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Perscommuniqué: 

Op 5 april e.k. start de afbraak van de twee huizen op de nummers 12 en 14 van de Kerkstraat  

 
Het slopen van de twee gebouwen aan de Kerkstraat vindt grotendeels van 5 tot 10 april plaats. De 
week nadien moeten de werkzaamheden volledig zijn beëindigd. De beslissing tot afbraak werd 
genomen nadat de onhygiënische toestand van de panden aan het licht kwam en bleek dat ze niet 
langer voldeden aan de veiligheidsnormen van het bouwwezen. 

Begin april worden de sloopmachines ingezet. Op de vrijgekomen ruimte waarrond een 2,20 m hoge 
afsluiting wordt geplaatst, komt een grasperk dat door de dienst aanplantingen van de gemeente 
wordt onderhouden. Zonder die gebouwen zal het voorplein van de Kerk veel beter zichtbaar zijn; 
dat wordt binnenkort heraangelegd zodat de Berchemnaren een open ruimte krijgen waar 
voetgangers verregaand heer en meester worden.  

Zodra we in het bezit zijn van de nodige vergunningen en de bouwplaatsinrichting is voltooid, kan 
met de ontmanteling van het gebouw worden gestart. Met een deel van het puin van de afbraak 
worden de kelders van de gesloopte gebouwen gedicht; de rest wordt via de Koning Albertlaan 
afgevoerd.  

Tot in 2010 was in het gebouw op de hoek van het Schweitzerplein en de Kerkstraat een apotheek 
gevestigd. Sindsdien wist nagenoeg iedere Berchemnaar welke plek met “de oude apotheek” werd 
bedoeld. Sinds de zomer van 2015 prijkte tegen de zijmuur van het gebouw prijkte het spandoek "Ik 
ben Berchemnaar". De vzw’s Aide en Milieu Ouvert (A.M.O.), l'Oranger en le Kiosque verlieten het 
aanpalende gebouw en vestigden zich op het nummer 14 van de Le Lorrainstraat in Sint-Jans-
Molenbeek. Datzelfde gebouw was voordien bezet door de fotograaf Cockuyt waar meerdere 
Berchemnaren gedurende decennia als model voor de lens hebben gestaan.   

Een veilige en schone bouwplaats 

De afbraakwerken worden in verschillende stappen doorgevoerd: voorbereiding van de 
werkzaamheden, verwijderen van de technische uitrusting, ruimen van het gebouw, afbraak, afvoer 
naar het stort, recyclage en tot slot de heraanleg van de site. Met deze operatie is een totale 
kostprijs van 33.000€ verbonden. 
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