
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van 
Onroerend Erfgoed, kent een premie van 2.611.724,90 euro toe aan het 
stadsbestuur van Aalst voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk

“Tijdens deze zevende fase van de restauratiewerken aan de Sint-Martinuskerk
wordt het interieur van de apsis opgeknapt. De wanden, vloeren en gewelven 
worden gerestaureerd, net als enkele glasramen. Een set altaarkleden, 
altaarschilderijen en het houten meubilair in deze zone worden geconserveerd 
en gerestaureerd”, aldus minister-president Geert Bourgeois. 

In 2014 is een meerjarige subsidieovereenkomst (2014-2024) gesloten voor de 
restauratie van de Sint-Martinuskerk van Aalst. De Vlaamse overheid verstrekt 
tijdens elf opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen een premie van 17,7 
miljoen euro. Elke restauratiefase wordt voorafgegaan door een 
onderzoeksfase. De kerk blijft tijdens en na de restauratie in gebruik voor 
erediensten en culturele evenementen.

De restauratie van de stenen sacramentstoren van de kerk startte vorig jaar, 
samen met de restauratie van de gevels, daken en glasramen van de kapellen 
aan de noord- en oostkant. Nadien volgen onder andere de restauratie van 
interieurelementen en het orgel in de kerk.

Tijdens de restauratiewerkzaamheden zet de stad Aalst in op een goede 
publieke ontsluiting van de Sint-Martinuskerk. De kerk blijft tijdens de 
verschillende restauratiefases voor het publiek open en verscheidene lezingen, 
‘openwervendagen’, tentoonstellingen en andere evenementen worden in de 
kerk georganiseerd.

Achtergrondinformatie

De bouw van de Sint-Martinuskerk startte in 1479, in 1946 is de kerk 
beschermd als monument. Het gebouw in late Brabantse gotiek bevat een groot
aantal kerkschatten waaronder een sacramentstoren uit begin 17de eeuw en de
Sint-Rochusschilderijen van Pieter Paul Rubens die beschermd zijn als topstuk 
van religieuze 17de-eeuwse kunst. 

Priester Adolf Daens deed in deze kerk zijn Eerste Communie en droeg er na 
zijn wijding zijn eerste mis op. Op het einde van zijn leven deed hij er dagelijks 
de kruisweg en na zijn overlijden werd zijn rouwdienst er gelezen.

Meer technische informatie:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/237

Meer info   

Anne-Katrien Frans, communicatiemedewerker minister-president Geert 
Bourgeois, annekatrien.frans@vlaanderen.be; 0499/15.91.58  
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