 - Zuidwestzijde zijbeuk

Fasering van de restauratiewerken aan het exterieur van de kerk. (*)

Fase 9 tot 11 betreft voornamelijk de restauratie van de kostbare  
interieurelementen en kunstvoorwerpen zoals altaren, beelden,

muurepitaven, ... (*)

Fase 7 en 8 omvatten de technische installaties van de kerk. De opdeling in 
werfzones zorgt ervoor dat de lithugische werking van de kerk niet in het gedrang 

komt. Het in fases opstarten van de nieuwe verwarmingsinstallatie voorkomt 
bovendien een bruuske wijziging van het binnenklimaat, wat nefast zou zijn voor het 

aanwezige kunstpatrimonium. (*)

Elementen die in goede staat verkeerden
bleven behouden of werden aangevuld met 

nieuw gesculpteerde elementen. (*)

Nieuw sculptuurwerk in Massangis. (*)

* Afbeeldingen afkomstig uit archief ARTER
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Fase 7&8a:
electriciteit, verwarming en sanitair

          zone 1
          zone 2
          zone 3
          zone 3bis
          

          zone 4
          zone 5
          zone 6



Momenteel gaat de interieurrestauratie van de kerk van start. In fase 7 en 8a worden de technische installaties grondig
opgeknapt. Zowel de elektriciteitsvoorzieningen, de verwarmingsinstallatie als het sanitair krijgen een upgrade
en anticiperen zo op het hedendaagse polyvalent gebruik van de kerk. Naast de lithurgische functie, wordt het 
gebouw namelijk ook gebruikt voor concerten, lezingen, evenementen en tentoonstellingen. In het hoogkoor bevindt zich 
bovendien een deel van de collectie van het Leuvense Museum M. De werkzaamheden vragen dus om een geïntegreerde 
aanpak, waarbij zowel het gebruik en de architectuur van de kerkruimte als de bewaringstoestand van de aanwezige 
kunstwerken centraal staan. Simultaan worden de verschillende interieurobjecten en kapellen van de zijbeuken 
aan vooronderzoeken onderworpen (fase 8b).
 
FASE 7 - ELEKTRICITEIT
De huidige elektrische uitrusting is dringend aan vernieuwing toe. Het grootste deel van de bestaande installatie dateert
van kort na de Tweede Wereldoorlog. Enkel het gedeelte in het kerkmuseum werd vervangen in de loop van de jaren
90. Het merendeel van de elektriciteitsvoorzieningen is bijgevolg sterk verouderd en niet conform de geldende 
veiligheidsnormen. Bovendien zijn verschillende lichtpunten, schakelaars en contactdozen defect. 

De grootste aanpassingen gebeuren aan het verlichtingssysteem. De benedenkerk wordt voorzien van nieuwe 
pendelarmaturen, die het sobere, verticale karakter van het gotische bouwwerk benadrukken. Het oplichten van 
het triforium zorgt voor een theatraal spel van diepte en licht, en een flexibel voedingssysteem biedt de mogelijkheid op 
een eenvoudige wijze tijdelijke verlichtingselementen te installeren, op maat van specifieke evenementen. 

FASE 8A – VERWARMING EN SANITAIR
Om de volledige ruimte op een aangename temperatuur te brengen worden de benedenkerk en het museumgedeelte 
voorzien van een nieuw verwarmingssysteem op basis van convectoren, speciaal ontwikkeld voor beschermde 
monumenten. De klimaatafhankelijke regeling en de homogene warmteverspreiding, eigen aan het systeem, zorgen voor 
een optimaal binnenklimaat voor zowel bezoekers als kunstwerken. De roosters worden bovendien ingewerkt volgens 
de bestaande tegelpatronen, waardoor deze hedendaagse installatie zich subtiel inpast in de bestaande visuele logica van 
het kerkgebouw.

Tot slot wordt ook het sanitair aangepakt. De huidige sanitaire voorzieningen in de kerk zijn ruimschoots onvoldoende. 
Vandaag is er slechts één toilet te vinden en de bestaande toestellen zijn verouderd en niet aangepast aan gebruik door 
andersvaliden. Er worden aldus bijkomende gescheiden en toegankelijke toiletten met handwastafels voorzien, voor 
gebruik door museumpersoneel en kerkbezoekers. 

FASE 8B - VOORONDERZOEKEN 
Ter voorbereiding van hun restauratie, worden een aantal vrijstaande en muurvaste neogotische beelden in de benedenkerk
onderzocht, net als de preekstoel en de gotische doopvont in de westbouw. Naast het opstellen van conditierapporten,
die de huidige toestand van de kunstobjecten in kaart brengen, worden ook reinigingsstalen uitgevoerd om een 
duidelijk zicht te krijgen op de verschillende restauratiemogelijkheden. In het koor wordt een aantal muurepitaven en 
altaren bestudeerd, alsook het volledige interieur van de kapel van de Fiere Margriet. Tot slot worden de overblijfselen
van het renaissance-orgel, dat zich vóór WO II naast het doksaal bevond, geïnventariseerd en aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen.
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HUIDIGE  WERKZAAMHEDEN

Uitgravingen voor het plaatsen van convectoren 
tussen de pijlers van het schip. (*) 

Uitgravingen voor het plaatsen van leidingen en convectoren in de 
noordelijke zijbeuk. De roosters in de vloer maken deel uit van het oude

verluchtingssysteem en worden na de werken afgedekt. (*)

Doksaalorgel vóór het bombardement 
in 1944 (F.  Van der Mueren, 1554-56) 

Soortgelijk verwarmingssysteem, met subtiel ingewerkte convectoren, werd 
door architectenbureau ARTER reeds toegepast in de Sint-Jan-Baptistkerk 

in Averbode.  (*)
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Om het te beschermen tijdens de werken, werd het onroerend 
kunstpatramonium ter plaatse ingepakt. (*) 

Het uitgraven in de kerk wordt gecoördineerd door archeologen. Na het 
onderwerpen van de gevonden objecten en skeletresten aan  

wetenschappelijk onderzoek, worden inhumaties opnieuw begraven in de 
kerk. (ARTER, 2012)

Archieffoto van de kapel van 
de Fiere Margriet.  (KIK, 1941)

Proefopstelling voor de nieuwe verlichting in 
het triforium. (*)

Detail van het houtsnijwerk aan de onderzijde van het 
doksaalorgel. (KIK, 1945) 

Inventarisatie van gedemonteerde altaarelementen uit de 
kapel van de Fiere Margriet. (*)

De graafwerken in de kerk worden begeleid door een gespecialiseerd 
team van archeologen, die opgegraven elementen nauwkeurig 

inventariseren en bestuderen. (*) 

* Afbeeldingen afkomstig uit archief ARTER
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THV B.J. Delmotte - 
Viering


