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Bezoek aan de recent gerestaureerde Sint Jacobskerk te Leuven. 
 
Op vrijdag 29 oktober 2022 organiseerden KU Leuven en WTA-NL-VL in samenwerking met de Stad Leuven, Studio 
Roma en Triconsult NV een dynamisch sitebezoek aan de pas gerestaureerde Sint Jacobskerk te Leuven, met als 
focus: "Technieken voor digitale documentatie bij conservatie en renovatie van bouwkundig erfgoed". 

Recente stabiliteitsingrepen hebben de Sint Jacobskerk in Leuven na jaren van structurele problemen terug vaste 
grond onder de voeten gegeven. De structurele ingrepen omvatten onder andere funderingsversterking met 
micropalen, reconstructie van bogen en gewelven, consolidatie en herstel van het metselwerk en restauratie van de 
dakconstructie. Tevens werden er bij deze werken een interessante mix aan monitorings- en scantechnieken ingezet 
om de structuur en vervormingen in kaart te brengen. 

Tijdens het bezoek kwamen volgende elementen aan bod: 

 Introductie tot de site: geschiedenis en aanpak, door de restauratie-architecten van Studio Roma 
 Stabiliteitswerken en reconstructie van de luchtbogen en gewelven, door ir. Sven Ignoul van Triconsult 
 De structurele monitoringssystemen, door dr. Els Verstrynge van KU Leuven 
 Geavanceerde opmetingstechnieken met drones en scanners, door dr. Maarten Vergauwen van KU Leuven 

 

  
Ir. Pieter Vermeir (Studio Roma) geeft uitleg bij de 
geschiedenis en situering van de Sint Jacobskerk. 

Prof. Els Verstrynge (KU Leuven) presenteert de technieken 
die gebruikt werden om de structurele werken te monitoren.  

 

Dit bezoek vormde tevens de afsluiter van de ArchDoc + ilucidare week. De ArchDoc Week is de jaarlijkse 
documentatiecursus voor studenten MCMS (Master in Conservation of Monuments and Sites) aan het Raymond 
Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) van de KU Leuven waarbij internationale docenten 
uitgenodigd worden. ilucidare is een multi-partner EU project dat gecoördineerd wordt door KU Leuven. De 
ervaringen van de studenten en de genodigde binnen-en buitenlandse experten zijn geïllustreerd in dit artikel: 
https://ilucidare.eu/news/autumn-school-built-heritage-documentation  

 


