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Voorwoord. 

Voor u ligt het rapport wat geschreven is naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek. Het rapport 

markeert het einde van mijn tijd als student aan de Technische Universiteit Eindhoven.  Het is een 

tijd waarin ik veel geleerd en meegemaakt heb en die bovendien voorbij is gevlogen, aangezien ik 

de dag waarop ik voor het eerst naar de universiteit ging mij nog levendig kan herinneren. 

 

Het afstuderen begon voor mij met een zoektocht naar een geschikt afstudeeronderwerp. Een paar 

zaken stonden voor mij vanaf het begin af aan vast: het onderzoek moest iets opleveren in de vorm 

van een product wat in de praktijk gebruikt kon worden en het moest een speciale vorm van 

vastgoed behandelen. Na het lezen van een aantal artikelen over zowel leegstaande kerken als de 

verhoogde interesse in maatschappelijk vastgoed bedacht ik mij dat die verhoogde interesse 

misschien wel de oplossing voor het probleem van de leegstaande kerken zou kunnen zijn. 

Zodoende kwam dit onderwerp tot stand. 

 

Omdat ik wilde dat mijn onderzoek praktisch gebruikt kon worden stond voor mij vast dat een 

stageplek, binnen een bedrijf waar kennis en praktijkervaring met betrekking tot het 

herbestemmen van religieus vastgoed aanwezig zijn, zeer wenselijk was. Ik ben het Monumenten 

Fonds Brabant dan ook zeer dankbaar dat ze bereid zijn geweest om mij te ondersteunen in mijn 

afstudeeronderzoek. Daarbij gaat speciale dank uit naar mijn begeleider de heer Stutvoet, directeur 

van het Monumenten Fonds Brabant. De heer Stutvoet heeft met zijn input en kritische blik er voor 

gezorgd dat ik inzicht heb verkregen in het herbestemmen van kerken maar ook dat ik kritisch ben 

gebleven tijdens het schrijven van mijn rapport. Ook wil ik mijn overige collega’s van het 

Monumenten Fonds Brabant bedanken voor hun input en gezelligheid. 

 

Bovendien gaat er grote dank uit naar mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, 

mevrouw van de Ven en de heer Smeets, welke mij door middel van opbouwend commentaar en 

kennis ondersteund hebben gedurende mijn onderzoek en studietijd.  

 

Verder wil ik alle mensen en organisaties bedanken die mij door middel van interviews, gesprekken, 

rondleidingen en tips hebben geholpen tijdens mijn onderzoek. 

 

Ten slotte wil ik mijn familie en in het bijzonder mijn ouders bedanken voor hun steun en 

betrokkenheid maar vooral omdat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven om te studeren. 

 

 

Maikel Lemmens, 25 augustus 2011.
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Samenvatting. 

Steeds meer kerken verliezen hun religieuze functie en komen leeg te staan.  Dit komt enerzijds 

door een verminderd aantal gelovigen maar ook doordat het aantal gelovigen dat de kerken 

regelmatig bezoekt sterk is afgenomen. Deze twee zaken zorgen er voor dat de inkomsten 

teruglopen. De teruglopende inkomsten in combinatie met de stijgende onderhoudskosten hebben 

tot gevolg dat in de komende 10 jaar minimaal 890 kerken de deuren moeten sluiten omdat de 

kosten van instandhouding niet meer opgebracht kunnen worden. Veel van de kerken die moeten 

sluiten zijn echter monumenten en mogen daarom niet gesloopt worden. Tevens zorgt die status 

van monument ervoor dat herbestemming als problematisch gezien wordt. De kerken niet 

herbestemmen en als een soort standbeelden in het landschap laten staan is daarentegen iets dat 

door veel partijen (zoals de overheid en omwonenden) als onwenselijk wordt gezien omdat dit tot 

verloedering en overlast leidt.  

 

Een andere trend is de groeiende belangstelling van zowel woningcorporaties als private 

investeerders om te investeren in maatschappelijk vastgoed. Deze partijen zien in maatschappelijk 

vastgoed kansen (zoals bijvoorbeeld lagere risico’s) die ze in andere vastgoedsectoren niet zien.  

Dit onderzoek heeft beide zaken  gecombineerd door te onderzoeken wat de mogelijkheden en 

kansen zijn voor een nieuwe (maatschappelijke) functie in leegstaand religieus vastgoed. De focus 

ligt hierbij op kerken. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden en kansen zijn is er een Functie 

Keuze Model ontwikkeld. Dit model maakt inzichtelijk welke functies mogelijk zijn bij een kerk en 

wat daarvan de meest kansrijke functies zijn. De functies (of maatschappelijke vastgoedobjecten) 

die onderzocht zijn (zie figuur 2), zijn onderverdeeld in de volgende zes vastgoedcategorieën: 

I. Zorgvastgoed. 

II. Onderwijsvastgoed. 

III. Vastgoed voor cultureel gebruik. 

IV. Vastgoed voor sport en recreatief gebruik. 

V. Religieus vastgoed. 

VI. Overig maatschappelijk vastgoed. 

Het Functie Keuze Model. 

Het Functie Keuze Model is opgezet rond vier pijlers die elk één of meerdere kenmerken van het 

religieus vastgoed vergelijken met de eisen die nieuwe (maatschappelijke) functies stellen aan hun 

huisvesting. Deze pijlers zijn: 

 Eisen van de huidige religieuze eigenaren. 

 Eisen die gesteld worden aan de locatie en omgeving. 

 Eisen die gesteld worden aan het gebouw. 

 Eisen die gesteld worden aan de financiële haalbaarheid. 

Eisen van de huidige religieuze eigenaren. 

Uit het onderzoek naar de eisen van de huidige religieuze eigenaren komt naar voren dat de 

parochies/bisschoppen het meest restrictief zijn, gevolgd door de protestantse eigenaren en de 

kloostergemeenschappen. Deze verschillen komen door een verschil in zienswijze over de status 

van een kerk.  Ondanks de verschillende zienswijzen komen de voorkeuren van de verschillende 

religieuze eigenaren toch redelijk overeen en is de rangorde van wenselijkheid als volgt: 

1. Een ander (christelijk) religieus genootschap gebruik laten maken van het vastgoed. 

2. Een maatschappelijk/culturele functie. 

3. Een (licht) commerciële functie. 



 

 

VII 

S
a
m

e
n

v
a
tt

in
g

 

M.A.J. Lemmens 

Andere actoren die een rol spelen bij de herbestemming van religieus vastgoed zijn de toekomstige 

eigenaren, de toekomstige gebruikers, de overheid en omwonenden. Allemaal hebben ze 

verschillende eisen en doelen.  Waarbij de eisen en doelen van de toekomstige eigenaren het 

belangrijkste zijn omdat ze de financiële haalbaarheid beïnvloeden.  

Eisen die gesteld worden aan de locatie en omgeving. 

Op het gebied van de locatie en omgevingseisen komt naar voren dat de vraag naar een functie een 

van de belangrijkste criteria is om te beoordelen of de locatie geschikt is voor  een functie.  De vraag 

naar een functie blijkt afhankelijk te zijn van de bereikbaarheid. Dat komt omdat deze een invloed 

heeft op de grootte van het verzorgingsgebied. Een ander zeer belangrijk criterium is de 

hoeveelheid buitenruimte die aanwezig is. Wanneer er bijvoorbeeld niet genoeg parkeerplaatsen 

aanwezig zijn moeten deze gerealiseerd worden op het eigen perceel of op publiek terrein. 

Naast bovenstaande criteria zijn er nog twee van belang, namelijk de milieueisen en de stedelijke 

ligging. Voor de meeste functies is de stedelijke ligging (centrum, rand van de gemeente of buiten 

de bebouwde kom) belangrijker omdat de milieueisen alleen van toepassing zijn bij de medische en 

onderwijsfuncties. Dit komt omdat de andere functies niet geluids- of luchtkwaliteitsgevoelig zijn. 

 Eisen die gesteld worden aan  het gebouw. 

Bij de eisen die gesteld worden aan het gebouw zijn de eisen die gesteld worden aan de afmetingen 

(oppervlakte en vrije hoogte) en de structuur (open of gesloten) van het gebouw het belangrijkste.  

Verder kwam uit de toetsing van het model naar voren dat de eisen met betrekking tot daglicht en 

bestemmingsplan een kleiner onderscheidend vermogen hebben dan verwacht. Mogelijke oorzaken 

hiervoor: zijn het beperkt aantal en het type casus wat gebruikt is voor de toetsing. Ook speelt bij 

de daglichtberekening mee dat er veronderstelt wordt dat het gebrandschilderd glas vervangen 

wordt door blank glas om zo aan de daglichttoetredingseisen te voldoen.  

 

Ook is het van belang om te weten of de kerk een monument is. Wanneer het een monument is 

wordt het namelijk moeilijker (en duurder) om de kerk aan te passen aan een toekomstige functie 

omdat veel ingrepen niet zijn toegestaan en de procedures langer duren.  

Eisen die gesteld worden aan de financiële haalbaarheid. 

Voor het berekenen van de financiële haalbaarheid zijn de kosten, de opbrengsten en de gebruikte 

methode van belang. Bij de kosten zijn naast de verwervings- en restauratiekosten ook de 

aanpassingskosten van belang. Bij de opbrengsten zijn behalve de huuropbrengsten ook 

alternatieve (bijvoorbeeld subsidies) en indirecte (waardestijging van de omliggende huizen) 

opbrengsten belangrijk. Verder wordt er gebruik gemaakt van de Netto Contante Waarde (NCW) 

methode. De NCW methode wordt gebruikt om de door de investeerder aangegeven referentiehuur 

te vergelijken met de kostprijsdekkende huur.  

 

Bovenstaande resultaten zijn verwerkt in het Functie Keuze Model. In figuur 1 is schematisch 

weergegeven welk proces elke functie doorloopt. Uit het schema is af te lezen dat er twee soorten 

beoordelingen zijn: een veto (Go/No Go) en een deelscore. De criteria die niet of zeer moeilijk 

veranderd kunnen worden, kunnen veto’s geven aan een functie wat inhoudt dat de functie niet 

mogelijk is. Verder kunnen er door bijna alle criteria deelscores gegeven worden die door middel 

van weegfactoren worden samengevoegd tot een totaal score. Het model toont zowel de deel als de 

totaal scores, zodat snel duidelijk is welke functies het meest kansrijk zijn.  
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 Figuur 1: Modelopzet. 

 

Conclusies. 

Na het model getoetst te hebben met behulp van een zestal casus is het model gebruikt om een 

antwoord te geven op de probleemstelling. De precieze probleemstelling luidt: 

 “Wat zijn de mogelijkheden en kansen (of exploitatie mogelijkheden) voor een nieuwe 

(maatschappelijke) functie in leegstaand (voormalig) religieus  vastgoed?”  

 

Voor het beantwoorden van de probleemstelling zijn de totaal scores van de casus twee keer 

berekend. Eén keer mét en één keer zónder het criterium Vraag actief. Dit is gedaan omdat er bij de 

casus vaak geen vraag is naar sommige functies en deze om die reden niet verder onderzocht 

kunnen worden. 

 

Uit de resultaten van het Functie Keuze Model komt naar voren dat er redelijk veel mogelijk is en 

het object zelf niet de beperkende factor hoeft te zijn voor een herbestemming naar een nieuwe 

(maatschappelijke) functie. Maar dat vooral de vraag naar een functie een beperkende factor is wat 

betreft de mogelijkheden.  

De kansen laten echter een ander beeld zien. Voor veel functies zijn de aanpassingskosten al 

dermate hoog dat de kostprijsdekkende huur (ver) boven de betaalbare (referentie) huur uitkomt 

wat er voor zorgt dat veel functies niet haalbaar zijn zonder alternatieve opbrengsten zoals 

subsidies. Dit effect wordt nog eens versterkt wanneer de kosten van verwerving en restauratie 

oplopen. De meest kansrijke functies zijn, Broedplaatsen Kunst, Opvang daklozen en de 

eerstelijnszorgfuncties (huisarts, tandarts, etc.).  Deze functies scoren hoog omdat of de 

aanpassingskosten laag zijn (Broedplaatsen Kunst, Opvang daklozen) of omdat de betaalbare huur 

hoger ligt (medische functies). 

 

Samengevat is het antwoord op de probleemstelling dan ook:: 

Dat de mogelijkheden voor een nieuwe (maatschappelijke) functie groot zijn maar dat de kansen 

zonder alternatieve opbrengsten klein zijn. De meest kansrijke (maatschappelijke) functies zijn de 

broedplaatsen, de daklozenopvang en de eerstelijnszorgfuncties. Echter zijn zelfs deze functies alleen 

kansrijk wanneer de verwervings- en restauratiekosten laag, of de alternatieve opbrengsten hoog zijn. 

 

In figuur 2 is de rangorde van (financiële) kansrijkheid te zien. Deze rangorde is gebruikt om de 

mogelijkheden en kansen van maatschappelijk vastgoed voor verschillende type investeerders te 

onderzoeken.  
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M.A.J. Lemmens 

De rangorde geeft echter een globaal beeld en gaat niet op voor individuele functies (of objecten). 

Desondanks  kan de rangorde toch gebruikt worden om de volgende conclusies te trekken: 

 Voor commerciële vastgoedpartijen zijn de functies uit de categorieën (I.) Zorgvastgoed en 

(VI.) Overig maatschappelijk vastgoed interessant zijn.  

 Bij behoudsorganisaties kan daar (V.) Religieus vastgoed bij opgeteld worden. Al geldt dit 

alleen wanneer de kosten voor verwerving en restauratie laag zijn. 

 Voor woningstichtingen kunnen behalve bovenstaande categorieën ook (II.) 

Onderwijsvastgoed en (III.) Vastgoed voor cultureel gebruik interessant zijn. Echter de 

laatste categorie bevindt zich op de scheidslijn en zou ook ingedeeld kunnen worden bij 

overheid. 

 Voor de overheid komt ook (IV.) Vastgoed voor sport en recreatief gebruik in beeld. Deze 

functies zijn echter vanwege de eisen die ze stellen aan de afmetingen vaak niet haalbaar. 

 Figuur 2: Onderzochte functies op rangorde van kansrijkheid. 

 

Aanbevelingen. 

De aanbevelingen richten zich vooral op het uitbreiden en verbeteren van het Functie Keuze Model. 

Zo zouden de conclusies beter onderbouwd kunnen worden wanneer er meer casus toegevoegd 

worden. Ook kan het model nauwkeuriger worden door het uit te breiden met meer variabelen. 

Verder zou het interessant zijn om het model aan te passen aan andere vormen van religieus 

vastgoed zodat ook bij andere religieuze objecten de kansen en mogelijkheden onderzocht kunnen 

worden.  
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Achtergrondinformatie 

M.A.J. Lemmens 

1. Inleiding. 

1.1 Aanleiding. 

“Kerksluitingen. Ze gaan bijna altijd met veel emotie gepaard. De komende tien jaar zal tussen de  25 

procent en 30 procent van alle kerken in Nederland sluiten. Officieel beleid voor kerkkrimp is er niet. 

Wel zijn er afscheidsrituelen.” In Trouw, 4 oktober 2010. 

 

Bovenstaande en andere soortgelijke krantenberichten vormden de eerste aanleiding voor dit 

onderzoek. Een groot deel van de religieuze gebouwen (zoals kerken en kloosters) moeten sluiten 

de komende jaren en zoals uit de quote blijkt zijn daar nog geen plannen voor opgesteld. Dit terwijl 

veel van dat religieus vastgoed op de monumentenlijst staat en niet gesloopt mag worden. Ook 

blijkt dat herbestemming vaak als moeilijk gezien wordt, juist vanwege die monumentenstatus. 

Echter zien veel partijen (bijvoorbeeld overheid en omwonenden) liever niet dat de gebouwen als 

een soort standbeelden (of folly’s) blijven staan in het landschap. Dat is een pad wat vaak tot 

verloedering en overlast leidt. Daarom wordt dit pad ook door veel  niet-gelovigen als onwenselijk 

gezien.  

 

Een andere aanleiding, is de toegenomen interesse de laatste tijd om te investeren in 

maatschappelijk vastgoed. Zowel woningcorporaties als private investeerders zien in 

maatschappelijk vastgoed kansen, zoals lagere risico’s en stabielere inkomsten (CorporatieNL, 

2010), die ze momenteel niet zien in woningen en kantoren. En ondanks dat bij een herbestemming, 

religieus vastgoed bijna altijd zijn religieuze en soms ook zijn maatschappelijke taak verliest, 

roepen de gebouwen vanuit de maatschappij nog steeds speciale gevoelens op. 

 

Kortom er ontstaat een overschot aan (leegstaande) religieuze gebouwen waarvan de maatschappij 

niet weet wat men er mee moet en aan de andere kant is er een groeiende interesse in 

maatschappelijk vastgoed. Dit onderzoek ziet die groeiende belangstelling als een kans, zodat het 

leegstaande religieuze vastgoed door middel van herbestemming een maatschappelijke functie kan 

blijven vervullen. 

1.2 Grootte van de problematiek. 

In de vorige paragraaf kwam al naar voren dat een groot aantal kerken de deuren moeten sluiten. 

Echter wordt daarin niet duidelijk om hoeveel kerken het gaat en waarom ze moeten sluiten. In 

bijlage 2 worden bovenstaande zaken uitvoerig besproken en deze paragraaf zal daarvan de 

belangrijkste punten weergeven.  

 

De schattingen van het totaal aantal kerken in Nederland lopen uiteen van 7.000 tot 9.500. Daarvan 

zijn er nog tussen 5.500 en 6.000 in gebruik (Kaski, 2011). Veel kerken zijn dus al afgestoten en het 

lijkt er op dat de snelheid waarmee dit gebeurd toeneemt. Het afgelopen decennium werden 

gemiddeld zo’n 89 kerken per jaar afgestoten en dit afstotingstempo ligt al 37% hoger dan in de 

decennia daarvoor. De verwachting is dat dit tempo minimaal hetzelfde blijft en waarschijnlijk zelfs 

stijgt naar zo’n 100 kerken per jaar. Zodoende moeten minimaal 890  kerken het komende 

decennium de deuren sluiten. 

 

De reden waarom ze moeten sluiten is er één van financiële aard. Want hoewel het aantal gelovigen 

is afgenomen is dit niet de hoofdoorzaak. De hoofdoorzaak is dat het kerkbezoek drastisch is 
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teruggelopen en dit heeft er voor gezorgd dat ook het aantal donaties sterk is afgenomen. Dit 

gecombineerd met de stijgende onderhoudskosten zorgt er voor dat de parochies en kerkelijke 

gemeenten de kosten van instandhouding niet meer kunnen betalen. 

 

 In België, Frankrijk en Duitsland speelt de problematiek minder omdat daar de kerken financieel 

ondersteund worden door de overheid.  Tevens is er in deze landen meer mogelijk met de 

herbestemming van kerken. De kerkgenootschappen staan meer open voor andere (commerciëlere) 

functies wat tot gevolg heeft dat veel meer leegstaande kerken herbestemd kunnen worden.  

1.3 Toegevoegde waarde en afbakening. 

Om er voor te zorgen dat dit onderzoek een toegevoegde waarde heeft is er, voordat de probleem- 

en doelstelling geformuleerd werden, gekeken naar voorgaande onderzoeken die betrekking 

hadden op religieus vastgoed. De belangrijkste worden hieronder even kort besproken: 

Hendriks (2008) keek naar het proces voordat herbestemming plaatsvindt en ontwikkelde een 

model wat duidelijkheid moest geven of een gebouw doorgeëxploiteerd, herbestemd of gesloopt 

moest worden.  

Verkuijlen (2008) keek vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar en ontwikkelde een instrument 

waarin veel voorkomende problemen rondom de herbestemming van christelijke religieus 

vastgoed benoemd en opgelost worden.  

Schrieken (2000) richtte zich vooral op de mogelijkheden om kerken uit de wederopbouwperiode 

te herbestemmen tot bijvoorbeeld kantoren en woningen. 

 

Dit onderzoek vult bovenstaande en andere onderzoeken op het gebied van leegstaand religieus 

vastgoed aan door te focussen op het behoud van een maatschappelijke functie voor (voormalig) 

religieus vastgoed. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden en kansen voor het plaatsen van een 

nieuwe maatschappelijke functie  in religieus vastgoed zijn.  Tevens wordt er onderzocht welke 

partijen welke belangen hebben bij het plaatsen van een andere maatschappelijke functie in 

religieus vastgoed. Want niet elke partij heeft dezelfde uitgangpunten en doelen en dat heeft 

invloed op welke maatschappelijke functie men in religieus vastgoed kan plaatsen. Het onderzoek 

wordt verder afgebakend doordat het zich focust op christelijk religieus vastgoed en dan specifiek 

kerken in Nederland. Kerken zijn gekozen omdat daar de problematiek het grootst is en de 

gebouwen groot genoeg zijn voor herbestemming. Andere religies worden er buiten gelaten omdat 

daar de problematiek niet of nauwelijks speelt.  

1.4 Probleem- en doelstelling. 

In de aanleiding wordt duidelijk  dat er een overschot aan religieuze gebouwen is maar dat daar een 

groeiende interesse om te investeren in maatschappelijk vastgoed tegenover staat. Deze 

constatering heeft samen met de afbakening geleid tot de volgende probleemstelling: 

 “Wat zijn de mogelijkheden en kansen (of exploitatie mogelijkheden) voor een nieuwe 

(maatschappelijke) functie in leegstaand (voormalig) religieus  vastgoed?”  

 

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is er voor gekozen om een Functie Keuze 

Model te ontwikkelen. Met dit model worden de mogelijkheden en kansen voor een herbestemming 

tot een nieuwe maatschappelijke functie verkend. De doelstelling is dan ook als volgt: 

“Het ontwikkelen van een functie keuze model voor leegstaand (voormalig) religieus vastgoed, 

teneinde de keuze voor een nieuwe (maatschappelijke)  functie makkelijker en inzichtelijker te maken .”  
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1.5 Onderzoeksopzet. 

Om het onderzoek te structuren is het onderzoek in stappen uitgevoerd. Deze stappen zijn 

schematisch weergegeven in figuur 1a. Het onderzoek is onderverdeeld in vier delen. In het eerste 

deel worden de verschillende termen gedefinieerd en wordt de achtergrond van de problematiek 

onderzocht. In het tweede deel wordt onderzocht welke criteria van belang zijn voor het model. 

Deze worden vervolgens in het derde deel samengevoegd tot het Functie Keuze Model. Ten slotte 

worden in het vierde deel uit de analyses conclusies verbonden. 

 

Dit rapport volgt deze onderzoeksstappen en zodoende kan figuur 1a ook gebruikt worden als 

leeswijzer.  

Figuur 1a: Onderzoeksopzet. 

 

 

 

 

 

Stap 1: Definiëren van maatschappelijk vastgoed, religieus vastgoed en  

herbestemming. Selecteren van de te onderzoeken maatschappelijke  

functies. (hoofdstuk 2) 

Stap 2: Onderzoeken wat de achtergrond en grootte van de  

problematiek is. (Hoofdstuk 1 en bijlage 2) 

 

Stap 3: Onderzoeken wat de 

eisen en wensen van de  

betrokken actoren zijn. 

(Hoofdstuk 3) 

Stap 4: Onderzoeken wat de 

eisen en wensen zijn die de 

functies stellen aan hun locatie 

en omgeving. (Hoofdstuk 4) 

Stap 5: Onderzoeken wat de 

eisen en wensen zijn die de 

functies stellen aan het  

gebouw. (Hoofdstuk 5) 

Stap 6: Onderzoeken welke  

aspecten van belang zijn 

voor de financiële  

haalbaarheid. (Hoofdstuk 6) 

Stap 7: Opzetten van het model.  

(Hoofdstuk 7.1) 

Stap 8: Toetsen en aanpassen van het model. 

(Hoofdstuk 7.2) 

Stap 9: Analyseren van de resultaten. 

(Hoofdstuk 7.3) 

 Achtergrondinformatie 

 Modelonderdelen 

 Het Functie Keuze Model 

Mogelijkheden Kansen 

 Conclusies 

Stap 10: Trekken van conclusies. (Hoofdstuk 8.1)  Stap 11: Formuleren van aanbevelingen. (Hoofdstuk 8.2)  
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2. Kernbegrippen met betrekking tot dit onderzoek.  

De begrippen die in dit onderzoek gebruikt worden, kunnen op verschillende manieren uitgelegd 

worden. Daarom is het van belang om duidelijk te maken wat er onder deze begrippen wordt 

verstaan en wat de relatie is tussen de verschillende begrippen. Als eerste wordt het begrip 

maatschappelijk vastgoed uitgelegd.  

2.1 Maatschappelijk vastgoed. 

De definitie van maatschappelijk vastgoed is niet eenduidig te geven, er zijn namelijk verschillende 

definities van te geven naar gelang welke partij er bij betrokken is. De Europese Unie bijvoorbeeld 

kijkt naar welke objecten staatssteun mogen ontvangen en heeft het in zekere zin op die manier 

gedefinieerd. Dit is dan ook meer een lijst dan een definitie. Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu  (het voormalige ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu [VROM]1)  

heeft het voor de overheid gedefinieerd. En zo zijn er nog meer partijen die hun eigen definities 

hebben. 

 

De eerste en meest duidelijke “definitie” komt van de Europese Unie. De Europese Unie heeft een 

lijst (zie bijlage 3) opgesteld van objecten die zij ziet als maatschappelijk vastgoed en wat in 

aanmerking mag komen voor staatssteun. De lijst biedt duidelijkheid maar is daarentegen rigide en 

ook niet voor alle investeerders van belang omdat niet alle investeerders gebruikmaken van 

staatssteun. Een opvallend aspect is dat religieus vastgoed er niet in voorkomt terwijl het door de 

verderop genoemde partijen wel meegerekend wordt. Dit kan te maken hebben met de scheiding 

tussen kerk en staat. De lijst komt dus vooral van pas als leidraad en inspiratie voor nieuwe functies 

en niet als definitie. 

 

De tweede definitie is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) die samen 

met de gemeenten de belangrijkste partij is binnen de overheid met betrekking tot maatschappelijk 

vastgoed (al zullen binnen de verschillende categorieën maatschappelijk vastgoed verschillende 

ministeries ook invloed hebben). Het ministerie van IenM gebruikt in haar publicatie Bouwstenen 

voor sociaal (2007) een analogie met de ICT wereld, het ministerie gebruikt de drie-eenheid: 

Software, Hardware en Systeembeheer.  Deze drie termen staan respectievelijk voor: de 

maatschappelijke activiteiten, het vastgoed en het operationeel beheer. (Zie figuur 2a.) Deze 

definitie heeft als nadeel dat er vier gekoppelde definities nodig zijn om te verklaren wat 

maatschappelijk vastgoed is, religieus vastgoed valt er echter wel onder. 

Figuur 2a: Maatschappelijk vastgoed volgens het ministerie van IenM. 

 Voorzieningen: het geheel van maatschappelijke activiteiten op een bepaald gebied. 
Voorbeeld: onderwijs, maatschappelijke opvang ofwel de ‘software’. 

 Vastgoed: de gebouwde en ongebouwde ruimte die nodig is om de maatschappelijke 
activiteiten mogelijk te maken. Voorbeeld: schoolgebouw, opvanghuis ofwel de ‘hardware’. 

 Operationeel management: de diensten en goederen die nodig zijn om de maatschappelijke 
activiteiten in de daarvoor bestemde ruimte mogelijk te maken, ook wel aangeduid als 
facility management. Zeg maar het systeembeheer, dat de software met de hardware 
verbindt. Voorbeeld: schoolbesturen, etc. ofwel de vastgoedbeheerorganisatie van een 
instantie.  

VROM, 2007. 

                                                           
1 Dit onderzoek zal voor de literatuurverwijzingen het ministerie aanhouden wat genoemd wordt op de titelpagina van het 
betreffende rapport. 
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De derde definitie komt van de Stichting Experimentele Volkshuisvesting (SEV), de SEV bouwt de 

definitie op door te kijken vanuit drie perspectieven. De perspectieven die de SEV gebruikt zijn: het 

gebruik, de gebruiker en het gebouw (figuur 2b). 

Figuur 2b: Maatschappelijk vastgoed volgens de SEV.  

 Op basis van gebruik: Maatschappelijk vastgoed biedt ruimte aan activiteiten die (lokaal) 
als maatschappelijk nuttig worden gezien.  We hebben het dan over onderwijs, jeugdzorg, 
kinderopvang, (medische) verzorging, cultuur, religie,enz. 

 Op basis van gebruiker: Maatschappelijk vastgoed biedt ruimte aan niet-winstbeogende 
instellingen op gebied van onderwijs, welzijn, zorg, sport, enz. 

 Op basis van gebouw: Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsmatig onroerend goed met een 
verblijfs- en publieksfunctie. 

 SEV, 2009. 

De SEV definitie is toepasbaar op religieus vastgoed en zeker de definitie die op basis van gebruik is, 

komt zeer van pas voor dit onderzoek. Bovenstaande definitie sluit namelijk, net als dit onderzoek,  

de commerciële varianten van maatschappelijk vastgoed niet uit. Een commerciële kinderopvang of 

een privéschool worden nog steeds onder maatschappelijk vastgoed geschaard, ondanks dat ze 

winstbeogend zijn. Ook maakt het voor dit onderzoek niets uit of het vastgoed in publieke of private 

handen is. Het belangrijkste is het maatschappelijk nut van de functie en zowel dit onderzoek als de 

definitie (op basis van gebruik) van de SEV hebben dit gemeen. Daarom is er voor dit onderzoek 

gekozen om de SEV definitie op basis van gebruik aan te houden. 

2.2 Religieus vastgoed. 

Religieus vastgoed bestaat uit twee woorden te weten religie en vastgoed. Voor de definitie van 

religie is gebruik gemaakt van de fenomenologische definitie omdat deze de gemeenschappelijke 

fenomenen die samenhangen met religie gebruikt voor een definitie en zodoende wordt een 

waardeoordeel vermeden (figuur 2c).  

Figuur 2c: Religie volgens de fenomenologische definitie. 

Een verzameling van geïnstitutionaliseerde rituelen van een groep mensen die verbonden zijn 
met een traditie en die spirituele sentimenten met een buitenmenselijke focus uitbeelden of 
oproepen en tenminste ten dele gebaseerd zijn op mythologie en/of doctrines 

Smart, 2003. 

Hieruit is op te maken dat religie beleden wordt door een groep mensen die geïnstitutionaliseerde 

rituelen uitvoeren. Als dit wordt gecombineerd met de definitie van vastgoed dan komt daar het 

volgende uit (figuur 2d). 

Figuur 2d: Eigen definitie religieus vastgoed. 

De grond en opstallen die gebruikt worden (of werden) door een groep mensen die verbonden 
zijn via een religie (traditie) en op die grond of in die opstallen geïnstitutionaliseerde rituelen 
uitvoeren. 

 

Religieus vastgoed is dus vastgoed waar gelovigen samenkomen om de rituelen die behoren bij dat 

geloof uit te voeren, zoals in bijvoorbeeld kerken. Deze definitie is erg breed en heeft een 

afbakening nodig om bruikbaar te zijn voor dit onderzoek. Want ook begraafplaatsen en altaren 

vallen onder deze definitie terwijl ze niet behoren tot de focus van dit onderzoek. Zoals in de 

inleiding al naar voren kwam, focust dit onderzoek zich op christelijk religieus vastgoed in 

Nederland en dan specifiek  op kerken.  
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2.3 De relatie tussen maatschappelijk en religieus vastgoed. 

Dit onderzoek houdt zich bezig met het onderbrengen van een nieuwe maatschappelijke functie in 

religieus vastgoed zodat het gebouw een maatschappelijke functie kan blijven vervullen. De relatie 

tussen beide typen vastgoed is dan ook dat religieus vastgoed een onderdeel is van 

maatschappelijke vastgoed. Dit wordt duidelijk wanneer de gebruikte definitie erbij gehaald wordt. 

Het is immers een gebouwde ruimte die een (spirituele) maatschappelijke activiteit mogelijk maakt. 

In figuur 2e is schematisch, de relatie tussen de verschillende soorten vastgoed weergegeven.  

 

Om het onderzoek overzichtelijk te houden en doordat er voor het onderzoek maar een beperkte 

tijd beschikbaar is, moet er een selectie en bundeling van de te onderzoeken maatschappelijke 

vastgoedobjecten (of functies) plaats vinden. 

 

De selectie moet alle maatschappelijke sectoren bestrijken, breed genoeg zijn om alle actoren aan te 

spreken en de gekozen objecten moeten voldoen aan de definitie. Voor de overzichtelijkheid zijn de 

te onderzoeken objecten ingedeeld in zes maatschappelijke vastgoedcategorieën: 

I. Zorgvastgoed 

 Eerstelijnszorg gebouw/gezondheidscentrum* (huisarts, tandarts, fysiotherapeut,  

verloskundige, etc.). 

 Verpleeghuis. 

 Hospices. 

 Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). 

 Opvang (en behandeling) van dak- en thuislozen(/verslaafden).  

II. Onderwijsvastgoed 

 School (basis en middelbaar). 

 Bibliotheek. 

 Kinderdagverblijf (/peuterspeelzaal). 

 Brede school* (combinatie van bovenstaand). 

III. Vastgoed voor cultureel gebruik 

 Tentoonstellingsruimten (musea, ateliers met galerie functie). 

 Vertoningsruimten (theater, concertzaal, filmhuis). 

IV. Vastgoed voor sport en recreatief gebruik 

 Buurt/wijkcentra (cursusruimten, podia, ruimte voor jeugdactiviteiten, etc.). 

 Klimhal. 

 Sportzaal (voor scholen). 

V. Religieus vastgoed 

 Kerk (ander kerkgenootschap). 

 Moskee. 

VI. Overig maatschappelijk vastgoed 

 Informatiepunt van de (semi) overheid (gemeenteloket, centrum voor jeugd en gezin, etc.). 

 Uitvaartcentrum/crematorium. 

 Broedplaatsen/economische stimuleringsruimten (creatieve industrie). 

 

Deze maatschappelijke vastgoedobjecten zullen onderzocht worden op hun mogelijkheden om 

ondergebracht te worden in (leegstaand) religieus vastgoed. Vanzelfsprekend leent niet iedere 

functie zich voor ieder religieus vastgoedobject. Ook zal het niet voor elk religieus vastgoedobject 

mogelijk zijn om deze te herbestemmen of te behouden. 

Vastgoed 

Maatschappelijk vastgoed 

Religieus vastgoed 

Kerken Kloosters 

Vastgoed 

Maatschappelijk vastgoed 

Religieus vastgoed 

Kerken Kloosters 
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2.4 Herbestemming en transformatie. 

Wanneer een gebouw zijn  functie heeft verloren en leegstaat zijn er grof gezegd drie 

mogelijkheden: 

 Het gebouw wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. 

 Het gebouw wordt hergebruikt (en vaak gemoderniseerd) maar behoudt zijn functie. 

 Het gebouw wordt herontwikkeld en krijgt een andere functie. 

 

Dit onderzoek zal zich gaan richten op de derde en in mindere mate op de tweede mogelijkheid. De 

tweede mogelijkheid doet zich voor wanneer het religieus vastgoed wel zijn religieuze functie 

(gedeeltelijk)  behoudt maar er een verandering van religie plaatsvindt (bijvoorbeeld van kerk naar 

moskee). Deze verandering zal echter vaak nog steeds aanpassingen aan het gebouw vereisen en 

kan doordat het verandert naar een andere religieuze functie ook geplaatst worden bij de derde 

mogelijkheid.      

 

Bij de derde mogelijkheid worden vaak de woorden herbestemming en transformatie gebezigd. 

Deze twee begrippen worden vaak door elkaar gebruikt er is namelijk een verband tussen die twee 

woorden.  De betekenissen worden uitgelegd aan de hand van de Van Dale (figuur 2f). 

Figuur 2f: De letterlijk betekenis van herbestemming en transformatie. 

 her·be·stem·ming (dev) 
1. nieuwe bestemming voor iets dat niet meer voor zijn oorspronkelijke doel bruikbaar is. 

 trans·for·ma·tie (dev)  
1. overbrenging in een andere vorm. synoniem: gedaanteverwisseling, omzetting. 

Van Dale, 2011. 

Deze betekenissen moeten echter vertaald worden naar de gebouwde wereld. Wanneer dat gedaan 

wordt dan kunnen de volgende definities geformuleerd worden (figuur 2g). 

Figuur 2g: De definitie van herbestemming en transformatie voor de gebouwde wereld. 

 Herbestemming: 
Het geheel aan maatregelen dat er toe dient een bestaand gebouw in een technische staat 
te brengen of te houden, zodat het een nieuw functioneel en/of technisch programma 
van eisen voor een bepaalde periode kan huisvesten, er van uit gaande dat de 
oorspronkelijke functionele bestemming gewijzigd wordt.  

 Transformatie: 
Het geheel aan maatregelen dat er toe dient na wijziging van de oorspronkelijke 
functionele bestemming (herbestemming) een nieuwe functie te huisvesten, waarbij 
tevens de fysieke verschijning van het gebouw verandert. Transformatie is een 
architectonische term, waarbij het visuele aspect van de verandering aan het gebouw 
centraal staat. 

Henket, 1990; Hek, 2004. 

Samenvattend kan gezegd worden, dat herbestemming de functie verandering zelf inhoudt en dat 

transformatie de fysieke verandering van het gebouw naar een nieuwe functie inhoudt. 

Herbestemming is dus een breder begrip want er kan immers een functieverandering plaatsvinden 

zonder een fysieke verandering. Dit zal echter niet vaak voorkomen omdat de mogelijkheden zich 

beperken tot archief of opslagruimte. Na een herbestemming, voldoet het religieuze vastgoed niet 

meer aan de definitie van religieus vastgoed. Het is dan in een andere categorie maatschappelijk 

vastgoed zoals onderwijsvastgoed veranderd want voor de definitie is de functie, en niet de 

verschijningsvorm van het gebouw, van belang. Dit komt echter niet overeen met de beleving van 

veel mensen omdat de verschijningsvorm (sterk) blijft verwijzen naar het religieuze verleden.  
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Dit onderzoek zal zich voornamelijk bezig gaan houden met de mogelijkheden van herbestemming 

van religieus vastgoed naar een andere maatschappelijke functie. Transformatie zal aan bod komen 

wanneer er nieuwe functies gematched worden aan het huidige gebouw.  

2.5 Conclusie. 

Uit de voorgaande paragrafen komt naar voren dat er verschillende definities van maatschappelijk 

vastgoed zijn. Dit onderzoek zal de definitie van de SEV (die op basis van gebruik is opgesteld) 

gebruiken: 

“Maatschappelijk vastgoed biedt ruimte aan activiteiten die (lokaal) als maatschappelijk nuttig 

worden gezien.”   

 

Deze definitie sluit commerciële maatschappelijke functies niet uit en maakt duidelijk dat het 

begrip maatschappelijk vastgoed breed uitgelegd wordt. Om het onderzoek overzichtelijk te 

houden, is er een lijst opgesteld van vastgoedobjecten (of functies) die nader onderzocht worden op 

de mogelijkheden om ze onder te brengen in (leegstaand) religieus vastgoed (zie pagina 19).  

 

Ter verduidelijking van het begrip religieus vastgoed is de volgende definitie opgesteld: 

“De grond en opstallen die gebruikt worden (of werden) door een groep mensen die verbonden zijn via 

een religie (traditie) en op die grond of in die opstallen geïnstitutionaliseerde rituelen uitvoeren.” 

 

Deze definitie is voor dit onderzoek verder afgebakend tot kerken in Nederland. Ook zal dit 

onderzoek hoofdzakelijk spreken over herbestemming en zal het begrip transformatie alleen 

gebruikt worden in combinatie met de fysieke ingrepen die nodig zijn om het gebouw aan te passen 

aan de nieuwe functie.  
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3. De eigenschappen van de betrokken actoren. 

Bij het herbestemmen van kerken zijn veel verschillende actoren betrokken en al deze actoren 

hebben verschillende eisen en wensen. Voor het Functie Keuze Model zijn vooral de eisen en 

wensen van de huidige religieuze eigenaren en de toekomstige eigenaren van belang. Maar ook de 

overheid en omwonenden hebben invloed op de mogelijkheden en kansen om een nieuwe functie 

te realiseren in een kerk.  

3.1 De huidige religieuze eigenaren. 

Deze paragraaf zal de wensen en eisen van de huidige christelijke religieuze eigenaren weergeven. 

Dit is van belang omdat de huidige eigenaren vaak specifieke eisen hebben met betrekking tot een 

nieuwe functie. Om een beeld te krijgen van de visie die de huidige eigenaren hebben ten overstaan 

van christelijk religieus vastgoed wordt hieronder de visie van de (Nederlandse) katholieke kerk en 

de Protestantse Kerk in Nederland [PKN] weergegeven. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 90% 

van de christenen in Nederland (Kaski, 2010). De overige 10% is versnipperd over tientallen 

stromingen (zoals:  Oud katholieke kerk, Vrij-katholieke kerk, Hersteld hervormde kerk, Vrije 

gereformeerden, Vrije pinkster gemeenten, Leger des heils, Anglicaanse kerk, Jehova’s, etc.) die een 

visie op de kerk hebben die neigt naar één van onderstaande besproken visies.      

3.1.1 Katholieke eigenaren. 

Katholieke eigenaren zijn in twee categorieën op te delen te weten, de parochies en de  

kloostergemeenschappen.  

De parochies. 

Nederland telde in 2009 1.382 parochies die gezamenlijk 1.656 kerken beheerden (Kaski, 2011). De 

parochies zijn zelfstandige eenheden die grotendeels verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleid 

en financiën. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor dat beleid. Het parochiebestuur bestaat 

vaak uit de pastoor en een aantal vrijwilligers die benoemd zijn door het bisdom (Costongs & 

Schalkwijk, 2010). Een van de taken van het parochiebestuur is het gebouwbeheer, dit houdt in 

onderhoud maar ook nieuwbouw en afstoting van kerken. Bij de laatste twee is echter de 

instemming van het bisdom vereist. 

 

Wanneer er door het parochiebestuur gekozen is voor afstoting krijgt het bisdom 

beslissingsbevoegdheid over wat er  met het vastgoed moet gebeuren (of en aan wie het verkocht 

wordt, welke nieuwe functies erin mogen komen of dat het gesloopt moet worden, etc.). De 

parochie blijft echter eigenaar van het vastgoed en ontvangt dan ook (het merendeel van) de 

financiële opbrengsten van een verkoop (M. Savelsbergh, persoonlijke mededeling, 28 januari 

2011).  

 

Met betrekking tot leegstaande Nederlandse kerken is er een bisschoppenconferentie geweest in 

2008 waar ook de uitgangspunten van het beleid omtrent herbestemming werden geformuleerd. 

De bisschoppen zien drie mogelijkheden om de voorraad (monumentale) kerken te behouden voor 

de toekomst (RKKerk, 2008):  

 

De eerste mogelijkheid die de bisschoppen zien is dat de Nederlandse overheid net zoals in de 

omliggende landen zorg gaat dragen voor (of in ieder geval meer gaat bijdragen aan) het 

onderhoud van religieus vastgoed zodat het zijn oorspronkelijke bestemming kan behouden.  
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De tweede mogelijkheid die zij zien is multifunctioneel ruimtegebruik, een kerk wordt immers 

maar zelden volledig gebruikt. Dit multifunctioneel ruimtegebruik kan verschillende manieren 

plaatsvinden: 

1. Sommige ruimten worden maar zelden gebruikt door de parochie (bijvoorbeeld de 

vergaderruimte van het parochiebestuur) en deze kunnen dan verhuurd worden aan 

externe partijen als kantoorruimte of vergaderzaal. 

2. De gehele kerk openstellen voor andere passende activiteiten zoals culturele evenementen.  

3. Het fysiek aanpassen van de ruimte zodat de gebedsruimte kleiner wordt en er in de 

resterende ruimte andere (meer permanente) passende functie kan plaatsvinden 

(nevenbestemming). 

Op deze manier blijft (een deel van) de religieuze functie behouden en kan het onderhoud mede 

gefinancierd worden uit de verhuur van delen van de kerk.  

 

De derde mogelijkheid die zij zien is herbestemming van de kerk tot een andere functie. Hierbij 

moet echter wel opgemerkt worden dat vanuit religieus oogpunt men liever de kerk sloopt omdat 

zo gegarandeerd kan worden dat het gebouw in de toekomst geen onwaardige bestemming krijgt. 

Ook zijn dan vaak de opbrengsten bij verkoop hoger. De visie van de Rooms Katholieke kerk is dan 

ook als volgt (figuur 3a). 

Figuur 3a: Kerken gezien vanuit de Rooms Katholieke visie. 

De plaats waar Christus sacramenteel aanwezig is en de godslamp brandt voor het Allerheiligste. 
Zo zijn, onderscheiden van protestantse kerken, de katholieke kerken permanent ‘gewijde en 
heilige plaatsen. 

RKKerk, 2008. 

Echter erkent de Rooms Katholieke kerk de waarde die de maatschappij toedicht aan de kerken als 

monument, belang in de stedebouwkundige structuur en als symbool van het christelijke geloof. 

Daarom zijn de bisdommen vaak bereid om toch te zoeken naar een waardige herbestemming. Men 

gaat dan uit van de volgende statement (figuur 3b). 

Figuur 3b:Herbestemming gezien vanuit de Rooms Katholieke visie. 

De bisschoppen zijn ervan overtuigd dat kerken – ook in hun herbestemming – moeten blijven 
getuigen van de christelijke traditie, van de gemeenschapszin van waaruit en waartoe ze zijn 
gebouwd, van bouwkunst en cultuurhistorie. Herbestemmingen dienen immers passend en 
waardig te zijn. De herbestemming van een kerk mag nooit, noch van binnen noch van buiten, ten 
koste gaan van de originele uitstraling van het gebouw. 

RKKerk, 2008. 

 Dit statement is vertaald naar een model wat de voorkeuren van de bisschoppen met betrekking 

tot een nieuwe bestemming aangeeft. Deze zijn in volgorde van preferentie (RKKerk, 2008;              

M. Savelsbergh, persoonlijke mededeling, 28 januari 2011): 

1. De kerk bruikbaar maken voor een ander kerkgenootschap, dit kerkgenootschap moet lid 

zijn van de Raad van Kerken. Is dat niet het geval dan kan er door de bisschop een 

uitzondering gemaakt worden echter is dat afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

Herbestemming naar een andere godsdienst of levensbeschouwing wordt als zeer 

onwenselijk gezien en is dan ook niet mogelijk. Deze optie tast ook het gebouw zelf het 

minste aan. 

2. Een herbestemming naar een andere sociale functie zoals een hospice, bibliotheek, 

gezondheidscentrum, brede school, etc.  Deze worden gezien als waardige profane 

herbestemmingen. De vraag is echter in hoeverre deze herbestemmingen de uitstraling van 

het gebouw niet veranderen 
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3. De kerk is herbestembaar tot een beperkt aantal culturele functies. Het soort culturele 

functies is dan ook af te leiden aan  de voorbeelden die de bisschoppen aandragen 

(museum, expositie, concerten, koorrepetities, etc.). Men moet dus denken aan rustige 

culturele functies die het karakter van de kerk niet aantasten,  poptempels zoals Paradiso 

zijn niet de bedoeling. 

4. Wanneer sloop en andere herbestemmingen niet mogelijk zijn dan pas kan er gekozen 

worden voor een licht commerciële functie zoals appartementen en kleinschalige kantoren. 

Hier is men echter niet zo tevreden over omdat deze herbestemmingen vaak het gebouw 

ernstig aantasten. 

 

In het verleden zijn er ook herbestemmingen geweest van rooms katholieke kerken naar 

partycentra (Orangerie, Den Bosch), supermarkten (Super de Boer, Helmond)  en moskeeën (Omar 

Al Farouk, Utrecht). Hier was men echter minder blij mee omdat het de uitstraling van de kerk zeer 

negatief beïnvloedde of dat het te veel problemen gaf. Het huidige beleid is dan ook opgesteld om 

zulke herbestemmingen te voorkomen. Ook gaan er stemmen op om de kerken in eigendom te 

houden en ze tijdelijk te herbestemmen tot een andere waardige functie (bijvoorbeeld als 

bibliotheek of repetitieruimte) zodat de kerken wanneer het tij keert weer in gebruik kunnen 

worden genomen als godshuis (RKKerk, 2008). 

De kloostergemeenschappen. 

De kloostergemeenschappen zijn de eigenaren van de kloosters in Nederland. Tevens bezitten ze 

enkele kerken en kapellen. Qua beleid en financiën zijn ze echter volledig onafhankelijk van de 

bisdommen. Daarom gelden er voor kerken en kloosters die in bezit zijn van 

kloostergemeenschappen niet de restricties die de bisdommen hebben opgelegd aan parochiale 

kerken. Dat wil niet zeggen dat er geen restricties zijn, de kloostergemeenschappen hebben vaak 

ook eisen die men stelt aan de nieuwe functie, een kerk of kapel van een klooster blijft immers een 

gewijde en heilige plek. 

 

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is het overkoepelend orgaan van de 

kloostergemeenschappen en dit orgaan heeft dan ook een visie gegeven over hoe de kloosters en 

kerken het beste te herbestemmen zijn. Deze visie lijkt sterk op de visie die de bisschoppen hebben 

geformuleerd. Het doel van de visie is dat de kloostergemeenschappen zolang mogelijk invloed 

houden op de herbestemming ook wanneer dat financiële consequenties heeft (Broers, 2008).  

 

In het kort komt het op het volgende neer (WvdV, 2010; Agro & Co Brabant, 2010): 

1. Nevenbestemming of multifunctioneel ruimtegebruik heeft de voorkeur omdat deze vorm 

van herbestemming het gebouw zo min mogelijk aantast en de inkomsten verhoogt. Hierbij 

moet men denken aan het aanbieden van bezinningsruimtes (retraites) en soms vindt er 

een hernieuwing van de oorspronkelijke zorg- of opleidingsfunctie plaats. 

2. Ook bij een volledige herbestemming geeft men de voorkeur aan functies die recht doen 

aan de bijdragen die de religieuzen geleverd hebben in het verleden (zie bijlage 4). Dus ook 

hier genieten de functies religie, onderwijs en zorg de voorkeur van de KNR. Wanneer dit 

niet haalbaar is kan er gedacht worden aan andere maatschappelijke functies zoals musea, 

gemeentehuizen, etc. 

3. In tegenstelling tot de bisdommen staan de kloostergemeenschappen wel commerciële 

functies zoals partycentra, congrescentra en winkels toe.  Echter hebben deze functies niet 

de voorkeur omdat ze vaak de oorspronkelijke waarden van kloosters en kerken aantasten. 
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3.1.2 Protestantse kerk in Nederland. 

Het protestantisme is sterk gedecentraliseerd en gelokaliseerd en wordt daarom van onderaf 

bestuurd. Elke kerkgemeente is dan ook verantwoordelijk voor zijn eigen beleid en financiën. 

Deze kerkgemeenten worden bestuurd door een kerkenraad, deze kerkenraad bestaat uit de 

predikant en afhankelijke van de grootte van de gemeente een aantal ambtsdragers. Zorg voor het 

kerkgebouw is één van de taken van de kerkenraad (Protestantse Kerk in Nederland [PKN], 2011A). 

Het college van kerkrentmeesters is hier voor verantwoordelijk echter wanneer het aankomt op de 

aan- of verkoop van onroerend goed is het college van diakenen verantwoordelijk. Deze worden 

bijgestaan door: de regionale dienstencentra die hun van gericht advies voorzien en door het 

landelijke bestuur in de vorm de landelijke werkgroep kerkbouw (PKN, 2011B). Het belangrijkste 

verschil met de parochies echter is dat de kerkgemeenten te allen tijde de beslissingsbevoegdheid 

houden ook wanneer de kerk is afgestoten. 

 

Ondanks de vele stromingen en groepen die het protestantisme telt is het toch mogelijk om een 

algemene visie van protestanten tegenover hun kerkgebouwen te geven. In tegenstelling tot 

katholieken zien protestanten de kerk niet als een permanent gewijde heilige plaats maar een 

gebouw wat zijn heiligheid ontleent aan zijn gebruik (figuur 3c).  

Figuur 3c: Kerken gezien vanuit de Protestantse visie. 

 Hoewel duidelijk is dat een kerkgebouw niet ‘heilig’  is uit zichzelf, kan het gebouw door 
het gebruik ervan ‘geheiligd’ worden. Dit sluit aan bij  het oud-testamentisch gebruik van 
de term ‘heilig’ = ‘afgezonderd’, in dienst van God gesteld; of de mogelijke betekenis van 
‘stralend’. Een plaats met een specifieke uitstraling, als ware door God zelf bezocht en 
aangeraakt. 

 Het kerkgebouw in protestantse zin is een publieke exponent van de geloofsbeleving van 
de kerkelijke gemeenschap. De openbare functie van het kerkgebouw is een teken in de 
samenleving van het christelijk geloof in God. Het kerkgebouw en zijn inventaris zijn 
aspecten van de publieke verkondiging. 

PKN, 2009. 

Ondanks dat protestanten het gebouw zelf niet als heilig zien heeft ook de Protestantse kerk in 

Nederland moeite met herbestemming. Zij zijn dan ook net als de Rooms Katholieke kerk van 

mening dat de overheid meer moet bijdragen aan het onderhoud (PKN,  2009).  

Ook erkennen zij dat het kerkgebouw een speciale betekenis heeft vanwege de liturgische 

handelingen zoals doop, huwelijk, begrafenis, etc. die de kerkleden in het gebouw ondergaan 

hebben. Veel functies zoals moskeeën of winkels zullen dan ook op onbegrip (/verzet) van de leden 

kunnen rekenen (PKN, 2009).  De visie van de PKN met betrekking tot  herbestemming komt dan 

ook erg overheen met die van de Katholieke kerk en ook zij prefereren nevenbestemming 

(multifunctioneel ruimtegebruik) boven herbestemming. De voorkeuren van de PKN zijn dan ook in 

aflopende schaal (PKN,  2009): 

1. Hergebruik door een andere christelijke geloofsgemeenschap zodat de publieke exponent 

behouden blijft. Het verschil met de katholieke kerk is dat deze niet aangesloten hoeft te 

zijn bij de Raad van Kerken en dat ook het Jodendom welkom is. 

2. Herbestemming door een ander christelijk gemeenschap waarmee geen kerkelijke 

verbondenheid bestaat.  

3. Het aanbieden aan een andere wereldgodsdienst dan het Christen -of Jodendom. Dit vindt 

men wenselijker dan een profane bestemming. Hierbij moet echter opgetekend worden dat 

er nogal wat verzet kan komen  van de leden en omwonenden tegen deze herbestemming 

(Velthuis & Spennemann, 2007). 
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4. Een sociaal-culturele herbestemming zoals een bibliotheek of school.  Deze herbestemming 

mag echter de buitenkant van het gebouw niet aantasten. 

5. Commercieel hergebruik in de zin van winkels, hotels, restaurants, etc. is men op tegen. En 

zou alleen mogelijk moeten zijn onder hoge uitzondering. Wanneer het imago van de kerk 

niet aangetast wordt is het echter bespreekbaar.   

 

Ook hier geldt, dat men eerdere herbestemmingen (zoals genoemd in paragraaf 3.1.1) waar men 

niet blij mee was wil voorkomen. Echter is er door de grotere zelfstandigheid en verschillende 

groepen van protestanten vaak meer mogelijk dan bij katholieke eigenaren. Omdat ze bijvoorbeeld 

moskeeën en commerciële functies niet resoluut afwijzen. 

3.2 Toekomstige eigenaren. 

Niet alleen de huidige eigenaren hebben wensen maar ook de toekomstige eigenaren hebben zo 

hun eigen visie en uitgangspunten met betrekking tot religieus vastgoed. Een stichting heeft 

immers een andere doelstelling dan een commerciële partij. 

3.2.1 Een andere religieuze eigenaar. 

Wanneer het een andere christelijke partij is dan zijn er vaak niet veel eisen en zowel de buiten- als 

de binnenkant kan onveranderd blijven. Datgene wat veranderd wordt zullen vaak de roerende 

goederen (zoals schilderijen en andere kunstschatten) zijn. Dit is omdat de protestantse kerken 

vaak soberder van opzet zijn dan de katholieke kerken. Andere eisen kunnen zijn de grootte van de 

kerk, eisen met betrekking tot het (klimatologisch) comfort en de onderhoudskosten.  

 

Het is ook mogelijk om andere wereldgodsdiensten er in te plaatsen. In dit onderzoek is de enige 

andere grote wereldgodsdienst die onderzocht wordt de islam. Deze groep heeft echter wel 

specifieke religieuze eisen met betrekking tot hun religieus vastgoed. Bouwkundig zijn er maar 

twee, de eerste is dat er een muur moet zijn die op correcte wijze richting Mekka is gericht (Trouw, 

2008). Dit heeft grote consequenties voor de binnenkant van een kerk, deze zal vaak verbouwd 

moeten worden om de gelovigen goed te oriënteren. Ook vindt men het vaak wenselijk dat er een 

ruimte is waar men zich kan wassen zodat men rein de gebedsruimte betreedt. Andere punten die 

problemen kunnen opleveren is de aanwezigheid van een kruis aan of op het gebouw en de 

aanwezigheid van gebrandschilderde ramen met daarop afbeeldingen van “afgoden”. 

 

In beide gevallen is er geen financieel doel maar meer een maatschappelijk doel, namelijk het 

mogelijk maken van de rituelen die samenhangen met hun geloof. Dit maatschappelijk doel 

overstijgt vaak de wijk waarin het religieus erfgoed gevestigd is en het object kan dan ook dienen 

als ontmoetingsplaats voor  gelovigen uit verschillende wijken of zelfs steden. 

3.2.2 Woningcorporaties. 

Woningcorporaties zijn private partijen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting. De 

laatste jaren zijn zij zich echter ook steeds meer bezig gaan houden met  andere activiteiten. Dit was 

vaak maatschappelijke vastgoed zoals brede scholen, culturele centra, verpleegtehuizen, etc. Voor 

een aantal projecten liep dit uit de hand (zoals bij het S.S. Rotterdam).  Ook kwamen vanuit de 

Europese Unie vragen over vermeende staatssteun in de vorm van lagere grondprijzen of directe 

subsidie voor de wijkaanpak Dit leidde er toe dat er een discussie heeft plaatsgevonden over de 

taken van de corporaties. Deze discussie heeft echter (nog) niet geleid tot een herziening van de 

wetgeving en zodoende geldt het Besluit Beheer Sociale Huursector [BBSH] nog steeds (KEI, 2011).  
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Het BBSH noemt zes prestatievelden waarvoor de corporaties verantwoordelijk zijn (VROM, 2005): 

 passend huisvesten van de doelgroep. 

 kwalitatief in stand houden van het woningbezit. 

 betrekken van bewoners bij beleid en beheer. 

 waarborgen van de financiële continuïteit. 

 bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten. 

 bijdragen aan de combinatie wonen en zorg. 

 

De laatste twee prestatievelden zijn het belangrijkste voor dit onderzoek omdat ze aangeven dat er 

voor corporaties een rol is weggelegd met betrekking tot maatschappelijk vastgoed.  Een maatregel 

die al wel van kracht is geworden, is dat er een gescheiden boekhouding moet zijn tussen de 

commerciële activiteiten en de maatschappelijke activiteiten van de corporatie. Dit om te 

voorkomen dat er subsidiegelden vloeien van de maatschappelijke naar de commerciële tak van de 

corporatie (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [BZK], 2011A).   

Om dit zuiver te houden heeft de Europese Commissie een lijst opgesteld met maatschappelijk 

vastgoed dat in aanmerking komt voor staatssteun, deze is te vinden in bijlage 3. 

 

Het doel van woningcorporaties op het vlak van maatschappelijk vastgoed is vaak niet alleen 

financieel, al zijn er natuurlijk wel eisen aan de economische rendabiliteit. Het doel is vaak om de 

leefbaarheid van de directe omgeving te verhogen door het aanbieden van hoogwaardige 

voorzieningen. Ook wordt met herbestemming vaak voorkomen dat er verloedering optreedt wat 

weer een negatieve invloed heeft op zowel de leefbaarheid als de waarde van het omliggende 

vastgoed (wat in handen van de corporatie is). 

3.2.3 Een behoudsorganisatie. 

In Nederland zijn er verschillende behoudsorganisaties die zich bezighouden met het behouden van 

religieus vastgoed. Soms richt men zich specifiek op kerken zoals de Stichting Oude Groninger 

Kerken  (SOGK) anderen zoals: verschillende monumenten fondsen, Stadsherstel Amsterdam N.V. 

en N.V. Monumenten Fonds Brabant, richten zich meer op monumenten in het algemeen. Belangrijk 

is dat deze partijen zich alleen richten op religieus erfgoed wat een hoge cultuurhistorische waarde 

heeft, religieus erfgoed wat dat niet heeft behoort niet tot hun focus. Deze organisaties worden op 

verschillende manieren gefinancierd, dit kan zijn door middel van aandelenuitgifte, donaties, 

subsidies en exploitatie van de functies die in het erfgoed gevestigd zijn (Stadsherstel Amsterdam, 

2011).   

 

De organisaties kenmerken zich door hun non-profit basis, het doel is dan ook niet financieel. Het 

maatschappelijke doel van deze organisaties betreft vaak het in stand houden van cultuurhistorisch 

belangrijke gebouwen en/om de belangstelling voor deze gebouwen te bevorderen (Stichting Oude 

Groninger Kerken [SOGK], 2011). De wijze waarop de organisaties dat willen bereiken is 

verschillend. Sommige willen dat doen door zoveel mogelijk trouw te blijven aan de 

oorspronkelijke functie andere door het gebouw een andere (maatschappelijke) bestemming te 

geven en deze open te stellen voor het publiek. 
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3.2.4 Overheid. 

Soms neemt de overheid leegstaand religieus vastgoed over. Dit wordt dan vaak voor dezelfde 

redenen gedaan als de woningcorporatie of de behoudsstichting. De overheid wil het als monument 

behouden en verloedering van de omgeving tegengaan. Vaak wordt er dan een voorziening in 

geplaatst die de (lokale) overheid nodig acht, zoals een gezondheids- of wijkcentrum maar ook 

bijvoorbeeld een theater. De overheid kan ook indirect eigenaar zijn van enkele religieuze 

vastgoedobjecten doordat men  aandelen heeft in stadsherstelorganisaties en monumentenfondsen 

(Stadsherstel Amsterdam, 2011). 

3.2.5 Commerciële vastgoedpartijen. 

Commerciële vastgoedpartijen zoals ontwikkelaars en beleggers stellen andere eisen aan het 

herbestemmen van religieus vastgoed. Er moet een bepaald rendement gehaald worden om de 

continuïteit van de organisatie te waarborgen. Soms nemen ook deze partijen genoegen met een 

lager rendement vanwege idealistische uitgangspunten maar ook om goodwill te creëren. Dit geldt 

echter meer voor grotere partijen dan voor kleinere (Verkuijlen, 2008) . Echter zal men er zelden 

mee instemmen om helemaal geen rendement te behalen op de investering. Door deze doelstelling 

zal een aantal maatschappelijke functies afvallen omdat ze simpelweg niet genoeg opleveren. De 

maatschappelijke herbestemmingen die economisch het meest renderen zijn dan ook (commerciële) 

zorg en educatie.  

 

Het doel van een commerciële partij is er financieel beter van te worden, het maatschappelijke doel 

is vaak van ondergeschikt belang. Soms kan het religieus vastgoed een onrendabele top hebben 

omdat het gecompenseerd wordt doordat het waarde toevoegt aan het totale project (Verkuijlen, 

2008). Ook wordt er soms genoegen genomen met een lager rendement vanwege het kweken van 

goodwill. 

3.2.6 De organisatie die de functie uitoefent. 

Ondanks dat veel organisaties die actief zijn  op het maatschappelijk vlak hun ruimte vaak huren 

zijn er ook gevallen waar de organisatie zelf de eigenaar is van het gebouw. Hierbij moet men 

denken aan bijvoorbeeld musea, ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, etc. Dit komt 

echter niet vaak voor omdat ze vaak de benodigde kennis en het kapitaal missen. Dit geldt nog 

sterker voor het herontwikkelen van voormalig religieus vastgoed.  

 

De doelen van deze organisaties liggen dan ook niet bij het exploiteren van het vastgoed maar bij 

het uitoefenen van de functie, het vastgoed is van ondergeschikt belang. Dit heeft dan ook 

consequenties voor de eisen die ze stellen, het gaat ze er niet om hoeveel het gebouw (financieel) 

bijdraagt maar hoe goed het gebouw de functie ondersteunt. Vanzelfsprekend zijn voor veel 

organisaties de exploitatiekosten wel van belang. 

3.3 Toekomstige gebruikers. 

Zoals in bovenstaande paragraaf al duidelijk is geworden  exploiteren veel eigenaren de functie niet 

zelf maar verhuren ze de ruimte. Het is verstandig om naar de eisen van de toekomstige gebruikers 

te luisteren omdat dit in de toekomst de verhuurbaarheid van het pand ten goede komt. Ze hebben 

dus geen doorslaggevende stem maar men doet er verstandig aan naar hen te luisteren omdat 

voorkomen (van problemen) beter is dan genezen (Vlist, 2004; Verkuijlen, 2008). 
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De toekomstige gebruiker hangt echter nauw samen met de toekomstige functie van het religieus 

vastgoed en de eisen die men er aan stelt. Maar ook de achtergrond van de toekomstige gebruiker is 

van belang om te bepalen in welke mate men bereid is concessies te doen aan zowel de functionele 

als de financiële eisen om zodoende gehuisvest te worden in een gebouw met een speciale 

uitstraling/imago.   

3.4 De overheid. 

Niet alleen heeft de overheid veel invloed wanneer ze het gebouw bezit maar ook wanneer ze het 

niet bezit. De overheid stelt immers de regels op met betrekking tot monumenten, ze verleent 

vergunningen, bepaalt de eisen waaraan een gebouw moet voldoen en keert subsidies uit.  De 

overheid is te onderscheiden in drie groepen: het Rijk, de provincies en de gemeenten. 

3.4.1 Het rijk. 

De rijksoverheid stelt het landelijk beleid op en draagt zorg voor wet- en regelgeving. Voor 

gebouwen geldt dat de rijksoverheid de randvoorwaarden stelt waaraan deze gebouwen aan 

moeten voldoen. Deze randvoorwaarden kunnen zowel bestaan uit ruimtelijke, constructieve als 

gebruikseisen (Verkuijlen, 2008). Voorbeelden van opgestelde voorwaarden zijn het bouwbesluit 

en de monumentenwet. (Dit komt uitvoeriger aanbod in hoofdstuk 5.)   

Naast het opstellen van regels kan de rijksoverheid ook rijksmonumenten aanwijzen en verschaft 

zij subsidies aan eigenaren van monumenten. Deze zaken worden geregeld door de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed wat onderdeel is van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011A).  Ook subsidieert deze rijksdienst 

onderzoek en kennisuitwisselingsprogramma’s die betrekking hebben op monumenten (Erfgoed 

Academie) en herbestemming (Nationaal Programma Herbestemming). 

3.4.2 De provincies. 

De provinciale overheid heeft veel minder invloed op het gebied van monumenten en 

herbestemmingen dan de gemeenten en het Rijk. De meeste randvoorwaarden worden opgesteld 

door het Rijk en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen. Een 

uitzondering hierop zijn de buitengebieden waar de provincie verordeningen (en ontheffingen 

daarop) voor uit kan geven. Ook moeten de bestemmingsplannen en wijzingen daarop getoetst 

worden aan de structuurvisie van de provincie (N. Vugts, persoonlijke mededeling, 1 maart  2011). 

Wanneer het religieus vastgoed echter in het buitengebied ligt heeft de provincie wel een grote 

invloed op de functie keuze (N. Vugts, persoonlijke mededeling, 1 maart  2011). 

 

Verder zijn provincies vrij om hun eigen beleid te bepalen ten aanzien van monumenten. Sommige 

provincies wijzen bijvoorbeeld provinciale monumenten aan terwijl andere provincies het 

aanwijzen van monumenten overlaten aan het rijk en de gemeenten. Hetzelfde gaat op met 

betrekking tot subsidies en het verschaffen van kennis aan gemeenten en eigenaren. 

3.4.3 De gemeenten. 

De gemeentelijke overheid is de belangrijkste overheidspartij waar men mee te maken krijgt in het 

herbestemmingsproces. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de ruimtelijke 

ordening en de woningwet en het verlenen van vergunningen  (N. Vugts, persoonlijke mededeling, 

1 maart  2011).  

Sinds oktober 2010 is het verlenen van vergunningen echter versimpeld en heeft de overheid één 

vergunning in het leven geroepen die 25 andere vergunningen vervangt: de omgevingsvergunning. 
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Deze vergunning vervangt onder andere de: bouwvergunning, sloopvergunning, 

monumentenvergunning, ontheffing bestemmingsplan, ontheffing bouwbesluit, etc. (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2010).  

De vergunning verandert echter niet de taak van de gemeente en ook de toetsingscriteria zijn 

vrijwel gelijk gebleven. Medewerking van en goedkeuring door de gemeente blijft dus zeer 

belangrijk.  

  

Daarnaast zijn net als de provincies ook de gemeenten vrij om eigen beleid met betrekking tot 

monumenten op te stellen. Vaak wordt dit beleid ondersteund door subsidies en/of het aanwijzen 

van gemeentelijke monumenten (N. Vugts, persoonlijke mededeling, 1 maart  2011). Doordat de 

gemeenten vrij zijn om eigen beleid op te stellen verschilt het beleid (en budget) maar ook de 

expertise sterk per gemeente.  

3.5 Omwonenden. 

Omwonenden kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het 

herbestemmingsproces.  Ze hebben er vaak belang bij dat het religieus vastgoed niet te lang 

leegstaat zodat verloedering van hun woonomgeving wordt tegengegaan en zullen dan ook in de 

meeste gevallen een herbestemming toejuichen (Verkuijlen, 2008). Ze hechten vooral veel waarde 

aan het exterieur zodat dit behouden en herkenbaar blijft en veel minder aan de mogelijke invulling 

van het gebouw (Velthuis & Spennemann, 2007). 

Echter wanneer de nieuwe functie de omwonenden niet bevalt omdat ze verwachten dat deze 

overlast gaat veroorzaken (in de vorm van bijvoorbeeld: criminaliteit, lawaai, parkeerdruk, etc.) 

kunnen ze een negatieve invloed hebben op het herbestemmingsproces. Men kan dan het proces 

ernstig vertragen doormiddel van het indienen van bezwaren bij de gemeente. Voor een soepel 

herbestemmingsproces  is het dan ook van belang om de omwonenden in een vroeg stadium te 

betrekken in het proces zodat men later niet voor lange procedures komt te staan (Verkuijlen, 

2008). 

3.6 Conclusie. 

Een groot aantal actoren speelt een rol bij de herbestemming van religieus vastgoed. Deze actoren 

hebben verschillende eisen en wensen maar ook uitgangspunten en doelen die men met het 

religieus vastgoed wil bereiken.  

 

Als gekeken wordt bij de huidige eigenaren dan valt op dat de parochies/bisschoppen de meeste 

restricties opleggen met betrekking tot een nieuwe functie. Gevolgd door protestantse eigenaren en 

kloostergemeenschappen. Dit verschil komt hoofdzakelijk door het verschil in zienswijze tussen 

katholieken en protestanten over de status van een kerk. Voor katholieken is de kerk een 

permanent gewijde en heilige plaats, voor protestanten daarentegen wordt een kerk geheiligd door 

het gebruik en is een kerk niet meer heilig wanneer deze niet meer gebruikt wordt.  

Qua rangorde van wenselijkheid voor een nieuwe functie komen de visies van beide partijen 

redelijk overeen, en deze is dan ook: 

1. Een ander (christelijk) religieus genootschap gebruik laten maken van het vastgoed. 

2. Een maatschappelijke/culturele functie. 

3. Een (licht) commerciële functie. 
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Bij de toekomstige eigenaren zijn de verschillen tussen de actoren een stuk groter. Dit verschil uit 

zich vooral in de motieven die verschillende actoren hebben om te investeren in religieus vastgoed.  

Sommige partijen zoals beleggers hebben vooral economische motieven om te investeren in 

religieus vastgoed terwijl andere partijen zoals een behoudsstichting vooral maatschappelijke 

motieven heeft.  

 

De overheid en omwonenden hebben vooral het behouden of het verbeteren van de leefomgeving 

tot doel en beide partijen kunnen zowel een negatieve als een positieve invloed op het 

herbestemmingsproces hebben. Wanneer het project ze niet aanstaat zal het hele 

herbestemmingsproces vertraagd worden door bezwaarprocedures of zelfs helemaal geen 

doorgang kunnen vinden.  
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4. Eisen die gesteld worden aan de locatie en  

omgeving. 

4.1 Eisen die gesteld worden aan de locatie. 

Naast eisen van actoren zijn ook eisen die een (nieuwe) functie stelt aan zijn locatie erg belangrijk. 

Een gebouw heeft immers een vaste plek in de ruimte die moeilijk veranderbaar is. De vraag naar 

een functie is het eerste criterium dat behandelt wordt. 

4.1.1 Vraag. 

Om de vraag naar een nieuwe functie te bepalen spelen verschillende factoren een rol.  

De eerste factor is het bereik of verzorgingsgebied van een functie. Sommige functies, zoals een 

basisschool, opereren op een lokaal (wijk of dorp) niveau en hebben dan ook een beperkt 

verzorgingsgebied. Andere functies, zoals een museum, opereren vaak op een (boven)regionaal 

(stad of regio) niveau en hebben een groot verzorgingsgebied.    

 

De tweede factor die van belang is, is het aantal inwoners binnen het verzorgingsgebied. Voor veel 

van de vooral lokaal opererende functies zijn (officiële) normen opgesteld met als uitgangspunt het 

aantal inwoners dat een functie nodig heeft. Voor veel van de (boven)regionale functies zijn deze 

niet gevonden en zijn waar mogelijk richtgetallen berekend die gebaseerd zijn op het Nederlands 

gemiddelde. Dit richtgetal moet gezien worden als een getal dat een indicatie geeft aan waar men 

moet denken qua schaalgrootte. Het richtgetal is geen officiële norm en voor sommige functies is de 

vraag naar een functie sterk afhankelijk van de lokale demografische samenstelling (veel ouderen 

of veel kinderen). Om het onderzoek naar de vraag te vergemakkelijken is er een tabel opgesteld 

met verzorgingsgebieden, normen en richtgetallen (zie bijlage 5).  In figuur 4a, is het zorgvastgoed-

deel van die tabel te zien. 

 

De derde belangrijke factor is het aantal voorzieningen in het verzorgingsgebied wat al in die 

functie voorziet. Hebben deze voorzieningen over- of ondercapaciteit? Wanneer dat laatste het 

geval is zijn er kansen om de functie onder te brengen in voormalig religieus vastgoed. 

Figuur 4a: Verzorgingsgebieden, normen en richtgetallen. 

Functie Verzorgingsgebied (r) Norm Richtgetal Eenheid 

I. Zorgvastgoed 

Eerstelijnszorg 3 Km    
Huisarts 3 Km 1.639  Inwoners/arts 
Tandarts 3 Km 2.083  Inwoners/arts 
Verloskundige 3 Km 7.692  Inwoners/arts 
Fysiotherapeut 3 Km 1.219  Inwoners/arts 
Apotheek 4,5 Km 9.090  Inwoners/apotheek 
Wijkverpleeg-
kundigen 

Lokaal   2.461 Inwoners/verpleeg-
kundige 

Consultatie bureau Lokaal/Regionaal   1 Gemeente 
Verpleeghuis Regionaal   21.553 Inwoners/verpleeghuis 
Hospices Bovenregionaal   69.905 Inwoners/hospice  
GGZ Bovenregionaal   174.473 Inwoners/hoofd-

vestiging 
Opvang daklozen Bovenregionaal     
Behandeling 
verslaafden 

Bovenregionaal     

Stijnenbosch et al, 2007; College bouw zorginstellingen, 2007; RIVM, 2011; VNG, 2008. 
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4.1.2 Bereikbaarheid. 

Naast de vraag naar een functie speelt voor veel functies ook de bereikbaarheid van de locatie een 

grote rol. Deze bereikbaarheid is op te delen in twee categorieën te weten: eigen vervoer (te voet, 

fiets en auto) en openbaar vervoer. Voor dit onderzoek is vooral de bereikbaarheid met het eigen 

vervoer van belang omdat tussen bereikbaarheid en verzorgingsgebied (en daarmee ook de soort 

functie) een wisselwerking bestaat. In het algemeen geldt namelijk dat hoe groter het 

verzorgingsgebied is, hoe langer men bereid is om te reizen. Dit werkt echter vice versa, een slechte 

bereikbaarheid zorgt ervoor dat het verzorgingsgebied krimpt aangezien mensen vaak naar de tijd 

(en de uitgaven) kijken die het hen kost om er te komen en niet naar de afstand. Om dit te 

ondervangen moet er behalve naar de afstand ook naar de tijd gekeken worden die het kost om de 

plek te bereiken. Een handig hulpmiddel wat hiervoor gebruikt kan worden is de Nationale 

Bereikbaarheids Kaart [www.bereikbaarheidskaart.nl] (Transumo, 2011). Hierin kan per postcode 

en vervoersmiddel gekeken worden hoeveel mensen er binnen een bepaalde reistijd wonen.  Om de 

bereikbaarheid te toetsen zal dit onderzoek dan ook kijken naar hoeveel mensen binnen een 

vastgestelde tijd de locatie met de auto kunnen bereiken. Daarvoor heeft dit onderzoek op basis van 

rijsnelheden de volgende reistijden gehanteerd: voor lokale functies 15 minuten en voor regionale 

en bovenregionale functies respectievelijk 30 en 60 minuten. Een ander belangrijk punt voor de 

bereikbaarheid met de auto is het aantal parkeerplekken wat nodig is. Dit onderdeel wordt echter 

in 4.2.2 behandeld.  

 

Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn de afstanden tussen de OV haltes en de 

voorzieningen van belang. Deze afstanden worden vastgelegd in de aanbestedingseisen voor 

openbaar vervoer en deze verschillen per concessiegebied. Voor dit onderzoek zijn enkele 

concessiegebieden vergeleken en uit die vergelijking zijn de volgende normen opgesteld (figuur 4b). 

Dit kan voor het Functie Keuze Model echter geen harde eis zijn omdat veel van deze OV haltes 

bushaltes zijn die relatief makkelijk verplaatst kunnen worden wanneer dat nodig wordt geacht. 

Aan deze aanpassing zitten wel consequenties en zodoende zal een te grote afstand resulteren in 

een vermindering van de bereikbaarheidsscore. 

4.1.3 Stedelijke ligging. 

Een van de andere eisen met betrekking tot de locatie is de stedelijke ligging. Sommige functies 

hebben hun verzorgingsgebied lokaal (op wijk of dorp niveau) en heeft het veel toegevoegde 

waarde wanneer de voorziening midden in het centrum zit. Bij andere functies waar het 

verzorgingsgebied meer regionaal is (op stad of regio niveau) is een centrumlocatie van minder 

belang en is een locatie aan de rand of zelfs buiten de bebouwde kom een goede of betere optie.  

 

Behalve het verzorgingsgebied zijn er ook andere factoren van belang om de wensen van functies 

met betrekking tot stedelijke ligging te bepalen. Een aantal functies zoals bijvoorbeeld een 

uitvaartcentrum hechten meer waarde aan een rustige omgeving (aan de rand van een stad) en 

Figuur 4b: Normen m.b.t. afstanden tot een OV halte. 

Vastgoedcategorie Afstand tot openbaar vervoer halte (m) 

I.    Zorgvastgoed 250 
II.  Onderwijsvastgoed 400 
III. Vastgoed voor cultureel gebruik 500 
IV. Vastgoed voor sport en recreatief gebruik 800 
V.  Religieus vastgoed 800 
VI. Overig maatschappelijk vastgoed 800 

Stadsregio Rotterdam, 2006; Regionaal orgaan Amsterdam, 2006; Arp & Maassen, 2010; Stadsregio Amsterdam, 2008. 
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mijden liever een (druk) stadscentrum. Ook kan een (regionale) functie aan de rand van de stad 

beter bereikbaar zijn voor bezoekers van buiten de stad omdat ze zo het drukke stadscentrum niet 

te hoeven doorkruisen.  

 

Om de wenselijkheid met betrekking tot de stedelijke ligging van functies in het onderzoek te 

verwerken is er voor gekozen om deze ligging in drie categorieën onder te verdelen, te weten: 

Centrum, Rand en Buiten de bebouwde kom. Voor elke functie wordt daarbij bepaald welke ligging 

ze prefereert. 

4.2 Eisen die gesteld worden aan de omgeving. 

Waar de eisen met betrekking tot de locatie vooral betrekking hebben op de fysieke plaats en het 

groter geheel, daar tegenover staan eisen met betrekking tot de omgeving die vooral gaan over de 

interactie tussen de buurt en de locatie.  

4.2.1 Milieueisen. 

De twee, voor dit onderzoek, belangrijkste eisen die te maken hebben met het milieu zijn eisen die 

opgesteld zijn met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit.  Deze eisen zijn vooral van toepassing op 

zorg- en onderwijsvastgoed en dus niet belangrijk voor de overige  vastgoedcategorieën. 

 

Op het gebied van geluid bijvoorbeeld worden alleen woningen, onderwijsgebouwen en 

gezondheidszorggebouwen aangemerkt als geluidsgevoelig object (Kenniscentrum InfoMil, 2011A).  

Wanneer deze objecten zich bevinden binnen een bepaalde straal van een weg of spoorweg dan 

moeten deze objecten beschermd worden tegen (externe) geluidshinder. Deze zones zijn te vinden 

in figuur 4c: 

Deze zones willen niet zeggen dat er binnen die zones geen zorg- of onderwijsfuncties gesitueerd 

kunnen worden. Deze zones geven alleen aan dat er akoestische onderzoek gedaan moet worden en 

dat het waarschijnlijk is dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om deze functies 

binnen de gestelde zone te realiseren. 

 

Naast geluidsgevoelige objecten zijn er ook luchtkwaliteitgevoelige objecten. Echter betreft het ook 

hier alleen onderwijs- en gezondheidszorg gebouwen (Kenniscentrum InfoMil, 2011B). Beide 

vastgoedcategorieën zijn dus zowel geluids- als luchtkwaliteitsgevoelig. Ook hier geldt dat het een 

onderzoekszone is en dat wanneer er extra maatregelen getroffen worden veel functies alsnog in 

die zone geplaatst kunnen worden. De zones met betrekking tot luchtkwaliteit zijn respectievelijk 

50 meter langs provinciale wegen en 300 meter van rijkswegen (Kenniscentrum InfoMil, 2011B). 

Figuur 4c: Milieuzones m.b.t. geluid. 

Soort weg Zone (m) 

In stedelijk gebied  

30km/u weg Geen 
Tot 2 rijstroken 200 
3 Of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk gebied  

Tot 2 rijstroken 250 
3 Of 4 rijstroken 400 
5 Of meer rijstroken 600 
Spoorweg Vastgesteld in geluidshinderkaart 

Kenniscentrum InfoMil, 2011A. 
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4.2.2 Parkeren. 

Ondanks dat het ook een onderdeel is van de bereikbaarheid is parkeren apart opgenomen. Dat is 

gedaan omdat parkeren of op eigen terrein of in de buurt plaatsvindt en zodoende beter past bij het 

onderdeel omgeving. 

 

Voor de bereikbaarheid met het eigen vervoer is voldoende parkeercapaciteit erg belangrijk. De 

benodigde parkeercapaciteit is afhankelijk van de soort functie en van de grootte van de functie. De 

parkeernormen per functie verschillen per gemeente  en zijn genoemd in het bestemmingsplan. Om 

toch tot uniforme normen te komen zijn voor dit onderzoek de normen van het CROW vergeleken 

met enkele gemeenten. Uit die vergelijking is een eigen norm ontstaan (figuur 4d). 

Deze parkeerplekken hoeven niet altijd op het eigen terrein gerealiseerd te worden vaak is er ook 

een mogelijkheid tot parkeren in de omgeving. Zeker bij functies die vooral een piekdrukte kennen 

zoals vertoningsruimten en uitvaartcentra zal er vaak terug gevallen moeten worden op parkeren 

in de omgeving.  

4.2.3 Hoeveelheid buitenruimte 

Bovenstaande parkeerplekken moeten gerealiseerd worden nabij het gebouw. Datzelfde geldt voor 

de buitenspeelplaatsen die scholen nodig hebben. Dit houdt in dat voor beide buitenruimte nodig is 

die of gerealiseerd moet worden in de openbare ruimte rond het gebouw of op eigen terrein. 

Wanneer er de ruimte voor is heeft de laatste optie de voorkeur omdat dit minder procedures en 

inspraak vergt en zodoende makkelijker te realiseren is, ook is men veel minder afhankelijk van de 

gemeente. 

Figuur 4d: Parkeernormen. 

Functie Parkeernorm Per (eenheid) 

I. Zorgvastgoed  

Eerstelijnszorg 1.4 Behandelkamer 
Verpleeghuis 0.5 Wooneenheid 
Hospices 0.5 Plaats 
GGZ 0.7 Plaats 
Opvang daklozen 0.3 Plaats 
Behandeling verslaafden 0.7 Plaats 

II. Onderwijsvastgoed   

School 0.7 Lokaal 
Bibliotheek 0.4 100 m² BVO 
Kinderdagverblijf 0.6 10 Kinderen 

III. Vastgoed voor cultureel gebruik   

Tentoonstellingsruimten 0.6 100 m² BVO 
Vertoningsruimten 5.8 100 m² BVO 

IV. Vastgoed voor sport en recreatief gebruik   

Buurt/wijkcentrum 1.5 100 m² BVO 
Sportzaal 1.6 100 m² BVO 

V. Religieus vastgoed   

Kerk 0.1 Zitplaats 
Moskee 0.1 Bidplaats 

VI. Overig maatschappelijk vastgoed   

Informatiecentrum 1.7 100 m² BVO 
Uitvaartcentrum 15.7 Begrafenis 
Broedplaatsen 0.9 100 m² BVO 

CROW, 2004; Gemeente Eindhoven, 2008; Gemeente Breda, 2004; Gemeente Roermond, 2004. 
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De oppervlakte-eis met betrekking tot speelplaatsen is vooral belangrijk voor basisscholen en 

kinderdagverblijven omdat deze jonge kinderen op een veilig (omheind) terrein bij de voorziening 

moeten kunnen buitenspelen. Bij het voortgezet onderwijs speelt dat minder al zal daar weer meer 

ruimte nodig zijn voor bijvoorbeeld de fietsenstalling. De oppervlakte-eisen met betrekking tot de 

buitenruimte is te zien in figuur 4e. 

Per parkeerplek is circa 20 m² nodig (Neufert, 2002). Naast dat de buitenruimte nuttig is voor het 

realiseren van parkeerplekken en buitenspeelruimte komt de buitenruimte ook van pas om 

uitbreidingen en bijgebouwen te realiseren. Ook kan, wanneer het buitenterrein groot genoeg is, 

een commerciële drager gerealiseerd worden zodat ook minder commerciële functies haalbaar 

worden.  

4.2.4 Synergie tussen verschillende functies.  

Dit is niet zozeer een eis maar meer een kans voor voorzieningen. De voordelen kunnen bestaan uit 

gedeelde parkeerplekken, grotere bezoekersstromen, een hoger gebruik van voorzieningen 

(combinatiebezoek) (Goudappel Coffeng, 2009).  Wanneer er gekeken wordt naar versterkende 

functies dan blijkt dat deze functies zich vaak in dezelfde categorie bevinden. Hierbij kan gedacht 

worden aan de combinatie van eerstelijnszorg met een verpleeghuis of de combinatie van 

basisschool en kinderopvang. Naast combinaties in de dezelfde categorie functies zijn er ook andere 

(meer commerciëlere) combinaties mogelijk. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de 

combinatie horeca en cultuur dat veel combinatiebezoeken oplevert. Maar ook bibliotheek en 

informatiepunt is een kansrijke combinatie (Goudappel Coffeng, 2009). Andere combinaties zijn 

minder kansrijk of kunnen zelfs negatief zijn (allergie), zoals een school en een uitvaartcentrum.  

 

De synergie tussen verschillende functies is echter lastig aan te tonen en er moet dan ook een slag 

om de arm gehouden worden. Daarom worden voor het Functie Keuze Model de combinaties 

beperkt tot een gezondheidscentrum of een bredeschool. Desalniettemin is het verstandig, wanneer 

de omgeving beoordeeld wordt, hier rekening mee te houden.  

4.3 Conclusie. 

Op het gebied van locatie en omgevingseisen zijn verschillende criteria van belang. Bij de locatie-

eisen komt naar voren dat de vraag naar een nieuwe functie afhankelijk van de bereikbaarheid is. 

De verbindende factor hier is het verzorgingsgebied waarvan de grootte voor de meerderheid van 

de functies bepaald wordt aan de hand van de tijd die het kost om de functie te bereiken. De 

bereikbaarheid van een locatie wordt in dit onderzoek opgedeeld in: bereikbaarheid met eigen 

vervoer en bereikbaarheid met openbaar vervoer. Voor de bereikbaarheid met het eigen vervoer 

wordt de Nationale Bereikbaarheidskaart gebruikt en voor de bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer wordt gekeken naar de afstand tussen de functie en de OV haltes.   

Een ander criterium met betrekking tot de locatie is de stedelijke ligging. Hebben de functies een 

voorkeur voor een ligging in het (drukke) centrum van een gemeente of geven ze liever de 

voorkeur aan een (rustigere) locatie aan de rand van de gemeente of buiten de bebouwde kom. 

Figuur 4e: Oppervlakte-eisen m.b.t. de buitenruimte. 

Functie Oppervlakte  

Basisschool Minimaal 300 m² (Bij minder dan 200 
leerlingen, anders 600m²) 

Middelbare school Voldoende - 
Kinderdagverblijf 7 m²/kind 

Stijnenbosch et al, 2007. 
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Op het gebied van omgevingseisen zijn de eisen die gesteld worden aan het milieu en parkeren de 

belangrijkste. De milieueisen hebben voor dit onderzoek echter alleen betrekking op de categorieën 

zorgvastgoed en onderwijsvastgoed. De anderen categorieën zijn niet geluids- of 

luchtkwaliteitsgevoelig. Bij het criterium  parkeren wordt de ruimte die nodig is voor de 

parkeerplaatsen samengenomen met de overige buitenruimte (zoals bijvoorbeeld een speelplaats) 

die nodig is. Zodat duidelijk is hoeveel buitenruimte nodig is om een functie te realiseren.  Een 

ander aspect van de omgeving is de synergie (of allergie) tussen verschillende functies (die al 

aanwezig zijn). Deze is echter lastig aan te tonen en dit onderzoek zal het (met uitzondering van het 

gezondheidscentrum en de brede school) niet meenemen. In figuur 4f wordt samengevat 

weergegeven welke criteria in het model komen en hoe ze bepaald worden.   

Figuur 4f: Locatie en  omgevingscriteria. 

Criterium   

Locatie 

Vraag Wordt bepaald d.m.v. het verzorgingsgebied en kengetallen. 
Bereikbaarheid 1. Voor het eigen vervoer wordt het bepaald m.b.v. de 

bereikbaarheidskaart. 
2. Voor het openbaar vervoer wordt het bepaald d.m.v.  opgestelde 
normen. 

Stedelijke ligging Wordt bepaald d.m.v. de preferente ligging van functies. 

Omgeving  

Milieueisen Wordt bepaald d.m.v. milieuzones  
Buitenruimte Wordt bepaald d.m.v. parkeernormen en overige eisen m.b.t. de 

buitenruimte. 
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5. Eisen die worden gesteld aan het gebouw.  

De derde filter van het Functie Keuze Model zijn de eisen die de functies stellen aan het gebouw. 

Om deze eisen bruikbaar te maken voor het model moeten ze gekoppeld worden aan de kenmerken 

van het gebouw. Daarom is dit hoofdstuk in drie delen ingedeeld. Als eerste worden de eisen 

onderzocht, vervolgens de kenmerken en als laatste worden de eisen met de kenmerken verbonden. 

5.1 Eisen die de functies stellen aan het gebouw. 

In deze paragraaf worden de eisen die de functies stellen aan hun huisvesting onderzocht. Deze 

eisen zijn in hoofdzaak: wettelijke eisen in de vorm van het bouwbesluit, fysieke eisen in de vorm 

van maatvoering en gebouwstructuur en juridische eisen in de vorm van het bestemmingsplan. 

5.1.1 Het bouwbesluit. 

In het bouwbesluit staan de minimale wettelijke bouwtechnische eisen beschreven waaraan elke 

(her)ontwikkeling van een gebouw aan moet voldoen. Deze eisen gelden voor heel Nederland en de 

eisen verschillen per functiegroep (VROM, 2011). De voor dit onderzoek belangrijke functiegroepen 

zijn dikgedrukt. De andere functiegroepen zijn niet van belang omdat in die functiegroepen geen 

van de onderzochte functies (onderzochte functies zijn cursief weergegeven) vallen. De 

functiegroepen die het bouwbesluit hanteert zijn de volgende : 

 Woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen. 

 Bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, 

cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor 

het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport. (kinderdagverblijf bibliotheek, 

tentoonstellingsruimten, vertoningsruimten, wijkcentra, kerk, moskee, uitvaartcentrum). 

 Celfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen. 

 Gezondheidszorgfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, 

verzorging of behandeling. (eerstelijnszorggebouw, verpleeghuis, hospices, geestelijke 

gezondheidszorg, behandeling verslaafden) 

 Industriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van 

materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden. 

 Kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie. (informatiepunt van de overheid, 

broedplaatsen) 

 Logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak 

aan mensen. (opvang dak- en thuislozen) 

 Onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs. (school, brede school) 

 Sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport. (Klimhal, sportzaal) 

 Winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten. 

 Overige gebruiksfunctie: niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij 

het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. 
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De eisen die het bouwbesluit stelt aan deze functiegroepen zijn onderverdeeld in vijf categorieën, te 

weten (VROM, 2011): 

 Veiligheid: hierin worden vooral  de eisen met betrekking tot  de brandveiligheid en 

constructieve veiligheid van het gebouw bepaald. Andere eisen die bepaald worden zijn 

onder andere eisen met betrekking tot vluchtroutes en toegankelijkheid. 

 Gezondheid: hierin worden de eisen met betrekking tot luchtverversing, daglichttoetreding, 

geluidswering bepaald. Andere eisen die aan bod komen richten zich op de 

vochtwerendheid, aanvoer van drinkwater, afvoer van schadelijke stoffen (rook, 

afvalwater), etc. 

 Bruikbaarheid: hierin worden de minimale afmetingen van ruimtes in het gebouw bepaald 

zoals bijvoorbeeld: de hoogte van verdiepingen en de minimale oppervlakte van sanitaire 

ruimtes.  

 Energiezuinigheid: hierin worden voornamelijk de eisen met betrekking tot 

isolatievoorschriften en de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bepaald. 

 Milieu: is onderdeel van het bouwbesluit maar dat deel is ondergebracht in de wet 

milieubeheer. Deze wet bevat niet alleen bepalingen met betrekking tot het voorkomen van  

hinder maar ook bepalingen die het milieu moeten beschermen. Dit is in het vorige 

hoofdstuk al aan bod gekomen dus wordt in dit hoofdstuk niet meer besproken. 

 

De meeste van deze eisen verschillen niet veel per functiegroep en hebben dan ook weinig tot geen 

invloed op de functiekeuze. De eis die invloed heeft op de functiekeuze doordat er wezenlijke 

verschillen zijn tussen de functiegroepen is de eis die aan de daglichttoetreding gesteld wordt. Deze 

waarden zijn te zien in figuur 5a (VROM, 2011). 

Bij de functiegroepen waar geen waarden staan is geen wettelijke daglichtnorm opgesteld, wat  niet 

zeggen wil dat daglicht niet wenselijk zou zijn bij (sommige) functies die onder de functiegroep 

bijeenkomst of gezondheidszorg vallen. Bij bijvoorbeeld veel gezondheidszorgfuncties heeft 

daglicht een grote meerwaarde voor zowel patiënten als zorgmedewerkers, daarom worden deze 

functies Daglichtwensende functies genoemd in tegenstelling tot de Daglichteisende  functies die in 

het bouwbesluit staan.  

 

 

Figuur 5a: Daglichttoetredingseisen. 

Functiegroep Daglichtoppervlakte(%)* Daglichtoppervlakte (m²)** 

Bijeenkomstfunctie  - - 
Ruimte voor spelactiviteiten voor 
kinderopvang 

5 0,5 

Andere bijeenkomstfunctie - - 
Gezondheidszorgfunctie - - 
Ruimte voor aan bed gebonden 
patiënten 

5 0,5 

Andere ruimte - - 
Kantoorfunctie 2,5 0,5 
Logiesfunctie 7 0,35 
Onderwijs 5 0,5 
Sportfunctie - - 

* Een verblijfsruimte mag geen kleinere daglichtoppervlakte hebben dan de getalswaarde van het in 
de tabel aangegeven percentage van de vloeroppervlakte van die verblijfsruimte. 
** Ook geldt er dat de  daglichtoppervlakte niet kleiner mag zijn dan de in de tabel opgegeven absolute 
oppervlakte. 

VROM, 2011. 
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Naast daglichteisende en daglichtwensende functies zijn er ook functies waarbij daglichttoetreding 

niet veel toevoegt of zelfs hinderlijk kan zijn. Hierbij kan gedacht worden aan sportzalen en 

vertoningsruimten. Deze functies worden in dit onderzoek Daglichtneutrale functies genoemd 

omdat de hoeveelheid daglicht niet van belang is voor deze functies.   

 

Voor het herbestemmen van kerken kunnen de eisen met betrekking tot daglichttoetreding 

problematisch zijn omdat kerken vaak een beperkte daglichttoetreding hebben. Voor bestaande 

gebouwen (en dus ook monumenten) zijn er echter ontheffingen op het bouwbesluit mogelijk en 

dus hoeven de eisen met betrekking tot daglichttoetreding niet perse een functie uit te sluiten. 

5.1.2 Eisen die worden gesteld aan de afmetingen van de ruimte.  

Een van de belangrijkste methoden om te kijken of een functie in leegstaand religieus vastgoed past 

zijn de eisen die de functie stelt aan de afmetingen van de ruimte. De minimumeisen met 

betrekking tot de breedte en de hoogte zijn volgens het bouwbesluit voor alle relevante 

functiegroepen hetzelfde (namelijk een minimale breedte van 1,8 meter en een minimale hoogte 

van 2,6 meter) (VROM, 2011). De bepalende factor met betrekking tot de afmetingen van de functie 

is dan ook de (minimale) oppervlakte die benodigd is voor die functie. Daarom is er voor dit 

onderzoek een tabel samengesteld uit verschillende bronnen waarin de oppervlakte eisen van alle 

functies zijn vastgesteld (zie bijlage 6). In figuur 5b, is het zorgfuncties-deel van die tabel te zien.  

Figuur 5b: Eisen die gesteld worden aan de afmetingen. 

Functie Minimale oppervlakte Andere bepaling 

I. Zorgvastgoed   

Huisarts 110 m² (solo arts) 63 m²/arts 
Tandarts 110 m² (solo arts) 53 m²/arts 
Verloskundige 40 m² (solo verloskundige) 37 m²/verloskundige 
Fysiotherapeut 110 m² (solo therapeut) 81 m²/therapeut 
Apotheek 110 m² (Satellietvestiging) 220 m² (hoofdvestiging) 
Wijkverpleegkundigen - - 12 m²/verpleegkundige 
Consultatiebureau 61 m² (solo arts) 30 m²/arts 
Anders (Logopedist, 
psycholoog, etc.) 

- - 29 m²/therapeut 
 

Verpleeghuis - - 77 m²/cliënt 
Hospices - - 77 m²/cliënt 
GGZ 50 m²/cliënt (licht) 86 m²/cliënt (zwaar) 
Opvang daklozen -  12,5 m2/cliënt 
Behandeling verslaafden -  80 m2/cliënt 
Eerstelijnszorg -  63 m²/arts 

Stijnenbosch et al, 2007; Neufert, 2002. 

De oppervlakten van een gebouw kunnen altijd uitgebreid worden door er aan, er op, er onder of 

erin te bouwen. Dit onderzoek focust zich op het uitbreiden van de oppervlakten door middel van 

erin te bouwen.  Hiermee wordt het realiseren van verdiepingen bedoeld en het model zal dan ook 

berekenen hoeveel extra vierkante meters er gerealiseerd kunnen worden met behulp van 

verdiepingen. 

5.1.3 Eisen die worden gesteld aan de gebouwstructuur. 

Naast eisen die gesteld worden aan de oppervlakte moet de ruimte ook praktisch ingedeeld kunnen 

worden. De mogelijkheden van de beschikbare ruimte in combinatie met de gebouwstructuur zijn 

moeilijk te meten en het zal dan ook in veel gevallen neerkomen op de kundigheid en creativiteit 

van de architect. Niettemin is het toch mogelijk om hier uitspraken over te doen.  
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Wanneer gekeken wordt naar de functies dan valt op dat deze grofweg in twee categorieën zijn 

onder te verdelen namelijk: 

 Functies waarin de hoofdactiviteit plaatsvindt in één (grote) ruimte en waar eventueel een 

aantal kleinere ruimtes nodig zijn voor nevenactiviteiten. Hierbij moet gedacht worden aan 

bijvoorbeeld een theater of een sportzaal. Deze functies zijn gebaat bij een plattegrond die 

erg open is en waarbij de ruimte al niet ingedeeld is in veel verschillende ruimtes. 

 Functies waarbij de hoofdfunctie verspreid plaats vindt over verschillende gelijkwaardige 

ruimtes. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een school of een 

gezondheidscentrum. Deze functies kunnen gebaat zijn bij een plattegrond die al 

gecompartimenteerd is. 

 

Echter hoeft het geen onoverkomelijk probleem te zijn wanneer de structuur niet overeenkomt. 

Een gebouw kan immers (wanneer de draagstructuur het toelaat) aangepast worden om zodoende 

te voldoen aan de structuureisen van de nieuwe functie. Dit heeft vanzelfsprekend wel financiële 

consequenties. Hierbij kan gezegd worden dat een open structuur meer flexibiliteit biedt dan een 

gecompartimenteerde structuur.  

 

Een kanttekening bij het bovenstaande is dat in het geval van monumenten de structuur moeilijker 

aan te passen is omdat dit grotere zorgvuldigheid en langere procedures vergt. Bij monumenten is 

de eis met betrekking tot de structuur dus belangrijker dan bij niet monumenten. 

5.1.4 Het bestemmingsplan. 

Een andere eis, is de eis met betrekking tot het bestemmingsplan. De vigerende bestemmingen van 

kerken kan nogal uiteenlopen van een generieke maatschappelijke of bijzondere bestemming tot 

een zeer specifieke religieuze subbestemming. In veel gevallen zal dus het bestemmingsplan 

herzien moeten worden om het religieus vastgoed te herbestemmen tot een andere functie. 

Wanneer een nieuwe maatschappelijke bestemming past in het al heersende bestemmingsplan, kan 

dat een tijdrovende procedure schelen. Zeker in het geval van monumenten waarbij altijd de 

uitgebreide procedure gevolgd moet worden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties [BZK], 2011B).  

 5.2 Kenmerken van het huidige gebouw. 

Nu de eisen die de functies stellen aan het gebouw bekend zijn is het belangrijk om deze eisen te 

koppelen aan kenmerken van het huidige gebouw. Deze paragraaf zal dan ook onderzoeken welke 

kenmerken van het gebouw voor het model onderzocht moeten worden. Zodat deze gekoppeld 

kunnen worden aan de eerder genoemde eisen. 

5.2.1 Afmetingen van het gebouw. 

 Een van de kenmerken die moeten worden onderzocht zijn de afmetingen van het gebouw. 

Waarvan de oppervlakte het belangrijkste kenmerk is om te kijken of de functies er in passen. Twee 

verschillende oppervlakte-eenheden zijn van belang, de eerste is het bruto vloeroppervlak (BVO) 

binnen het omhulsel en de tweede is het verhuurbare vloeroppervlak (VVO).  Voor het model zijn 

beide van belang, voor het plaatsen van de functies is het BVO van belang en voor het bepalen van 

de opbrengsten is het VVO van belang.   
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Met het berekenen van het VVO uit het BVO moet met de volgende zaken rekening worden 

gehouden (Nederlands Normalisatie-instituut [NNi], 2007):  

 Statische bouwdelen (constructieoppervlak) 

 Indelingsverlies 

 Installatie oppervlak 

 Verkeersoppervlak. 

 

Deze kunnen worden bepaald door ze op te meten of er kan gebruik gemaakt worden van een 

globale  manier door toepassing van omrekenfactoren. Omdat dit onderzoek tot een Functie Keuze 

Model moet leiden zal er gebruik gemaakt worden van omrekenfactoren.  Van der Vlist (2004) 

houdt voor de omrekeningsfactor van BVO naar VVO voor kerken 0,7 aan maar plaatst ook de 

kanttekening dat dit bij niet-monumentale gebouwen hoger kan liggen. NEN 2580 (NNi, 2007) 

spreekt over een algemene omrekeningsfactor van tussen de 0,7 en 0,85. Voor dit onderzoek zijn 

ook de omrekeningsfactoren berekend van de casus die behandeld zijn in  de inventarisatie van 

Projectbureau Belvedere (2008). Het gemiddelde van deze omrekeningsfactoren is 0,75. Dit 

onderzoek zal 0.75 aanhouden omdat het gebaseerd is op meer casus dan van Van der Vlist en past 

binnen de bandbreedte die de NEN-norm opgeeft. 

 

Behalve de oppervlakte is ook de hoogte van het gebouw van belang. Niet alleen is voor sommige 

functies (zoals sportzalen) een hogere plafondhoogte dan normaal nodig, ook biedt een hoog 

plafond  kansen om nieuwe verdiepingen te realiseren. Vanwege het feit dat de plafondhoogte 

minimaal 2,6 meter moet zijn en er ook nog ruimte moet zijn voor de constructie en installaties 

wordt er een hoogte  van 3,1 meter aangehouden tussen bovenkant verdiepingen. Verder kan 

vanwege architectonische redenen en vanwege de stramienmaten, vaak niet het complete gebouw 

van een verdieping voorzien worden. 

5.2.2 Structuur van het gebouw. 

Naast de afmetingen is ook de structuur van het gebouw van belang. De structuur van kerken kan 

veel verschillen. Over het algemeen bestaat een kerk uit één gebouw waarin de activiteit in één 

ruimte plaatsvindt. Echter zijn sommige kerken onderverdeeld in meerdere ruimten voor 

bijvoorbeeld bijbelstudie of  vergaderingen. Het aantal ruimten is dus een kenmerk wat van belang 

kan zijn voor het model. 

 

Veel kerken kunnen grofweg onderverdeeld worden in 5 typologieën. De typologieën zijn: basilica, 

centraalbouw, kruisvorm, doosvorm en overig.   

 

Wanneer gekeken wordt naar de standaard plattegronden en doorsneden (zie figuur 5c) van deze 

typologieën dan valt op dat de basilica en doosvorm het meest  op traditionele gebouwen lijkt.  

Bij deze twee typologieën lijkt ook vaker voor herbestemming in plaats van sloop gekozen te 

worden (Belvedere, 2008). Dat kan er mogelijk aan liggen dat de vorm ze makkelijker 

herbestembaar maakt maar het kan ook aan andere factoren zoals het type eigenaar liggen. 

 

Behalve typologieën zijn ook de stramienmaten van belang. Wanneer de kolommen of muren te 

dicht op elkaar staan verliest het gebouw zijn ruimtelijkheid en wordt het moeilijker om functies 

(zoals een theater) die om een grote open ruimte vragen te huisvesten. Zodoende wordt er veel 

gevraagd van de architect om deze problemen op te lossen en het kan dan ook lonen om een 

speciale herbestemmingsarchitect in te huren. 
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Figuur 5c: Hoofdtypologieën. 

 
Gebaseerd op: Belvedere, 2008. 

5.2.3 Gevelopbouw. 

Voor zowel het bekijken van de mogelijkheid van verdiepingen als voor de daglichttoetreding is de 

gevelopbouw van belang. Voor dit onderzoek moet dan ook een aantal gevelkenmerken onderzocht 

worden. De eerste is de totale oppervlakte aan openingen waar daglicht naar binnen kan komen.  

Om deze oppervlakte  bruikbaar te maken moet hij in verband gebracht worden gebracht met de 

grootte van het gebouw, en dat kan op verschillende manieren: 

 Het bouwbesluit gebruikt en relateert de daglichtopening-oppervlakte aan de 

vloeroppervlakte om zodoende tot de eerder genoemde daglichtoppervlakte te komen  

(VROM, 2011). 

 Een andere manier is het bepalen van de verhouding tussen het geveloppervlak en de 

daglichtopening-oppervlakte.  Met deze manier wordt de openheid van de gevel gemeten 

en de manier wordt vaak gebruikt als vuistregel om snel te bepalen of aan de eisen van het 

bouwbesluit voldaan wordt. Uit verschillende bronnen komt naar voren dat daarvoor een 

openheid in de gevel nodig is van tussen de 30 en 40 procent (Cruchten, 2010).  

 

Dit onderzoek zal de manier van het bouwbesluit hanteren omdat dit de wettelijke voorgeschreven 

manier is en verder neemt de daglichtoppervlakte beter de grootte van het gebouw mee in zijn 

berekening.   

 

Het tweede wat bij de gevel onderzocht moet worden is de spreiding van de daglichtopeningen 

over de gevel. Dit is niet alleen van belang voor het bepalen van de daglichttoetreding maar ook 

voor het plaatsen van de verdiepingen.   

De spreiding over de verschillende gevels is vooral van belang voor  de daglichttoetreding. 

Wanneer de daglichtopeningen niet goed verspreid zijn geeft dat problemen met het indelen en 

compartimenteren van het gebouw (zie figuur 5d).  

 

 

 

 

 

Basilica Centraalbouw Kruisvorm Doosvorm Overig 
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Figuur 5d: De invloed van daglichtspreiding op de indeelbaarheid van de ruimte.  

 

  

 

De verdeling van gevelopeningen over de hoogte is vooral belangrijk voor het plaatsen van 

verdiepingen. Want openingen op allemaal dezelfde hoogte zorgt er voor dat verdiepingen 

verstoken blijven van daglicht of dat de verdiepingsvloer kleiner moet worden. Een ander punt om 

rekening mee te houden is, dat het esthetisch bezwaarlijk kan zijn om de zijkant van een 

verdiepingsvloer door de daglichtopeningen te zien. 

  

uiteraard is het mogelijk om extra uitsparingen in de gevel en het dak te maken echter is dat niet 

altijd even makkelijk. Met name wanneer het gebouw een monument is zijn de mogelijkheden tot 

aanpassingen aan het gebouw beperkt en zijn grote ingrepen aan de gevel niet toegestaan. 

5.2.4 Monumentenstatus. 

Het kwam al een aantal keer aan bod maar ook het feit of er een monumentenstatus rust op het 

gebouw is van belang. Enerzijds biedt een monumentenstatus kansen met betrekking tot subsidies 

en maatschappelijk draagvlak voor het behoud van een gebouw. Anderzijds belemmert het wel de 

herbestemming omdat veel ingrepen niet zijn toegestaan en voor een monument langere (en meer) 

procedures nodig zijn dan voor een niet-monument.  De monumentenstatus heeft vooral indirect 

invloed op de functiekeuze omdat het, door de beperkte ingreepruimte, functies niet mogelijk of 

veel duurder maakt. 

5.2.5 Kenmerken die niet meegenomen zijn in het model.  

Naast bovenstaande kenmerken zijn er ook nog andere kenmerken van belang. Deze kenmerken 

zijn niet in het model opgenomen omdat ze zeer moeilijk objectief te meten zijn of omdat er te 

weinig verschil zou zijn tussen de verschillende functies. Hierbij moet gedacht worden aan de 

technische staat van het gebouw en bijvoorbeeld de klimatologische eisen die functies stellen aan 

hun huisvesting. Beide zijn tevens tegenwoordig goed te ondervangen en op te lossen al zal daar 

natuurlijk een prijskaartje aan zitten (Vlist, 2004). Voor monumentale gebouwen zou ook kunnen 

meetellen in hoeverre de functies het monumentale karakter van het gebouw aantasten. Maar ook 

hiervoor zijn (kostbare) technische oplossingen en geldt dat het een zeer subjectief criterium is dat 

bovendien sterk afhankelijk is van de kwaliteiten van de architect.  

5.3 Conclusie. 

Nu de eisen (of criteria) van de functies bekend zijn en ook bekend is welke kenmerken van het 

gebouw moeten worden onderzocht, kunnen beide zaken met elkaar verbonden worden (figuur 5e). 

Sommige criteria hebben immers betrekking op verschillende kenmerken. Een van de kenmerken 

die eigenlijk op alle criteria invloed kan hebben is of het gebouw een monumentenstatus heeft of 

Daglichtopeningen verspreid Daglichtopeningen geconcentreerd 
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niet. Deze status bepaalt namelijk in belangrijke mate in hoeverre het gebouw aangepast kan 

worden. Dat houdt echter ook in dat de monumentenstatus bij elk criterium ingevuld kan worden 

en om die reden is het criterium niet in het schema ingevuld. 

Figuur 5e: Gebouwcriteria en hun kenmerken. 

Criterium Kenmerk 

Afmetingen van de ruimte Oppervlakte 
Hoogte 
Structuur 
Gevelopbouw 

Daglicht Daglichtopening 
Oppervlakte gebouw 
Gevelopbouw 

Structuur Typologie 
Open of gesloten structuur 
Stramienmaten 

Bestemmingsplan Vignerende bestemming 

 

Naast bovenstaande criteria en kenmerken zijn er natuurlijk nog meer kenmerken en criteria die 

meespelen in de herbestemming. Deze kenmerken zijn echter niet erg bruikbaar omdat ze geen 

differentiërende functie hebben of omdat ze niet objectief te meten zijn. 
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6. Financiële haalbaarheid. 

Voor de financiële haalbaarheid zijn drie dingen van belang, de kosten, de opbrengsten en de 

methode die gebruikt wordt om de haalbaarheid te berekenen. De kosten zullen als eerste 

behandeld worden. 

6.1 Kosten. 

Kosten zijn onder te verdelen in: verwervingskosten, restauratiekosten en aanpassingskosten. De 

verwervingskosten bestaan uit alle kosten van de aankoop van het vastgoed: de koopprijs van het 

object zelf plus de kosten koper (bestaande uit: notariskosten, makelaarskosten, onderzoeken en 

overdrachtsbelasting).  De bijkomende restauratiekosten zijn alle kosten die verband houden met 

het in goede (oorspronkelijke) staat brengen van het object. Dat zal met herbestemming (en voor 

het model) vooral betrekking hebben op het omhulsel en de draagconstructie, het interieur dat 

aangepast moet worden valt onder de aanpassingskosten. Na een vergelijking van de 

restauratiekosten van de in 7.2 genoemde casus komt naar voren dat de restauratiekosten per 

vierkante meter BVO, of als aandeel van de herbouwwaarde, dermate variëren dat hier geen 

betrouwbare koppeling tussen gemaakt kan worden. Het toevoegen van andere variabelen zorgt er 

echter voor dat het model te ingewikkeld wordt. De restauratiekosten en de verwervingskosten 

moeten dan ook door de gebruiker zelf worden ingevuld.  

 
De aanpassingskosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het religieus vastgoed aan te 

passen aan de nieuwe functie. Deze kosten zijn bepaald aan de hand van kengetallen die afkomstig 

zijn van Bouwkosten-online (Archidat, 2011), KengetallenKompas Bouwkosten (Groot et al, 2011) 

en Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector (Bode et al, 2010).  Van deze kengetallen worden de kosten 

van het omhulsel (bestaande uit: muren, daken en funderingen) afgetrokken omdat deze al 

aanwezig is. Het model laat extra correcties plaatsvinden wanneer het gebouw niet voldoet aan één 

van deze kenmerken: Bestemmingsplan, Structuur, Daglicht, Milieu en verdiepingen. De correcties 

op Daglicht, Milieu en verdiepingen vinden naar rato plaats. Bij bijvoorbeeld Daglicht wordt 

gekeken wat het tekort in vierkante meters is en dit tekort wordt vervolgens vermenigvuldigd met 

de vierkante meter prijs van het maken van een daglichtopening. De financiële correcties van de 

andere kenmerken zijn gebaseerd op vaste percentages van de aanpassingskosten. 

 Deze methode zorgt ervoor dat wanneer het gebouw voor een functie niet voldoet op één of 

meerdere kenmerken het niet meteen afgewezen wordt maar dat er wel financiële consequenties 

vastzitten aan de keuze voor die functie. 

6.2 Opbrengsten. 

De voornaamste opbrengsten zijn (vaak) de huuropbrengsten. Omdat het maatschappelijk vastgoed 

is liggen de huren meestal lager dan bij commercieel vastgoed. Een indicatie van de huren wordt 

gegeven door het Kennisknooppunt Kulturhus (Stichting Stimuland Overijssel, 2011). Deze 

constateerde dat onder hun leden de gemiddelde huur voor maatschappelijke partijen €80 per 

vierkante meter is en voor commerciële partijen €140 per vierkante meter. Voor beide partijen 

wordt een maximum van €180 gehanteerd. Een andere indicatie is die van Aramis Alleewonen. 

Deze woningstichting hanteert voor de door hun tot eerstelijnszorgcentrum omgebouwde Heilig 

Hartkerk een huur van €122 (exclusief btw) per vierkante meter (W. Elema, persoonlijke 

mededeling, 29 juni 2011).  
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Een punt waar rekening meegehouden moet worden is de vraag of de huurder btw-plichtig is of 

niet. Wanneer een huurder niet btw-plichtig is houdt dat in dat deze de btw ook niet kan 

verrekenen wat tot gevolg heeft dat de huur exclusief btw lager moet zijn om het betaalbaar te 

houden. Veel van de maatschappelijke organisaties zijn echter niet btw-plichtig, de uitzonderingen 

hierop zijn de: bibliotheek, klimhal, sporthal, en de broedplaatsen (Belastingdienst, 2011).  Voor de 

overige functies betekent dat de huuropbrengsten bijna 20% lager liggen bij een gelijk (betaalbaar) 

huurniveau. 

 
Naast huuropbrengsten zijn er ook nog andere opbrengsten zoals subsidies. Deze kunnen ingedeeld 

worden in twee groepen: eenmalige en structurele subsidies. De eenmalige subsidies worden 

vooral gebruikt om tegemoet te komen in de stichtingskosten, terwijl de structurele subsidies 

veelal gebruikt worden om de (hogere) exploitatiekosten van monumenten te compenseren.  Beide 

soorten subsidies worden verstrekt door verschillende overheden en organisaties.  De belangrijkste 

van de rijksoverheid zijn momenteel: de restauratiesubsidie en de instandhoudingsubsidie (brim) 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011B).  Daarnaast kunnen ook provincies en gemeenten 

subsidies verstrekken wanneer het om monumenten of maatschappelijk vastgoed gaat. Al zal men 

in het laatste geval vaak indirect subsidiëren door de maatschappelijke partij te subsidiëren en niet 

rechtstreeks het vastgoed. Tevens zijn er organisaties zoals het Prins Bernard Cultuurfonds en het 

Oranjefonds die monumenten en maatschappelijke organisaties ondersteunen met subsidies en 

laagrentende leningen. 

 
De opbrengsten kunnen verder verhoogd worden door alternatieve inkomsten te genereren. Dit 

kan zijn het verkopen van (ongebruikte) delen van het perceel of het vestigen van een economische 

drager (in de vorm van woningen of kantoren) op het perceel. Ook kan het benutten van de 

kerktoren voor het plaatsen van mobiele telefonieantennes of het aanbrengen van reclame banners 

aantrekkelijk zijn.  

 
Behalve directe financiële opbrengsten zijn er bij maatschappelijk vastgoed ook indirecte financiële 

en maatschappelijke opbrengsten. Deze kunnen voor sommige partijen (zoals gemeenten en 

woningcorporaties) net zo belangrijk zijn als de directe financiële opbrengsten. Zo kunnen 

maatschappelijke voorzieningen de aantrekkelijkheid van huizen in de omgeving verhogen wat 

weer een invloed heeft op de waarde (en huurprijzen) van diezelfde huizen (Brouwer, 2009). 

Tevens kunnen maatschappelijke voorzieningen (in de vorm van bijvoorbeeld broedplaatsen) een 

economische impuls geven aan een wijk wat de criminaliteit kan verlagen en de leefbaarheid 

verhogen. De eventuele financiële verliezen die geleden worden op de maatschappelijke functie 

worden dus gecompenseerd door indirecte financiële en maatschappelijke opbrengsten. 

6.3 Methoden om de financiële haalbaarheid te berekenen. 

Er zijn verschillende methoden om de financiële haalbaarheid te toetsen. Een simpele methode is 

om gebruik te maken van het Bruto Aanvangs Rendement (BAR) en deze te toetsen aan het BAR 

niveau wat men voor ogen heeft. Om een BAR te berekenen wordt de huuropbrengst van het eerste 

jaar gedeeld door de totale investering.  Het is een snelle en duidelijke methode die echter als 

nadeel heeft dat het veel variabelen zoals exploitatiekosten niet meeneemt.   

 
Het Netto Aanvangs Rendement (NAR) is een verbetering van de BAR-methode doordat het ook de 

exploitatiekosten meeneemt. De berekeningsmethode is vrijwel hetzelfde maar van de 

huuropbrengst worden eerst de exploitatiekosten afgetrokken voordat ze gedeeld worden door de 

totale investering. Deze methode is nauwkeuriger dan de BAR-methode maar ook bij de NAR-
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methode worden veel zaken zoals leegstand en de invloed van tijd op de waarde van geld niet 

meegenomen. 

Een andere manier om de financiële haalbaarheid te toetsen is de residuele waarde methode. Deze 

methode houdt in dat eerst gekeken wordt wat de inkomsten zijn waarna wordt gekeken hoeveel er 

uitgegeven kan worden om het gebouw te kopen en te verbouwen. In zekere zin wordt er dan 

gekeken naar wat de maximale aankoopprijs van het gebouw kan zijn. Is deze maximale 

aankoopprijs lager dan de vraagprijs dan kan de investering niet doorgaan. 

 
Dit onderzoek zal echter de Netto Contante Waarde (NCW) methode gebruiken om de financiële 

haalbaarheid te toetsen. Met de NCW methode wordt er een kasstromenoverzicht gemaakt inclusief 

exploitatiekosten en worden vervolgens al deze kasstromen met behulp van een Internal Rate of 

Return (IRR) teruggerekend naar het startjaar. De IRR is het minimale rendement wat gehaald 

moet worden op de investering en kan bepaald worden door te kijken naar het rendement van 

andere investeringen of door een risico opslag op te tellen bij de rente die betaald moet worden 

over leningen.  Als exploitatieperiode is 30 jaar aangehouden omdat deze goed de (gemiddelde) 

exploitatieperiode van de verschillende functies weergeeft (De Kopgroep, 2008; VNG, 2004).  

 
Met de NCW-methode worden veel parameters meegenomen en wordt er ook rekening gehouden 

met het feit dat de waarde van geld vermindert over de tijd. De NCW methode is dan ook gekozen 

omdat hij nauwkeuriger en beter aanpasbaar is dan de andere methodes. Een nadeel is echter dat 

er ver in de toekomst moet worden gekeken en  dat de nauwkeurigheid afhankelijk is van de 

waarden die ingevuld worden bij de parameters. Verder laat de methode, door de  

kostprijsdekkende huur te toetsen aan een referentiehuur, ruimte voor flexibiliteit wat het 

beoordelen van de haalbaarheid makkelijker maakt.  

6.4 Conclusie. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende kosten: verwervingskosten, 

restauratiekosten en aanpassingskosten. De aanpassingskosten worden bepaald aan de hand van 

kengetallen die gecorrigeerd worden met het omhulsel. Voor de opbrengsten zijn vooral de 

huuropbrengsten van belang. Andere opbrengsten kunnen subsidies maar ook bijvoorbeeld de 

stijging van de waarde van omliggend vastgoed zijn. Tevens is voor bepaalde investeerders ook de 

maatschappelijke opbrengst sterk van belang. In figuur 6a is samengevat welke kosten en 

opbrengsten voor dit onderzoek van belang zijn.  

 
De financiële haalbaarheid wordt bepaald met de Netto Contante Waarde (NCW) methode. Deze 

methode wordt gebruikt om de door de investeerder aangegeven referentiehuur te vergelijken met 

de huur die nodig is om het project financieel haalbaar te maken.   

Figuur 6a: Belangrijke kosten en opbrengsten. 

Kosten 

Verwervingskosten Koopprijs van het object plus kosten koper. 
Restauratiekosten Alle kosten die verband houden met het in goede staat brengen van het 

omhulsel en de draagstructuur. 
Aanpassingskosten Alle kosten die nodig zijn om het object geschikt te maken voor de 

nieuwe functie. 

Opbrengsten  

Huuropbrengsten De opbrengsten die de huur van de maatschappelijke functies oplevert. 
Alternatieve opbrengsten De opbrengsten uit alternatieve inkomsten zoals subsidies en 

commerciële dragers. 
Indirecte opbrengsten De maatschappelijke en indirecte financiële opbrengsten. Hierbij moet 

gedacht worden aan vermindering van de criminaliteit en verhoging 
van de woz-waarde van het omliggende vastgoed. 
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7. Het Functie Keuze Model.  

7.1 Modelopzet. 

Nu uit de literatuurstudie de belangrijkste elementen zijn gedestilleerd kan het Functie Keuze 

Model opgezet worden. Het model is opgezet rond vier pijlers die elk één of meerdere kenmerken 

van het religieus vastgoed vergelijken met de eisen die nieuwe functies stellen aan hun huisvesting.  

Deze pijlers zijn:  

 Eisen van de huidige eigenaren.  

 Eisen die gesteld worden aan de locatie en omgeving. 

 Eisen die gesteld worden aan het gebouw 

 Eisen die gesteld worden aan de financiële haalbaarheid.  

 

De structuur van het Functie Keuze Model is schematisch weergegeven in figuur 7a. Onderstaand 

proces wordt per kerk voor elke functie doorlopen waarna de 30 verschillende totaal scores met 

elkaar vergeleken kunnen worden. 

 Figuur 7a: De opzet van het model.  

 

 

Uit het schema is af te lezen dat er twee soorten beoordelingen zijn: een veto (Go/No Go) en een 

deelscore. De criteria die niet of zeer moeilijk veranderd kunnen worden, zoals: Eigenaren, Vraag, 

Buitenruimte, Afmetingen en Haalbaarheid, kunnen veto’s (de score 0) geven aan een functie wat 

inhoudt dat de functie niet mogelijk is. Verder kunnen er door bijna alle criteria deelscores gegeven 

worden waarbij een score van 100 aangeeft dat de functie past en elke score minder dan 100 

aangeeft in welke mate een gebouw niet voldoet aan de eisen die gesteld worden. Bij de criteria 

Milieu, Daglicht en Structuur heeft verder de Monumenten moeilijkheidsfactor  invloed op de 

deelscores. Deze factor is geïntroduceerd om te reflecteren dat deze criteria moeilijker zijn aan te 

passen wanneer het religieus vastgoed een monument is (zie hoofdstuk 5). Vervolgens worden alle 

deelscores met behulp van weegfactoren samengevoegd tot een totaal score. 

 

Doordat er gebruik gemaakt wordt van deelscores is het makkelijk te achterhalen waar in het 

proces een functie tekort schiet en of dat van belang is voor dit specifieke vastgoedobject. Hier kan 

dan in de beoordeling van de mogelijke functies rekening mee worden gehouden. 

 

Om de criteria goed te matchen moet er een aantal parameters ingevoerd worden. Om er voor te 

zorgen dat het model consistent blijft is er voor gekozen deze gegevens zoveel mogelijk van 

dezelfde bronnen te betrekken. In bijlage 7 is te vinden welke parameters ingevoerd moeten 

Eigenaareisen Uitkomsten 

 

Locatie en omgevingseisen 

 

Gebouweisen Financiën 

 
Vraag 

Milieu 

Bereikbaarheid 

Ligging 

Buitenruimte 

Afmetingen 

Bestemmings-

plan 

Daglicht 

Structuur 

Haalbaarheid Eigenaren 

Veto Veto Veto Veto 
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worden, waar de informatie vandaan gehaald wordt en voor welke criterium ze van belang zijn. In 

figuur 7b is het deel van bijlage 7 weergegeven waar de pijler Gebouweisen aan bod komt. 

Figuur 7b: Gebruikte parameters. 

Criterium Parameters Bron 

Gebouweisen 

Afmetingen Vrije hoogte binnen Doorsneden 

Oppervlakte binnen Plattegronden 

Oriëntatie Google maps 

Daglicht 
Afmetingen 

Daglichtopening oppervlakte Noordkant Plattegronden 
Doorsneden Spreiding over de breedte 

Spreiding over de hoogte 

Daglichtopening oppervlakte Oostkant 

Spreiding over de breedte 

Spreiding over de hoogte 

Daglichtopening oppervlakte Zuidkant 

Spreiding over de breedte 

Spreiding over de hoogte 

Daglichtopening oppervlakte Westkant 

Spreiding over de breedte 

Spreiding over de hoogte 

Structuur Typologie 

Breedte tussen hoofdstramien 

Aantal ruimten 

Structuur (open/gesloten) 

Bestemmingsplan Vignerende bestemming Bestemmingsplan 

Monumenten 
moeilijkheidsfactor 

Monumentenstatus Kadaster 

7.2 Toetsing van het Functie Keuze Model. 

Nu dat het Functie Keuze Model is opgezet kan het getoetst gaan worden. Er wordt gekeken of het 

model realistische waarden produceert en of de parameters die gevraagd worden ook iets 

toevoegen aan het model. Ook wordt de gebruikersvriendelijkheid getest. In het tweede deel  

worden de aanpassingen besproken die nodig waren om het model te verbeteren. 

 

De toetsing heeft plaats gevonden aan de hand van zes kerken. De casus zijn goed verdeeld zowel 

qua gebouw als locatie eigenschappen.  De meeste van de casus zijn al herbestemd naar een andere 

functie zodat bekend is welke aanpassingen nodig waren om de kerk geschikt te maken in zowel 

algemene- als  functiespecifieke zin. De gebruikte objecten zijn te vinden in figuur 7c.  

Figuur 7c: Onderzochte casus.   

Objectnaam Objectplaats  Object grootte (m²) 

Michael kerk Dennenburg  107  
Lutherse kerk Den Bosch  156  
Anna kerk Breda  1324  
Broederkapel Veghel Veghel  129  
Laurens kerk Dieden  109  
Sint Jan Roosendaal  1605  
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7.2.1 Toetsing. 

De toetsing zal niet per casus maar per pijler besproken worden. Naast de pijlers zal er ook gekeken 

worden naar de resultaten en de gebruikersvriendelijkheid van het model.  

Eigenaareisen (eerste filter). 

Uit de casus kwam naar voren dat wanneer de voormalige eigenaar rooms katholiek is geweest, er 

vaak bepalingen zijn opgenomen die functies die tegen de leer van de kerk ingaan buitensluiten. 

Ook is men minder blij met commerciële functies.  De eerste filter lijkt dan ook te werken. Wanneer 

de parochie  als voormalige eigenaar wordt gekozen wordt de functie Moskee geblokkeerd. De meer 

commerciëlere functies (zoals broedplaatsen) krijgen een lagere score maar zijn nog wel steeds 

mogelijk.  

 

De kloostergemeenschappen hebben aangegeven dat ze het liefste een functie hebben die past bij  

hun historie en liever geen commerciële functies.  Het model sluit hierbij aan door geen functies te 

weren maar wel de hoogste score toe te kennen aan de functies die bij de historie van de 

kloostergemeenschap passen. 

 

Bij voormalige protestantse eigenaren geldt hetzelfde, geen enkele functie wordt geblokkeerd maar 

de voorkeur voor sociale en culturele functies wordt wel duidelijk gemaakt in de score. 

 

In het kort kan gezegd worden dat de eerste filter werkt zoals het hoort. Functies die als absoluut 

niet wenselijk gezien worden, worden geblokkeerd en andere functies krijgen een score naar 

gelang hun wenselijkheid. 

Locatie en omgevingseisen (tweede filter). 

Bij de locatie en omgevingseisen kwam naar voren dat het model zeer afhankelijk is van de invoer 

van de Vraag gegevens.  Dit was geen probleem wanneer het object in een grotere plaats/stad 

stond, bij kleinere plaatsen/dorpen echter bleek de Bereikbaarheidskaart onbetrouwbare aantallen 

inwoners te geven. Dit komt waarschijnlijk omdat de Bereikbaarheidskaart werkt op basis van 

postcodes en de kleinere plaatsen deze delen met andere (grotere) plaatsen. Dit zorgde ervoor dat 

bij de Micheal kerk (Dennenburg) onrealistisch hoge aantallen mensen de kerk binnen 15 minuten 

konden bereiken waardoor er een onrealistisch hoge vraag is naar sommige functies. Dit wordt 

gedeeltelijk opgelost doordat de Zorgkaart ook op postcodeniveau werkt en zodoende wordt het 

één met het ander gecompenseerd.  

Een andere redelijke oplossing is er momenteel niet omdat daarvoor hoge kosten (in de vorm van 

een professioneel GIS programma met bijbehorende data) gemaakt  moeten worden.  

 

Een ander probleem ontstaat wanneer de aantallen wijkverpleegkundigen ingevuld moeten 

worden. Deze informatie bleek voor elke casus zo goed als onvindbaar te zijn. Na nader onderzoek 

blijkt dat wijkverpleegkundigen voornamelijk vanuit thuiszorgorganisaties opereren en deze 

gegevens niet per wijk of dorp beschikbaar zijn.  Dit zou opgelost kunnen worden door of de functie 

te schrappen uit het gezondheidscentrum of door niet naar het al aanwezige aantal 

wijkverpleegkundigen te vragen maar een ja/nee vraag met betrekking tot de vraag te stellen.  

 

Een andere parameter die voor moeilijkheden zorgde was die van het aantal parkeerplaatsen in de 

buurt. Dit bleek erg arbeidsintensief te zijn en maar weinig resultaat op te leveren omdat het lastig 

is om te berekenen is of deze ook voor andere functies gebruikt kunnen worden. Een oplossing zou 

kunnen zijn dat de gebruiker de scores kan uitrekenen met en zonder parkeernormen. Zo kan er in 
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het model ook rekening gehouden worden met parkeergarages en parkeren in de straat al zal dit 

dan wel afhankelijk zijn van het inzicht van de gebruiker van het model. 

 

De scores die gegenereerd worden lijken ondanks bovenstaande problemen toch realistisch te zijn. 

De criteria Vraag en Buitenruimte hebben het grootste onderscheidend vermogen, wat ook klopt 

omdat er zonder vraag naar een functie het weinig tot geen zin heeft om een ruimte te realiseren 

voor die functie. Deze worden gevolgd door de criteria Milieu bij de medische en onderwijsfuncties 

en  Ligging bij de andere functies. 

 

Uit bovenstaande paragrafen komt naar voren, dat de problemen bij de pijler Locatie en omgeving 

vooral liggen aan de parameters die ingevuld moeten worden en minder aan de criteria zelf. Deze 

functioneren goed en geven realistische scores. De kanttekening die geplaatst kan worden is dat het 

model bij kleinere plaatsen een hogere vraag kan genereren dan die er werkelijk is. 

Gebouweisen (derde filter). 

Bij de gebouweisen viel vooral op dat het bepalen van de typologie niet zo eenvoudig bleek als 

verwacht. Van de casus leek een aantal kerken toch kenmerken te hebben van meerdere 

typologieën en vaak werd dan als leidend de plattegrondvorm genomen. Dit omdat deze meer 

bepalend was voor het uitrekenen van de hoeveelheid extra BVO die gerealiseerd zou kunnen 

worden.  Door de plattegrondvorm leidend te maken lijkt ook het submodel dat het aantal 

verdiepingen met hun BVO berekent beter te werken. De waarden die geven worden liggen nu 

dichterbij de (gerealiseerde) werkelijkheid.  

  

Verder bleek dat bij Structuur dat een aantal parameters elkaar overlapte en geen onderscheidende 

functie hadden. De vraag of de structuur open of gesloten is was voldoende voor het model om 

goede scores te berekenen. De breedte van het hoofdstramien en het aantal ruimten had geen 

verder differentiërend effect  op de functiekeuze en zouden kunnen worden weggelaten. 

 

Onverwacht waren de resultaten die bij het criterium Daglicht naar voren kwamen. Op een enkele 

kerk en functie na wordt voldaan aan de daglichteisen. Dit was onverwacht want uit het 

literatuuronderzoek kwam naar voren dat daglichttoetreding één van de problemen was bij het 

herbestemmen van kerken. Na nader onderzoek kunnen er verschillende oorzaken aangewezen 

worden. 

De eerste is dat de daglichtberekening gedaan wordt met de veronderstelling dat het 

gebrandschilderd glas vervangen gaat worden door blank glas. Dit was gedaan om er voor te zorgen 

dat meer functies mogelijk zouden worden en de verwachting was dat dit ook één van de 

maatregelen zou zijn die gedaan wordt om de daglichteis te halen. In de praktijk echter blijkt dat 

het gebrandschilderd glas (grotendeels) behouden blijft. Al dan niet om het monumentale karakter 

van de kerk te behouden. Wel wordt er dan voor een andere oplossing gekozen 

De  tweede oorzaak zit hem in de keuze van de casus. Het zijn allemaal oude kerken die in 

verhouding grote daglichtopeningen hebben. Modernere kerken hebben vaak minder grote 

daglichtopeningen en hierbij speelt het probleem meer. 

De derde oorzaak is dat de normen voor de gekozen functies niet zo hoog en vaak zelfs niet eisend 

zijn. Dit is anders voor een woonfunctie waar de officiële eis met betrekking tot daglicht toetreding 

vier keer hoger ligt. 

 

Ook bij Bestemmingsplan bleek dat niet altijd het bestemmingsplan zo restrictief was als verwacht. 

Het zeer specifieke Religieuze bestemming komt in de casus minder vaak voor dan de meer 
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generieke Bijzondere of Maatschappelijke bestemming. Beide onverwachte resultaten kunnen echter 

komen door het beperkt aantal casus. 

 

In het kort kan gezegd worden dat de criteria Afmetingen en Structuur het beste differentiëren en 

goed functioneren. Maar dat Daglicht en Bestemmingsplan wel goed functioneren maar minder 

differentiëren dan gedacht.   

Financiële haalbaarheid (vierde filter). 

Bij de financiële haalbaarheid was het eerste wat opviel dat de functie Ander kerkgenootschap vaak 

de meest winstgevende functie was. Dit strookt niet met de werkelijkheid en uit de bestudering van 

de gegevens bleek er een zwak punt in de berekeningsmethodiek te zitten. De methodiek berekent 

de exploitatiekosten aan de hand van de verwervings-, restauratie- en aanpassingskosten en 

wanneer deze kosten laag zijn doordat bijvoorbeeld het vastgoed overgedragen wordt voor een 

symbolisch bedrag waren de exploitatiekosten te laag. Dit zou opgelost kunnen worden door voor 

de exploitatiekosten in dat geval de herbouwkosten van de kerk te berekenen en deze leidend te 

maken voor de exploitatiekosten.  

 

Op dit zwakke punt na waren de gegeneerde kosten en opbrengsten realistisch en ligt de 

gemiddelde kostprijsdekkende huur dicht bij de huur die gevraagd wordt voor het medisch 

centrum in de Heilig Hartkerk (zie hoofdstuk 6).   Uit de gevoeligheidsanalyse  kwamen geen 

onverwachte uitkomsten, de score is sterk afhankelijk van de kosten correctiefactor en de gekozen 

Internal Rate of Return. Wel kwam hieruit naar voren dat het voor de gebruikers ook makkelijk zou 

zijn wanneer deze de financiële indices zouden kunnen veranderen. Ook zou het makkelijk zijn dat 

de andere opbrengsten (in de vorm van bijvoorbeeld subsidies) opgegeven kunnen worden zodat 

zowel een aanpassing van de huur als het generen van andere opbrengsten als een gelijktijdige 

optie geëvalueerd kunnen worden. 

Algemeen (gebruikersvriendelijkheid en de resultaten). 

De resultaten van alle filters leiden tot een totaal score die goed differentieert. Bij bijna alle casus 

waren er maar één of twee functies (score van 90 of hoger) die eruit sprongen  en rond de vier 

functies die in de middenmoot scoorden (een score die tussen de 60 en 90 ligt) de andere functies 

scoorden lager of hadden een veto gekregen. De functies behaalden in de kleinere kerken lagere 

scores dan in de grotere kerken. Dit kan aan de grootte van de kerk liggen maar ook aan de locatie.  

Voor de weergave van de scores maar ook het invullen was echter ruimte voor verbetering. Het 

model kwam op derden (begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven en collega’s van het 

Monumenten Fonds Brabant) over als een blackbox, het was niet duidelijk waar de scores vandaan 

kwamen en waarom sommige functies lager scoorden dan andere. Ook was niet duidelijk waar de 

verschillende gegevens vandaan gehaald moeten worden en waar ze voor nodig waren. 

 

Dit kan opgelost worden door de informatievoorziening tijdens het invullen te verbeteren. Het 

andere kritiekpunt zou opgelost kunnen worden door  naast de deelscores ook de uitkomsten van 

de verschillende criteria te tonen. Zodat duidelijker wordt waar de scores op gebaseerd zijn. 
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7.2.2. Aanpassingen. 

Aan de hand van de toetsing is het model op een aantal punten aangepast. De volgende 

aanpassingen zijn gedaan: 

 Bij Wijkverpleegkundigen wordt niet meer gevraagd naar het aantal wijkverpleegkundigen 

wat al aanwezig is. Dit is veranderd naar een gesloten vraagstelling waarbij de vraag naar 

wijkverpleegkundigen beoordeeld moet worden door de gebruiker van het model. Deze 

functie wordt dus niet meer automatisch berekend door het Functie Keuze Model. 

 Het tellen van het aantal parkeerplaatsen wordt vervangen door de vraag of er voldoende 

parkeergelegenheid is. Zodoende kan makkelijk de score met en zonder parkeernormen 

zichtbaar gemaakt worden. 

 Er wordt niet meer naar typologie maar naar gebouwplattegrond gevraagd. Deze 

informatie is eenduidiger en makkelijker te verkrijgen. Verder heeft deze aanpassing geen 

effect op de werking van het model. 

 Breedte tussen hoofdstramien en Aantal ruimten worden geschrapt omdat deze het model 

complexer maken dan nodig en geen differentiërende functie hebben. 

 De herbouwkosten worden als leidend genomen voor het bepalen van de exploitatiekosten 

bij de functie Ander kerkgenootschap. 

 Het wordt mogelijk gemaakt voor de gebruikers van het model om andere inkomsten op te 

geven en om de financiële indices te veranderen.  

 Doormiddel van “mouse overs” zal duidelijk gemaakt worden welke informatie moet 

worden ingevuld en waar die te vinden is. Dit maakt de gebruikersvriendelijkheid een stuk 

beter.  

 Bij de resultaten zullen meer details van de verschillende criteria worden weergegeven 

zodat duidelijker wordt hoe het model werkt en waarom een functie niet geplaatst kan 

worden in het object. 

 

Deze aanpassingen hebben er voor gezorgd dat het model makkelijker te gebruiken is en onnodige 

criteria weggelaten worden wat ook de snelheid van het model ten goede moet komen. In bijlage 1 

is te zien hoe het definitieve model eruit ziet. 

7.3. Resultaten. 

Het model is ontwikkeld om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling die centraal staat in 

dit onderzoek. Om deze probleemstelling te beantwoorden wordt naar de resultaten van de casus 

gekeken. De totaal scores van de casus worden twee keer berekend. Een keer met het criterium 

Vraag actief en een keer zonder het criterium Vraag actief. Dit is gedaan omdat er bij de casus vaak 

geen vraag is naar sommige functies en deze om die reden niet verder onderzocht kunnen worden.  

7.3.1.  De invloed van de financiële parameters. 

Als eerste zal de invloed van de verschillende financiële parameters op de haalbaarheid besproken 

worden. Dit zal gedaan worden omdat de invloed van deze parameters van algemene aard zijn.  Om 

deze invloed te onderzoeken is er gebruikt gemaakt van een fictieve kerk (van 500m²), die voldoet 

aan alle eisen die de functies stellen aan een kerk. Verder is er alleen gevarieerd in de economische 

parameters, zodoende wordt duidelijk welk effect de verschillende economische parameters 

hebben op de financiële haalbaarheid. Voor de financiële parameters worden de volgende waarden 

aangehouden (figuur 7d): 
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Figuur 7d: Financiële parameters.     

Parameter   Waarden  

Verwervingskosten:   €0   
Restauratiekosten:   €0  
Correctie aanpassingskosten: 100%  
Eenmalige opbrengsten:   €0  
Referentiehuur inclusief BTW (per m²/jaar): €80  

Internal Rate of Return:   6%  
Jaarlijkse inflatie:   2.5%  
Jaarlijkse huurstijging tov inflatie: 0%  
VVO/BVO verhouding:   0.75  

 

Bij het gebruik van de basiswaarden komt naar voren dat veel functies het al moeilijk hebben om de 

genoemde referentiehuur te halen, veel functies zitten hier boven (figuur 7e). 

De functies die onder de referentiehuur zitten hebben aanpassingskosten die lager zijn dan €1000 

per vierkante meter. Dit zijn functies zoals bibliotheken of moskeën. Wat ook van belang is, is dat ze 

de volledige ruimte benutten zodat de exploitatiekosten verdeeld worden over veel vierkante 

meters. Bij met name de wijkverpleegkundigen zorgt het kleine aantal vierkante meters er voor dat 

de kostendekkende huur hoog is. 

 

Figuur 7e: Kostprijsdekkende huren bij de basiswaarden. 

 

 

Wanneer de totale kosten van verwerving en restauratie gevarieerd worden van €0 naar 

€1.000.000 neemt de haalbaarheid snel af. De gemiddelde kostprijsdekkende huur neemt toe van 

€114 m²/jaar naar €298 m2/jaar (inclusief btw).  Wanneer een totale kostprijs gehanteerd wordt  

van €500.000 is er nog maar één functie over die de referentiehuurhuur (net) haalt en dat is de 

functie Broedplaatsen Kunst (figuur 7f). De andere functies hebben allemaal hogere huren nodig om 

het rendement te halen. Verder valt op dat een aantal functies harder stijgen met hun 

kostendekkende huur dan anderen (figuur 7e en 7f). Dit zal te maken hebben met het aantal 

vierkante meters wat gerealiseerd is.  Een conclusie die hieruit getrokken kan worden is dan ook 

dat wanneer de kosten van verwerving en restauratie hoog zijn er gekozen moet worden voor een 

functie die veel vierkante meters nodig heeft zodat de kosten verdeeld worden.  In dit geval lag het 

omslagpunt op €1000 per vierkante meter totale kosten (van verwerving en restauratie). Dit 

bedrag is echter ook afhankelijk  van andere parameters zoals de vrije hoogte en de 

daglichttoetreding, deze bepalen namelijk sterk hoeveel extra vierkante meters er gerealiseerd 

kunnen worden door middel van verdiepingen.  
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Figuur 7f: Kostprijsdekkende huren bij €500.000 kosten. 

 

Een andere parameter die van belang is, is de Internal Rate of Return (IRR). De IRR verschilt echter 

nogal sterk per type investeerder. Overheden nemen bijvoorbeeld genoegen met een IRR van 3,5% 

(figuur 7g) terwijl een commerciele partij een rendement van 7% of hoger verwacht (hoofdstuk 6).  

Wanneer de IRR van het basismodel wordt gevarieerd van 3,5% tot 7% neemt de gemiddelde 

kostprijsdekkende huur toe van €90 m²/jaar naar €126 m²/jaar.  

 

Figuur 7g: Kostprijsdekkende huren bij een IRR van 3,5%. 

 

Een andere parameter die van invloed is, is de exploitatieperiode. Door de exploitatieperiode te 

verlengen worden tegen relatief lage kosten meer opbrengsten gegenereerd. Met het verlengen van 

de exploitatie periode met 10 jaar tot 40 jaar worden (afhankelijke van de functie)15 tot 20 procent 

meer opbrengsten gegenereerd (figuur 7i). Dit zorgt ervoor dat bij de meeste functies de 

kostprijsdekkende huur met bijna 10 tot 15% daalt (figuur 7a en 7d). De gemiddelde 

kostprijsdekkende huur neemt af van €114 m²/jaar naar €99 m²/jaar. De grootste daling van de 

kostprijsdekkende  huur wordt gehaald bij het gezondheidscentrum, deze daalt met bijna 60%. 
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Figuur 7i: Kostprijsdekkende huren bij exploitatieperiode van 40 jaar. 

 

 De Invloed van de financiële parameters op de haalbaarheid is groot. De verwervings- en 

restauratiekosten hebben de meeste invloed op de financiële haalbaarheid, gevolgd door de IRR en 

de exploitatieperiode. De invloed van de verwervings- en restauratiekosten is vooral groot wanneer 

er maar weinig vierkante meters verhuurd kunnen worden. Bij hoge verwervings- en 

restauratiekosten is het dan ook zaak te kiezen voor functies die veel vierkante meters nodig 

hebben zoals gezondheidscentra of broedplaatsen.  De IRR en de exploitatieperiode is afhankelijk 

van het type investeerder. Woningstichtingen bijvoorbeeld hanteren momenteel een IRR van rond 

de 5% en gebruiken vaak exploitatieperiodes van 40 jaar. Commerciële partijen echter  verlangen 

een IRR van 7% of meer en gebruiken een exploitatieperiode van 30 jaar. Zodoende kan voor de 

ene investeerder een functie wel rendabel zijn en voor de andere niet. De haalbaarheid van een 

maatschappelijke functie is dus ook afhankelijk van het type investeerder. 

 

In de volgende paragraven wordt dieper ingegaan op de resultaten van de verschillende casus. Bij 

elke casus wordt een rangorde bepaald aan de hand van de scores die berekend zijn zonder het 

criterium Vraag actief. Bij deze rangorde wordt vervolgens aangegeven of er ook vraag is naar deze 

functie. Ook wordt duidelijk gemaakt op welke niveau van investeerder ze kansrijk zijn (figuur 7j). 

Deze niveaus geven een aflopende schaal van financiële kansrijkheid weer. Dit houdt in dat 

wanneer een functie financieel kansrijk is voor commerciële vastgoed partijen deze ook financieel 

kansrijk is voor de overheid, maar dat dit andersom niet opgaat. 

 

Figuur 7j: Investeerders niveaus 
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Aangezien de functies verschillen in de huur die ze kunnen betalen is er voor gekozen om 

verschillende referentieniveaus te gebruiken. Omdat de zorgfuncties een hogere financiële 

draagkracht hebben is er voor gekozen om €120 m²/jaar te nemen. Dit is een bedrag wat 50% 

hoger ligt dan het gemiddelde maar goed betaalbaar zou moeten zijn voor de zorgfuncties. Voor de 

religieuze functies is een referentiehuur van €30 m²/jaar genomen. Dit komt neer op circa €1,50 

per gelovige per week en dit zou op te brengen moeten zijn voor een geloofsgenootschap. 

Voor de andere functies wordt het gemiddelde van €80 m²/jaar gebruikt. 

7.3.2 Michael kerk. 

Wanneer naar de scores van de Michael kerk gekeken wordt dan valt op dat er maar vijf functies 

mogelijk zijn wanneer Vraag wordt meegenomen (scores met een *) en dat dit verdubbelt wanneer 

de vraag naar een functie geen rol speelt (figuur 7k, 0 scores worden niet getoond).  Veel functies 

zijn dus nog steeds niet mogelijk en de blokkerende factor hier is het beperkte vloeroppervlak. 

Tevens zorgen de verwervings- en restauratiekosten ervoor dat enkele functies niet door de  

financiële haalbaarheidstoets komen. 

 

De meest kansrijke functies voor de Michael kerk zijn de eerstelijnszorgfuncties. Deze zijn echter 

alleen kansrijk voor partijen die genoegen nemen met een lagere IRR en een langere 

exploitatieperiode zoals gemeenten of woningstichtingen. Wanneer Vraag buiten beschouwing 

gelaten wordt dan zijn de Opvang van daklozen en de Broedplaatsen Kunst de financieel meest 

kansrijke functies. Dat komt omdat deze functies lage aanpassingskosten hebben maar toch een 

redelijke huur kunnen betalen, dit in tegenstelling tot de religieuze functies. Toch zijn ook deze 

functies bij de Michael kerk  door de verwervings- en restauratiekosten alleen interessant voor 

woningstichtingen en gemeenten. 

Figuur 7k: Scores Michael kerk.   

Functie Score   

Opvang daklozen 86  3 

Broedplaatsen Kunst 76  3 

Apotheek 71  3 

Fysiotherapeut 68 * 3 

Consultatie bureau 66  3 

Tandarts 63 * 3 

Verloskundige 62 * 3 

Huisarts 56 * 4 

Wijkverpleegkundigen 56  4 

Kinderdagverblijf 56 * 4 

Broedplaatsen Kantoor 55  4 

7.3.3 Lutherse kerk. 

Bij de scores van de Lutherse kerk valt op dat ze erg hoog zijn (figuur 7l). De oorzaak hiervan is dat 

de kosten voor verwerving en restauratie zeer laag zijn. Tevens valt op dat er veel meer functies 

mogelijk zijn dan bij de Michael kerk. Dat lijkt te liggen aan het verschil in grootte tussen de kerken 

echter ook hier is de grootte van de kerk een belemmerende factor voor veel functies. Tevens 

zorgen de lage verwervings- en restauratiekosten er voor dat elke functie door de financiële 

haalbaarheidstoets komt.  
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Figuur 7l: Scores Lutherse kerk.   

Functie Score   

Broedplaatsen Kunst 99 * 1 

Apotheek 99  1 

Huisarts 91 * 1 

Tandarts 91 * 1 

Verloskundige 91 * 1 

Fysiotherapeut 91 * 1 

Consultatie bureau 91  1 

Opvang daklozen 91 * 1 

Kerkgenootschap 91 * 1 

Wijkverpleegkundigen 90 * 3 

Klimhal 89  3 

Broedplaatsen Kantoor 87 * 3 

Informatiecentrum 79  3 

Vertoningsruimten 77 * 3 

Moskee 74 * 3 

Tentoonstellingsruimten 72 * 3 

Kinderdagverblijf 68 * 3 

Uitvaartcentrum 58  3 

 

De meest kansrijke functies voor de Lutherse kerk zijn de broedplaatsen, de eerstelijnszorgfuncties, 

de daklozenopvang en een ander kerkgenootschap. Voor commerciële vastgoedpartijen is een 

herbestemming tot broedplaatsen of eerstelijnszorg interessant omdat deze het meeste opbrengen. 

Voor een behoudsorganisatie zou naast bovenstaande functies ook een ander kerkgenootschap 

interessant zijn omdat hiervoor (bijna) geen aanpassingen gedaan hoeven te worden. De andere 

functies zijn kansrijk voor woningstichtingen (en gemeenten). 

7.3.4. Anna kerk. 

In tegenstelling tot de vorige kerken is de Anna kerk (zie foto pagina 89) groot genoeg om elke 

functie te kunnen huisvesten. Echter zijn de verwervings- en restauratiekosten dermate hoog dat 

alleen functies die veel vierkante meters kunnen gebruiken door de financiële haalbaarheidstoets 

komen (figuur 7m). De vier kansrijkste functies hebben dan ook allemaal als eigenschap dat ze veel 

vierkante meters kunnen gebruiken en dat ze lage aanpassingskosten (broedplaatsen kunst, 

bibliotheek) of hogere huren hebben (behandeling verslaafden, hospices).  

 

De meest kansrijke functie voor de Anna kerk zijn wederom de broedplaatsen. Is de investeerder 

bereid om een lagere IRR en een langere exploitatieperiode te nemen dan komen ook de 

bibliotheek, de behandeling van verslaafden en de hospices in beeld. De andere functies zouden 

voor een gemeente nog wel financieel haalbaar zijn maar dan moet wel de bereidheid er zijn om 

subsidie op de huur te verlenen. 
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Figuur 7m: Scores Anna kerk.  

Functie Score  

Broedplaatsen Kunst 98 * 1 

Bibliotheek 89 * 3 

Behandeling verslaafden 80 * 3 

Hospices 75 * 3 

Broedplaatsen Kantoor 72 * 3 

Opvang daklozen 67 * 3 

Buurt/wijkcentrum 63  4 

Verpleeghuis 61  4 

GGZ 54  4 

Middelbare school 53 * 4 

Informatiecentrum 52  4 

Tentoonstellingsruimten 49  4 

Brede school 33 * 4 

7.3.5 Broederkapel Veghel. 

Bij de broederkapel spelen dezelfde problemen als bij de andere kleinere kerken. De afmetingen 

van de kerk zijn te beperkt voor veel functies. De beperkte verwervings- en restauratiekosten van 

de broederkapel zorgen dat ook functies met hogere aanpassingskosten zoals bijvoorbeeld het 

informatiecentrum door de financiële haalbaarheidstoets komt (figuur 7n).  

 

De kapel is net als de Lutherse kerk uitermate geschikt voor solitaire eerstelijnszorgfuncties. Echter 

de meest kansrijke functie voor de kapel is de daklozenopvang. En in tegenstelling tot de Michael 

kerk zijn bovenstaande functies door de lage verwervings- en restauratiekosten ook interessant 

voor commerciële vastgoedpartijen. 

Figuur 7n: Scores Broederkapel Veghel. 

Functie Score   

Broedplaatsen Kunst 96  1 

Opvang daklozen 90 * 1 

Apotheek 89  2 

Huisarts 83 * 2 

Fysiotherapeut 78 * 3 

Tandarts 72 * 3 

Verloskundige 70 * 3 

Consultatie bureau 69  3 

Wijkverpleegkundigen 66 * 3 

Broedplaatsen Kantoor 66  3 

Kinderdagverblijf 60 * 4 

Informatiecentrum 54  4 

Vertoningsruimten 51  4 
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7.3.6. Laurens kerk. 

Het is interessant om de verschillen tussen de Laurens kerk en de Michael kerk te onderzoeken. De 

kerken zijn qua grootte vergelijkbaar maar verschillen wel qua verwervings- en restauratiekosten. 

Ook biedt de Laurens kerk vanwege de plaatsing van zijn daglichtopeningen veel minder opties 

voor het realiseren van verdiepingen.  

 

Het eerste wat opvalt is dat er veel minder functies overblijven (figuur 7o). Dat komt voor het 

grootste deel doordat er te weinig ruimte is voor veel functies. Tevens is te zien dat de scores van 

de functies die wel mogelijk zijn behoorlijk veel lager liggen. De score van de daklozenopvang is 

met ruim 20% gedaald en die van de broedplaatsen kunst zelfs met ruim 35%. Deze daling is voor 

een groot deel te wijten aan een verlies van opbrengsten door een gebrek aan verdiepingen. Ook 

het feit dat de verwervings- en restauratiekosten  15% hoger liggen zorgt hier voor. 

 

Voor de Laurens kerk zou een apotheek of een fysiotherapeut een optie kunnen zijn voor een 

woningstichting of de gemeente. Echter moeten beiden dan wel bereid zijn een fors verlies te 

nemen of de IRR drastisch te verlagen. Feitelijk gezien zijn de verwervings- en restauratiekosten zo 

groot en de kerk zo klein dat geen enkele maatschappelijke functie financieel te verantwoorden is. 

Figuur 7o: Scores Laurens kerk.  

Functie Score  

Opvang daklozen 68  3 

Apotheek 57 * 4 

Fysiotherapeut 53 * 4 

Huisarts 49 * 4 

Broedplaatsen Kunst 48  4 

Tandarts 47 * 4 

Wijkverpleegkundigen 41  4 

Consultatie bureau 39  4 

7.3.7 Sint Jan. 

Uit de scores is af te lezen dat de Sint Jan de meeste mogelijkheden biedt voor het onderbrengen 

van maatschappelijke functies, alleen de functie Wijkverpleegkundigen is niet haalbaar (figuur 7p). 

Dat heeft te maken met een tweetal zaken. Ten eerste is de kerk groot genoeg om elke functie te 

huisvesten. Ten tweede, en daarmee verschilt de kerk met de Anna kerk, zijn de verwervings- en 

restauratiekosten per vierkante meter zeer laag (onder de €100) doordat deze gecompenseerd zijn 

met een subsidie.  Bij de Anna kerk zijn de verwervings- en restauratiekosten per vierkante meter, 

ondanks dat die ook een flinke subsidie heeft gekregen, ruim het achtvoudige. 

 

Een interessante waarneming is dat de grootte van de Sint Jan bij sommige functies ook een 

negatief effect heeft. De solitaire eerstelijnszorgfuncties (zoals de wijkverpleegkundigen) scoren 

relatief gezien slechter dan er verwacht zou worden wanneer naar de resultaten van de Lutherse 

kerk gekeken wordt. Dat heeft te maken met dat de kerk te groot is. Theoretisch kan de kerk 

bijvoorbeeld wel meer dan 30 huisartsen huisvesten alleen zal daar nooit vraag naar zijn. Door de 

beperkte vraag is er bijvoorbeeld maar 500m² nodig wat als effect heeft dat de verwervings- en 

restauratiekosten per vierkante meter fors stijgen. Deze stijging heeft vanzelfsprekend weer 

invloed op de financiële haalbaarheid van de functies. Echter wanneer de eerstelijnszorgfuncties 

gebundeld worden in een gezondheidscentrum worden ze wel weer erg kansrijk. 
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 Het zelfde verhaal gaat (in mindere mate) ook op voor de brede school. Echter speelt dit effect zich 

bij de brede school vooral bij het kinderdagverblijf af omdat functies school en bibliotheek 

behoorlijk groot kunnen worden.  

 

De meest kansrijke functie voor de Sint Jan is het gezondheidscentrum. Wordt echter de vraag naar 

een functie buiten beschouwing gelaten dan scoort de bibliotheek het beste. De reden dat de 

bibliotheek ten opzichte van de andere (onderwijs)functies zo hoog scoort komt voornamelijk 

omdat de bibliotheek (net zo als de broedplaatsen) btw plichtig is. Dit zorgt ervoor dat de 

stichtingskosten met bijna 20% dalen omdat nu de btw verrekend kan worden.  

  

Figuur 7p: Scores Sint Jan. 

Functie Score   

Bibliotheek 100  1 

Broedplaatsen Kunst 98  1 

Gezondheidscentrum* 90 * 1 

GGZ 90  3 

Kerkgenootschap 90  1 

Buurt/wijkcentrum 89  3 

Sportzaal 89  3 

Klimhal 88  3 

Broedplaatsen Kantoor 88  2 

Behandeling verslaafden 87 * 1 

Verpleeghuis 84  3 

Fysiotherapeut 83 * 3 

Informatiecentrum 82  3 

Apotheek 81 * 3 

Middelbare school 80  1 

Opvang daklozen 79  1 

Hospices 78 * 2 

Huisarts 77 * 3 

Sportzaal voor LO 77  3 

Vertoningsruimten 76  3 

Brede school* 74  3 

Basisschool 73  3 

Moskee 72  3 

Tandarts 71  3 

Tentoonstellingsruimten 71  3 

Uitvaartcentrum 58  3 

Verloskundige 57  3 

Kinderdagverblijf 49  3 

Consultatie bureau 46  3 
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7.4 Conclusie. 

Na wat aanpassingen differentieert het model goed, er wordt snel duidelijke welke functies kansrijk 

zijn en welke niet. Sommige criteria zoals Daglicht en Bestemmingsplan waren minder restrictief 

dan in de literatuurstudie naar voren kwam en hadden zodoende een minder differentiërend effect 

op de functiekeuze dan verwacht werd. Ook is er voor gekozen om het onderdeel structuur te 

versimpelen door Aantal ruimten en Breedte tussen hoofdstramien uit het model weg te laten. Dit is 

gedaan omdat deze onderdelen amper differentieerden. De criteria Vraag, Afmetingen en Financiële 

haalbaarheid differentiëren het beste en hebben zodoende ook de meeste invloed op een 

toekomstige functiekeuze. 

 

Uit de resultaten komt naar voren dat voor veel functies de aanpassingskosten al te hoog zijn om 

rendabel te zijn met een referentiehuur van €80 m²/jaar (inclusief btw).  Wanneer gevarieerd 

wordt met de financiële parameters dan blijkt dat de verwervings- en restauratiekosten (en 

daarmee ook alternatieve opbrengsten in de vorm van bijvoorbeeld subsidies) de grootste invloed 

hebben op de financiële haalbaarheid, gevolgd door de gekozen IRR. Een verlenging van de 

exploitatieperiode tot 40 jaar heeft voor de meeste functies de minste invloed op de financiële 

haalbaarheid. Verder komt uit de resultaten naar voren dat de functies met lage aanpassingskosten 

zoals bijvoorbeeld de Broedplaatsen Kunst, Opvang daklozen het meest kansrijk zijn. Ook de 

eerstelijnszorgfuncties zijn kansrijk maar dat komt omdat ze een hogere huur kunnen betalen.  
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St. Paul’s C hurch (i nterieur), Londen 
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8. Conclusies en aanbevelingen.  

8.1 Conclusies. 

Het onderzoek heeft als doelstelling een Functie Keuze Model te ontwikkelen wat gebruikt kan 

worden om de functiekeuze te vergemakkelijken en inzichtelijker te maken. Aan die doelstelling is 

voldaan. Binnen enkele stappen wordt door middel van het Functie Keuze Model inzichtelijk wat de 

meest kansrijke functies zijn voor de herbestemming van religieus vastgoed. Tevens moest het 

model bruikbaar zijn om de volgende probleemstelling te beantwoorden:  

“Wat zijn de mogelijkheden en kansen (of exploitatie mogelijkheden) voor een nieuwe 

(maatschappelijke) functie in leegstaand (voormalig) religieus  vastgoed?”  

 

Uit de resultaten van het Functie Keuze Model komt naar voren dat er redelijk veel mogelijk is en 

het object zelf niet de beperkende factor hoeft te zijn voor een herbestemming naar een nieuwe 

(maatschappelijke) functie. Zelfs kleine kerken van rond de 100m²  bieden genoeg mogelijkheden 

voor een herbestemming naar een nieuwe maatschappelijke functie. De mogelijkheden worden 

echter vaak beperkt door de vraag naar een functie en de hoeveelheid buitenruimte. De andere 

criteria zoals afmetingen van het object en de daglichttoetreding zijn veel minder beperkend, maar 

zorgen er wel voor dat sommige functies die veel vierkante meters nodig hebben (zoals 

verpleeghuis en sportzaal) er vaak uitgefilterd worden. Echter blijven er dan nog steeds genoeg 

andere functies (en mogelijkheden) over. 

 

De kansen (of exploitatiemogelijkheden) daarentegen laten een ander beeld zien. Ofschoon veel 

functies fysiek wel mogelijk zijn geldt dat vaak voor de financiële kant van het verhaal niet. Dit 

zorgt ervoor dat de kansen voor veel functies erg klein zijn. De kosten van het aanpassen van een 

object aan een nieuwe functie zijn vaak al dermate hoog dat de huren hoger moeten liggen dan dat 

betaalbaar is voor veel functies. Zonder subsidies of andere alternatieve opbrengsten wordt het 

zelfs bijna onmogelijk wanneer er verwervings- en restauratiekosten zijn. Dit kan gedeeltelijk 

opgevangen worden met de keuze voor een lagere Internal Rate of Return en een langere 

exploitatieperiode. Echter is dat vaak niet afdoende en zijn deze parameters afhankelijk van het 

type investeerder.  

 

Na de bestudering van de in hoofdstuk 7.3 genoemde resultaten komt naar voren dat de meest 

kansrijke functies (wanneer er vraag naar is) de Broedplaatsen Kunst, Opvang daklozen en de 

eerstelijnszorgfuncties (al dan niet in het Gezondheidscentrum) zijn. De reden hiervoor is dat de 

aanpassingskosten laag zijn (Broedplaatsen Kunst, Opvang daklozen) of  dat de huren die betaald 

kunnen worden hoger liggen (eerstelijnszorgfuncties). Echter ook op deze functies hebben de 

verwervings- en restauratiekosten een grote invloed op de financiële haalbaarheid en worden de 

functies bij oplopende kosten snel onhaalbaar.   

 

In het algemeen kan er als antwoord op de probleemstelling gezegd worden: 

Dat de mogelijkheden voor een nieuwe (maatschappelijke) functie groot zijn maar dat de kansen 

zonder alternatieve opbrengsten klein zijn. De meest kansrijke (maatschappelijke) functies zijn de 

broedplaatsen, de daklozenopvang en de eerstelijnszorgfuncties. Echter zijn zelfs deze functies alleen 

kansrijk wanneer de verwervings- en restauratiekosten laag, of de alternatieve opbrengsten hoog zijn. 
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Wanneer er meer specifiek ook naar de mogelijkheden en kansen voor  de verschillende type 

investeerders gekeken wordt dan kan daar de rangorde voor gebruikt worden. De rangorde is 

opgesteld aan de hand van een vergelijking van de totaal en financiële scores van de casus.    

Zodoende geeft de rangorde goed de volgorde van zowel de mogelijkheden als de (financiële) 

kansen weer. Vervolgens is de rangorde ingedeeld in vijf delen die de kansrijkheid van de 

verschillende functies weergeeft. In grote lijnen kunnen aan deze delen weer de verschillende 

partijen gehangen worden om zo een beeld te krijgen welke (maatschappelijke) functies gezien hun 

mogelijkheden en kansen passen bij welke partijen (figuur 8a). Hierbij moet wel opgetekend 

worden dat dit een globaal en algemeen beeld schetst wat niet opgaat  voor individuele functies 

en/of vastgoedobjecten. Zo zal een commerciële vastgoedpartij bijvoorbeeld niet snel investeren in 

een daklozenopvang ondanks dat deze functie erg kansrijk is. 

  De verschillen in volgorde (van de kansrijkheid van functies) tussen de grote objecten (Anna kerk, 

de Sint Jan en de Schans) en de kleine objecten (Michael kerk, Lutherse kerk, Broederkapel en de 

Laurens kerk) is enorm.  Ondanks dat is het toch mogelijk om  op basis van de casus en de rangorde 

uitspraken te doen. In het algemeen kan dan ook gezegd worden dat: 

 Voor commerciële vastgoedpartijen de functies uit de categorieën (I.) Zorgvastgoed en (VI.) 

Overig maatschappelijk vastgoed interessant zijn.  

 Bij behoudsorganisaties kan daar (V.) Religieus vastgoed bij opgeteld worden. Al geldt dit 

alleen wanneer de kosten voor verwerving en restauratie laag zijn. 

 Voor woningstichtingen kunnen behalve bovenstaande categorieën ook (II.) 

Onderwijsvastgoed en (III.) Vastgoed voor cultureel gebruik interessant zijn. Echter de 

laatste categorie bevindt zich op de scheidslijn en zou ook ingedeeld kunnen worden bij 

overheid. 

 Voor de overheid komt ook (IV.) Vastgoed voor sport en recreatief gebruik in beeld. Deze 

functies zijn echter vanwege de eisen die ze stellen aan de afmetingen vaak niet haalbaar. 

8.2 Aanbevelingen voor vervolg onderzoek. 

Door tijdrestricties konden niet alle onderdelen even goed onderzocht worden. Daardoor zijn er 

punten die verder onderzocht kunnen worden om het model beter en de conclusies gedetailleerder 

te maken. Een overzicht: 

 Er zijn maar een aantal casus gebruikt om het model te toetsen. Ter verbetering van het 

model zou een toetsing aan meer kerken wenselijk zijn. Tevens zou een groot aantal casus 

de conclusie statistisch kunnen onderbouwen en sterker maken. 

 Om het Functie Keuze Model simpel voor de eindgebruikers te houden en door 

tijdrestricties, is er maar een select aantal criteria gebruikt. Dit aantal zou uitgebreid 

kunnen worden om de uitkomsten van het model te verbeteren. De mening van 

omwonenden over een functie zou bijvoorbeeld toegevoegd kunnen worden om het model 

nauwkeuriger te maken. 

 Het aantal combinaties van functies is in dit model beperkt tot een gezondheidscentrum en 

een brede school. Meer onderzoek naar welke functies goed te combineren zijn met elkaar 

zou het model vooral bij grotere objecten verbeteren.  

 Doordat de restauratiekosten zo variabel zijn moeten deze opgegeven worden door de 

gebruiker. Een model wat aan de hand van een aantal vragen de restauratiekosten voor 

verschillende typen monumenten  zou kunnen berekenen zou veel organisaties helpen en 

zou ook de financiële haalbaarheidsberekeningen van het Functie Keuze Model 

betrouwbaarder maken.  
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 Ook zou het model verbeterd kunnen worden door de toevoeging van meer functies.  Want 

ondanks dat er uiteindelijk 30 functies onderzocht zijn, zijn er vanzelfsprekend nog veel 

functies over die onderzocht kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan: 

politiebureaus, brandweerkazernes, rechtbanken, zwembaden, etc.  

 Als laatste zou het interessant zijn om het model aan te passen aan andere vormen van 

religieus vastgoed (zoals bijvoorbeeld kloosters). Zo kan onderzocht worden welke 

maatschappelijke functies kansrijk zijn bij verschillende religieuze vastgoedobjecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Figuur 8a: Onderzochte functies op rangorde van kansrijkheid.  
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Bijlage 1: Het Functie Keuze Model.  

De figuren staan op volgorde van verschijnen. 

 

 

 

  

Welkom bij het Functie Keuze Model. 

Dit model helpt u met het bepalen van een geschikte maatschappelijke functie voor uw leegstaande kerk.

Het model begint bij het v ragen naar de algemene kenmerken van het object.

Naam van het object:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Gemeente:

Voormalige (religieuze) eigenaar: i

Historische functie: i

Resultaten

Godshuis

Welkom

Parochie

Locatie  en omgeving Gebouw

Breda

Breda

Anna Kerk

Haagweg 1

4814GA

Financiën 

Volgende

Om  de locatie en de omgev ing te toetsen  zijn de onderstaande gegevens nodig.

Deze worden gebruikt om het draagv lak, de milieueisen, de eisen aan de stedelijke ligging en de eisen m.b.t. het buitenterrein te toetsen. 

Aantal inwoners in een straal van 500 m: i

Aantal inwoners in een straal van 3 km:

Aantal inwoners in een straal van 5 km:

Aantal inwoners in een straal van 7 km:

Aantal inwoners bereikbaar binnen 15 minuten (auto): i

Aantal inwoners bereikbaar binnen 30 minuten (auto):

Afstand tot de dichtstbijzijnde openbaar vervoer halte: m i

Afstand tot de dichstbijzijnde 50 km/uur weg: m

Afstand tot de dichstbijzijnde prov inciale weg: m

Afstand tot de dichstbijzijnde snelweg: m

Wat is de stedelijke ligging van het object: i

Zijn er voldoende parkeermogelijkheden in de buurt: i

Hoe groot is het onbebouwde deel van het perceel: m² i

Hoe groot is het aanliggende publieke terrein: m² i

132,615                                     

18,870                                       

195,790                                     

336,000                                     

830                                            

1,584,000                                 

173,495                                     

Nee

833                                            

186                                            

10                                              

2,800                                         

2,700                                         

Centrum

ResultatenWelkom Locatie  en omgeving Gebouw Financiën 

VolgendeVorige
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Voor het bepalen van het draagv lak zijn aanvullende gegevens nodig.

Wanneer deze niet automatisch berekend kunnen worden moet u "Ja", "Nee" of "Mischien" invullen.

"Mischien"wordt behandeld als een "Ja" maar kan gebruikt worden wanneer u er zelf niet zeker over bent.

Aantal huisartsen in een straal van 3 km: i Is er v raag naar een wijkcentrum:

Aantal tandartsen in een straal van 3 km: Is er v raag naar een klimhal:

Aantal verloskundigen aanwezig in een straal van 3 km: Is er v raag naar een gymzaal:

Aantal fysiotherapeuten aanwezig in een straal van 3 km: Is er v raag naar een sportzaal:

Aantal apotheken aanwezig in een straal van 5 km:

Is er  v raag naar een Consultatiebureau: Is er v raag vanuit een ander kerkgenootschap:

Is er v raag naar wijkverpleegkundigen: Is er v raag naar een moskee:

Aantal verpleeghuizen in een straal van 10 km: i

Aantal hospices in een straal van 10 km: Is er v raag naar een informatiecentrum:

Aantal GGZ instellingen in een straal van 25 km: Is er v raag naar een uitvaartcentrum:

Vraag naar daklozen opvang: Is er v raag naar broedplaatsen:

Vraag naar verslaafdenopvang:

Vraag naar basisschool lokalen:

Vraag naar middelbare school lokalen:

Is er v raag naar een bibliotheek:

Vraag naar kinderdagverblijf lokalen:

Vraag naar tentoonstellingsruimten:

Vraag naar vertoningsruimten:

Ja

Nee

Nee

Ja

59

72

Nee

Ja

Nee

1

17

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Misschien

Ja

14

91

36

Nee

Misschien

31

ResultatenWelkom Locatie  en omgeving Gebouw Financiën 

VolgendeVorige

Om het gebouw te toetsen zijn onderstaande gegevns nodig.

Deze worden gebruikt om te kijken of de functie fysiek in het gebouw past en of voldaan wordt aan eisen m.b.t. daglicht, structuur en 

of de nieuwe functie voldoet aan het bestemmingsplan.

Opperv lakte binnen het omhulsel incl. kolommen: m² i

Vrije hoogte binnen: m i Spreiding over de breedte:

Hoofdvorm van de plattegrond:

Structuur van het gebouw: i

Orientatie van de lengteas van het gebouw:

Vignerende bestemming: i

Monumentenstatus:

Gelijkmatig

Daglichtopening opperv lakte noordkant: m² i

Spreiding over de breedte: i Spreiding over de hoogte:

Spreiding over de hoogte: i

Daglichtopening opperv lakte oostkant: m²

Spreiding over de breedte:

Spreiding over de hoogte:

Doorlopend

Daglichtopening opperv lakte zuidkant: m²

Spreiding over de breedte:

Spreiding over de hoogte:

Daglichtopening opperv lakte westkant: m²

Spreiding over de breedte: 2 Niveaus 1 Niveau

Spreiding over de hoogte:

Niveau 3: Maatschappelijke doeleinden

Gelijkmatig

Volledige hoogte (3/4 van de vrije hoogte)

2 niveaus (1/2 van de vrije hoogte)

110.9

Gelijkmatig

Volledige hoogte (3/4 van de vrije hoogte)

139.9

Gelijkmatig

Ja

1,324                                                                   

2 niveaus (1/2 van de vrije hoogte)

99.9

3 Niveaus

Ongelijkmatig

123.9

Ongelijkmatig

16

Kruisvorm

Open

Noord - Zuid

ResultatenWelkom Locatie  en omgeving Gebouw Financiën 

VolgendeVorige
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Gedetailleerde weergave van de resultaten: 

 

Verder ingezoomd op de gedetailleerde weergave: 

 

 

Hier kunnen de financiele parameters ingevuld worden, deze zijn nodig om de financiele haalbaarheid te berekenen.

Het model gebruikt de refrentiehuur om de score op het gebied van financien te berekenen. 

Basiswaarden

Verwerv ingskosten: i

Restauratiekosten: i

Correctie aanpassingskosten: % i 100% is 2011

Eenmalige opbrengsten: i

Refrentiehuur inclusief BTW (per m²/jaar): i € 80

Financiele indices

Internal Rate of Return: % i 6,0%

Jaarlijkse inflatie: % 2,5%

Jaarlijkse huurstijging tov  inflatie: % 0%

VVO/BVO verhouding: i 0,75

Welkom Locatie  en omgeving Gebouw Financiën Resultaten

100,000€                      

2,000,000€                  

1,000,000€                  

6

0

0.75

100

80€                               

2.5

VolgendeVorige

Geluid Lucht m²

3 100 504

Gebouwscore

60

Financiele score

0

Eigenaar score

100

DaglichtDraagvlak Bereikbaarheid Ligging Buitenruimte

Locatie en omgevings score

90

Structuur Bestemming

100 100 100 0 100100100
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Hieronder is grafisch weergegeven wat de discrepantie is tussen de referentiehuur 

en de huur die nodig is om de functie rendabel te exploiteren.

ResultatenWelkom Locatie  en omgeving Gebouw Financiën 

VolgendeVorige

€ -

€ 20 

€ 40 

€ 60 

€ 80 

€ 100 

€ 120 

€ 140 

€ 160 

€ 180 

€ 200 

€ 220 

€ 240 

€ 260 

€ 280 

€ 300 

Kostprijsdekkende huur

Referentiehuur



 

 

Geloven in maatschappelijk vastgoed. 

80 

B
ijla

g
e
n

 

Bijlage 2: De achtergrond van de problematiek: de 

markt van christelijk religieus vastgoed. 

B2.1 De vraag naar christelijk religieus vastgoed. 

In en vlak na de tweede wereldoorlog was er in Nederland een opleving van het christendom. Dit 

kwam doordat mensen heil zochten in religie maar misschien nog wel meer door de geboortegolf 

die plaatsvond. Want het percentage gelovigen stijgt maar lichtelijk na de oorlog echter de absolute 

aantallen stijgen sterk (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2010A). Figuur B2a geeft het 

verloop van het aantal christenen in Nederland weer.    

 Figuur B2a: Het aantal christenen in Nederland.  

 
CBS, 2010A                               

 

In de ruwe data is te zien dat het totaal aantal christenen toeneemt tot 9,7 miljoen in 1975 en in 

2010 is afgenomen met 20% tot 7,6 miljoen. Dit verklaart wel de afnemende vraag in kerken echter 

is het niet de hoofdreden dat zoveel kerken moeten sluiten.  De echte oorzaak ligt in het kerkbezoek 

zelf, de kerksgezindheid (aantal mensen wat minimaal 1 keer per maand naar de kerk gaat) is 

afgenomen met bijna 60% (CBS 2010A) (zie figuur B2b).   

Figuur B2b: De kerksgezindheid in Nederland.  

 
CBS, 2010A                               

 

Doordat het aantal kerkgangers drastisch is teruggelopen is ook het aantal donaties sterk 

afgenomen dit terwijl de onderhoudskosten van de (monumentale) kerken blijven stijgen. De 

oorzaak van de kerksluitingen is er dan ook hoofdzakelijk één van financiële aard, de parochies en 

kerkelijke gemeenten kunnen de kosten van instandhouding simpelweg niet meer betalen 

(katholiek Nederland, 2008).  
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Het aantal gelovigen is dus niet zo drastisch afgenomen maar meer mensen zijn het geloof  anders 

gaan belijden zonder instituten en meer ongebonden (CBS, 2009). Dit is goed te zien wanneer er 

hoogfeesten zijn zoals Kerstmis en Pasen wanneer de kerken vaak uitpuilen en er te weinig 

capaciteit is. 

 

Een andere factor van belang is de overheid die veel taken zoals scholing, ziekenzorg, 

verslaafdenopvang, psychische bijstand, etc. van de religieuze organisaties heeft overgenomen (CBS, 

2009).  Zodoende is het draagvlak voor het instituut kerk ook afgenomen.  Dit zal in de toekomst 

alleen maar meer worden met de komende vergrijzing, omdat vooral de hoger-opgeleide jongeren 

de kerk de rug toekeren (CBS, 2009). 

 

Een lichtpuntje voor de kerken is de spiritualiteit die weer lijkt toe te nemen Vooral de Evangelisch 

gemeenten en migranten kerken profiteren daarvan. Dit kan kansen bieden voor leegstaande 

kerken (Harskamp, 2004; Nederlands Dagblad, 2007). 

B2.2 Het aanbod van christelijk religieus vastgoed. 

Het merendeel van het christelijk religieus vastgoed in Nederland  is in drie bouwgolven ontstaan. 

De eerste volgde na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 en deze heeft vooral veel 

nieuwe neogotische katholieke kerken opgeleverd. 

De tweede bouwgolf vond plaats tussen 1920 en 1940. De oorzaak hiervan was verregaande 

verzuiling  en emancipatie. In deze periode kwamen de volkskerken op. 

De derde en laatste bouwgolf vond plaats na de tweede wereldoorlog, de verwachting was dat het 

aantal kerkgangers enorm ging groeien door de geboortegolf die had plaatsgevonden. Verder 

werden er vele nieuwe wijken gebouwd waarin ruimte werd gereserveerd voor de zogenaamde 

wijkgebonden kerken (Hendricks, 2008). 

 

De schattingen van de hoeveelheid christelijk religieus vastgoed in Nederland lopen nogal uiteen. 

Reliplan2 heeft het bijvoorbeeld over 13.000 gebouwen waarvan er in 2007 alleen al 1.500 

muteerden in een andere bestemming, van die gebouwen zijn er 3677 rijksmonument en 

duizenden anderen gemeentelijk of provinciaal monument (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 

2011C). In andere rapporten wordt gesproken van aantallen die tussen de 7.000 en 9.500 

gebouwen liggen (Hendricks, 2008; Kerknieuws, 2008).  

 

Dit onderzoek zal echter de cijfers van het Kaski3 gebruiken omdat die het aantal kerkgebouwen in 

bezit voor een langere periode aangeeft.  Het Kaski telt echter alleen het aantal kerkgebouwen wat 

nog in gebruik is en telt geen kapellen, pastorieën of kloosters. Zoals uit figuur B2d blijkt deelt het 

Kaski de cijfers in twee categorieën in: Rooms Katholieke kerken en Overige kerken. De Overige 

kerken bestaan uit: Protestantse Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Societeit, 

Remonstrandse Broederschap, en de Oud Katholieke kerk. Volgens schattingen van het Kaski (2011) 

zijn er voor de rest nog 1.500 kerken in handen van kleinere protestantse gemeenten zoals de 

vrijgemaakt gereformeerden, pinksterbeweging, etc. Zodoende komt het totaal aantal kerken te 

liggen tussen de 5.500 en 6.000.  

 

 

                                                           
2 Reliplan is een makelaar in religieus vastgoed. 
3 KAtholiek Sociaal Instituut; Het Kaski is een onderzoeksinstituut op het gebied van kerk, godsdienst en levensbeschouwing, 
dat verbonden  is aan de Radboud universiteit. 
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 Figuur B2d: Het aantal kerkgebouwen in Nederland.   

Jaar RK Kerken Verschil Overige 

Kerken 

Verschil Totaal Verschil 

2003 1.782  3.274  5.056  

2009 1.656 126 2.777 497 4.433 623 

Kaski, 2011 

Zoals te zien is neemt het aantal kerken met gemiddeld 89 kerken per jaar gestaag af. Dit komt in de 

buurt van de 100 kerken per jaar voor de komende decennium die  in de diverse media worden 

genoemd (Telegraaf, 2008; Volkskrant 2010A). Andere bronnen zoals de Taskforce Toekomst 

Kerkgebouwen (2010) schatten op basis van eigen onderzoek in, dat 1.500 tot 2.000 kerken  de 

komende decennia gesloten moeten worden. Zoals te zien is, is er een enorm overschot aan 

kerkgebouwen ontstaan en zelfs wanneer men op het langzamere tempo van de afgelopen 7 jaar 

doorgaat gaat het nog steeds over 890 kerkgebouwen in de komende 10 jaar. Dit tempo ligt al 37% 

hoger dan het tempo van afstoting wat tussen 1975 en 2008 plaatsvond (VBMK & VNG, 2008).  

B2.3 De problematiek in vergelijking met de buurlanden.  

Net als in Nederland neemt ook in de rest van West-Europa de vraag naar christelijke religieus 

vastgoed af. Deze paragraaf zal kort kijken hoe Belgie, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië 

omgaan met deze situatie. 

 

Het eerste wat opvalt is dat in bijna alle landen de overheid een veel grotere rol speelt in het 

onderhouden van de kerken. In zowel België als Frankrijk betaalt de lokale overheid het onderhoud 

(en exploitatie) van de kerken zodat er bij voorbaat al veel minder kerken hoeven te sluiten omdat 

de financiële noodzaak er niet is. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er de laatste eeuw maar 150 van de 

45.000 kerken gesloten en 44% daarvan zijn herbestemd tot bijvoorbeeld gemeentehuizen, musea, 

theaters en winkels (la croix, 2010).  

Maar zowel in Frankrijk  als België ontstaan er problemen met deze constructie. In Frankrijk, staan 

veel kerken in kleine gemeenten die de hoge kosten van het onderhoud niet meer kunnen betalen 

(la croix, 2010). In België spelen soortgelijke problemen, veel kerken worden amper gebruikt  en de 

wil om voor deze (lege) gebouwen te blijven betalen is sterk gedaald (Martens, 2003; Het 

nieuwsblad, 2010).  

In Duitsland is de financiering van de kerken via de Kirchensteuer (kerkbelasting) geregeld. De 

staat houdt, bij iedereen die ingeschreven staat bij een kerk, een deel van de loonbelasting in en 

verdeelt dit vervolgens over de kerken (Volkskrant, 2010B). Maar ook daar ontstaan 

financieringsproblemen, enerzijds door een teruglopend aantal gelovigen en anderzijds door de 

stijgende kosten van het onderhoud (Saarländischer Rundfunk, 2010). 

Bij bovenstaande landen lijkt de situatie echter nog steeds minder urgent dan in Nederland, in 

Groot Brittannië daarentegen is de problematiek net zo urgent als in Nederland (VKB, 2006). Ook 

daar moeten veel kerken sluiten als er geen extra geld beschikbaar komt (van de overheid) voor het 

onderhoud van de kerken. Want veel kerken dreigen daar niet alleen te sluiten vanwege een 

terugloop van het aantal gelovigen maar ook door de slechte bouwkundige staat waarin ze 

verkeren (Kerknet, 2010). 

 

Wat opvalt is dat in alle bovenstaande landen er meer mogelijk is met  herbestemming. De 

kerkgenootschappen lijken, wanneer het gebouw eenmaal ontheiligd is, meer open te staan voor 

andere (commerciële) functies dan de Nederlandse kerkgenootschappen. Dit heeft tot gevolg dat 

een relatief groter aantal kerken herbestemd wordt. 
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Bijlage 3: Europese beschikking staatssteun.  

 buurthuizen 

 gemeenschapscentra 

 jongerencentra (zonder horecavoorziening) 

 basisscholen, vmbo-mbo scholen, vwo-scholen, schoolgebouwen voor speciaal onderwijs 

 brede scholen met bijv. peuterzaal, kinderopvang, voor- tussen en naschoolse opvang 

 buurtsporthal, en –complex (zogeheten multifunctionele accommodaties) 

 wijksportvoorzieningen 

 ruimten voor maatschappelijk werk 

 ruimten voor welzijnswerk 

 opvangcentra (blijf van mijn lijf-huizen, dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen en 

verslaafden) 

 zorgsteunpunten 

 steunpunten voor schuldsanering en budgetbeheeradvies voor huishoudens in financiële 

problemen 

 centra voor jeugd en gezin 

 ruimten voor dagbesteding gehandicapten/ouderen incl. enige zorginfrastructuur 

 hospices 

 multifunctionele centra voor maatschappelijke dienstverlening 

 dorps- of wijkbibliotheken 

 eigen kantoorruimten 

 veiligheidshuizen 

 centra voor werk(gelegenheid) en/of bevordering van bedrijvigheid in de wijk 

 kleinschalige culturele activiteiten 

 

Bron: Europese commissie, 2009. 
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Bijlage 4: de historie van kloostergemeenschappen 

in Nederland. 

Bron: Agro & Co Brabant, 2008.  



 

 

85 

B
ij

la
g

e
n

 

M.A.J. Lemmens 

Bijlage 5: Verzorgingsgebieden, normen en 

richtgetallen. 

Bronnen: Stijnenbosch et al, 2007; College bouw zorginstellingen, 2007; RIVM, 2011; VNG, 2008. 

  

 

Functie Verzorgingsgebied (r) Norm Richtgetal Eenheid 

I. Zorgvastgoed 

Eerstelijnszorg 3 Km    
Huisarts 3 Km 1.639  Inwoners/arts 
Tandarts 3 Km 2.083  Inwoners/arts 
Verloskundige 3 Km 7.692  Inwoners/arts 
Fysiotherapeut 3 Km 1.219  Inwoners/arts 
Apotheek 4,5 Km 9.090  Inwoners/apotheek 
Wijkverpleeg-kundigen Lokaal   2.461 Inwoners/verpleegkundige 
Consultatie bureau Lokaal/Regionaal   1 Gemeente 
Verpleeghuis Regionaal   21.553 Inwoners/verpleeghuis 
Hospices Bovenregionaal   69.905 Inwoners/hospice  
GGZ Bovenregionaal   174.473 Inwoners/hoofdvestiging 
Opvang daklozen Bovenregionaal     
Behandeling 
verslaafden 

Bovenregionaal     

II. Onderwijsvastgoed      

Basisschool 500 m  211 Inwoners/groep (van 20) 
Middelbare school 6,5 km  522 Inwoners/groep (van 30)  
Bibliotheek 3 km  25.000 Inwoners/bibliotheek 
Kinderdagverblijf 500 m  47 Inwoners/kindplaats 

III. Vastgoed voor cultureel gebruik.    

Tentoonstellingsruimten (Boven)regionaal     
Vertoningsruimten (Boven)regionaal     

IV. Vastgoed voor sport en recreatief gebruik    

Buurt/wijkcentrum Lokaal  10.000  Inwoners/centrum 
Klimhal Bovenregionaal     
Sportzaal voor LO 1 Km     
Sportzaal voor 
volley/basketbal 

Lokaal  4.000  Inwoners/zaal 

Sportzaal voor 
voet/handbal 

Lokaal  10.000  Inwoners/zaal 

V. Religieus vastgoed      

Kerk Regionaal     
Moskee Regionaal     

VI. Overig maatschappelijk vastgoed.    

Informatiecentrum Regionaal     
Uitvaartcentrum (Boven)regionaal   236.785 Inwoners/crematoria 
Broedplaatsen Lokaal     
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Bijlage 6: Eisen die gesteld worden aan de 

afmetingen. 

 

Functie Minimale oppervlakte  Andere bepaling 

I. Zorgvastgoed 

Eerstelijnszorg      
Huisarts 110 m² (solo arts) 63 m²/arts 
Tandarts 110 m² (solo arts) 53 m²/arts 
Verloskundige 40 m² (solo verloskundige) 37 m²/verloskundige 
Fysiotherapeut 110 m² (solo therapeut) 81 m²/therapeut 
Apotheek 110 m² (Satellietvestiging) 220 m² (hoofdvestiging) 
Wijkverpleeg-kundigen - - 12 m²/verpleegkundige 
Consultatie bureau 61 m² (solo arts) 30 m²/arts 
Verpleeghuis - - 77 m²/cliënt 
Hospices - - 77 m²/cliënt 
GGZ 50 m²/cliënt (licht) 86 m²/cliënt (zwaar) 
Opvang daklozen - - 12,5 m²/cliënt 
Behandeling verslaafden - - 80 m²/cliënt 

II. Onderwijsvastgoed      

Basisschool 350 m² 115 m²/groep (van 20 leerlingen) 
Middelbare school 550 m² (nevenvestiging) 50 m²/lokaal 
Bibliotheek 300 m² 0,08 m²/inwoner 
Kinderdagverblijf - - 5,4 m²/kind 

III. Vastgoed voor cultureel gebruik.     

Tentoonstellingsruimten - - - -  
Vertoningsruimten - - 3 m²/zitplaats  

IV. Vastgoed voor sport en recreatief gebruik    

Buurt/wijkcentrum 500 m² 0,05 m²/inwoner 
Klimhal - - 10 m hoog voor officiële 

gelegenheden. 
Sportzaal voor LO 252 m² 5 m hoog. 
Sportzaal voor 
volley/basketbal 

405 m² 7 m hoog voor volleybal 

Sportzaal voor 
voet/handbal 

968 m² - - 

V. Religieus vastgoed      

Kerk - - 2 m²/zitplaats 
Moskee - - 1 m²/bidplaats 

VI. Overig maatschappelijk vastgoed.    

Informatiecentrum 100 m² 25 m²/balie 
Uitvaartcentrum 150 m² 3 m²/zitplaats 
Kantoor/dienstverlening 30 m² 75 m² (maximaal) 

Ambachtelijk/kunstenaars 40 m² 100 m² (maximaal) 
 

Bronnen: Stijnenbosch et al, 2007; Neufert, 2002. 
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Bijlage 7: Gebruikte parameters.  

 

Criterium Parameters Bron 

Algemene Informatie 

Algemene informatie Naam object Bekend 
Adres 
Postcode 
Plaats 

Eisen huidige religieuze eigenaren. 

Huidige eigenaren Huidige eigenaar Huidige eigenaren 
Type gebouw 
Historische functie (Kloostergemeenschap) 

Locatie en omgevingseisen 

Draagvlak Aantal inwoners in een straal van 500m AJEE GIS met CBS 
kaarten of 
CBS Buurtkaart 

Aantal inwoners in een straal van 3km 
Aantal inwoners in een straal van 5km 
Aantal inwoners in een straal van 7km 
Aantal inwoners bereikbaar binnen 15min Bereikbaarheidskaart 

Nederland Aantal inwoners bereikbaar binnen 30min 
Aantal huisartsen in een straal van 3km Zorgkaart Nederland 
Aantal Tandartsen in een straal van 3km 
Aantal verloskundigen in een straal van 3km 
Aantal fysiotherapeuten in een straal van 3km 
Apotheek aanwezig in een straal van 5km 
Aantal wijkverpleegkundigen aanwezig in gemeente 
Vraag naar wijkverpleegkundigen 
Consultatie bureau aanwezig in gemeente 
Aantal verpleeghuizen 
Aantal hospices 
Aantal GGZ instellingen 
Vraag naar daklozenopvang Opvangatlas 

Beleidsstukken Vraag naar verslaafdenopvang 
Vraag naar basisschool lokalen Nieuwsberichten 

Beleidsstukken 
Marktonderzoek 

Vraag naar middelbare school 
Vraag naar bibliotheken 
Vraag naar kinderdagverblijf 
Vraag naar tentoonstellingsruimten 
vraag naar vertoningsruimten 
Vraag naar wijkcentra zijn er in de gemeente 
vraag naar een klimhal 
Vraag naar LO gymzaal 
Vraag naar sportzalen in gemeente 
Vraag naar een ander kerkgenootschap 
Vraag naar een moskee 
Vraag naar informatiecentrum 
Vraag naar uitvaartcentrum 
vraag naar broedplaatsen 

Bereikbaarheid Afstand OV halte Google maps 
Stedelijke ligging Stedelijke ligging 
Milieu Afstand tot 50km/uur weg 

Afstand tot provinciale (80km/uur) weg 
Afstand tot snelweg 
Aantal parkeerplekken binnen 100m 
Is er voldoende parkeergelegenheid 

Zelf inschatten 

Buitenruimte Oppervlakte onbebouwd perceel. Kadaster 
Oppervlakte aangrenzend publiek terrein. Google maps 
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Gebouweisen 

Afmetingen Vrije hoogte binnen Doorsneden 
Oppervlakte binnen Plattegronden 
Oriëntatie Google maps 

Daglicht 
Afmetingen 

Daglichtopening oppervlakte noordkant Plattegronden 
Doorsneden Spreiding over de breedte 

Spreiding over de hoogte 
Daglichtopening oppervlakte oostkant 
Spreiding over de breedte 
Spreiding over de hoogte 
Daglichtopening oppervlakte zuidkant 
Spreiding over de breedte 
Spreiding over de hoogte 
Daglichtopening oppervlakte westkant 
Spreiding over de breedte 
Spreiding over de hoogte 

Structuur Typologie 
Plattegrond type 
Breedte tussen hoofdstramien 
Aantal ruimten 
Structuur (open/gesloten) 

Bestemmingsplan Vignerende bestemming Bestemmingsplan 
Monumenten 
moeilijkheidsfactor 

Monumentenstatus Kadaster 

Financiële haalbaarheid 

Financiële 
haalbaarheid. 

Verwervingskosten Bekend 
Restauratiekosten 
Eenmalige opbrengsten 
Toetsingshuur (inclusief btw per m²/jaar) Gemiddeld €80 

Financiële indices Internal rate of return Basiswaarde 6% 
Correctie aanpassingskosten Basiswaarde 100% 
Jaarlijkse inflatie Basiswaarde 2,5% 
Jaarlijks huurverhoging t.o.v. inflatie Basiswaarde 0% 
VVO/BVO verhouding Basiswaarde 0,75 
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