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Voorwoord 

Vanaf het begin van mijn studie aan de universiteit in Eindhoven was ik gericht op 
het slopen en afbreken van gebouwen. Met dit in mijn achterhoofd heb ik mij een 
periode bezig gehouden met duurzaam bouwen en recycling. Het idee is altijd 
geweest dat als je iets wil afbreken, je ook moet weten hoe je het opbouwt. Bij de 
specialisatie heb ik gekozen voor vastgoedbeheer aangezien dit vakgebied het 
beste aan sloot bij mijn interessen. Na een periode van studie en een stage bij de 
Rijksgebouwendienst was mijn aandacht gericht op hergebruik en herbestemming 
van gebouwen. 

Voor mijn afstuderen heb ik gekozen voor hergebruik en herbestemming van 
kerken, mede ingegeven door mijn vrijwilligerswerk als beheerder van het gebouw 
voor de cultuurverenigingen aangesloten bij de universiteit Eindhoven. Zij waren 
gehuisvest in een voormalig klooster met kloosterkerk. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik een hoop geleerd. Zelfstandig werken, een parttime 
bijbaan en fulltime afstuderen verijsde veel doorzettingsvermogen. Mede dankzij 
de persoonlijke ondersteuning, begeleiding en coaching van Manette Maas is het 
gelukt om dit proces tot een goed e·inde te brengen. 

Naast mevrouw Maas wil ik mijn afstudeerbegeleiders, Jos Smeets, Kees 
Doevendans en Leonie van de Ven bedanken voor hun input, begeleiding en 
ondersteuning. 

Verder wil ik mijn vriendin Karen van Kerkhof, Oma, moeder, vrienden en familie 
bedanken voor hun ondersteuning en hulp. Zonder deze ondersteuning had ik het 
hoogstwaarschijnlijk niet tot een goed einde weten te brengen. 

Eindhoven, 30 Juni 2008 

Luc Hendriks 

"An ancient and beautiful church fulfils its primary tunetion merely by existing. lt is 
in itself, and irrespective of the numbers using it, an act of worship. A beautiful 
church ... standing alone in the countryside ... is a perpetual reminder of spiritual 
values. In Shakespeare's phrase, such churches are "sermons in stones", and their 
message is delivered not for halfan hour on Sundays but every hour of every day of 
the year and not merely to those who enter but to all who pass by. "1 

1 The Ancient Churches of Wales; http: I lwww. walesdirectory .co. uk/ his/ eh/ eglwys. htm; 



Samenvatting 

Kerkgebouwen en kloosters zijn een essentieel onderdeel van de Europese 
cultuurgeschiedenis en monumenten van onze beschaving. Door een dalend 
bezoekersaantal en de stijgende kosten van onderhoud is het behoud van kerken 
een moeilijk punt in de begroting van de kerk aan het worden. Door de strakke 
scheiding van kerk en staat en afnemende inkomsten wordt behoud van minimaal 
gebruikte, vaak monumentale, gebouwen met stijgende onderhoudskosten een 
steeds groter probleem. Hierdoor worden steeds meer kerkgemeentes gedwongen 
te fuseren. De kerken komen leeg te staan en leiden aan achterstall.ig onderhoud. 
Op dat moment komt de vraag wat er met een leegstaand gebouw kan en mag 
gebeuren. Wordt het gebouw gerestaureerd en hergebruikt, herbestemd of moet 
het gebouw plaats maken voor nieuwbouw. 

De begrippen en definities die worden gebruikt zijn niet eenduidig en niet alles is 
al gedefinieerd. Voor dit onderzoek zijn de belangrijkste begrippen en definities 
die van belang zijn uitgewerkt zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de 
exacte invulling en omschrijving van de gebruikte begrippen en definities. 
Het begrip herbestemmen is het proces van functiewijziging. Het gebouw krijgt een 
wezenlijk andere functie. Herbestemming van monumenten is een goede garantie 
voor behoud van belangrijke cultuurhistorische waarden die in het pand opgesloten 
liggen en voor de specifieke identiteit van de buurt, dorp, stad of landschappelijke 
omgeving, waarin het monument gelegen is. Ook vanuit milieuoogpunt is 
herbestemming een uitstekende optie. 

Markt 
De gebouwenvoorraad van kerken is ontwikkeld in golfbewegingen. In drie 
bouwgolven is er een enorm aantal kerken gebouwd. Het aanbod wordt gekenmerkt 
door een overcapaciteit mede veroorzaakt door de verzuiling. Momenteel zijn er 
ongeveer 7000 kerken waarvan ongeveer 4000 monument zijn. Het is aannemelijk 
dat een groot deel van de huidige kerken in de komende decennia leeg zal komen 
te staan en in aanmerking komt voor hergebruik, herbestemming of sloop. 
Door de secularisatie neemt de vraag naar kerken gestaag af. Kerken fuseren en 
gebouwen komen leeg te staan. Er vind ook een verschuiving plaats van het 
katholicisme en protestantisme naar de islam. Naast de islam zijn er ook veel niet 
gelovige instelUngen of bedrijven die interesse hebben in kerkgebouwen. Veel 
projectontwikkelaars zien potentie in de locatie waar kerkgebouwen staan en zijn 
daardoor ge1"nteresseerd in sloop en nieuwbouw. 

Typologieën en categorieën 
Kerkgebouwen zijn in diverse categorieën en typologieën in te delen. Zo worden 
indelingen gebruikt op basis van eigendom, bouwperiode, type gebouw, bouwstijl 
en architectuur. Niet elke indeling is even eenduidig of universeel bruikbaar. Voor 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van de indeling naar bouwperiode aangezien deze 
in eenduidige blokken van jaren ingedeeld is. Deze indeling volgt ook de grote 
architectuurstromingen zodat de indeling grotendeels overeen komt met de 
indeling naar bouwstijl. 
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Aspecten 
Bij herbestemming van kerken spelen veel aspecten een belangrijke rol. In de 
literatuurstudie is onderzoek gedaan naar de diverse aspecten en zijn de voor de 
kerk van belang zijnde aspecten verder uitgewerkt. Deze aspecten zijn ieder op 
zich terug te vinden in de dimensies van het model. Hierbij moet naast gebouw en 
locatie aspecten ook worden gedacht aan financiën en de maatschappelijke waarde 
van een kerkgebouw. 

De kerk heeft naast alle bouwkundige aspecten ook een belangrijk sociaal 
maatschappelijk belang. Een kerkgebouw is niet alleen een gebouw voor de 
uitoefening van geloof, maar ook een baken en een belangrijk stedenbouwkundig 
element. Naast de fysieke waarden bestaan ook geveelswaarden die behoren bij 
een kerkgebouw. Om de sociaal maatschappelijke waarden in kaart te brengen zijn 
een aantal elementen verder uitgewerkt. Zo wordt er stil gestaan bij een 
objectieve waardering van de gevoelswaarde, de functies die aan een kerkgebouw 
worden gekoppeld, de diverse organisaties die zich bezig houden met religieus 
vastgoed en monumenten en de daarbij behorende monumentstatus. 

Door de diverse eigenaren en kerkinstanties wordt een specifiek beleid gevoerd 
met betrekking tot de toekomst van aan de eredienst onttrokken gebouwen. Geld 
speelt voornamelijk een rol, maar ook het begrip passendheid en eervol gebruik 
zijn reden tot specifieke keuzes en beleid. De Katholieke en Protestantse kerk 
hebben allebei landelijke adviesgroepen opgericht om de locale organisatie te 
ondersteunen in het proces van samenvoeging van parochies en afstoten van 
gebouwen. Bij het bisdom in Haarlem kiest men liever voor sloop ter voorkoming 
van niet passend gebruik dan dat men bereid is in te zien dat het gebouw een 
wezenlijk onderdeel is en blijft voor de samenleving en niet in de laatste plaats het 
geloof. 

Kerkgebouwen worden gesloopt, moskeeën gebouwd. Nergens in Europa zijn de 
veranderingen zo ingrijpend als in Nederland. De keuze welke kerk wordt behouden 
is gebaseerd op zowel een functionele als beheertechnische keuze, maar ook 
emoties spelen een rol. In modern jargon vertegenwoordigt een kerkgebouw een 
hoeveelheid sociaal kapitaal. 

Modellen 
Er zijn tien modellen gevonden die zich bezig houden met herbestemming. Van 
deze tien modellen zijn zes modellen specifiek voor opdrachtgevers of eigenaren, 
en drie modellen opgezet vanuit het gebouw en de herbestemming die hieraan te 
koppelen is. Voor de eerste stappen die vooraf gaan aan de keuze of men gaat 
herbestemmen is nog geen structureel model aanwezig. 

De modellen behandelen voornamelijk de herbestemming, haalbaarheid en 
planfase. De voor de opzet interessante gegevens zijn de factoren uit het model 
van Nicole Tienen. Zij zet het model op vanuit een vraag naar huisvesting, maar 
gebruikt een lijst met factoren voor de controle of een gebouw geschikt is. Deze 
lijst met factoren kan gebruikt worden om te kijken of een gebouw überhaupt 
geschikt is voor herbestemming of hergebruik. Veel van deze factoren zijn gebruikt 
in de dimensies van het model. 

Het OHG-model, het KUN model en de herbestemmingswijzer zijn gericht op het 
vinden van een nieuwe functie voor een gebouw. De herbestemmingswijzer is 
vooral gericht op meervoudig ruimtegebruik en het mengen van functies. Dit is 
voornamelijk van belang bij grote gebouwen. 
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Cases 
Na de literatuurstudie is een voorlopig model opgezet wat is gevalideerd aan de 
hand van een aantal herbestemde, hergebruikte of gesloopte gebouwen. Naast de 
validatie is ook aan de hand van een aantal gebouwen waarvan de uitkomst nog 
niet bekend is, het model ingevuld. 

Voor de validatie zijn 15 kerkgebouwen nader onderzocht om te controleren dat 
het model daadwerkelijk bruikbaar is in de praktijk. Hieruit zijn enkele kleine 
wijzigingen voort gekomen welke hebben geleid tot de opzet van het definitieve 
model. Dit model is vervolgens getest met een viertal cases. Na deze ex ante 
evaluatie van het model kan worden geconcludeerd dat het bruikbaar is voor in de 
praktijk. 

Model 
Het model is opgebouwd uit zeven dimensies. Dit zijn 'sluitende exploitatie', 'in 
gebruik voor de er dienst', 'monumentale of culturele waarde' , 'locatie', 
'stedenbouwkundige waarde', 'sociaal maatschappelijke waarde', 'bouwkundige en 
juridische mogelijkheden'. Deze dimensies vormen ieder met hun eigen deelvragen 
de basis van het model. In zeven stappen wordt door het model heen gelopen en 
volgt de optie die voor het onderzochte gebouw de beste is. 



Conclusie 
In eerste instantie leek het een ad random keuze die bij de herontwikkeling van 
kerken aan de orde was. Achter de keuze wat te doen met een met leegstand 
bedreigde kerk zit een complex aantal randvoorwaarden en aspecten gekoppel.d. 
Door het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model zijn deze 
voorwaarden en de mogelijkheden een stuk inzichtelijker gemaakt. Met behulp van 
het model kan gericht informatie worden verzameld zodat tot een weloverwogen 
besluit gekomen kan worden voor de keuze wat te doen met een kerkgebouw die 
niet meer voor de eredienst in gebruik is. 

Na het invullen van het beslissingsondersteunend model is er een keuze tussen 
instandhouden, hergebruiken, herbestemmen en afstoten. Om tot een definitieve 
oplossing te komen is vervolgonderzoek nodig. Het vervolgtraject kan verder 
worden onderzocht door middel van bestaande modellen. Voor meervoudig 
ruimtegebruik kan onderzoek gedaan worden naar functiemenging. Hiervoor is het 
model uit de herbestemmingswijzer geschikt. Bij het zoeken naar een 
monofunctionele herbestemming is het beter om gebruik te maken van het OHG 
model of het KUN model. 

Typologieën 
Bij het maken van een indeling kan men op basis van verschillende aspecten 
gebouwen ordenen. De meest duidelijke en eenduidige indeling is die naar 
bouwperiode. De indeling in categorieën is bruikbaar voor een grove scheiding, 
maar er worden een hoop aspecten niet meegenomen die voor behoud en sloop wel 
van belang zijn. Daardoor is een uitgebreider beslissingstraject, zoals in het 
beslissingsondersteunend model, van belang voor een goed afgewogen keuze. 

Aanbevelingen 
Bij de uitwerking van het model zijn de subjectieve variabelen niet meegenomen, 
maar het verdient aanbeveling om de impact van een bijvoorbeeld een 
functiewijziging van een kerkgebouw op de gebruikers en omwonenden verder te 
onderzoeken. Uit de praktijk blijkt dat er in veel situaties protest ontstaat bij de 
aankondiging dat er iets gaat veranderen . Dit leidt tot burgerinitiatieven en de 
oprichting van stichtingen voor behoud van het gebouw voor de toekomst. 

Ook op stedenbouwkundig vlak is niet goed bekend wat de functie is van een 
kerkgebouw in de stedenbouwkundige structuur. Werd vroeger nog met kerktorens 
en vuurtorens genavigeerd, tegenwoordig meld een apparaat waar je naartoe 
moet. Maakt deze ontwikkeling de kerktoren als baken overbodig of is deze nog 
steeds van een structurerend belang? 

De financiële structuur van de kerk die monumenten onderhoud voor de 
maatschappij waar zij maar gedeeltelijk voor gecompenseerd wordt, is een 
interessant onderzoeksthema. Is de scheiding tussen kerk en staat niet een 
probleem voor de bescherming van het religieus erfgoed voor de toekomst? 

Bij de protestantse kerk is er steeds vaker sprake van meervoudig ruimtegebruik. 
Ook in de middeleeuwen werd er door de burgers tussendoor gebruik gemaakt van 
de kerkgebouwen voor andere functies . Er zijn voorbeelden waarbij de kerk als 
marktplaats werd gebruikt. Is het in de huidige tijd niet ook mogelijk om het 
gebouw meervoudig te gebruiken om zo de verhouding tussen gebruiksuren en 
gesloten uren beter te krijgen? 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bouwen kan niet voor de eeuwigheid. Door verandering in gebruik, andere eisen die 
gesteld worden aan huisvesting en veroudering komen gebouwen leeg te staan. Met 
deze gebouwen kunnen dan een aantal dingen gebeuren. Er kan over gegaan 
worden tot sloop om ruimte te maken voor nieuwbouw. Er kan ook voor gekozen 
worden om het gebouw te behouden. Of er kan gekozen worden om het gebouw 
leeg te laten staan zodat in een later stadium kan worden besloten wat er met het 
gebouw moet gaan gebeuren. 

Een gebouw behouden kan op drie manieren, te weten door-exploiteren, 
hergebruik en herbestemming. Door-exploiteren wil zeggen dat het gebouw in 
huidige staat wordt geëxploiteerd en alleen het hoognodige onderhoud wordt 
verricht. Bij hergebruik wordt het gebouw gerestaureerd en gerepareerd voor de 
huidige functie. Bij herbestemming is sprake van functieverandering en wordt het 
gebouw naast restauratie en reparatie ook aangepast aan de nieuwe bestemming. 

Over herbestemming is al veel onderzoek beschikbaar. Deze onderzoeken zijn 
voornamelijk toegespitst op herbestemming van kantoren en industrieel erfgoed. In 
dit onderzoek wordt daarom ingezoomd op religieus erfgoed. Uit deze categorie 
wordt vooral gekeken naar hergebruik en herbestemming van kerken. 

Kerkgebouwen en kloosters zijn een essentieel onderdeel van de Europese 
cultuurgeschiedenis en monumenten van onze beschaving. Ze zijn met liefde 
gebouwd door onze voorouders. Bezitten architectonische en vaak monumentale en 
historische waarde. Ze zijn het beeldbepalende hart van stad, dorp of wijk 
waarmee veel burgers emotioneel verbonden zijn. En het zijn belangrijke 
ruimtelijke oriëntatiepunten voor bewoners, bezoekers en toeristen. 

De Nederlandse dorpen zijn veelal rondom een kerk gebouwd. Hierdoor heeft de 
kerk vanuit de historie een prominente plaats in ieder dorp of iedere stad. Ga naar 
de kerk en je vindt het centrum van de stad, dorp, wijk of buurt. 

In de huidige tijd met de 24-uurs economie heeft de kerk een steeds minder 
prominente plaats. De fysieke plaats voor geloofsbeleiding is door de moderne 
technieken en middelen minder direct benodigd. Mede hierdoor lopen de kerken 
langzaam leeg en komen gebouwen in de verdrukking. 

Door een dalend bezoekersaantal en de stijgende kosten van onderhoud is het 
behoud van kerken een moeilijk punt in de begroting van de kerk aan het worden. 
Door de strakke scheiding van kerk en staat en afnemende inkomsten wordt behoud 
van minimaal gebruikte, vaak monumentale, gebouwen met stijgende 
onderhoudskosten een steeds groter probleem. Hierdoor worden steeds meer 
kerkgemeentes gedwongen te fuseren. De kerken komen leeg te staan en leiden 
aan achterstallig onderhoud. Op dat moment komt de vraag wat er met een 
leegstaand gebouw kan en mag gebeuren. Wordt het gebouw gerestaureerd en 
hergebruikt, herbestemd of moet het plaats maken voor nieuwbouw. 

1 



In een land met ongeveer 7000 kerken1 en een teruglopend kerkbezoek ontstaat 
leegstand. De kerken in Nederland hebben helaas door de dalende inkomsten niet 
de mogelijkheid om al de bestaande kerken in goede conditie voor het nageslacht 
te beschermen. Daarom moeten de maatschappij en de overheid inspringen om 
voor dit stuk cultureel erfgoed een passende invulling te vinden zodat deze kerken, 
indien gewenst, behouden kunnen worden voor de toekomstige generaties. 

Per jaar komen grofweg zestig tot zeventig kerken2 leeg te staan door 
samenvoeging van kerkgemeentes. Naar verwachting zullen de komende jaren 500 
tot 1000 kerken 3 verdwijnen. De met leegstand en verval bedreigde gebouwen 
hebben vaak achterstallig onderhoud door bezuinigingen. Dit komt doordat 
onderhoud van kerken veel geld kost, geld dat de eigenaren vaak niet meer 
hebben. 

Om te voorkomen dat al de met leegstand bedreigde kerkgebouwen worden 
gesloopt is er een Taskforce opgericht die het behoud en de multifunctionaliteit 
van kerkgebouwen onder de aandacht probeert te brengen. Dit is een 
burgerinitiatief met als doel het behoud van kerkgebouwen als baken in de dorpen 
en steden. Liefst ziet men het kerkgebouw in de oorspronkelijke of daaraan 
verwante functie behouden blijven. Is dat niet mogelijk, dan moet herbestemming 
voorkeur genieten boven sloop. 

Van kerk naar discotheek herbestemmen, is dit wenselijk? Voor herbestemming van 
kerken zijn enorm veel opties te bedenken, maar naast de ruimtelijke en financiële 
mogelijkheden moet ook rekening worden gehouden met de sociaal
maatschappelijke mogelijkheden. Niet elke kerkgemeenschap ziet graag elke 
functie in een specifiek voor de kerk neergezet bouwwerk. 

Kerkbesturen zijn bang voor oneervol gebruik van de her te gebruiken ruimte. Bij 
herbestemming kan in eerste instantie worden gezorgd voor een passende functie 
in het gebouw, maar daarna is het bisdom of de kerkgemeente de grip kwijt en kan 
er van alles in het gebouw worden ontwikkeld. Om te voorkomen dat er oneervolle 
dingen gebeuren in gewijde gebouwen kiest de eigenaar dan liever voor sloop en 
verkoop van de grond. 

Voor het proces van herbestemming zijn in de afgelopen jaren diverse modellen 
opgesteld. Deze modellen kunnen verder worden uitgewerkt en toegespitst op 
herbestemming van kerken om te komen tot een beslissingsondersteunend model. 
Dit model moet de keuzes tijdens het proces van hergebruik en herbestemming 
ondersteunen en inzichtelijk maken. 

1 Reformatorisch Dagblad; 12 juli 2006; Kerken zijn van ons allemaal; 
2 Arons, Ed; 31 maart 2006; Slopen kun je maar één keer; Katholiek Nieuwsblad; 
3 NRC; 19 mei 2005; Houd kerken in ere, sloop ze niet; 

2 



1.2 Afbakening 

Religieus erfgoed is een ruim begrip. Zo valt onder religieus erfgoed een variëteit 
aan gebouwen zoals kerken, kloosters, kapellen en campaniles4

• Om voor het 
proces van herbestemming een eenduidig model te maken is het van belang om 
onderscheid te maken tussen qua structuur verschillend opgebouwde gebouwen. 
Kerken en campaniles hebben andere randvoorwaarden dan kloosters en kapellen. 
Zo is een kerk een gebouw met inwendig een grote open ruimte wat vraagt om 
specifieke oplossingen bij herbestemming. Kloosters en kapellen zijn vaak qua 
structuur gemakkelijker herindeelbaar omdat de structuur beter aansluit op 
kantoor of woonruimte. Hierdoor zijn kloosters en kapellen een andere categorie 
van gebouwen dan kerken. 

Om het vervolg van het onderzoek overzichtelijk te houden is gekozen om een 
model uit te werken voor één categorie van gebouwen. Er is gekozen voor de minst 
standaard categorie binnen het religieus erfgoed, namelijk voor kerken. Dit is de 
meest specifieke groep met speciale eisen en randvoorwaarden binnen het religieus 
vastgoed. 

1.3 Probleem- en doelstelling 

Probleemstelling: 
Welke keuzes zijn er bij het proces voorafgaand aan hergebruik en herbestemming 
van kerkgebouwen en hoe kunnen deze keuzes worden geschematiseerd in een 
beslissingsondersteunend model? 

Doelstelling: 
Het inzichtelijk maken van de keuzes bij het proces voorafgaand aan hergebruik en 
herbestemming van kerken als basis voor een beslissingsondersteunend model. 

1.4 Onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de probleem- en doelstelling zijn een aantal onderzoeksvragen 
opgesteld aan de hand waarvan de rest van het onderzoek kan worden ingericht. 
De onderzoeksvragen zijn per onderzoeksveld gesorteerd en luiden als volgt: 
A. Begrippen en definities 

a. Wat is religieus vastgoed? 
b. Wat is herbestemming, hergebruik, conserveren, transformeren en 

recyclen? 

B. Wat zijn de kenmerken van herbestemming? 
a. Waarom zou men besluiten om tot herbestemming van een kerk over te 

gaan? 
b. Welke functies zijn mogelijk bij herbestemming van kerken? 
c. Wat is er specifiek bij herbestemming van kerken? 
d. Welke keuzes zijn er bij het herbestemmingproces van kerken? 
e. Welke actoren zijn betrokken bij het herbestemmingproces en welke 

belangen hebben zij? 
f. Welke modellen voor herbestemming zijn er? 

• Definities: zie bijlage 1 
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C. Wat zijn de kenmerken van de religieuze vastgoedmark? 
a. Hoe is de vraag naar religieus vastgoed? 
b. Hoe is het aanbod van religieus vastgoed? 

D. Welke aspecten zijn van invloed op de besluitvorming? 
a. Welke gebouwaspecten zijn van belang? 
b. Welke locatieaspecten zijn van belang? 
c. Welke sociaal maatschappelijke aspecten zijn van belang? 
d. Welke juridische aspecten zijn van belang? 
e. Welke financiële- economische aspecten zijn van invloed? 
f. Welke aspecten komen voort uit uitgevoerde projecten? 
g. Wat voor beleid wordt gevolgd bij de keuze? 
h. Welke trends zijn te signaleren? 

E. Hoe wordt het beslissingsondersteunende model ontwikkeld aan de hand van 
de criteria en parameters die voortkomen uit de analyses? 
a. Hoe wordt het model opgebouwd? 
b. Welke bestaande modellen kunnen fungeren als basis voor het model? 
c. Welke elementen zijn van belang 
d. Welke cases zijn geschikt om het model te toetsen? 

1. 5 Plan van aanpak 

Voor de opzet van dit rapport is een plan van aanpak gemaakt. In dit plan van 
aanpak zijn de verschillende stappen van het onderzoek op een rij gezet. Uit 
literatuuronderzoek volgen per aspect de invloedsfactoren die van belang zijn voor 
het besliss·ingsondersteunend model. Deze factoren worden samen met de 
bestaande modellen verwerkt tot een nieuw beslissingsondersteunend model. Aan 
de hand van casestudies wordt het model getoetst aan de praktijk en aangepast tot 
een definitief model. Grafisch ziet dat er als volgt uit. 

lnvloedsfactoren specifiek voor kerken 

Markt 

Gebouw 

Bestaande modellen 
Locatie 

Sociaal maatschappelijk 
Beslissingsondersteunend model 

Case studies 
Juridisch 

Definitief model 
Financieel 

Beleid 
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2 Literatuurstudie 

In dit hoofdstuk wordt de informatie die nodig is om de onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden in een aantal paragrafen uiteen gezet. Allereerst worden de 
begrippen die van belang zijn voor dit onderzoek eenduidig gedefinieerd zodat 
geen er onduidelijkheid is over wat wordt bedoeld met bepaalde termen. Zeker 
ook aangezien de literatuur niet altijd eenduidig is over de definities van bepaalde 
kernbegrippen. 
Daarna worden de verschillende aspecten die van belang zijn bij de beoordeling 
van een kerk in diverse paragrafen behandeld. Allereerst zal worden gekeken naar 
het ontstaan van de kerk en de markt die er is voor kerkgebouwen. Vervolgens 
worden de verschillende aspecten van het gebouw onder de loep genomen. 
Gevolgd door de locatieaspecten, de sociaal maatschappelijke aspecten, de 
juridische aspecten en de financieel economische aspecten. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een paragraaf waarin oplossingen, beleid en toekomstvisies uiteen 
worden gezet. De diverse partijen hebben elk hun eigen beleid en visie over de 
toekomst van kerkgebouwen en de oplossingen die er zijn om de leegstand en het 
verval van de gebouwde omgeving tegen te gaan. 

2. 1 Basisbegrippen 

In de praktijk worden vaak verschillende vaktermen gebruikt om hetzelfde te 
beschrijven. Door verschillende interpretaties kunnen misvattingen ontstaan. 
Herbestemming en hergebruik zijn de afgelopen tijd steeds meer in de 
belangstelling komen te staan. Dit betekent dat er meerdere vergelijkbare termen 
gebruikt worden, zoals hergebruik, herbestemming, transformatie, renovatie en 
herontwikkeling. ledere term legt de nadruk op een ander aspect in de aanpassing 
van een gebouw. Voor een juiste begripshantering worden de belangrijkste termen 
toegelicht, namelijk religieus erfgoed, herbestemming, hergebruik, instandhouding 
en leegstand. 

2.1. 1 Religieus erfgoed 

Erfgoed is een ruim begrip. Zo is er industrieel erfgoed, cultureel erfgoed, religieus 
erfgoed enzovoorts. Om het begrip religieus erfgoed te kunnen definiëren is het 
van belang om allereerst het begrip cultureel erfgoed te benoemen aangezien 
religieus erfgoed een onderdeel vormt van het culturele erfgoed. 

Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: wat door vorige generaties is gebouwd of 
gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde 
heeft. Hierdoor krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger 
geleefd hebben. Cultureel erfgoed is van belang voor de identiteit van een 
samenleving. In tijden van nood kunnen liederen, teksten en kunstwerken een 
houvast zijn, dat troost biedt en hoop. Cultureel erfgoed versterkt het culturele en 
historische zelfbewustzijn. Monumenten en kunstschatten maken een gedeeld 
verleden zichtbaar, en versterken daarmee de culturele band tussen verschillende 
landen. 5 

5 Wikipedia; http: I /nl. wikipedia.org/wiki/Cultureel_erfgoed; 
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Religieus erfgoed is het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, 
roerend of onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele context 
of met dit doel tot stand kwam of werd verworven, hiernaar verwijst of hiermee in 
verband staat. 6 

In dit onderzoek wordt vanuit een vastgoed oogpunt gekeken naar het erfgoed en 
het onroerend goed gedeelte van het religieus erfgoed behandeld. 

2.1.2 Herbestemm·ing 

In de literatuur worden verschillende termen en definities gebruikt voor 
herbestemming van een gebouw. De meest voorkomende termen zijn 
herbestemming en transformatie. Om deze begrippen eenduidig te definiëren en 
misverstanden te voorkomen zijn de belangrijkste definities naast elkaar gezet 
zodat duidelijk wordt wat de inhoud van deze begrippen is en wat wordt bedoeld 
als zo'n begrip in dit onderzoek wordt gebruikt. De definities in de literatuur: 

Herbestem mi ng: 
• Het geheel aan maatregelen dat ertoe 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. 7 

• Wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming van een vastgoed 
object of een gedeelte daarvan, wordt aangeduid, uit het oogpunt van een 
beoogde (hoger) renderende exploitatie en als het resultaat van een 
aanpassing van eerder prestatieniveau van het object, zodat voldaan kan 
worden aan de (aangenomen) vraag van de nieuwe (potentiële) 
doelgroep(en), dan wel invulling gegeven kan worden aan de (eventuele) 
toegekende maatschappelijke functie. 8 

• Wanneer een gebouw een wezenlijke andere bestemming (functie) krijgt, 
kan van herbestemming worden gesproken. 9 

Transformatie: 
• Het geheel aan maatregelen dat ertoe 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 voornamelijk een architectonische 
term, waarbij het visuele aspect van de verandering aan het gebouw 
centraal staat. 10 

Samenvattend gaat het begrip herbestemming over het proces van de 
functiewijziging, terwijl transformatie betrekking heeft op de visuele verandering, 
zowel de binnen- als de buitenkant van het gebouw. In dit onderzoek staat 
herbestemming centraal. 

6 Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC); http:/ /www.religieuserfgoed.be/site/619 .html; 
7 Henket, H.A.J.; 1990; Het nieuwe bouwen en restaureren; 
8 Keeris, W.G.; 2001; Vastgoedbeheer Lexicon; 
9 Guyt, P.; 2000; Kantoren in kort bestek; 
10 Hek, M.; 2003; Transformatie door gedeelde ruimte; 
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2.1.3 Hergebruik 

De functionele aanpassing, met behoud van dezelfde functionaliteit, voor het 
gebruik van (delen van) een vastgoedobject door de beoogde doelgroep(en) via 
bouwkundigeen/of architectonische wijzigingen, welke van een zodanig 
ingrijpende aard zijn, dat daarvoor een bouwvergunning vereist is, waarna het 
prestatieniveau van het object correspondeert met de bij aanvang van de 
werkzaamheden (aangenomen) vraag. 
Ook wordt het wel omschreven als het totaal aan activiteiten om, zonder dat 
daarbij de functionele bestemming wordt gewijzigd, een bestaand vastgoedobject 
op een zodanig prestatieniveau te krijgen, dat het aan de nieuwe vraag van 
(potentiële) doelgroep(en) kan voldoen. Het verschil tussen de beide 
omschrijvingen betreft het al dan niet uitsluitend behouden van de oorspronkelijke 
functionele bestemming. Bij de eerste omschrijving wordt uitgegaan van de 
mogelijkheid dat de functionele bestemming van het object kan worden gewijzigd, 
in welk geval het zou corresponderen met het begrip herontwikkeling. Het accent 
bij dit begrip ligt feitelijk op het opnieuw gaan gebruiken van dat object, wat pas 
mogelijk is na de uitvoering van de (grondige) ·instandhoud·ingwerkzaamheden 
eraan. 11 

2.1.4 Leegstand 

In de vastgoedbeheerlexicon van Keeris12 wordt het begrip leegstand uitgebreid 
gedefinieerd en uitgesplitst in de diverse vormen van leegstand. Het begrip 
leegstand wordt uitgedrukt in zowel de omvang van de theoretische dan wel 
feitelijk gederfde inkomsten, als in de betreffende oppervlakte van de ruimte(n). 
Tevens wordt er ook wel onder begrepen de niet in gebruik zijnde ruimten binnen 
een vastgoedobject. Normaliter relateert men dit begrip aan de dekking van de 
geplande inkomsten uit de verhuur en wordt ter verduidelijking hiervan ook wel 
gesproken over financiële leegstand. In de woningsector wordt de leegstand 
gerelateerd aan de kleinste eenheid van de betreffende aanbieder, welke 
zelfstandig verhuurd wordt. De belangrijkste vormen van leegstand zijn financiële 
leegstand en operationele leegstand. De indeling naar duur van de leegstand is 
opeenvolgend als volgt, frictieleegstand, langdurige leegstand en structurele 
leegstand. 

Opties bij leegstand van een gebouw 
Eigenaren hebben meerdere opties bij leegstand van het vastgoedobject. De keuzes 
die een eigenaar heeft zijn 13

: 

• Leeg laten staan 
• Sloop en nieuwbouw 
• Restaureren en opknappen: hergebruik 
• Zoeken naar een nieuwe bestemming: herbestemming. 

11 Keeris, W.G.; 2001; Vastgoedbeheer Lexicon; 
12 Keeris, W.G.; 2001; Vastgoedbeheer Lexicon; 
13 Nelissen, Prof. Dr. N.J.M.; 1999; Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging; 
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De verschillende eigenaren hebben elk hun eigen manier om met leegstand om te 
gaan. De Rooms-katholieke Kerk wil alleen maar religieuze kerkfuncties, anders 
verdient sloop de voorkeur. De Protestantse Kerk is iets minder rechtlijnig met de 
keus voor een nieuwe functie maar houd vast aan passende functies. Stichtingen 
die kerken beheren zijn een stuk flexibeler en staan open voor veel meer variaties. 
Particulieren en de overheid hebben vaak een woon of sociale functie voor het 
gebouw in petto. 

2.1.5 Actoren 

Bij het proces van herbestemmen of hergebruik van een gebouw kunnen een groot 
aantal actoren betrokken zijn. De actoren hebben allen een eigen belang bij 
beslissingen over vastgoedobjecten en kunnen er invloed op uitoefenen. Het is van 
belang dat de verschillende actoren elkaar respecteren en kennis hebben van 
elkaars werkwijze. Begrip voor elkaars werkwijze en tegenstrijdige belangen kan 
het proces positief beïnvloeden. 

Eigenaar 
De eigenaar is degene die beslist wat er met het gebouw gaat gebeuren. Dit is de 
partij die vaak ook het initiatief neemt bij het zoeken naar een nieuwe functie 
voor het gebouw. Bij religieus vastgoed is het gebouw vaak eigendom van de 
gebruiker of een losse stichting die als taak heeft het gebouw te beheren. 

Gebruiker 
De gebruiker van het gebouw is de partij die om welke reden dan ook niet in staat 
is om in de toekomst het gebouw te blijven gebruiken, maar is vooral interessant 
met het oog op het beheer en voorkomen van leegstand. 

Gemeente 
Bij herbestemmen is de gemeente een belangrijke partij aangezien er sprake is van 
functieverandering van onroerend goed. Voor herbestemming is het doorgaans 
nodig om het bestemmingsplan aan te passen zodat een andere bestemming aan 
het gebouw gegeven mag worden. De gemeente moet instemmen met het 
aanbrengen van de beoogde bestemmingswijziging in het geldende 
bestemmingsplan (artikel 19 WRO). Als de gemeente een ander plan heeft voor de 
betreffende locatie kost het veel tijd, energie en geld om via allerlei procedures 
alsnog het bestemmingsplan aan te laten passen. 

Belegger en projectontwikkelaar 
De belegger en projectontwikkelaar zoeken naar projecten die op de korte of 
langere termijn een hoog rendement opleveren. Deze actoren zijn voornamelijk 
geïnteresseerd in de opbrengst die te verwerven valt uit het project. 

Bewoner 
De bewoner valt onder te verdelen in twee categorieën, namelijk omwonend of 
toekomstige gebruiker. Voor beide groepen geld dat ze belangrijk zijn bij het 
proces. 
De omwonende heeft inspraak bij bestemmingsplanwijziging en vergunning
aanvragen. Dit is dus een groep die het proces kan beïnvloeden en vertragen. 
De toekomstige gebruiker is de partij die het programma van eisen opstelt en 
hiermee bepaald wat er verbouwd en gemaakt moet worden. 
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Overheid 
De overheid is betrokken bij herbestemming door middel van subsidies, toezicht op 
monumenten en beleid op grote lijn waar het bestemmingsplan van afhankelijk is. 

Woningcorporatie 
De sociale functie die door de woningbouwverenigingen wordt vervuld blijkt ook uit 
het feit dat woningbouwcorporaties steeds vaker kerkgebouwen opkopen om daar 
vervolgens sociale functies in te huisvesten. Dit maakt corporaties tot een steeds 
belangrijkere groep van potentiële eigenaren van religieus vastgoed. 

Overige actoren 
De volgende actoren worden wel genoemd, maar niet verder toegelicht omdat deze 
een minder belangrijke rol spelen bij de herbestemming van kerken. 

• Adviseurs (architect, constructeur, installateur) 
• Makelaar 
• Bouwbedrijf 

2.2 Markt 

De gebouwenvoorraad is vooral na de tweede wereldoorlog enorm uitgebreid. Dit 
niet allen voor woningbouw, maar voor de gehele gebouwenvoorraad. Onder 
invloed van maatschappelijke veranderingen, technologische ontwikkelingen en 
een veranderende regelgeving wijzigen de eisen die gebruikers aan gebouwen 
stellen. Hierdoor zullen gebouwen hun oorspronkelijke functie niet voor de totale 
levensduur behouden. Herbestemming van de bestaande gebouwenvoorraad zal 
steeds belangrijker worden14

• 

Continuering van het huidige gebruik zal niet tot in de eeuwigheid mogelijk zijn, 
zonder op zijn minst tussentijds grondig te worden aangepast aan nieuwe eisen en 
wensen van de gebruikers. Huisvesting is geen doel op zich. Het gebouw is altijd 
een afgeleide van de primaire processen die erin gehuisvest zijn. Ook monumenten 
die inmiddels geen andere functie meer hebben dan het behouden van cultuurgoed 
voor het nageslacht zijn ooit gebouwd met het doel om functioneel gebruikt te 
worden. 

In deze paragraaf zal eerst de geschiedenis van de huidige voorraad worden uiteen 
gezet. Hieruit volgen de vraag naar en het aanbod van religieuze 
vastgoedobjecten. 
Om de verschillende categorieën en typologieën van de gebouwen duidelijk en 
eenduidig te benoemen is er een paragraaf toegevoegd met daarin meerdere 
opzetten voor de indeling van religieus vastgoed. Deze paragraaf wordt afgesloten 
met een concluderende paragraaf waarin duidelijk wordt wat de overeenkomsten 
zijn van de verschillende indelingen en duidelijk wordt met welke indeling verder 
wordt gewerkt. 

•• Hek, ir. M. , ir. J. Kamstra, ir. R.P. Geraedts; 2004; Herbestemmingswijzer; 
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2.2.1 Geschiedenis van het geloof in Nederland 

De basis van de westerse samenleving berust op het geloof. De kerk heeft met zijn 
kruistochten de basis gelegd tot wat de huidige samenleving is. De Nederlandse 
identiteit en cultuur bieden ruimte voor verscheidenheid en zijn geworteld in een 
rijk religieus en cultureel verleden. Kerkgebouwen en kloosters zijn een wezenlijk 
deel van de Europese culturele geschiedenis en monumenten van de beschaving. 

In het begin waren er bijeenkomsten in huizen en zalen. Later werden gebouwen 
speciaal voor het geloof gebouwd en kregen deze gebouwen de naam kerk. Deze 
gebouwen waren geïnspireerd door de synagoge en de tempel. 

In de loop der jaren groeiden de gemeenten en kwam er behoefte aan grotere 
ruimtes. Deze ruimte werd gevonden in de basiliek, een grote ruimte bestaande uit 
een middenschip en zijbeuken gescheiden door zuilen. Op den duur verschuift het 
altaar richting oosten en komt op een verhoging te staan. De ruimte van het koor 
wordt afgescheiden van de leken. 

In de middeleeuwen werd, vooral in de Romaanse periode, dikwijls een ruimte 
onder het koor voor bewaring en verering van relieken gebouwd. Deze ruimte 
wordt de "crypt" genoemd. Na de Romaanse periode volgt de gotische kerk die rijk 
is aangekleed en versierd. De versieringen vertellen de leek het verhaal van de 
heilsgeschiedenis. In deze tijd vormt de kerk een plaats waar mensen graag 
vertoeven en is de kerk een soort overdekt marktplein. In de late middeleeuwen 
ontstaat de hallenkerk. Hierbij zijn de zijbeuken even hoog als het middenschip en 
wordt de scheiding tussen de heiligen en de leken nog groter. In de 
laatmiddeleeuwse kerken nam het aantal altaren toe en de meeste stadskerken 
hadden in de 15e eeuw tussen de 20 en 30 altaren. In deze tijd stonden er weinig 
tot geen banken en stoelen in de kerk. Hierdoor was de kerkdienst informeler, 
gemoedelijker en minder strak dan in de huidige kerkdienst. Ook in de 17e en 18e 
eeuw was er nog veel beweging in de kerk. 

In de tweede helft van de 16e eeuw vindt in Nederland de reformatie plaats. De 
middeleeuwse kerken worden door de protestanten in gebruik genomen. Hiervoor 
worden altaren, beelden en afbeeldingen van heiligen die herinneren aan het 
katholieke geloof verwijderd uit de kerk. Bij de reformatie stonden nog maar 
weinig banken in de kerk. In de 17e eeuw kwamen er meer banken omdat mensen 
graag wilde zitten tijdens de lange preken. Dit meubilair bleef licht aangezien dit 
meubilair niet hinderlijk mocht zijn bij het begraven in de kerk. Geleidelijk aan 
worden de kerken gevuld met meubilair. Ook de katholieke schuilkerken krijgen 
steeds meer meubilair. 

De overheid besluit dat vanaf 1810 geen mensen meer mogen worden begraven in 
de kerk. Dit betekende dat de hele kerk vol met meubilair gezet kon gaan worden 
als dit gewenst was. In honderden kerken is dit ook gebeurd. De kerken 
veranderden van sociaal ontmoetingsoord tot grote gehoorzalen waar de preek 
centraal staat. Daarnaast deed ook de kachel zijn intrede in de kerk. Hierdoor 
werd niet alleen de ruimte waar de mensen zich bevonden verwarmd, maar ook de 
gewelven bovenin. Om economisch te kunnen stoken werden onbezette ruimtes 
afgesloten door schotten, glaspuien en gordijnen. Dit kwam de ruimtewerking en 
functionaliteit van de ruimte vaak niet ten goede. 
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De katholieke kerk heeft in de 19e eeuw een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. In 1798 kwam er vrijheid van godsdienst. De katholieken hoefde zich 
niet meer te beperken tot schuilkerken. De bouw van nieuwe kerken kwam 
langzaam aan op gang. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
kwam de massale nieuwbouw los. De bouwstijl was bij de nieuwbouw van 
katholieke kerken voornamelijk neogotiek. De neogotiek werd een soort mengvorm 
van verschillende typen kerken uit de middeleeuwen zoals de kathedrale 
kapittelkerken, de parochiekerken en de kloosterkerken. 

Evenals de protestantse kerken uit de 19e eeuw werden ook de katholieke kerken 
vol gezet met banken. De protestantse kerken waren gehoorzalen geworden, de 
katholieke kerken een soort schouwburgen met fraai versierde koulissen. 
In de 20e eeuw kwam er een voorzichtige beweging op gang in de katholieke kerk 
die naar nieuwe vormen zocht. Het schip van nieuw te bouwen kerken werd breder 
en korter om het zicht op het altaar te verbeteren. Toch duurde het tot het 
tweede Vaticaans concilie in 1963 voordat radicale vernieuwing op gang kwam. De 
nadruk werd gelegd op eenvoud en gemeenschapskarakter. In een zeer snel tempo 
werden bestaande kerken aangepast aan de nieuwe wensen en voorschriften. De 
moderne katholieke kerkbouw is centraalbouw in allerlei variaties. Hierin staat het 
altaar centraal en wordt aan twee of drie zijden gecomplementeerd met rijen 
stoelen. 

In de jaren dertig kwam in de hervormde kerk de liturgische beweging op. Onder 
invloed van deze beweging werden de protestantse kerken weer ingericht op een 
lengte as. Dit betekent dat de preekstoel naar het koor verhuisd en de banken 
weer rijen vormen. Na verloop van tijd bleek dit door de afstand van priester tot 
achterste deel van de zaal niet te werken. In de zestiger jaren is er een kentering 
gekomen en wordt er voorzichtiger met het verplaatsen van de kansel omgegaan. 

Veel protestantse kerken uit de dertiger jaren en de naoorlogse bouw zijn een 
combinatie van het 19e eeuwse lengtegerichte gebouw en de inzichten van de 
liturgische beweging. De kerken werden korter en breder, zoals ook bij de 
katholieke kerk, maar de inrichting bleef op het einde van de ruimte gericht. Naast 
de lengte-inrichting heeft ook de oude protestantse traditie van de centraal 
gelegen kansel zijn voortzetting gevonden. 

Vooral rond 1910 en 1920 zijn veel kerken gebouwd. 
De eerste kerk die na de oorlog gesloopt werd is de Koninginnekerk te Crooswijk15

• 

De sloop in 1972 was voor veel Rotterdammers erg ingrijpend. 

15 Kerkbeheer; april 2006; Deltaplan voor behoud kerkgebouwen; 
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Kwantiteit 
Nederland bezit een overcapaciteit aan kerkgebouwen. Zelfs Rome doet het met 
minder kerken. De verzuiling heeft de enorme kerkdichtheid in de hand gewerkt. In 
de geschiedenis van de kerkbouw zijn drie vloedgolven te detecteren. Te weten de 
bouwhausse na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 (veel 
'neogoten'), in de jaren rond 1920 volgt de tweede bouwgolf ('expressionistische 
volkskerken') naar aanleiding van de verdergaande emancipatie en verzuiling en na 
de tweede wereldoorlog volgt en derde golf in de wederopbouwperiode 
(wijkgebonden grote kerken) 16

• 

Bouwgolven va~ de kerk 

T Herstel bisschoppeiJ<.e hierarchle 

+ Eerste bouwhau~ 
; EmancJ!~ en verzulno 

' 
T Wederopbouw 

+ ~rde bouwhausse 

T Vfl:lle~ van godsdienst 

~ Tweede bouwh"""" 

- Sbop eerste k.erir. na de oort:lg 

1790 1810 1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 

2.2.2 Vraag 

De secularisatie gaat door. Van 2 miljoen leden nu naar 1,4 miljoen over 10 jaar17
• 

Door het samengaan van kerkgemeenschappen worden gebouwen overbodig. De 
ontkerkelijking geeft een krimp van het protestantse ledenaantal met 30 tot 35% in 
de komende 15 jaar18

• Door de fusie van kerken ontstaan klemmende vragen: 
• Hoeveel ruimte is er nodig? 
• Welke gebouwen komen hierdoor leeg te staan? 
• Wat doen we met deze leegstaande gebouwen? 

De vraag naar religieus vastgoed kan worden onderverdeeld in meerdere 
categorieën, namelijk de vraag naar gebedshuizen, de vraag naar grote ruimten en 
de vraag naar locaties voor herontwikkeling, hergebruik en herbestemming. De 
vraag naar gebedshuizen komt vanuit instellingen met een religieuze achtergrond 
zoals de verschillende kerkinstanties en geloofsbewegingen. Hierin is een 
verschuiving te constateren van de van oudsher in Nederland aanwezige geloven 
die vallen onder het Katholicisme en Protestantisme naar andere geloven zoals de 
Islam. 
De vraag naar ruimten niet specifiek voor geloofsbeleving komt voort uit allerlei 
diverse bedrijven, verenigingen, stichtingen en instanties. Hierbij gaat het om 
ruimte voor exposities, bijeenkomsten, vergaderingen, en dergelijke. Deze vraag is 
vaak tijdelijk van aard. De vraag naar locaties komt veelal vanuit 
projectontwikkelaars die potentie zien in de locatie van het vastgoedobject en 
rendement zien in herontwikkeling, hergebruik, herbestemming en sloop 
nieuwbouw. 

16 Stedenbouw en Architectuur thema nummer: Renovatie en onderhoud; september 2006; 
17 Henket, Hubert Jan; 5 april 2006; Expertmeeting: Hergebruik van kerkgebouwen (PKN); 
18 Ort, Frans Z.; 2006; In mijn achtertuin; 

12 



2.2.3 Aanbod 

Van de circa 7000 kerken zijn er ongeveer 4000 rijksmonument, provinciaal 
monument of gemeentelijk monument. Tientallen kerken verdwijnen per jaar. 
Naar schatting zijn het tussen de 60 en 70 kerken 19 die per jaar verdwijnen. De 
komende jaren zullen tussen de 500 en 1000 kerken20 verdwijnen. Bij ongewijzigd 
beleid verdwijnen niet duizend maar duizenden kerken uit Nederlandse dorpen en 
steden. In de komende jaren zal ongeveer een kware1 van de kerken hun deuren 
sluiten. Op dit moment krijgt 60 procent22 van de leeg komende kerken geen 
nieuwe bestemming. 

In de periode tot 2010 zal een kwart van de 1800 katholieke kerken23 in Nederland 
verdwijnen. Ook enkele honderden protestantse godshuizen zullen verdwijnen de 
komende 10 jaar. De protestantse kerk bezit ongeveer 3000 kerkgebouwen24

• 

Brabant is van oudsher een provincie van kerken en kloosters. In 2005 waren in het 
bisdom Den Bosch 385 kerken in gebruik2S, zijn er in de afgelopen 15 jaar 69 
gesloten, 16 nieuw gebouwd, 12 verkleind en 4 vergroot . Van de 69 gesloten kerken 
zijn 43 kerken afgebroken en 26 kregen een andere bestemming26

• 

Afgelopen decennia zijn ongeveer 600 godshuizen27 gesloten. En niets wijst op een 
trendbreuk. Het is aannemelijk dat in de komende 15 jaar 30% van de 7000 kerken 
in Nederland moet worden gesloopt of herbestemd28

• 

2.2.4 Typologieën en categorieën 

De verschillende typen van gebouwen zijn in diverse categorieën en typologieën in 
te delen. Om niet elk gebouw los te moeten beschrijven, maar groepen gebouwen 
in een keer te kunnen bespreken is in de komende paragrafen een indeling gemaakt 
voor religieus vastgoed. De verschillende indelingen vertonen overeenkomsten en 
verschillen welke in een concluderende paragraaf worden behandeld alvorens aan 
te geven welke indeling wordt gebruikt voor de rest van dit onderzoek. 

2.2.4.1 Bouwstijlen en architectuur 

Kerkgebouwen geven niet alleen de geschiedenis van het christelijke gedachtegoed 
weer, ze vertegenwoordigen ook alle stromingen in de architectuurgeschiedenis en 
de culturele ontwikkelingen in noordwest Europa. 29 

19 Houwaart, A. ; 8 september 2006;ChristenUnie Noordwijk wil drie kerken op de gemeentelijke monumentenlijst; 
20 Trouw, podium; 3 augustus 2006; Behoud de kerk in het landschap; 
21 Verdaas, Co en Lia Roefs; 20 september 2006;Het behoud van religieus erfgoed is een zaak van iedereen ; 
22 NRC; 19 mei 2005; Houd kerken in ere, sloop ze niet; 
23 Trouw, podium; 3 mei 2006; Slopen? Een lege kerk is een weldaad! ; 
24 Doevendans, Dr. Ir. Kees; 2006; Perspectieven van het protestantse kerkgebouw; 
25 Miltenburg, John ; 14 maart 2006; Kerken moeten gebedshuizen blijven ; Brabants Dagblad; 
26 Kasteele, Jan van de; 15 maart 2006; Actieplan tegen sloop van kerken ; BN·de stem; 
27 Maasland, Arie; 15 april 2004; Als de kerk in de verkoop moet; Reformatorisch Dagblad; 
28 Stedenbouw en Architectuur; september 2006; thema nummer: Renovatie en onderhoud; 
29 Trouw- Podium ; woensdag 3 mei 2006; Slopen? Een lege kerk is een weldaad! ; 
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De bouwstijlen in de kerkarchitectuur zijn vroeg christelijk, romaans, gotisch, 
barok en neostijlen zoals neogotisch en neorenaissance. In de bouw van kerken 
komen ook diverse architectuurstromingen terug. Zo zijn er voorbeelden van 
kerken volgens de Bossche school, Delftse school, Amsterdamse school, 
Structuralisme, Rationalisme, Vroeg en laat modernisme. In het Rooms Katholieke 
kerkbestand zitten veel kerken, vooral onder de neogotiek, met alle kenmerken 
van revolutiebouw. 30 

Een indeling van kerken in categorieën door Ir. Bram van Hengel31
: 

Kerkgebouwen als onderdeel van een groter complex. 
Kerken zonder architectonische en kunsthistorische betekenis 
Kerken met een hoge architectonische of cultuurhistorische kwaliteit 
Monumentale kerkgebouwen 

Kerken die onderdeel vormen van een groter complex zijn vaak kleine kerkruimtes 
in woongebouwen. Dit zijn geen architectonische hoogstandjes. Ook zijn deze 
kerken vaak moeilijk van buitenaf te herkennen. Wel zijn deze gebouwen uiterst 
geschikt voor herbestemming. 

Kerken zonder architectonische en kunsthistorische betekenis, ook wel "huis, tuin 
en keuken kerken" genoemd, zijn vooral gebouwd in de hausse na de tweede 
wereldoorlog en bevinden zich in wederopbouw en de eerste uitbreidingswijken. 
Deze kerken zijn vaak architectonisch niet bijzonder. Veel van deze gebouwen 
staan op significante plekken en zullen worden gesloopt, hergebruikt of 
herbestemd wat veel geld op kan leveren. 

Architectonische hoogstandjes zijn specifiek voor de kerk ontwikkeld en daarom 
nagenoeg onbruikbaar voor andere functies. Alleen met forse ingrepen is 
hergebruik mogelijk. Deze ingrepen zullen het karakter van de kerk dusdanig 
aanpassen dat van verminking gesproken kan worden. De enige oplossing voor dit 
type kerk is dan ook multifunctioneel gebruik en dat is nog moeilijk genoeg. Naast 
de functie van kerk leveren deze gebouwen vaak een belangrijke bijdrage aan het 
oeuvre van een architect. 

De laatste categorie is die van monumentale gebouwen. Meestal zijn dit gotische 
kerken die tijdens de reformatie over gegaan zijn in protestantse handen. Dit zijn 
prominente gebouwen met een oriëntatiefunctie voor bewoners en bezoekers. 
Deze gebouwen maken de geschiedenis van eeuwen zichtbaar en zijn een 
onderdeel van ons culturele erfgoed. 
Het beheer van veel van deze kerken wordt ondergebracht in losse stichtingen 
aangezien de kerk het onderhoud en de exploitatie van het gebouw vaak niet meer 
kan dragen. Veel van deze gebouwen worden door deze stichtingen 
multifunctioneel ingezet. 

30 Trouw - Podium; woensdag 3 mei 2006; Slopen? Een lege kerk is een weldaad!; 
31 Hengel, Bram van; 4 april 2006; Kerkgebouwen in een seculiere samenleving; 
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2.2.4.2 Indeling van kerken naar bouwperioden 

Het ene kerkgebouw is het andere niet. Monumentenzorg deelt kerken in naar 
ontstaansperiode32

• Te weten: tot 1850, 1850- 1940, 1940- 1965 en na 1965. 
Grofweg kunnen de kerkgebouwen in de betreffende perioden als volgt worden 
gekarakteriseerd: 

Tot 1850: 
Monumentale kerkgebouwen uit de Middeleeuwen (Romaans of Gotisch), meestal 
centraal gelegen in de stad als blikvanger in die stad. De Romaanse kerkjes op het 
platteland als beeldbepalende monumenten van soms leeglopende dorpen. Vanaf 
de Reformatie ook bouw van nieuwe kerkgebouwen, uitgaande van de typische 
protestantse eredienst. Aan het einde van deze periode de Waterstaatskerkjes, als 
gevolg van de bemoeienis van de overheid met kerkbouw. 

1850- 1940: 
Eerste toepassing van neostijlen, met name de neogotiek en neoclassicisme, en 
vooral bij protestanten neorenaissance. Kerkgebouw als teken van hoop en 
maatschappelijke vooruitgang: de emancipatie in de eigen zuil. Architectonische 
ontwikkelingen parallel aan andere bouwwerken, ook die de industriële 
ontwikkeling typeren (fabrieken, stations). In de jaren twintig en dertig met name 
expressionisme (Amsterdamse school), een sterk decoratieve stijl. 

1940-1965: 
Bouw van veel wijkkerken gebaseerd op het idee van de wijkgedachte; soms zijn de 
kerken daarom onderdeel van een stedenbouwkundig ensemble, soms gaat het om 
multifunctionele gebouwen; de architectuur is of modernistisch (zakelijk), of 
traditioneel (Delftse school). Een deel daarvan is de moeite waard; het is een 
bekend rijtje, maar er zitten ook verrassende onbekende gebouwen tussen. Soms 
vertegenwoordigen die kerkgebouwen sleutelwaarde of ijkwaarde. In paragraaf 
2.5.1 worden deze waarden verder toegelicht. 

Na 1965: 
Eigentijdse kerkgebouwen: in de jaren 70 een wending van architectonische 
expressie naar bescheidenheid, met nadruk op nuchterheid en zakelijkheid. Meer 
recent soms herintroductie van architectonische symboliek. 

2.2.4.3 Indeling naar eigendom 

In de praktijk zijn er verschillende constructies waarbij het beheer van het gebouw 
is gescheiden van de organisatie die gebruik maakt van het gebouw. De 
verschillende eigenaren van kerkgebouwen kunnen zijn de kerkorganisatie, een 
stichting, een particulier/belegger of de overheid. Deze laatste twee eigenaren 
komen meestal niet voor bij een kerkgebouw dat nog door een kerkorganisatie 
wordt gebruikt. 

32 Oost, Ad van; maart 2006; Strategieontwikkeling voor behoud en hergebruik van kerkgebouwen; 
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Kerk 
De kerk als eigenaar van het gebouw wat in gebruik is voor de eredienst. Er zijn 
verschillende kerkorganisaties. De twee grote organisaties zijn de Protestantse 
Kerk en de Rooms-katholieke Kerk. Bij de protestantse kerk is het gebouw in 
principe niet sacraal. Tijdens het samenkomen is er wel een sacraal moment. Voor 
een deel van de Protestantse Kerkgemeenschap geld dat er niet een specifiek 
kerkgebouw nodig is, maar in elke ruimte samengekomen kan worden. In de Rooms
katholieke Kerk ligt dit anders. De kerk is gewijd en daardoor is herbestemmen van 
een kerkgebouw een stuk moeilijker. 

Voor beide kerkgemeenschappen geld dat er het liefst een functie aan het gebouw 
verbonden wordt die het dichtst ligt bij de originele functie. Te denken valt aan 
hergebruik voor nieuwe kerkgenootschappen of culturele functies. 

Een belangrijk verschil tussen de Protestantse en Rooms Katholieke kerk is de 
organisatie en beslissingsstructuur. In de Protestantse kerk zijn de plaatselijke 
gemeenten autonoom. Voor ingrijpende verbouwingen of verkoop is wel 
toestemming nodig van het Regionale College voor Behandeling van beheerszaken. 

Stichting 
Naast kerken in eigen beheer komt het veel voor dat het beheer van het gebouw, 
mede om financiële redenen, uit handen is gegeven bij een stichting. Deze 
stichting heeft nu de taak om het gebouw in bruikbare staat te behouden. Hiervoor 
zijn financiële middelen nodig die grotendeels uit verhuur van het gebouw moeten 
worden gehaald. Deze stichtingen verhuren het gebouw niet alleen aan een 
kerkgenootschap, maar zoeken ook naar andere huurders en subsidies om het 
gebouw rendabel te blijven exploiteren. 

Particulier 
De kerken die in handen komen van particulieren worden doorgaans niet meer 
gebruikt door een kerkgenootschap en staan op de lijst om te worden hergebruikt 
of herbestemd. Deze gebouwen worden omgebouwd tot woonhuizen, 
appartementen of andere functies. 

Belegger 
Beleggers kopen kerkgebouwen op uit ideële overweging of met het oog op winst 
door projectontwikkeUng. Veel kerkgebouwen hebben weinig marktwaarde en 
liggen op prominente plaatsen in de bebouwde kom. Dit maakt het tot interessante 
herontwikkelings-projecten. Het gaat om kerken die leeg staan en voor in 
aanmerking komen voor herbestemming. 

Overheid 
In sommige gevallen waarbij de kerkgenootschappen uit het gebouw vertrekken en 
het gebouw voor publieke functies interessant is wordt een dergelijk gebouw door 
de overheid opgekocht. Ook in dit geval gaat het om gebouwen die aan de 
eredienst zijn onttrokken. 

Woningbouw 
De corporaties kopen kerken op die leeg komen om daar sociale functies in te 
huisvesten die de leefbaarheid in de wijk of stad verhogen. Vaak worden 
buurthuizen en ontmoetingsfuncties gecombineerd in een herbestemming van een 
kerkgebouw. Ook het ombouwen van het vastgoed naar (sociale) woningbouw is 
een vaak voorkomend feit. 
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2.2.4.4 Conclusie 

De indeling van kerkgebouwen naar bouwstijl en architectuur komt redelijk 
overeen met de indeling naar bouwperiode aangezien de afscheid·ing van de 
perioden ingedeeld is naar wisselingen in de bouwstijlen en trends. Hierdoor krijg 
je een vrij consistente en gelijkende indeling. Voor de rest van dit onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van de indeling naar bouwperioden omdat deze indeling vaak het 
meest eenduidig is. Zo ontstaan er ook geen twijfels bij het indelen voor de 
overgangsfasen tussen de verschillende bouwstijlen . 

2. 3 Gebouwaspecten 

De kwaliteiten van een gebouw zijn onder te verdelen in twee hoofdstromen. 
Allereerst zijn er de bouwtechnische aspecten van het gebouw die een rol spelen 
bij de keuze voor herbestemming, hergebruik of door-exploiteren. Vervolgens 
spelen een hoop bouwfysische aspecten een rol bij de bruikbaarheid van een 
gebouw. In deze paragraaf worden deze twee hoofdstromen verder uitgewerkt. 

2.3.1 Bouwtechnisch 

De bouwtechnische aspecten zijn onder te verdelen in onderhoud, maatvoering, 
indeelbaarheid en reversibiliteit. Elk van deze punten zullen kort worden 
toegelicht. 

Onderhoud 
Veel kerkgebouwen zijn een eeuw geleden gebouwd en behoeven nu groot 
onderhoud en renovatie. Hier is echter in de afgelopen decennia te weinig geld 
voor opzij gezet en gereserveerd. Als je maar lang genoeg wacht met onderhoud, 
loop je vanzelf in de fuik. Dan moet je gaan restaureren 33

• 

Maatvoering & indeelbaarheid 
De indeelbaarheid van een kerkgebouw wordt bepaald door de stramienmaten en 
het formaat van het gebouw. Ook de plaatsing van ramen en deuren speelt een 
belangrijke rol bij de mogelijkheden voor indelingen van kerkgebouwen. 

Voor de indeelbaarheid kan een onderscheid worden gemaakt tussen kleine 
gebouwen en grote gebouwen. Kleine gebouwen zijn vaak geschikt voor 1 functie 
zoals een woonhuis of klein bedrijf. Grote gebouwen worden vaker 
multifunctioneel ingedeeld en opgesplitst in meerdere los van elkaar bruikbare 
units. 

Voor keuzes wat betreft hergebruik en herbestemming is het van belang om te 
weten of er sprake is van een klein gebouw of een groot gebouw. Bij grote 
gebouwen moet worden gekeken naar de stramienmaten en de multifunctionaliteit 
en eventueel functiemenging. Ook de gebouwdiepte en verdiepingshoogte spelen 
een belangrijke rol bij de functiekeuze en indeling van het gebouw34

• 

n Keunen , Yvonne; 24 maart 2006; Help, de kerk verdwijnt; AD Rivierenland; 
H Schulte, Ed ; maart 1997; Herbestemming van gebouwen; 
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Reversibiliteit 
Reversibel wil zeggen dat alle aanpassingen ongedaan gemaakt kunnen worden. Bij 
monumentale kerkgebouwen speelt reversibel bouwen een belangrijke rol 
aangezien veel eigenaren en overheden belang hechten aan de oorspronkelijke 
staat van het gebouw. Compleet reversibel bouwen zal niet altijd mogelijk blijken, 
maar in veel gevallen, waarbij een monumentaal gebouw wordt aangepast, 
verdient reversibel bouwen de voorkeur. 

2.3.2 Bouwfysica 

De bouwfysische aspecten zijn onder te verdelen in geluid, licht en warmte. Elk 
van deze aspecten kan worden aangepast wat de nodige extra kosten met zich mee 
brengt. Daarom is bij de keuze van belang of deze aspecten aangepast moeten 
worden zodat daar in een vroeg stadium rekening mee gehouden kan worden. In 
deze paragraaf zullen de bouwfysische aspecten nader worden bekeken en 
toegelicht. 

Geluid 
Een kerkgebouw bestaat meestal uit een grote open ruimte met de daarbij 
behorende specifieke akoestiek. Voor bepaalde functies is deze akoestiek prima, 
maar voor veel functies is de akoestiek die behoort bij een kerkgebouw niet 
optimaal of zelfs helemaal niet bruikbaar. De akoestiek van het gebouw is een 
aspect waar rekening mee moet worden gehouden als men het gebouw als geheel 
wil gaan gebruiken. Als men het gebouw gaat onderverdelen in kleinere ruimten is 
de akoestiek niet meer een probleem aangezien bij de materiaalkeuze van wanden 
en vloeren hiermee rekening kan worden gehouden. 

Licht 
Kerkgebouwen zijn gebouwd met het idee dat de gebruikers niet naar buiten 
hoeven kunnen kijken. Hierdoor zijn de ramen vaak op grotere hoogte boven het 
maaiveld geplaatst en lopen door tot op grote hoogte in de gevel. Voor veel 
functies worden door de overheid in het bouwbesluit specifieke eisen gesteld aan 
de hoeveelheid daglichttoetreding. Bij de keuze voor een specifieke functie moet 
dus rekening worden gehouden met de aanpasbaarheid van het gebouw in 
combinatie met de daglichtopeningen. 

Warmte 
Moderne gebouwen zijn optimaal gei·soleerd en hebben daardoor een goede 
warmtehuishouding. Grote gebouwen zoals kerken zijn vaak gebouwd in een tijd 
waarbij isolatie en verwarming nog niet een prominente plaats in het plan in 
namen. Hierdoor is de isolatie vaak minimaal en zijn de grote ruimten moeilijk 
betaalbaar te verwarmen. Met het aanbrengen van moderne installaties voor een 
goede ventilatie en warmtehuishouding moet rekening worden, zowel in financieel 
als ruimtelijk opzicht. 

18 



2.4 Locatieaspecten 

Niet alleen de geografische ligging of de omgevingsfactoren spelen een rol, maar 
ook de functie van het gebouw in het stedenbouwkundige plan is van belang. 
Daarom wordt in deze paragraaf naar de twee dimensies van locatie gekeken. Te 
weten de aspecten die van belang zijn voor het gebouw en de aspecten die van 
belang zijn voor de omgeving en de plaats die het gebouw daarbij inneemt. 

2.4.1 Locatie aspecten 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de aspecten van de locatie die voor het 
gebouw van belang zijn. Er moet worden gekeken naar bereikbaarheid, 
parkeerruimte, terrein en voorzieningen. 

De bereikbaarheid van het gebouw is afhankelijk van de ligging van het gebouw in 
de stad. De kerkgebouwen gelegen centraal in de stad of wijk zijn goed bereikbaar 
met openbaar vervoer en de decentraal gelegen kerken zijn doorgaans goed 
bereikbaar met de auto. De bereikbaarheid is van invloed op de functie die in het 
gebouw gehuisvest kan worden. Voor bepaalde functies is bereikbaarheid met de 
auto van belang terwijl voor andere functies juist de bereikbaarheid met openbaar 
vervoer belangrijk is. 

Naast de bereikbaarheid speelt ook de mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein 
of in de nabije omgeving een rol. Is er buitenruimte beschikbaar of staat het 
gebouw midden op een plein en is het niet mogelijk om voor de deur te parkeren. 
Voor woningbouw en kantoorfuncties speelt parkeergelegenheid een belangrijke 
rol. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de parkeernormen die de 
gemeente hanteert voor de locatie en omgeving. 

De voorzieningen in de directe omgeving van het gebouw zijn van belang voor de 
haalbaarheid van het project. De diverse functies stellen elk hun eigen eisen aan 
het voorzieningenniveau in de directe omgeving van het kerkgebouw. 

Is er buitenruimte aanwezig die behoort tot het perceel of bestaat het perceel 
alleen uit het kerkgebouw. Deze terreineigenschap is van belang voor 
mogelijkheden tot de aanleg van tuin, parkeerplaatsen en opslag tijdens eventuele 
verbouwingen. 

2.4.2 Stedenbouwkundige aspecten 

In deze paragraaf worden een aantal aspecten nader toegelicht die betrekking 
hebben op de plaats van het gebouw in zijn omgeving. Hierbij wordt gekeken naar 
de plaats van het gebouw in de stedenbouwkundige structuur ofwel de ligging, de 
oriëntatie van bezoekers van de omgeving ten opzichte van het gebouw, de 
beeldbepalendheid van het object, en de monumentale of ensemblewaarde van het 
gebouw in combinatie met zijn omgeving. 
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De ligging van het gebouw kan op meerdere manieren worden uitgelegd. In deze 
paragraaf wordt de geografische ligging ten opzichte van de rest van de gebouwde 
omgeving nader bekeken. In de afgelopen decennia is er bij de stedenbouwkundige 
opzet vaak gebruik gemaakt van de kerk als middelpunt van stad of 
uitbreidingswijk. Dit zorgt ervoor dat veel kerkgebouwen op strategisch belangrijke 
plaatsen liggen. Hierdoor zijn kerkgebouwen door hun ligging interessant voor 
projectontwikkelaars. Is het niet het gebouw wat interessant is, dan is wel de 
locatie een reden tot aankoop voor sloop en nieuwbouw. 

Doordat kerken in allerlei maten bestaan is de maat van het gebouw een belangrijk 
aspect. Grote gebouwen zijn opvallend in de gebouwde omgeving en dragen bij aan 
de beeldbepalendheid van het object. De grote kerkgebouwen steken vaak uit 
boven de rest van de gebouwde omgeving en samen met de specifieke vorm en 
uitstraling vormt de kerk vaak een oriëntatiepunt in de stedenbouwkundige 
structuur. Voor navigatie in een vreemde stad wordt nog steeds vaak de kerk als 
oriëntatiepunt gehanteerd. In de toekomst zal deze oriëntatiefunctie 
hoogstwaarschijnlijk grotendeels worden overgenomen door de diverse moderne 
digitale navigatiesystemen. 

Niet alleen het gebouw zelf is van belang voor de stad en de mensen die er komen. 
De kerk is een onderdeel van een groter geheel. De kerk samen met het plein voor 
de kerk en eventuele bebouwing in de omgeving geven een specifieke sfeer en 
uitdrukking aan de gebouwde omgeving. Als een kerkgebouw samen met andere 
gebouwen een eenheid vormt wordt er gesproken van ensemblewaarde. Dit begrip 
wordt in de paragraaf over waarden verder toegelicht. 

2. 5 Sociaal Maatschappelijke aspecten 

De kerk heeft naast alle bouwkundige aspecten ook een belangrijk sociaal 
maatschappelijk belang. Een kerkgebouw is niet alleen een gebouw voor de 
uitoefening van geloof, maar ook een baken en een belangrijk stedenbouwkundig 
element. Naast de fysieke waarden bestaan ook geveelswaarden die behoren bij 
een kerkgebouw. Om de sociaal maatschappelijke waarden in kaart te brengen zijn 
een aantal elementen in deze paragraaf verder uit gewerkt. Zo wordt er stil 
gestaan bij een indeling van verschillende waarden, de functies die door de diverse 
auteurs in de literatuur aan een kerkgebouw worden gekoppeld, de diverse 
organisaties die zich bezig houden met religieus vastgoed en monumenten en de 
daarbij behorende monumentstatus. 

2.5.1 Waarde van objecten en collecties 

Voor het toekennen van een waarde aan een object, roerend of onroerend, is een 
indeling nodig. Op de website van het museum van Antwerpen is een indeling terug 
te vinden die ook te gebruiken is voor classificatie van de waarde van de diverse 
kerkgebouwen die in Nederland staan en voor herbestemming in aanmerking 
komen. Hieronder volgt de indeling zoals deze op de website is terug te vinden. 35 

35 http: I /museum .antwerpen . bel Portaalsite/behoudenbeheer I pdf I lndustrieel%20erfgoed . pdf 
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Indeling van collecties 
Heel wat musea deelden in het kader van het Deltaplan hun collecties in 
categorieën in. Deze zijn niet absoluut: een object kan perfect worden 
ondergebracht in verschillende rubrieken. Soms kan door de "som" van 
verschillende classificaties het object in een hogere schaal worden ingedeeld. De 
categorieën zien er als volgt uit: 

Categorie A: onvervangbare voorwerpen : 
1. het object is een unicum, holotype, paratype of prototype: het heeft een 

ijkwaarde: wetenschappelijke beschrijvingen zijn op dit object gebaseerd 
2. het object toont een essentiële fase of omwenteling; het heeft een 

schakelwaarde 
3. het object legt de relatie met een bijzondere persoon of gebeurtenis in de 

geschiedenis (nationaal of internationaal); het heeft een symboolwaarde 

Categorie 8: het object is wel vervangbaar, maar heeft een onmiskenbare waarde 
voor de collectie 

1. het object kan gebruikt worden in tentoonstellingen van tijdelijke of 
permanente aard, het heeft een presentatiewaarde of een 
attractiewaarde 

2. de herkomst van het object is belangrijk of schept een aantal 
verplichtingen, het heeft een genealogische waarde 

3. het object maakt deel uit van een ensemble; het verliest waarde zonder dit 
geheel, het heeft een ensemblewaarde 

4. het object is drager van informatie of gegevens, het heeft een 
documentaire waarde 

Categorie C: het object voldoet niet aan de criteria van categorie A of B, maar 
beantwoordt wel aan de doelstelling van het museum. Daarom blijft het doorgaans 
binnen de collectie. Het kan dan worden bewaard, in bruikleen worden gegeven, 
voor educatieve doeleinden worden gebruikt, enzovoort. Voor deze collectie is 
afstoting in sommige gevallen wel een optie. 

Categorie D: In deze categorie zitten rariteiten. In principe passen ze in het geheel 
niet binnen de doeleinden van het museum. Sommige zijn van weinig waarde en 
worden het beste afgestoten. Andere zijn wel erg waardevol, maar passen niet 
binnen het collectiebeleid. Zij komen in aanmerking voor bruikleen, ruil of 
overdracht van eigendom. 

Waar bij de indeling van het museum gepraat wordt over collectie of object, kan 
ook gebouw of complex worden gelezen. Op die manier is bovenstaande indeling 
goed bruikbaar voor het classificeren van de diverse met leegstand en sloop 
bedreigde kerkgebouwen. 

2.5.2 Functies van kerkgebouwen 

Het kerkgebouw heeft primair een kerkelijke functie, maar ook een 
maatschappelijke betekenis en symbolische functie: de wortels van onze 
christelijke cultuur. Veel kerkgebouwen hebben daarnaast ook een 
omgevingspsychologische betekenis als oriëntatiepunt en een stedenbouwkundige 
waarde. Een kerkgebouw is belangrijk voor de sociale cohesie en locale identiteit. 
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Ook blijkt de beleving van de innerlijke ruimte van een kerkgebouw nog steeds 
velen, ook niet-gelovigen, te dwingen tot reflectie dan wel vragen op te roepen 
over de zin van het menselijke bestaan. 

De Laurenskerk te Rotterdam bijvoorbeeld is een multifunctioneel gebouw, dat 
behalve voor kerkdiensten ook wordt gebruikt voor verschillende, voornamelijk 
culturele, evenementen. De kerk is in de 15e eeuw gebouwd als plek van de stad. 
Ook toen vonden er in de kerk al allerlei evenementen plaats, tot het schoonmaken 
van de vissersnetten aan toe. 

Functies die worden toegekend aan een kerkgebouw: 
Sacrale functie 
Sociale functie 
Oriëntatiepunt 
Ontmoetingsplaats 
Beeldbepalend element 
Geeft smoel en identiteit aan de buurt 
Monumentaal hart van dorp of stad 
Fundamenteel onderdeel van ons collectieve historisch erfgoed 
Bezielende functie in de samenleving 
Ziel van een wijk 
Architectonisch belang 
Sociaal culturele herkenningspunten 

Kerken moeten letterlijk en figuurlijk open staan. Dit om mensen de mogelijkheid 
te geven om binnen te kunnen lopen op hun tijd. Kerken moeten open staan voor 
mensen die tot rust en stilte willen komen, of voor mensen die uit culturele 
belangstelling de architectuur en het interieur willen bewonderen. Kerken moeten 
weer een onderdeel gaan vormen van sociale activiteit. 36 

2.5.3 Organisaties 

Het behoud van een kerkgebouw loopt niet langs de secularisatielijn. Niet alleen 
christenen, maar ook niet christenen willen kerkgebouwen behouden. Soms is het 
zo dat alleen de niet christenen zich hard maken voor behoud en de christenen het 
gebouw liever amoveren. Maar ook vaak is het zo dat alle betrokkenen het gebouw 
willen behouden. 

Als een kerk gesloopt dreigt te worden protesteren niet alleen gelovigen. Ook veel 
niet gelovigen protesteren, omdat ze de kerk zien als beeldbepalend element en 
niet willen missen in hun stad of dorp. 37 

Voor het behoud van kerken in de maatschappij zijn allerlei stichtingen en 
verenigingen opgericht. Ook zijn er instellingen en bedrijven die zich bezig houden 
met beleid voor of behoud van kerken. 

36 Kerkbeheer; April 2006; Deltaplan voor behoud kerkgebouwen 
37 Verdaas, Co en Lia Roefs; 20 september 2006; Het behoud van religieus erfgoed is een zaak van iedereen; 
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Zoals ook uit de documentaire "kerk te koop" 38 van de NCRV is gebleken is niet 
iedereen het eens met deze beslissingen en wordt tot op het laatste moment door 
middel van stichtingen geprobeerd de gebouwen te behouden. Toch wordt 
uiteindelijk het gebouw vaak verkocht aan de hoogste bieder om zo veel mogelijk 
geld binnen te krijgen om de overgebleven gebouwen aan te passen en 
onderhouden. 

Taskforce 
Om te voorkomen dat kerkgebouwen zomaar worden afgebroken is op 22 maart 
2006 de Taskforce Toekomst Kerkgebouwen opgericht in Woudrichem39

• De 
Taskforce Toekomst Kerkgebouwen is een landelijk opererend burgerinitiatief dat 
zich ongebonden inzet om de massale vernietiging van kerkgebouwen te stoppen. 
Daarnaast wil de Taskforce deze gebouwen weer tot een levend deel van de 
samenleving maken. 

De deuren van de kerk moeten letterlijk en figuurlijk weer worden opengezet 
zodat de kerk een sociaal maatschappelijke functie terug krijgt en weer een levend 
deel van de samenleving gaat vormen. De Taskforce is dan ook bezig om kerken te 
laten weten dat ze actief moeten zoeken naar extra functies zodat de kerkdeuren 
vaker open staan, niet allen voor gelovigen, maar ook niet gelovige mensen moeten 
naar de kerk worden gelokt. 

Kerken moeten bij voorkeur een bezielende, sociale en culturele functie hebben. 
Hierdoor kunnen zij de sociale samenhang versterken. En kan er draagvlak worden 
gecreëerd voor behoud en de financiering van onderhoud en restauratie van het 
gebouw 

De Taskforce is een voorstander van nieuwe vormen van financiering van onderhoud 
en renovatie. Hiervoor kan worden gekeken naar hoe dit in andere landen in Europa 
wordt geregeld. Ook moet er een alternatief komen voor het moeilijke en 
onoverzichtelijke stelsel van overheidssubsidies. Tevens moet de rijksbijdrage aan 
onderhoud en restauratie substantieel omhoog, aldus de Taskforce. 

Leegstand heeft de voorkeur boven sloop, want zegt Door Jelsma40
, "Weg is weg en 

de tijd kan een oplossing brengen, zoals de geschiedenis van veel kerken en 
kloosters leert." Er is altijd een betere optie dan sloop te vinden. Sloop van 
kerkgebouwen is de laatste optie volgens de Taskforce, terwijl het nu vaak de 
eerste of enige optie is voor veel kerken die leeg komen te staan. 

Niet alle leden vinden respect voor het verleden even belangrijk. De nadruk ligt op 
behoud, eventueel een minder passende bestemming kan ook zolang het beeld in 
de buurt of wijk maar blijft. 

Vom Himmel Hoch 
Vom Himmel Hoch41 is een stichting die zich ten doel stelt om monumentale 
kerkgebouwen te beschermen tegen invloeden van commercie en rigoureuze 
aanpassingen naar de smaak van de tijd. De stichting richt zich op kerkgebouwen 
van voor 1800. Speerpunten zijn dat kerkgebouwen moeten worden bewaard en 
commerciële activiteiten horen niet thuis in de kerk. 

38 Brometen dochters; 2008; Documentaire "Kerk te koop"; 
39 Kerkbeheer; april 2006; Deltaplan voor behoud kerkgebouwen; 
40 Volzin; 20 juli 2006; De samenleving moet zich meer met de kerk bemoeien; 
41 Vom Himmel Hoch; http: //www.vomhimmelhoch .nl/; 
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Mon urnentenzorg 
Ook voor monumentenzorg is de kerk favoriet. ledereen wil immers kerken 
bewaren in het stadsbeeld. Hier wordt de kerk de dupe van aangezien er geen geld 
voor is en de eigenaar het gebouw moet onderhouden en niet mag slopen42

• 

Monumentenzorg houdt toezicht op onderhoud en behoud van gebouwen die van 
belang zijn voor de samenleving. Deze historisch belangrijke gebouwen krijgen een 
monumentenstatus toegekend. Een monument mag niet zomaar veranderd worden, 
daar is extra toestemming en vergunning voor nodig. Dit om er voor te zorgen dat 
monumentale gebouwen in de huidige staat en functie behouden blijven voor het 
nageslacht. 

Het thema van de 'open monumenten dag' op zaterdag 10 september 2005 was 
religieus erfgoed. 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) is samengevoegd met de 
Rijksdienst voor Oudheidkunde en Bodemonderzoek (ROB). Samen heten ze nu de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)43

• 

VBMK 
De Vereniging van Beheerders van Monumentale kerkgebouwen in Nederland 
(VBMK) is de landelijke vereniging voor beheerders en eigenaren van monumentale 
kerkgebouwen44

• Deze vereniging bestaat 25 jaar. 
De vereniging zet zich in voor een goed beheer en gebruik van monumentale kerken 
in Nederland en om de samenleving zoveel mogelijk bekend te maken met de 
multifunctionele gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen. Daarnaast komt de 
vereniging op voor de behartiging van de collectieve en individuele belangen van 
haar leden. De vereniging vertegenwoordigt haar leden als gesprekspartner bij 
overheid en politiek. De VBMK vervult een rol als informatiebron en bevorderaar 
van professionaliteit bij de exploitatie van monumentale kerkgebouwen. 

De VBMK telt circa 160 leden, landelijke, regionale en plaatselijke organisaties, die 
gezamenlijk meer dan 350 kerken vertegenwoordigen. Kerkelijke genootschappen 
van verschillende richtingen behoren hiertoe, maar ook stichtingen zonder 
religieuze achtergrond. De kerken van de VBMK bevinden zich overal in Nederland. 

KAS KI 
In 1946 werd de Katholiek Sociaal Kerkelijke Studiekring opgericht, die al spoedig 
haar naam veranderde in KASKI45

• Vele jaren doet het KASKI onderzoek en geeft 
advies rond kerk, religie en samenleving. Het KASKI is een onderdeel van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Momenteel verricht het KASKI beleidsonderzoek en advisering voor een brede groep 
opdrachtgevers waaronder diverse kerkgenootschappen, confessionele organisaties 
en overheid. De specialisatie in godsdienstsociologisch beleidsonderzoek en 
daarnaast de opgebouwde kennis en netwerken in het levensbeschouwelijke veld 
maken het KASKI tot een uniek onderzoeksbureau in Nederland. 

42 Rijksdienst voor de monumentenzorg; http:/ /www.rdmz.nl/; 
41 http:/ /www.racm.nl/ 
.... http:/ /www.vbmk.nl/ 
45 http:/ /www.ru.nl/kaski/ 
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Het KASKI is één van de oudste sociaalwetenschappelijke instituten van ons land. 
De medewerkers van het KASKI zijn experts wat betreft de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft 
algemeen maatschappelijke processen zoals individualisering, toenemende 
mobiliteit en culturele pluriformiteit. 

Reliplan en Redres 
Naast de instellingen, verenigingen en stichtingen zijn er ook commerciële 
bedrijven die zich bezig houden met herbestemming, hergebruik en behoud van 
religieus erfgoed. Twee voorbeelden van bedrijven die zich onder andere toeleggen 
op kerken zijn Reliplan en Redres. 

Reliplan uit Amsterdam is een adviesbureau gespecialiseerd in de herbestemming 
van kerken46

• Reliplan werkt voor particulieren, maatschappelijke instellingen en 
kerkgenootschappen. Reliplan inventariseert de wensen en mogelijkheden. Daaruit 
volgt een ontwikkelplan. Reliplan fungeert niet alleen als makelaarskantoor, ze 
kunnen ook adviseren bij herindeling van een kerkgebouw. 

Redres is een landelijk opererend adviesbureau dat zich richt op herontwikkeling 
van Monumentaal, Cultureel, Industrieel, Religieus, en Militair erfgoed in 
Nederland'17

• Redres herontwikkelt en zorgt voor een nieuw leven in verlaten 
gebouwen met bewezen architectuur. Daarnaast bemiddelt Redres tussen vraag en 
aanbod van bijzonder erfgoed in Nederland en België en heeft daarvan een 
databank. 

Transvorm 
Veel kerken worden tegenwoordig minder intensief gebruikt of komen 
noodgedwongen leeg te staan. Hierdoor krijgen kerkbesturen te maken met 
financiële lasten voor de kerkelijke gebouwen die niet meer te dragen zijn. Zelfs 
een predikantstoel kan hierdoor gevaar lopen. Nieuwe visies om het kerkbezoek 
weer aantrekkelijker te maken, zoals Samen-op-weg-processen, stellen nieuwe 
eisen aan het gebruik van het kerkelijk vastgoed. Het is de vraag of de huidige 
gebouwen aansluiten bij deze nieuwe situatie. Transvorm kan samen met u de 
mogelijkheden van uw vastgoed in beeld brengen en een strategie voor de 
toekomst bepalen. Dit kan in verschillende vormen, namelijk: restauratie, 
renovatie, verbouw, herbestemming, herontwikkeling of nieuwbouw. 48 

Kerk TransVorm BV is dienstbaar aan de kerken in Nederland. 
Voor veel kerkbesturen in het hele land zijn wij bezig plannen te ontwikkelen tot 
herbestemming van bestaande kerkgebouwen. Ons uitgangspunt is dat de 
meeropbrengsten van herbestemming ten opzichte van verkoop, ten gunste van het 
college dienen te komen. 

46 http: / /www.reliplan.nl/ 
•

7 http: / /www.redres.nl/ 
48 http: / /www.kerktransvorm.nl/ 
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2.5.4 Monumenten 

Een algemeen gehanteerd begrip voor een gedenkteken, dan wel- afhankelijk van 
de context - een door de overheid vanuit het oogpunt van de gewenste 
conservering vanwege de karakteristieke betekenis wettelijk als zodanig 
aangewezen, benoemd- en daarmee beschermd- overblijfsel uit een vroegere 
cultuur, kunst, nijverheid of wetenschap, waarbij dit zowel een roerende zaak kan 
betreffen als onroerende zaak, inclusief landschappen en delen van interieurs49

• 

Voor wat betreft vastgoed zijn aan het verlenen van de status van monument aan 
het betreffende object criteria verbonden. Zo dient het ten minste 50 jaar oud en 
van algemeen belang te zijn vanwege schoonheid, betekenis voor de wetenschap of 
de cultuurhistorische waarde. Zowel het Rijk als gemeenten kunnen dergelijke, 
waardevol geachte zaken via de monumentstatus beschermen op eigen lijsten. Het 
gebouw wordt dan respectievelijk een rijksmonument of een gemeentelijk 
monument genoemd. Een rijksmonument betreft dan een onroerende zaak, welke 
is ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde 
registers. 

Monumenten hebben als gebouw een functie voor de samenleving en de gebouwde 
omgeving en zijn daardoor door de overheid beschermd. Dit betekend dat de 
eigenaar niet zomaar een wijziging mag aanbrengen aan het vastgoedobject. De 
gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
waken over aanpassingen van monumentale gebouwen. 

In de jaren negentig zijn er door het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en 
het Monumenten Selectie Project (MSP) tienduizend jonge monumenten (1850-
1940) bijgeschreven op de lijst met rijksmonumenten. 

2. 6 Juridische aspecten 

Naast alle gebouw en locatieaspecten zijn ook een aantal juridische aspecten van 
belang bij hergebruik en herbestemming van kerken. De overheid heeft allerlei 
zaken geregeld in wetten en regelgeving om zo de gebouwde omgeving voor 
iedereen leefbaar te houden. De voorschriften die van belang zijn bij hergebruik en 
herbestemming van een kerk50

: 

Monumentenwet; 
Bestemmingsplan; 
Bouwvergunningen; 
Sloopvergunningen; 

Deze voorschriften vormen obstakels en worden nader toegelicht in de volgende 
paragrafen. 

49 Keeris, W.G.; 2001 ; Vastgoedbeheer Lexicon; 
50 Ort, Frans Z.; 2006; In mijn achtertuin; 
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2.6.1 Monumentenwet 

Zowel de Rijksoverheid als de gemeentel.ijke overheid hebben regels opgesteld die 
te maken hebben met monumentenzorg. Het Rijk heeft in de Monumentenwet 1988 
regels opgesteld voor Rijksmonumenten en rijksbeschermde stadsgezichten. De 
gemeente heeft in de Monumentenverordening spelregels geformuleerd voor 
gemeentelijke monumenten en gemeentelijk beschermde stadsbeelden. 51 

In 1961 werd de Monumentenwet van kracht. Deze werd in 1988 vervangen door de 
Monumentenwet 1988. De Monumentenwet 1988 heeft niet alleen betrekking op 
gebouwen en objecten, maar ook op stads en dorpsgezichten en archeologische 
monumenten boven en onder water. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe 
gebouwde of archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk 
beschermd monument. Daarnaast geeft de Monumentenwet voorschriften voor het 
"wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen" van een beschermd monument. Die 
voorschriften houden ·in dat er niets aan het monument mag worden veranderd 
zonder voorafgaande vergunning. Deze vergunning moet vooraf worden 
aangevraagd. Het is strafbaar als er zonder vergunning werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Voor wat betreft de gebouwde monumenten hebben gemeenten meer 
verantwoordelijkheid gekregen voor monumentenzorg. Ook kregen zij de taak om 
eigenaren en beheerders van monumenten te informeren en te begeleiden bij de 
bescherming van hun monument(en). Het zonder meer opgraven van archeologische 
resten is op grond van de Monumentenwet 1988 niet toegestaan. De wet bevat 
voorschriften met betrekking tot de opgravingvergunning en het melden van 
archeologische vondsten. 52 

De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de subsidieregelingen voor onderhoud 
en restauratie van gebouwde monumenten en historische buitenplaatsen. 
Daarnaast is een aantal beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de uitvoering 
van de Monumentenwet. 

Een gezond gebouwenbestand voor de kerk wordt gefrustreerd door het 
monumentenbeleid. 53 

2.6.2 Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, 
zoals woningen, kantoren, winkels en dergelijke in Nederland minimaal moeten 
voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben 
betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 
Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de 
technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Op 1 januari 2003 is een 
nieuw Bouwbesluit in werking getreden (Bouwbesluit 2003). De laatste wijzigingen 
van het Bouwbesluit 2003 zijn van 1 september 2005 en van 1 januari 2006. 54 

51 http:/ /www.nijmegen.nl/; 
52 http:/ /www.racm.nl/; 
53 CIO·K; Afdeling bouwzaken, Bisdom Haarlem; 19 juni 2006; Het dilemma van kerkelijk onroerend goed; 
54 http:/ /www.vrom.nl/; 
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In het bouwbesluit worden allerlei regels gedefinieerd voor de bruikbaarheid van 
ruimten. Zo staat er minimale maatvoering in, minimale daglichttoetreding, 
minimum oppervlak van een werkplek, etc. Bij renovatie en herbestemming van 
een gebouw moet de nieuwe situatie voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. 
Alleen bij monumenten wordt nog wel eens een uitzondering gemaakt om er voor 
te zorgen dat de monumentale waarde van het gebouw niet in gevaar komt. 

2.6.3 Bestemmingsplan 

De gemeente speelt een heel belangrijke rol bij het proces tot multifunctioneel 
gebruik, herbestemming, hergebruik of sloop. In het bestemmingsplan staat 
namelijk aangegeven welke functies in het gebouw mogen worden gehuisvest. Een 
bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag 
gebeuren. In het buitengebied hebben percelen vaak een agrarische bestemming. 
In een bestemmingsplan kan zijn aangegeven wat er in een gebied mag komen. Er 
staat ook waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Het bestemmingsplan is 
bindend: het geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. 
Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar 
bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe 
moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een 
bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde 
voorwaarden vrijstelling verlenen door middel van een artikel 19-procedure. 55 

De interpretatie die de gemeente geeft aan wat in dit bestemmingsplan staat is 
van belang voor de toekomst van het gebouw of perceel. Van deze bestemming 
hangt deels ook de waarde van het gebouw en grondstuk af. Daarnaast is de kerk 
afhankelijk van de gemeente voor een bestemmingsplanwijziging. De gemeente 
moet voor een bestemmingsplanwijziging een procedure opstarten om in het 
bestemmingsplan een wijziging door te kunnen voeren. 

Voor hergebruik of herbestemming is het van belang op de hoogte te zijn van het 
bestemmingsplan. De mogelijke bestemmingen zijn van invloed op de waarde bij 
verkoop. Om te voorkomen dat onterende zaken in de kerk worden gehuisvest is 
het mogelijk om bij verkoop een beding vast te leggen. Dit beïnvloedt de 
verkoopprijs niet wezenlijk. 

2.6.4 Vergunningen 

Bij kleine wijzigingen in een gebouw zijn geen vergunningen nodig, maar bij 
hergebruik, restauratie en herbestemming is sprake van grote veranderingen en 
zijn een bouwvergunning en of sloopvergunning verplicht. Ook voor de sloop van 
een geheel gebouw moeten vergunningen aangevraagd worden. Over het toekennen 
van vergunningen wordt door de gemeente beslist en heeft het publiek inspraak. 

55 http: I /nl. wikipedia.org/; 
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Bouwvergunning56 

Een bouwvergunning is een toestemming van de gemeente om een bouwwerk, 
bijvoorbeeld een huis, te mogen (ver)bouwen. Een bouwvergunning is niet alleen 
nodig als men een huis of schuur wil bouwen, maar ook vaak bij verbouw, 
renovatie, of wijziging van de functie van een gebouw. De Woningwet onderscheidt 
drie soorten bouwwerken: 

• bouwvergunningvrij 
• lichte bouwvergunning 
• reguliere bouwvergunning 

Sloopvergunning57 

Een sloopvergunning is een toestemming van de gemeente om een bouwwerk 
(gedeeltelijk) te slopen. In het algemeen geldt dat het verboden is om zonder 
toestemming sloopwerkzaamheden uit te voeren. De gemeente bepaalt of u een 
sloopvergunning nodig heeft en kijkt daarbij naar zaken als het beschermen van de 
openbare orde, gezondheid en veiligheid en het tegengaan van ongewenste 
afbraak. 
De gemeente stelt in een bouwverordening voorschriften vast betreffende het 
(selectief) slopen en betreffende het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden. 

De gemeente bepaalt of een sloopvergunning nodig is. In de meeste gemeenten is 
een sloopvergunning nodig als de hoeveelheid sloopafval meer is dan 1Om3

• Deze 
inhoudsmaat stemt overeen met een gangbare containermaat. 58 

2. 7 Financieel economische aspecten 

De financiering van de kerkgebouwen en alle daarbij komende kosten leveren een 
aantal financieel economische aspecten op die van belang zijn bij keuzes voor 
herbestemming, hergebruik of dispositie van religieus erfgoed. 

De exploitatie van een kerkgebouw is een ingewikkeld proces aangezien er veel 
geld nodig is voor de vaak oude gebouwen. Dit geld komt uit diverse 
inkomstenbronnen en dit wordt nader toegelicht in de volgende paragrafen. Niet 
alleen de exploitatie, maar ook subsidies en mogelijke financieringsvormen worden 
in deze paragraaf nader toegelicht zodat hiermee rekening kan worden gehouden 
bij het maken van een keuze. 

2. 7.1 Exploitatie 

Onderhoud van kerken kost geld, veel geld. En dat geld is in steeds minder mate 
voorhanden door een teruglopend bezoekersaantal. Bezuiniging op onderhoud geeft 
op de korte termijn wat ruimte in financiële zin, maar het is op de langere termijn 
geen oplossing voor het steeds groter wordende probleem. 

56 http:/ /www.loket.amsterdam.nl/; 
57 http:/ /www.overheid.nl/; 
58 http:/ /www.ekbouwadvies.nl/ 
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Het bisdom haalt kerkbijdragen binnen via de actie Kerkbalans59
• In het bisdom Den 

Bosch is de bijdrage het laagst (ruim negen euro per gever). Het landelijke 
gemiddelde bedraagt bijna dertien euro. In het bisdom Groningen wordt zelfs 27 
euro binnengehaald. Van alle katholieken in Nederland doet maar 40% mee aan de 
actie. 

De vijf kerken van Nederland geven samen jaarlijks bijna 70 miljoen euro uit aan 
onderhoud van 4140 gebouwen60

• Dat is veertig procent van hun totale inkomsten. 

De beheerders van kerkelijke gemeenten doen hun uiterste best om het 
kerkgebouw, dat in elke wijk, stad of dorp beeldbepalend is, voor de 
woongemeenschap in stand te houden. Dat wordt gefinancierd uit kerkelijke 
middelen. Maar de mogelijkheden om dit beleid te blijven voeren, zijn beperkt. 
Het zijn niet hun kerken en hun probleem, maar onze kerken en ons erfgoed. En 
dat moeten de maatschappij dus financieren en niet alleen de kerkbeheerders zelf. 

Buitenland 
In Nederland is er een scheiding tussen kerk en staat. In andere landen is deze 
scheiding niet altijd aanwezig. Door het ontbreken van een scheiding tussen kerk 
en staat in andere landen zijn er andere constructies voor eigendom en financiering 
van de kerk. 

In Duitsland is er een 'Kirchensteuer'. Dit is een belasting die door de overheid 
wordt geYnd en verdeeld over de kerkgemeenschappen. Van deze inkomsten kan de 
kerk open gehouden en onderhouden worden. In Frankrijk zijn de kerken eigendom 
van de lokale overheid. Het beheer en het onderhoud worden dan ook door de 
staat uitgevoerd en betaald. Engeland kent eveneens geen scheiding tussen kerk en 
staat. Ook hier geld dat de staat het beheer en onderhoud van de vaak 
monumentale kerkgebouwen regelt en bekostigd. 61 

In vele stadjes en dorpjes in de mediterrane landen is het onbestaanbaar dat het 
kerkgebouw met zijn geprononceerde campanile als landmark geen deel meer uit 
maakt van het dorps- of stadssilhouet. Ofschoon ook daar het kerkbezoek sterk is 
teruggelopen, wordt er alles aan gedaan om het kerkgebouw als de fysieke entiteit 
van de plek ter herinnering in stand te houden. Italianen en Spanjaarden zijn zich 
meer bewust van hun culturele geschiedenis en bereid daarvoor (financieel) offer 
te brengen. 62 

In het voormalige Oostblok is de bevolking trots op de kerk. Ook al is er weinig 
geld, de kerk wordt behouden. De enige die kerken slopen zijn overheersers die 
een ander geloof willen opdringen. Daarnaast verdwijnen kerken als slachtoffers 
van brand en oorlog. 63 

59 Miltenburg, John; 14 maart 2006; Kerken moeten gebedshuizen blijven; Brabants Dagblad; 
60 Keunen, Yvonne; 24 maart 2006; Help, de kerk verdwijnt; AD Rivierenland; 
61 Rossum, Martijn van; 29 September 2006; Duizenden kerken met sloop bedreigd ;Katholiek Nieuwsblad; 
62 

Onderwater, Leo Q; 3 mei 2006; Slopen? Een lege kerk is een wel.daad!; Trouw, Podium; 
63 De Twentsche Courant Tubantia; 24 maart 2006; 'Taskforce' wil kerkgebouwen redden van sloophamer 
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2.7.2 Subsidies 

Instandhouding van kerken is tegenwoordig een technisch en financieel probleem. 
In bijna alle gevallen is geld de bepalende factor in de keuze voor behoud, 
herbestemming of sloop. Waarom moet alles, ook een 'openbaar' gebouw als een 
kerk, worden vertaald in economisch rendement? De kerkelijke gemeente is 
hierdoor een aantrekkelijke prooi voor projectontwikkelaars. Het bezit van de kerk 
bestaat namelijk vaak uit aantrekkelijke objecten op vaak uitgelezen locaties. 

Het Rijk subsidieert het behoud en onderhoud van kerken en monumenten. 
Hiervoor heeft het rijk in de afgelopen jaren tal van regelingen gemaakt. Hierdoor 
is een zeer ingewikkeld stelsel van subsidies ontstaan. De huidige rijksregelingen 
zijn niet toereikend, bieden geen vangnet voor een groot deel van de 
kerkgebouwen, en leggen de verantwoordelijkheid te veel alleen neer bij de 
kerkeigenaren en gemeenten. 64 

Het rijk heeft 100 miljoen65 uitgetrokken voor restauratiedoeleinden. Een 
substantieel deel van dit geld is bestemd voor kerken. De provincie Brabant heeft 
een fonds in het leven geroepen voor behoud van kerken . Er is in de komende jaren 
30 miljoen euro66 nodig in Brabant om kerkgebouwen die monument zijn te 
behoeden voor verval. 

De overheid dupeert de kerken. In het kader van het behoud van het culturele 
erfgoed, wordt de bijdrage van de rijksoverheid steeds geringer. Enkele decennia 
geleden bedroeg de bijdrage van de overheid ongeveer 90 %van de subsidiabele 
restauratiekosten67

• Zij verstrekte deze bijdrage aan de plaatselijke 
kerkgemeenschappen, niet om de kerkelijke gemeenten financieel te 
ondersteunen, maar enkel en alleen om het behoud van het culturele erfgoed dat 
primair het algemene belang dient. Nu, terwijl kerkelijke gemeenten jaarlijks met 
ledenverlies worden geconfronteerd, is dat percentage verlaagd tot 65 %. Dus is het 
een zaak van alle Nederlanders er voor te zorgen dat het cultuurhistorische erfgoed 
in stand blijft. 

De subsidiepot voor kerkrestauraties68 is leeg. Pas in 2009 komen kerken in 
aanmerking voor bijdragen uit de nieuwe subsidieregelingen voor instandhouding 
en onderhoud van monumenten (BRIM). In deze nieuwe regeling ligt het accent op 
onderhoud, maar veel kerken zijn nog niet klaar voor alleen onderhoud. Er is nog 
1 00 miljoen extra nodig om de kerken klaar te maken voor de BRIM. 
Kerkbeheerders klagen al jaren over teruglopende subsidies. 

~>< Reformatorisch Dagblad; 15 september 2006; Taskforce luidt noodklok over verdwijning kerken 
65 Trouw, podium ; 3 augustus 2006; Behoud de keri< in het landschap; 
66 Keri<beheer; april 2006; Deltaplan voor behoud kerkgebouwen; 
67 Keri<beheer; april 2006; Deltaplan voor behoud kerkgebouwen; 
68 Friesch Dagblad; 19 april 2006; Nieuwe landelijke werkgroep wil sloop van kerken stoppen, 'deltaplan voor 

kerkbehoud nodig' ; 
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2.7.3 Financieringsvormen 

De kerk kan niet alleen opdraaien voor de kosten van het behoud van het religieus 
erfgoed. In de literatuur komen diverse uitingen langs waarin wordt aangedrongen 
op maatregelen waarbij publiek geld beschikbaar komt voor het behoud van het 
erfgoed. 

De subsidie voor onderhoud wordt minder, de kosten stijgen alsmaar. Dit werkt 
achterstallig onderhoud in de hand. Er moet veel meer publiek geld beschikbaar 
komen voor het behoud van kerken. Rijkssubsidies en andere financieringsvormen 
waarbij privaat geld gekoppeld wordt aan subsidies. 69 

Er is bijzonder weinig rijksgeld beschikbaar. Daarom moet er gezocht worden naar 
ondersteunende maatregelen en belastingmaatregelen om private partijen aan te 
moedigen om in behoud van religieus erfgoed te investeren. 70 

2.8 Oplossingen, beleid en visie 

In de literatuur worden meerdere oplossingen en trends gesignaleerd. Ook worden 
er beleidsvisies vermeld en redenen gegeven waarom een kerkgebouw behouden 
zou moeten blijven. Al de aspecten met betrekking tot trends, beleid, redenen 
voor behoud, mogelijke functies en voorbeelden komen in deze paragraaf aan bod. 
Hieruit volgen aspecten die mee genomen kunnen worden in het model. 

2.8.1 Trends 

In de huidige maatschappij zijn een aantal trends en ontwikkelingen gaande en te 
onderscheiden. Door de kenniseconomie wordt de mens steeds hoger opgeleid. Dit 
leidt tot afzetten tegen alles wat niet te verklaren is. Dit werkt de secularisatie in 
de hand. Toch blijft er een behoefte aan geloof en neemt de spiritualiteit toe. Er 
ontstaat een vorm van Sociaal atomisme. Een andere ontwikkeling die van invloed 
is op de kerk en het geloof is de 24-uurs economie. Door de 24-uurseconomie 
worden mensen mobieler en ontstaat een vorm van individualisering. Deze 
individualisering vraagt om een geloofsbelijdenis en een geloofsbeleving op maat, 
aldus een artikel uit NRC1

• 

De kerk vormt momenteel een afgesloten instituut dat ver van de mensen af staat. 
Dit moet terug naar de oude kerk waar de mensen en het geloof samenwerkten en 
samenleefden. De kerk moet meer toegankelijk worden en vaker open zijn voor 
inspiratie, rust en gevoel. De kerk zou weer ontmoetingsplaats moeten worden 
waar alle mensen ongeacht geloof samen komenn. 

Kerkgebouwen worden gesloopt, moskeeën gebouwd. Nergens in Europa zijn de 
veranderingen zo ingrijpend als in Nederland. Er is een mismatch tussen vraag en 
aanbod van geloof en spiritualiteit. 

69 Miltenburg, John van; 24 juni 2006; "Deltaplan behoud kerken slaat aan"; Brabants Dagblad; 
70 Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland; april 2006; Deltaplan voor 

behoud kerkgebouwen 
71 NRC; 19 mei 2005; Houd Kerkgebouwen in ere, sloop ze niet; 
n Reformatorisch Dagblad; 12 juli 2006; "Kerken zijn van ons allemaal"; 
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2.8.2 Beleid 

Het beleid dat de verschillende partijen voeren wordt in de volgende alinea's 
verder uitgewerkt. De drie partijen die apart worden behandeld zijn de kerken 
(eigenaren), de overheid (regelgevend) en de gebruikers. 

Kerkbeleid 
Er is sprake van een tegenstrijdige ontwikkeling. Enerzijds is er de leegloop van de 
kerk waardoor leegstand ontstaat gevolgd door sloop. Anderzijds is er een 
groeiende vraag naar de beleving van kerkgebouwen en de gebruiksmogelijkheden. 
Vrijkomende kerkgebouwen moeten niet als probleem maar als kans worden 
gezien. Als je een kerkgebouw als probleem ziet, werkt dat sloop in de hand. 73 

De schrik voor herbestemming van kerken is te begrijpen. In het verleden is niet 
altijd even respectvol met kerkgebouwen omgegaan. Maar dit gaat om incidenten, 
een waardige respectvolle herbestemming is waarvoor gevochten moet worden. 
Bisdommen hanteren criteria ten aanzien van een alternatief gebruik om te 
voorkomen dat een kerkgebouw wordt omgevormd en gebruikt als discotheek of 
supermarkt. Kerken moeten worden herbestemd naar een passende, liefst 
bezielende of sociale functie. Het bisdom is er geen voorstander om van leeg 
komende kerken musea te maken. 

Bij het proces van fusie van kerkgemeentes wordt er haast automatisch van uit 
gegaan dat overtollige gebouwen worden gesloopt. Het is niet verstandig dat 
kerken zelf zo gemakkelijk afstand nemen van gebouwen. Sloop van kerkgebouwen 
is slecht voor de core business van de kerk. Kerkleiders zouden meer geloof in het 
geloof moeten hebben en dicht bij de burgers staan. Het christelijke geloof heeft 
het wel vaker moeilijk gehad. Door het slopen van kerken hebben kerkleiders een 
afstandelijke houding wat de organisatie niet ten goede komt. Als in het verleden 
het huidige beleid was gevolgd, dan bestond de Hasseltse kapel bijvoorbeeld niet 
meer. 74 

De rooms katholieke kerkprovincie stelt zich op het standpune5 dat, ter 
voorkoming van de ontheiliging van godshuizen, die niet moeten worden 
herbestemd maar gesloopt. De katholieke kerk is erop beducht dat kerkgebouwen 
niet nu maar dan toch in de toekomst worden gebruikt voor functies die de sacrale 
sfeer van het kerkgebouw schaden. Er bestaat angst voor wat er voor ontwijdends 
met het kerkgebouw kan gebeuren. Kerkleiders moeten over hun bezwaren heen 
stappen, het is maar in enkele gevallen mis gegaan. Kerkbesturen zijn weinig 
creatief en staan vaak niet open voor nieuwe invullingen van de kerk, maar kiezen 
voor geld en winstmaximalisatie. 

73 Bakker, Gerhard; 22 juni 2006; Niet zo snel voor geld kiezen; Friesch Dagblad, Geloof & Kerk; 
74 Arons, Ed; 31 maart 2006; Slopen kun je maar één keer; Katholiek Nieuwsblad; 
75 Trouw, podium; 3 mei 2006; Slopen? Een lege kerk is een weldaad!; 
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Beleid bisdom Haarlem76
: 

a. slopen indien geen vergelijkbaar hergebruik mogelijk is 
b. vergelijkbaar hergebruik is religieus gebruik door een kerkgenootschap 

aangesloten bij de Raad van Kerken van Nederland 
c. indien sloop niet mogelijk is, dan passende functie. In ieder geval alle 

uiterlijke kenmerken die aan gebruik als kerk herinneren verwijderen. 
d. Naast passend gebruik ook aantonen dat duurzame exploitatie mogelijk is 

Het bisdom Den Bosch pleit voor het in stand houden van kerken. Als kerken 
volgens de publieke opinie behouden moeten worden, dan moet de samenleving 
ook de consequentie dragen en mee betalen. 
Zowel de Rooms Katholieke als de Protestantse Kerk hebben landelijke 
adviesgroepen opgericht om meer aandacht te besteden aan herbestemming van 
kerken. 

De keuze welke kerk wordt behouden is gebaseerd op zowel een functionele als 
beheertechnische keuze, maar ook emoties spelen een rol. In modern jargon 
vertegenwoordigt een kerkgebouw een hoeveelheid sociaal kapitaal. 

Adviezen om de kerk uit zijn patstelling te lokken door Hubert Jan Henket77
: 

Zie de realiteit onder ogen, inventariseer uw rijke bezit. Stel prioriteiten op en een 
strategie. Confronteer overheden met hun probleem en bundel de krachten als 
kerkgenootschappen. 

Kerken zouden open moeten staan voor passend multifunctioneel gebruik. Hierdoor 
is het gebouw vaker toegankelijk. Vooral historische kerken dienen zoveel mogelijk 
open te zijn voor bezichtiging, ook gelet op de hoeveelheid financiële middelen die 
nodig zijn om de gebouwen te onderhouden. De praktijk wijst uit dat hiervoor, met 
de juiste aanpak, de lokale bevolking is te enthousiasmeren. Het open houden van 
kerken voor multifunctioneel gebruik en bezoek buiten de mis wordt momenteel 
nog gefrustreerd door beperkend beleid van kerkeigenaren en regelgeving van de 
overheid. 

Overheidsbeleid 
De maatschappij wil kerken behouden als elementen in het straatbeeld. Dit behoud 
kan niet zonder een goed opgezet beleid vanuit de overheid. Omdat de 
samenleving kerken wil behouden heeft de overheid een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. De samenleving en overheid moeten een visie ontwikkelen 
voor de instandhouding van kerken als cultureel erfgoed, juist omdat deze 
gebouwen meer dan alleen een religieuze functie hebben. En dan vooral de jonge 
kerkgebouwen moeten worden beschermd. De oude kerkgebouwen zijn namelijk 
vaak een monument en worden beschermd door de monumentenwet. 

Bij een vergruizend publiek domein spreekt het niet langer vanzelf dat de kerk 
blijft opkomen voor een grotere groep burgers dan alleen voor hun eigen, slinkende 
populatie. Dit is een situatie die zich bij uitstek leent voor allianties met 
overheden, maatschappelijk middenveld en private partijen. Met andere woorden 
het poldermodel als uitgangspunt voor het werken aan oplossingen voor het 
kerkelijke erfgoed 78

• 

76 CIO-K; Afdeling bouwzaken, Bisdom Haarlem; 19 juni 2006; Het dilemma van kerkelijk onroerend goed; 
77 Doevendans, Dr. Ir. Kees; 2006; Perspectieven van het protestantse kerkgebouw; 
78 Colenbrander, Bemard; 5 april 2006; Expertmeeting perspectief op kerkelijk erfgoed; Utrecht; 
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De provincie Noord-Brabant wil de sloop van kerken tegen gaan en heeft hiervoor 
een Deltaplan opgezet. Naast dit deltaplan heeft de provincie ook een paar jaar 
geleden een fonds opgezet voor het behoud van kerken. 

Door uitstel van beslissingen over behoud en onderhoud van de gebouwen ontstaat 
een buffer, de problemen stapelen zich op en als het echt niet anders meer kan 
komen alle problemen te~elijk op tafel en moeten worden opgelost. Dit vormt een 
soort van stuwmeereffect 9

• Als de problemen te groot worden bezwijkt de dam en 
komen alle problemen tegelijkertijd op tafel. 

Gebruikers 
Door de discussie wat te doen met leeg komende gebouwen zoveel mogelijk 
rationeel en op basis van argumenten te voeren kan geprobeerd worden om 
opspelende emoties te kanaliseren. Hoe de nieuwe eigenaren omgaan met het 
gebouw is van wezenlijk belang voor de emoties van de voormalige gebruikers van 
het gebouw80

• Wordt eervol en fatsoenlijk met het gebouw omgegaan en is het voor 
de mensen nuttig in gebruik, dan zijn mensen minder verdrietig over het afstoten 
van het object. Wordt echter slecht omgegaan met het gebouw, dan worden de 
voormalige gebruikers boos en opstandig. De kreet "Liever gesloopt dan dit!" is dan 
veelgehoord. 

Aandachtspunten die van belang zijn bij herbestemming van kerken: 
• Open communicatie en overtuigen van de noodzaak is van groot belang 
• Afstoten van een kerk doet pijn 
• Een zorgvuldig vormgegeven afscheidsdienst kan de pijn verlichten 
• Verschillende onderdelen uit meerdere kerken detoneren. Daarom niet 

meerdere inventarissen samenvoegen 
• De bestemming en wijze van hergebruik zijn een belangrijk hulpmiddel bij 

de acceptatie van de afstoting 
• Het sluiten van een kerk is niet het einde van het geloof, maar kan een 

nieuw begin betekenen 

2.8.3 Redenen voor behoud of sloop 

Voor behoud en sloop van kerken zijn diverse redenen op te noemen. In deze 
paragraaf zullen eerst de redenen voor sloop van een leegstaand gebouw de revue 
passeren. Het volgende deel van deze paragraaf geeft aan waarom een kerkgebouw 
juist behouden moet blijven voor de toekomst. 

Redenen om kerken te slopen: 
Omdat er sprake is van ontkerkelijking, leegstand, te duur in onderhoud, gebrek 
aan geld en problemen met de financiering en de grote mate van achterstallig 
onderhoud wordt in veel gevallen gekozen voor de sloop van deze moeilijk her te 
gebruiken en vaak grote gebouwen. 

79 Stedenbouw en Architectuur thema nummer: Renovatie en onderhoud; september 2006; 
80 Ort, Frans Z.; 2006; In mijn achtertuin; 
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Het bisdom van Haarlem geeft in de volgende opsomming meerdere redenen 
waarom sloop de voorkeur verdient81

: 

veel kerken zijn revolutiebouw 
bestemmingsplanwijziging is moeilijk 
voorzieningen volgens nieuwbouwnormeringen zijn niet of nauwelijks 
haalbaar 
plantechnisch matige resultaten (geforceerd) 
architectonisch matige resultaten (ruimtelijkheid) 
emoties (spiritualiteit) 
continuïteit 
financiën (kosten/baten) 

Redenen voor behoud: 
Herbestemming is een alternatief voor sloop, dat vanuit verschillende 
overwegingen te prefereren is. 82 Herbestemming van monumenten is een goede 
garantie voor behoud van belangrijke cultuurhistorische waarden die in het pand 
opgesloten liggen en voor de specifieke identiteit van de buurt, dorp, stad of 
landschappelijke omgeving, waarin het monument gelegen is. Voorts is 
herbestemming weliswaar een financieel risico, maar wel een dat door veel 
partijen wordt genomen. Ook vanuit milieuoogpunt is herbestemming een 
uitstekende optie. Er gaat namelijk we·inig materiaal verloren. 

Kerken zijn ruimtelijke fossielen en structurerende elementen. Het willekeurig 
slopen van grote structuren ·in voormalig Oost-Duitsland laat een onbegrijpelijk 
milieu en woonomgeving achter83

• Alleen al om stedenbouwkundige redenen is het 
dan ook van belang om voorzichtig te zijn met sloop van grote structurerende 
bouwwerken zoals kerken. 

Redenen voor behoud van een kerkgebouw: 
Het gebouw vormt een harmonieus geheel met de directe omgeving en er 
bestaat een visueel emotionele band. 
Het gebouw is om een bepaalde reden uniek 
Het gebouw heeft een bouwtechnisch uitstekend casco, zodat sloop 
volstrekt onlogisch is. 
Het gebouw biedt uitstekende mogelijkheden voor herbestemming. 
De beeldbepalende waarde van een gebouw 
De monumentale, cultuurhistorische en architectonische waarde van een 
gebouw. 
Herbestemming voorkomt een vaak immense kapitaalvernietiging en kan de 
kapitaallasten van jonge bedrijven wezenlijk verlichten. 
De esthetische waarde; oudere bebouwing wordt door vrijwel iedereen 
mooier gevonden dan jongere. 
Redenen van het hart I Emotionele waarde 
Kerken zijn de wortels van de beschaving 
Oriëntatiepunt 

Niet alle kerken hoeven behouden te blijven, maar bij de beeldbepalende 
gebouwen zou dit wenselijk moeten zijn. 

8
' CIO-K; Afdeling bouwzaken, Bisdom Haarlem; 19 juni 2006; Het dilemma van kerkelijk onroerend goed; 

82 Nelissen, Prof. Dr. N.J.M., Dr. J. Smits, Drs. M.J.S. Bogie, Drs. J Voorzee; 1999; Herbestemming van grote 
monumenten: een uitdaging; Katholieke Universiteit Nijmegen; 

83 Colenbrander, Bemard; 5 april 2006; Expertmeeting perspectief op kerkelijk erfgoed; Utrecht; 
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2.8.4 Functies voor herbestemming 

Voor de herbestemming van kerken zijn allerlei functies te bedenken. De 
bouwkundig adviseur van het bisdom van Haarlem, Van Geel, formuleert de 
volgende 5 opties84

: 

1. Behoud van religieuze functie 
2. Herbestemming met geheel andere functie 
3. Combinatie van optie 1 en 2 
4. Slopen, in vakjargon ook amoveren genaamd 

Vijfde optie: Monumentenstatus aanvragen. Dit is struisvogelpolitiek. Je krijgt wat 
subsidie, maar een duurzame oplossing is het niet aldus Van Geel. 

Het verdient de voorkeur dat bij grote monumenten een 'passende' herbestemming 
wordt gevonden85

• Niet elk groot monument is zonder meer geschikt voor andere 
bestemmingen. Vooral bij monumenten die een sacrale functie hebben of hebben 
gehad, is het vraagstuk van een passende herbestemming uiterst gevoelig. Een 
vroeger godshuis verdraagt niet elke willekeurige bestemming. De nieuwe 
bestemming moet de waardigheid en het karakter van het grote monument 
minstens respecteren en zo mogelijk accentueren . Bisdommen letten er goed op 
dat kerken een passende functie krijgen. De nieuwe functie mag niet in strijd zijn 
met het oorspronkelijke doel. Kerken zijn immers gewijde gebouwen. 

Functies die volgens de literatuur en artikelen samengaan met het spirituele 
karakter: 

Culturele functie 
• Theater I Concertzaal 
• Museale functie 
• Expositieruimte 
• Cultuurpodium 
• Culturele ontmoetingsplaats 

Publieke functie 
• Wijkcentrum I Dorpshuis 
• Bibliotheek 

Woningen 
• Appartementencomplex 
• Sociale woningbouw 
• Woonhuis 

Werkgelegenheid 
• Kantoren 
• Ambachtelijk kleinbedrijf 
• Conferentiecentrum 
• Winkelcentrum met spirituele uitstraling 

Religieuze functie 
• Kerk 
• Moskee 
• Begraafplaatsen 
• Spiritueel centrum 

Multifunctioneel centrum 

64 Stedenbouw en Architectuur thema nummer: Renovatie en onderhoud; september 2006; 
85 Nelissen, Prof. Dr. N.J.M., Dr. J. Smits, Drs. M.J .S. Bogie, Drs. J Voorzee; 1999; Herbestemming van grote 

monumenten: een uitdaging; Katholieke Universiteit Nijmegen; 
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Functies die niet passend zijn en eigenlijk ook niet thuis horen in de kerk volgens 
Leo Q. Onderwater86 zijn een discotheek, supermarkt, partycentrum (zoals in Den 
Bosch), casino of fitnessruimte. 

Sommige kerkgebouwen kunnen beter gesloopt worden. Ook die keuze moet de 
eigenaar durven maken. Dat vergt durf en politieke moed. In andere gevallen zal 
het bisdom water bij de wijn moeten doen. 

Afwachten en uitstellen van keuzes is geen optie, de reserves raken eens op87
• Sta 

open voor de realiteit. Dit vraagt om een mentaliteitsverandering. De geschiedenis 
helpt om dit probleem te relativeren. Kerken zijn in de afgelopen eeuwen vaker 
hergebruikt en herbestemd. Daarom zou men niet angstvallig vast moeten houden 
aan de oorspronkelijke functie, maar wees flexibel omgaan met het gebouw en de 
mogelijkheden die het bied optimaal moeten benutten. 

2.8.5 Voorbeelden van herbestemming 

Voorbeelden van herbestemming (plaatjes van herbestemming staan ·in bijlage 2): 
1. Culturele functie 

a. Theater I Concertzaal 
I. Heilige maagd in Bergen op zoom, schouwburg I concertzaal, niet 

rendabel maar wel geslaagd 
b. Museale functie 

I. Buurkerk in Utrecht, museum, niet ideaal maar wel functioneel 
c. Expositieruimte 

I. Pieterskerk te Leiden open voor beurzen en optredens 

2. Publieke functie 
a. Wijkcentrum I Dorpshuis 

I. Hendrick de Keyzerkerk Middenbeemster, van kerk naar kerk en 
gemeenschapshuis 

b. Bibliotheek 
I. Gerardus Majella in Amsterdam, archief en bibliotheek 

11. Minderbroederskerk in Maastricht, studiezaal Rijksarchief Limburg 
111. Broederenkerk in Zutphen, openbare bibliotheek 

3. Woningen 
a. Appartementencomplex 

I. Zwolse kerk met appartementen voor ouderen 
11. Martinuskerk in Utrecht, van kerk tot appartementen 

b. Sociale woningbouw 
I. Studentenhuisvesting in de voormalige RK kerk in Crooswijk 

(Rotterdam) 
c. Woonhuis 

I. Gereformeerde kerk in lt Heidenskip, woonhuis 
11. luiderkerk in Groningen, woongebouw 

111. Dosterkerk in Groningen, woongebouw 
IV. Molkwerum in Friesland, woonhuis 

86 Trouw Podium; 3 mei 2006; Slopen? Een lege kerk is een weldaad!; Trouw 
87 Henket, Hubert Jan; 5 april 2006; Expertmeeting: Hergebruik van kerkgebouwen (PKN) ; 

38 



4. Werkgelegenheid 
a. Kantoren 

I. Amstelkerk, van kerk naar kantoor 
b. Ambachtelijk kleinbedrijf 

I. De kerk in Wyckel, woonhuis en kleinbedrijf 
c. Conferentiecentrum 

I. Marienburgkapel in Nijmegen, Cisterciënzer kapel via opslagplaats en 
kazerne naar conferentiecentrum 

d. Winkelcentrum met spirituele uitstraling 
I. Grote kerk in Hoorn, woongebouw en warenhuis 

11. Gereformeerde kerk in Deventer, oosterse bazaar 
e. Doopsgezinde kerk in Woudsend, restaurant 

5. Religieuze functie 
a. Kerk 

I. Mesquito in Cordoba, van moskee tot kathedraal 
11. Leeuwenbergkerk in Utrecht, van pesthuis via kazerne, laboratorium 

en bibliotheek naar kerk 
b. Moskee 

I. Haya Sophia in lstanbul, van Byzantijnse kapel tot moskee 
11. Gereformeerde kerk in de Duyststraat in Rotterdam, moskee 

111. Mathenesserplein Rotterdam, moskee 
IV. Bemuurde Weerd Utrecht, moskee 
V. Emmauskerk (H. Cleophas) Winterboeidreef te Utrecht Overvecht, 

moskee 
Vl. Rembrandstraat Leiden, moskee 

c. Begraafplaatsen 
I. Christus verrijzenis Geertjesweg in Wageningen, rouwcentrum 

11. Ring Dorresteijn te Amersfoort, rouwcentrum 

6. Multifunctioneel centrum 
I. Oranjekerk in Amsterdam, van kerk naar verzamelgebouw met 

gedeeltelijke kerkfunctie (40%) en rest kantoorfunctie 
11. Abdijkerk Trapistinnen Koningsoord Berkel-Enschot, van kerk tot 

bibliotheek en conferentieoord 
111. Dosterkerk te Amsterdam, kantoor, buurtcentrum en expositieruimte 
IV. Nieuwkerk in Dordrecht, woongebouw, ontmoetingsruimte en 

supermarkt 

7. Bonifatiuskerk te Dordrecht, sociëteit en discotheek, discutabel of dit een 
geslaagd project is. 

2. 9 Conclusies 

Uit de literatuurstudie zijn een aantal conclusies te trekken die voor het vervolg 
van dit onderzoek gebruikt kunnen worden of voor vervolgonderzoek interessant 
zijn. Per onderdeel van de literatuurstudie wordt er gekeken of er belangrijke 
conclusies zijn die voor de rest van het onderzoek gebruikt kunnen worden. 
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De begrippen en definities die worden gebruikt zijn niet eenduidig en niet alles is 
al gedefinieerd. Voor dit onderzoek zijn de belangrijkste begrippen uitgewerkt en 
staat in bijlage 1 een lijst met alle begrippen en definities die van belang zijn 
zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de exacte invulling en omschrijving van 
de gebruikte begrippen en definities. 

Het begrip herbestemmen is het proces van functiewijziging. Het gebouw krijgt een 
wezenlijk andere functie. Herbestemming van monumenten is een goede garantie 
voor behoud van belangrijke cultuurhistorische waarden die in het pand opgesloten 
liggen en voor de specifieke identiteit van de buurt, dorp, stad of landschappelijke 
omgeving, waarin het monument gelegen is. Ook vanuit milieuoogpunt is 
herbestemming een uitstekende optie. 

Kerken zijn er in vele soorten en maten. Voor elk gebouw moet afzonderlijk 
worden gekeken naar de mogelijke functies die het kan huisvesten. Zo spelen 
locatie en maatvoering een belangrijke rol bij de keuze voor een of meerdere 
functies in een gebouw. De verschillende mogelijkheden voor functies die passend 
zijn voor kerkgebouwen staan in hoofdstuk 2.8.4 en bijlage 3 uitgebreid genoemd. 

De gebouwenvoorraad van kerken is ontwikkeld in golfbewegingen. In drie 
bouwgolven is er een enorm aantal kerken gebouwd. Het aanbod wordt gekenmerkt 
door een overcapaciteit mede veroorzaakt door de verzuiling. Momenteel zijn er 
zo'n 7000 kerken waarvan ongeveer 4000 monument zijn. Het is aannemelijk dat 
een groot deel van de huidige kerken in de komende decennia leeg zal komen te 
staan en in aanmerking komt voor hergebruik, herbestemming of sloop. Door de 
secularisatie neemt de vraag naar kerken gestaag af. Kerken fuseren en gebouwen 
komen leeg te staan. Er vind ook een verschuiving plaats van het katholicisme en 
protestantisme naar de islam. Naast de islam zijn er ook veel niet gelovige 
instellingen of bedrijven die interesse hebben. Veel projectontwikkelaars zien 
potentie in de locatie waar kerkgebouwen staan en zijn daardoor geïnteresseerd in 
sloop en nieuwbouw. 

Bij herbestemming van kerken spelen veel aspecten een belangrijke rol. In de 
literatuurstudie is onderzoek gedaan naar de diverse aspecten en zijn de voor de 
kerk van belang zijnde aspecten verder uitgewerkt. Deze aspecten zijn ieder op 
zich terug te vinden in de dimensies van het model. Hierbij moet naast gebouw en 
locatie aspecten ook worden gedacht aan financiën en de maatschappelijke waarde 
van een kerkgebouw. 

Door de diverse eigenaren en kerkinstanties wordt een specifiek beleid gevoerd 
met betrekking tot de toekomst van aan de eredienst onttrokken gebouwen. Geld 
speelt voornamelijk een rol, maar ook het begrip passendheid en eervol gebruik 
zijn reden tot specifieke keuzes en beleid. De Katholieke en Protestantse kerk 
hebben allebei landelijke adviesgroepen opgericht om de locale organisatie te 
ondersteunen in het proces van samenvoeging van parochies en afstoten van 
gebouwen. 
Bij het bisdom in Haarlem kiest men liever voor sloop ter voorkoming van niet 
passend gebruik dan dat men bereid is in te zien dat het gebouw een wezenlijk 
onderdeel is en blijft voor de samenleving en niet in de laatste plaats het geloof. 
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Aanbevelingen naar aanleiding van literatuuronderzoek 
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat het probleem met terugloop van het 
kerkbezoek actief aangepakt moet worden. Men moet niet afwachten in de hoop 
dat alle problemen vanzelf oplossen. Een actieve opstelling moet helpen het 
probleem nu het nog te overzien is binnen de perken te houden. 

Het probleem van de groeiende kosten voor behoud van het erfgoed is niet een 
probleem van de kerkeigenaren. De kerkbezitters zouden samen met de overheid 
moeten kijken naar mogelijkheden om de kosten voor behoud van onze 
monumenten niet ook door de overheid gedragen of ondersteund kunnen worden. 
Hiervoor zullen de diverse eigenaren de krachten moeten bundelen om zo 
collectief het probleem van de teruglopende subsidies een halt toe te roepen. 
Samen kan men een vuist maken, alle losse partijen zijn niet noemenswaardig 
genoeg om de overheid en maatschappij onder voldoende druk te zetten om actief 
na te denken over hoe het erfgoed bewaard en beschermd moet en kan blijven. 
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3 Modellen 

Dit hoofdstuk bestaat uit een aantal onderdelen. Als eerste wordt een opzet 
beschreven voor het maken van een beslissingsondersteunend model. Ten tweede 
worden de bestaande modellen onderzocht en als derde onderdeel van dit 
hoofdstuk worden de verschillende modellen overzichtelijk in een matrix naast 
elkaar gezet. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf met conclusies. 

3. 1 Opzet van een model 

In de Vastgoedbeheerlexicon88 wordt door Keeris een definitie en opzet van een 
model beschreven. Een besl.issingsmodel is een algemeen gehanteerd begrip 
waarmee een hulpinstrument wordt aangeduid voor het inzichtelijk(er) maken van 
de betreffende situatie ten behoeve van de besluitvorming. Ook wel genoemd: 
beslissingsondersteunend model of Decision Support System, DSS. 

Beslissingstabellen vormen de basis van een Decision Support System (DSS). 
Door middel van keuzetabellen is een systeem op te bouwen waarbij een keuze 
onderbouwd met gegevens gemaakt wordt voor de toekomst van het object. Dit 
beslissingsondersteunend model wordt opgebouwd uit meerdere beslissingstabellen 
en vormt zo een DSS89

• 

Een beslissingsmodel kan worden ingezet vanaf het moment dat een probleem 
herkend en specifiek geformuleerd is. Het probleem kan daarbij via een te volgen 
stappenplan worden opgelost. Dit hulpmiddel omvat drie fasen, te weten volgens 
de engelse aanduiding ervan: 

1. intelligence; 
2. design; 
3. choke; 

Het belangrijkste doel van de probleemformulering in de eerste fase is het krijgen 
van meer inzicht in de problematiek, waarbij nagegaan wordt of er eventueel 
mogelijkheden aanwezig zijn om het verschil tussen de bestaande situatie en de 
gewenste toestand te overbruggen of te verkleinen. Hierbij wordt dus het 
uitgangspunt voor het verdere beslissingsproces bepaal.d. 

Indien in de tweede fase geen reëel geachte oplossingen gevonden kunnen worden 
voor het geformuleerde probleem, dan moet in het beslissingsproces 
teruggekoppeld worden naar die eerste fase voor herformulering van, dan wel 
herbezinning op de gesignaleerde problematiek. Ditzelfde geld voor de derde fase 
in het geval de voorstellen voor mogelijke oplossingen niet tot een keuze leiden. 

88 Keeris, W.G.; 2001 ; Vastgoedbeheerlexicon; 
89 Box, lngmar; 2003; Wonen boven winkels; 
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In de praktijk blijkt deze besluitvormingsprocedure niet altijd volgens een vast 
patroon afgewerkt te kunnen worden. Fasen uit het beslissingsmodel kunnen 
daarbij worden overgeslagen of meer dan een keer worden doorlopen en ook in een 
afwijkende volgorde worden verwerkt, ten gevolge van optredende interrupties, 
vertragingen en noodzakelijk gebleken terugkoppelingen. Een op zich 
ogenschijnlijk ongestructureerd beslissingsproces kan zodoende in feite toch 
gestructureerd zijn aan de hand van een dergelijk beslissingsmodel. 

3. 2 Bestaande modellen 

De bestaande modellen zijn allemaal modellen opgebouwd uit een aantal 
opvolgende fasen. Bij de vergelijking en beoordeling van de modellen is het handig 
om deze modellen in een matrix te zetten en ze te vergelijken op welke stappen 
men in de verschillende fasen uit werkt. De verschillende fasen die te 
onderscheiden zijn: 

o Initiatief 
0 Definitie 
0 Opties 
0 Haalbaarheid 
0 Keuze 
0 Evaluatie 

Allereerst zullen de diverse modellen kort worden besproken. Daarna volgt een 
overzicht waarin de diverse modellen naast elkaar worden gezet. Dit wordt 
afgesloten met een paragraaf waarin duidelijk wordt welke elementen verder 
gebruikt worden voor de opzet van een model voor herbestemming van kerken. 

3.2.1 Fasenmodel van Oskam en Krabbe 

Het Fasenmodel van Oskam en Krabbe bestaat uit 4 stappen: 90 

• Analysefase 
• Modelfase 
• Herbestemmingsplanfase 
• Uitwerkings- en planfase 

De analysefase bestaat uit een wensenanalyse, een waardenanalyse en een analyse 
van de gebruiksmogelijkheden. In de wensenanalyse wordt onderzoek gedaan naar 
ideeën en plannen ten aanzien van potentiële bestemmingen van het gebouw. 
Daarna worden de waarden geanalyseerd. Het gaat hier zowel om de 
cultuurhistorische, technische en economische waarde. De analyse van de 
gebruiksmogelijkheden is bedoeld om de geschiktheid te toetsen van het gebouw 
voor bestemmingen die volgen uit de wensenanalyse. 

In de modelfase worden basismodellen ontwikkeld die aangeven wat de 
consequenties zijn van de verschillende uitgangspunten. Uit deze fase volgt een zo 
breed mogelijk scala aan herbestemmingvoorstellen. 

90 Nelissen , Prof. Dr. N.J.M.; 1999; Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging; 
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Nadat een aantal voorstellen in kaart is gebracht wordt in de herbestemmingsfase 
een bepaald voorstel gekozen en uitgewerkt. De gesignaleerde knelpunten worden 
zo veel mogelijk opgelost en de randvoorwaarden worden bepaal.d. 

In de uitwerkings- en planfase moet via een schetsplan, definitief ontwerp en 
bestek leiden tot de noodzakelijke maatregelen benodigd voor de nieuwe 
bestemming. 

3.2.2 Fasenmodel van Doornenbal 

Doornenbal verdeelt het herbestemmingsproces in vijf fasen: 91 

1. Haalbaarheidsonderzoek 
2. Inventarisatie 
3. Toetsing aan Bouwbesluit 
4. Definitief ontwerp en programma van eisen 
5. Bouwvoorbereiding en -uitvoering 

In de eerste fase van het model van Doornenbal wordt via marktonderzoek de 
verschillende kwaliteiten in kaart gebracht in de haalbaarheidsfase. Onder deze 
kwaliteiten vallen de gebouwtechnische, architectonische en ruimtelijke 
kwaliteiten. 

In de tweede fase, de inventarisatie, worden de uitwendige en inwendige 
elementen van het gebouw in kaart gebracht. Dit om zo zorgvuldig mogelijk om te 
kunnen gaan met de structuur, het interieur en exterieur van het gebouw. Hieruit 
volgen wenselijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor herbestemming. 

In de derde fase wordt het gebouw aan het geldende bouwbesluit getoetst. Er moet 
onderscheid worden gemaakt tussen monumenten en niet beschermde gebouwen. 
Bij monumenten gelden bepaalde vrijstell'ingen en uitzonderingen. Bij deze 
toetsing moet worden gedacht aan vluchtwegen, daglichttoetreding en 
geluidsisolatie. 

In de vierde fase wordt een definitieve keuze gemaakt voor een bestemming en de 
daarmee samenhangende keuzes. Vooraf aan de keuze worden eerst de mogelijke 
opties verder uitgewerkt zodat een gefundeerde keuze mogelijk is. De fase eindigt 
met plattegronden, gevels en doorsneden waarin de definitieve keuzes worden 
vastgelegd. 

In de vijfde en laatste fase van het model worden bestekken gemaakt, 
bouwvergunning aangevraagd en kan de uiteindelijke (ver)bouw beginnen. Extra 
aandacht gaat naar de ontmanteling van het bestaande gebouw. Hierbij kunnen 
bepaalde gebreken alsnog aan het licht komen die dan ook verholpen dienen te 
worden tijdens de bouw. 

91 Nelissen, Prof. Dr. N.J.M.; 1999; Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging; 
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3.2.3 Fasenmodel van de TU Delft 

Het fasemodel van de TU Delft is opgebouwd uit 5 fasen die de fasen van de 
bouwcyclus volgen . 92 Van deze vijf fasen zijn de eerste twee van invloed op 
herbestemming en worden nader behandeld in deze paragraaf. Fase drie, vier en 
vijf zijn fasen van het proces die voor de bouw van belang zijn. 

1. Initiatieffase 
o Onderzoeksfase 

• Marktonderzoek 
• Projectonderzoek 
• Randvoorwaardenonderzoek 
• Conclusies 
• Kostprijsraming 

o Haalbaarheidsfase 
• Opdracht 
• Projectonderzoek 
• (gebruiks)modellen 

2. Ontwerpfase 
3. Contractfase 
4. Uitvoeringsfase 
5. Gebruiks- en beheerfase 

In de initiatieffase wordt bepaald of het gebouw geschikt is voor herbestemming, 
hergebruik of sloop. De initiatieffase is op te delen in meerdere segmenten. De 
eerste scheiding die gemaakt wordt, is die tussen onderzoeksfase en de 
haalbaarheidsf a se. 

De onderzoeksfase wordt op zijn beurt onderverdeel.d in marktonderzoek, 
projectonderzoek, randvoorwaardenonderzoek, conclusies en kostprijsraming. In de 
onderzoeksfase wordt globaal gekeken naar haalbaarheid van het project en 
gezocht naar een koppeling van leegstaande gebouwen en huisvestingzoekende. Als 
de onderzoeksfase positief doorlopen is wordt in de haalbaarheidsfase de aard en 
omvang van de kosten nauwkeuriger bepaald. De initiatieffase wordt hoofdzakelijk 
ingevuld door bestuurders, zakenlieden, projectontwikkelaars en makelaars. Aan 
het eind van de initiatieffase zijn de randvoorwaarden voor herbestemming 
duidelijk op een rij gezet zodat deze gebruikt kunnen worden in de ontwerpfase. 

In de ontwerpfase worden functie en gebouw op elkaar afgestemd conform de 
vastgestelde randvoorwaarden uit de initiatieffase. In deze fase wordt het plan 
uitgewerkt tot definitief ontwerp waar gebruik, vorm, techniek, kwaliteit en 
kosten van het gebouw worden geïntegreerd. In deze fase zijn voornamelijk 
architecten die de belangrijkste rol vervullen. 

92 Schulte, Ed; Maart 1997; Herbestemming van gebouwen; 
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3.2.4 Stichting Bouwresearch 

Het is een communicatiemethode, waarmee ·in enkele stappen de haalbaarheid van 
een upgradingproject kan worden getoetst, waarbij in elke fase meer inzicht 
ontstaat in de haalbaarheid van een project. Het haalbaarheidsonderzoek bestaat 
uit de volgende zeven stappen: 93 

1. globale objectomschrijving; 
2. veranderbudget; 
3. vetocriteria; 
4. toetsing; 
5. oplossingsmogelijkheden; 
6. schatting van de kosten; 
7. evaluatie; 

Zonder de stappen gedetailleerd te beschrijven blijkt uit stap 2 en 3 dat er al 
sprake is van een opdrachtgever, een initiatief en dus een wens voor wat betreft 
de toekomstige functie van het gebouw. Onderzocht wordt dus in hoeverre aan de 
wens van de opdrachtgever kan worden voldaan, met andere woorden of en hoe 
het gewenste PvE in het gebouw past. Het is een werkwijze die bij het 
herbestemmen, dus bij het zoeken naar een bij het gebouw passende functie, niet 
bruikbaar is. 

3.2.5 Model Klaas Beerda 

Beerda richt zich op de ontwikkeling van een model voor de gemeentelijke 
werkwijze bij herbestemmingvraagstukken. 94 De nadruk ligt hierbij op de 
functiekeuze. 
In het model zoals Beerda dat voorstaat, gaat hij uit van het standpunt dat de 
gemeente het initiatief neemt. In het vooronderzoek wordt een analyse van het 
complex en van vraag en aanbod gemaakt. Ook hij stuit op de structurele 
onbekendheid van (potentiële) leegstand wat van belang is als men voor een 
bepaalde functie op zoek gaat naar een gebouw of het beleid tegen leegstand = 
verpaupering wil voeren. Als de gemeente dit onderzoek doet of laat doen is het 
zaak dat men het betreffende object tijdig verwerft of in optie neemt om 
prijsopdrijving tegen te gaan, immers als de potentiële gebruiksmogelijkheden 
bekend zijn zal de markt ook geïnteresseerd raken. 

93 Schulte, Ed; maart 1997; Herbestemming van gebouwen; 
94 Schulte, Ed; maart 1997; Herbestemming van gebouwen; 

46 



3.2.6 Model Nicole van Tienen 

Van Tienen heeft zich gericht op een methode om de geschiktheid van gebouwen 
voor hergebruik te evalueren. Van Tienen gaat er bij haar methode van uit dat er 
een opdrachtgever I gebruiker is met een bepaalde behoefte die daarbij een 
bestaand gebouw zoekt. 95 

Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de functie, het gebouw en de attitude van de 
initiatiefnemer van invloed zijn op de factoren en componenten en de volgorde 
daarvan. Bij deze methode worden de volgende stappen doorlopen: 

A. Opstellen van PvE en overheidsvoorwaarden 
B. Keuze uit de gebouwenvoorraad 
C. Toetsing van het gebouw aan het PvE en de overheidsvoorwaarden 

Factoren en componenten die een rol spelen bij het bepalen van de geschiktheid 
voor hergebruik: 

1. Locatie 
2. Gebouw (interieur) 

a. Ruimtebehoefte 
b. Stramienmaten 
c. Gebouwdiepte 
d. Verdiepingshoogte 

3. Juridische voorwaarden 
a. Milieu 
b. Bouwvergunning 
c. Bouwbesluit 

4. Constructie 
a. Fundering 
b. Daken 
c. Vloeren 
d. Kolommen, wanden 

5. Terrein 
6. Financiële voorwaarden 

3.2.7 Handleiding herbestemming industrieel erfgoed, PIE 

Deze handleiding is bedoeld voor diegenen die als initiatiefnemer van een 
herbestemmingsproject willen optreden. 96 Het rapport is op basis van een enquête 
ontwikkeld en bestaat uit informatie over de succes- en faalfactoren. De 
handleiding is bedoeld om initiatiefnemers te informeren over mogelijkheden en 
ervaringen van anderen bij het herbestemmen van industrieel erfgoed en niet 
zozeer als onderzoeksmethode. 

95 Schulte, Ed; maart 1997; Herbestemming van gebouwen; 
96 Schulte, Ed; Maart 1997; Herbestemming van gebouwen; 
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3.2.8 Het OHG-model van de TU Eindhoven 

De methodiek is als een grafisch model weergegeven, immers het accent ligt op de 
wijze van omgaan met de bestaande vakkennis, het ordenen van de 
werkzaamheden en het inrichten van het herbestemmingsproces. Het ontwikkelen 
van toetsingscriteria waarmee het mogelijk gemaakt wordt een snellere keuze voor 
of tegen hergebruik te maken. Uitstel van die keuze, leegstand leidt immers tot 
zowel planschade (exploitatieverlies) als beschadiging en vernieling. 

Het OHG model bestaat uit een drietal onderzoeksvelden welke parallel aan elkaar 
worden onderzocht en uitgewerkt. De onderdelen van het OHG-model zijn 97

: 

1. Onderzoek naar functiemobiliteit 
2. Onderzoek naar procesbeschrijving 
3. Onderzoek naar voorraadbeheer 

Het model kan als volgt grafisch worden weergegeven: 

I oz HERBESTEMMING GEBOUWEN I 
Algemene 
doelstelling: 

Deel-
doelstellingen: 

I Deelonderzoek 

Het ontwikkelen van kennis en Inzicht omtrent het beheer 
van gebouwen die in onbruik geraken en/of geraakt zijn 

Modellen ontwik-
kelen t.b.v. het be-
palenvan de 
matevan 
fun ktiemobilitett 

I Funktiemobiliteit 

Maatschappelijke 
aspekt en: 

I I I I I 
Stede/bouwlcundîge 
aspekt en: 

I I I I I 
Bouwtechnische 
aspekt en: 

I I I I 

Modellen ontwlk- Instrumenten ont-
kelen t.b.v. het wikkelen t.b.v. het 
beheersen van het zichtbaar maken 
herbestemmlngs- van vraag en 
proces aanbad 

I Procesbeschrijving 11 Voorraadbeheer 

""' '"":"' 
' . '\è:l 

1:\•: :=:::::: E::::=: ===~=m=:::::r 

i&::i b' IM~ à:Nt =• 

97 Schulte, Ed; Maart 1997; Herbestemming van gebouwen; 

I 
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De stappen die worden doorlopen in het proces van herbestemming, worden in 
onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

MOGELIJKHEDEN 
·feltiD omstrnalctlii!diO btüd 
tzoelcen ooa IID<Ikl'll 

TOETSING 
:QQd&! Of!derzo91< Hl101kt!nifni!! 

_tso9Clft!!l<e 11 d<Uel 

HAALBAARHEID 
· DIQoontwlldcglr!a · kos!iD 
!korjq&tls!M[lg) 

ONJWERPEN 
& REAliSEREN 
· bouw!qlldge Ufwill<log 

Figuur "Het stappenplan bij herbestemming" 

olies onbekend 

FVNKDE 

GEIRUIKER 

u EXPLO!TADE 

u QMIOUWP\AN 

Bij het OHG model is ook een plaatje van het bouwprocesmodel gevoegd. In het 
onderstaande plaatje is weergegeven op welke plaats in het proces het te 
ontwikkelen model hoort. Bij een bestaand gebouw moet op een gegeven moment 
onderzocht worden wat de behoeften van de gebruikers is en gekeken worden via 
welke route het vervolgproces voor het gebouw ingezet dient te worden. 

HERGEBRUIK 

Figuur "Bouwprocesmodel bij hergebruik en herbestemming" 
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3.2.9 Het KUN model voor herbestemming 

Door de Katholieke Universiteit Nijmegen is een model ontwikkeld dat bestaat uit 
10 opeenvolgende stappen. In dit model wordt van initiatief tot en met beheer het 
proces in kaart gebracht. Het model bevat de volgende stappen98

: 

1 . Inventarisatie van leegstand 
2. Initiatief tot herbestemming 
3. Strategieontwikkeling voor herbestemming 
4. Onderzoek naar het monument en zijn omgeving 
5. Planontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek van de herbestemming 
6. Financiering van het herbestemmingplan 
7. Bouwplan voor de herbestemming 
8. Goedkeuring van het bouwplan 
9. Uitvoering van het bouwplan 
10. Beheer en exploitatie van het monument 

Voor het maken van de keuze wat met het gebouw moet gebeuren in de toekomst 
en voor dit onderzoek zijn voornamelijk de eerste vier stappen van belang. Bij de 
overige stappen wordt het plan verder uitgewerkt en tot uitvoer gebracht. Ook dit 
model is ontwikkeld vanuit de visie dat het gebouw behouden moet worden voor de 
toekomst en dat er een nieuwe functie in het gebouw geplaatst moet worden. 

3.2.10 Herbestemmingswijzer 

De herbestemmingswijzer is een instrument waarmee vraag uit de markt en aanbod 
van gebouwen op elkaar afgestemd kunnen worden. De methodiek specificeert de 
mogelijkheden tot herbestemming of herontwikkeling van een gebouw. 99 

Waar bij herbestemming vaak direct wordt gedacht aan monofunctionele 
oplossingen, onderzoekt de herbestemmingswijzer juist de mogelijkheden van 
functiemenging. 
Veelal wordt de keuze voor functiewijziging gemaakt vanuit het gevoel waarbij een 
degelijke onderbouwing van de functionele en financiële haalbaarheid ontbreekt. 

De methode bestaat uit verschillende stappen. Hierin worden keuzen gemaakt 
betreffende de mogelijke herbestemming. Door het model stapsgewijs door te 
lopen, wordt de mogelijke invulling van het gebouw gedestilleerd en voorzien van 
een financiële onderbouwing. 

Fase 1. Functieselectie; 
Stap 1. Locatie; 
Stap 2. Functie grof; 
Stap 3. Functie fijn; 

Fase 2. Functiecombinatie: 
Stap 4. Onderlinge afstemming; 
Stap 5. Gebouwconcept; 
Stap 6. Positie in gebouw; 

Fase 3. Vlekkenplan; 
Stap 7. lndelingsvarianten; 

Fase 4. Financiële toets; 
Stap 8. Financiële beoordeling; 

98 Nelissen, Prof. Dr. N.J.M. ; 1999; Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging; 
99 Hek, Ir. M., Ir. J. Kamstra, Ir. R.P. Gereadts; 2004; Herbestemmingswijzer; 
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3.3 Modellen overzicht ·in een matrix 

Op de volgende pagina's staan twee matrices waarin de verschillende modellen 
naast elkaar zijn gezet. In de eerste matrix staan de doelgroep en insteek van de 
modellen centraal. In de tweede matrix zijn voor zover mogelijk per model de 
verschillende stappen naast elkaar gezet. 

51 



Model Oskam en Krabbe Doornenbal TU Delft 

Insteek Gebouw 

Doelgroep Eigenaar Eigenaar I gebouw Opdrachtgever 

Doel 
Via ideen en plannen terrein of Het komen tot een onderbouwd plan voor 

Haalbaarheid 
gebouwen herbestemmen herbestemming vanuit het gebouw 

Vanuit wensenanalyse en Uitgebreid haalbaarheid toetsen in eerste 
Volgens Beerda biedt c 

Aandachts- onvoldoende houvast < 

punten 
waardenanalyse een fase en in de volgende fase het gebouw als 

geïntegreerde aanpak 
herbestemmingsvoorstel doen leidraad gebruiken 

herbestemmingsvraag! 

Model PIE OHG model Verkort OHG model 

Insteek Handleiding Grafisch onderLoeksmodel Grafisch onderLoeksm' 

Doelgroep Initiatiefnemers Gebouw SpaBie 

Het bestaande gebouw in zijn context te 

Doel Succes en Faalfactoren 
analyseren om met die kennis gewapend bij 

Snelle functiekeuze vc 
het gebouw passende herbestemmingen te 
kunnen ontwikkelen. 

Niet zozeer een 
Aandachts- onderLoeksmethode, maar 

Te omvangrijk voor initierende onderLoeken 
Globale uitkomst van 

punten informatie over mogelijkheden en functiemobiliteit. 
ervaringen . 
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3.4 Conclusies 

Uit de modellen die onderzocht zijn volgt dat deze modellen elk vanuit een 
specifieke achtergrond het proces van herbestemming door gaan. Voor de eerste 
stappen die vooraf gaan aan de keuze of men gaat herbestemmen is nog geen 
structureel model aanwezig. 

Voor veel modellen geldt dat deze zijn ontwikkeld vanuit een opdrachtgever die 
het initiatief neemt in een huisvestingsbehoefte. Deze opdrachtgevers komen met 
een gerichte vraag en bestemming. Een aantal modellen is vanuit het gebouw en de 
eigenaar opgezet en richt zich voornamelijk op functiewijziging en indeelbaarheid. 

Het model wat in dit onderzoek ontwikkeld wordt is bedoeld om voor een gebouw 
ongeacht de eigenaar of gebruiker te kijken wat de toekomst idealiter zou moeten 
brengen. Dit vormt de basis voor een gerichte vervolgstudie naar mogelijkheden en 
toekomstig gebruik van de locatie en eventueel de bebouwing. Bij de overweging of 
een gebouw behouden moet worden is niet alleen de omgeving of de eigenaar 
maatgevend, maar spelen vele factoren een rol. De doelgroep voor dit model is dan 
ook niet alleen de huidige eigenaar, maar ook potentiële eigenaren en adviseurs 
die willen weten wat de toekomstwaarde en mogelijkheden van het gebouw zijn . 

Het model is bedoeld om in de initiatieffase richting te geven aan het onderzoek en 
de verschillende opties in het juiste perspectief te zetten. Het probleem wat er in 
de meeste gevallen nog niet echt is moet eenduidig in kaart worden gebracht en de 
verschillende opties voor de toekomst moeten weloverwogen naast elkaar worden 
gezet. Na het doorlopen van het model kan gericht met vervolgonderzoek worden 
uitgezocht wat de beste optie is. Het model voor de keuze tot herbestemmen is 
onlosmakelijk verbonden met de vervolgstappen. Men kan wel willen 
herbestemmen, maar als dit technisch of financieel niet haalbaar is, zal men toch 
een andere optie moeten kiezen. 

Er zijn tien modellen gevonden die zich bezig houden met herbestemming. Van 
deze tien modellen zijn zes modellen spedfiek voor opdrachtgevers of eigenaren, 
en drie modellen opgezet vanuit het gebouw en de herbestemming die hieraan te 
koppelen is. 

In dit hoofdstuk is per bestaand model een korte omschrijving gegeven. Daarnaast 
is er in het overzicht van de vorige paragraaf naast elkaar gezet hoe de modellen 
zich onderling verhouden. De modellen behandelen voornamelijk de 
herbestemming, haalbaarheid en planfase. De voor de opzet interessante gegevens 
zijn de factoren uit het model van Nicole Tienen. Zij zet het model op vanuit een 
vraag naar huisvesting, maar gebruikt een lijst met factoren voor de controle of 
een gebouw geschikt is. Deze lijst met factoren kan men ook gebruiken om te 
kijken of een gebouw überhaupt geschikt is voor herbestemming of hergebruik. 
Veel van deze factoren zijn gebruikt in de dimensies van het model. 

Het OHG-model, het KUN model en de herbestemmingswijzer zijn gericht op het 
vinden van een nieuwe functie voor een gebouw. De herbestemmingswijzer is 
vooral gericht op meervoudig ruimtegebruik en het mengen van functies. Dit is 
voornamelijk van belang voor grote gebouwen. 
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4 Beslissingsondersteunend model 

De opbouw van het model geschied in onderdelen zodat het overzicht wordt 
behouden en de complexiteit het model niet onbruikbaar maakt. Het proces van 
herontwikkelen geschied in meerdere fasen die elk hun eigen vervolgmodel 
opleveren voor onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor de toekomst van 
bestaande bebouwing. Voor de uitwerking van het model zijn eerst de elementen 
die van toepassing zijn gedefinieerd, daarna wordt het model in stappen in elkaar 
gezet en toegelicht en vervolgens schematisch weergegeven. Na het doorlopen van 
het model zal verder onderzoek nodig zijn om tot een definitief plan te komen. In 
die fase spelen indeling, functie en financiën een grote rol. 

4. 1 Opzet model 

Het model is bedoeld om de eerste keuze te maken in de opties die er zijn voor 
een met leegstand bedreigd gebouw. De verschillende mogelijkheden kunnen in 
een viertal categorieën worden onder gebracht, namelijk 'door exploiteren', 
'hergebruik', 'herbestemming' en 'afstoten'. Deze categorieën kunnen vervolgens 
verder worden uitgewerkt zoals in onderstaand schema staat. Voor de functiekeuze 
is de indeling van de voorbeelden van herbestemming gebruikt (zie bijlage 3). Een 
andere religieuze functie is geen herbestemming, maar valt onder hergebruik. 

r·-··-··-··- ··- ··-··-··-··-··--·-·--··-··-··-··-··-··-··- ··- ··- ·· - ·- - ··--·--·-·--··, 
~ . ! 
! 
! 
! 
l 
I 

! 
! 
i 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
~ 

l Kerk 1 

2 I 
I 

3 I 
I 

Door Exploiteren I i 

! 

l Hergebruik I 
I 

Herbestemmen I 
I 

A I Consolideren 

w Meervoudig ruimtegebruik om exploitatie sluitend te maken 

A I Restaureren 

w Renoveren 

I Functiekeuze I A I Culturele functie 
I I I 

--L{ Publieke functie 

~ Woningen 

~ Werkgelegenheid 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
~ Multifunctioneel centrum I 

! 
i 

! 
! 
! 

4 I 
I 

Afstoten I 
I ! 

! 
! 
! 
! 

i·-··- ··- ··-··-··-··-··-··-· ·-· ·-··-··-··-··-··-·· -··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··i 

A I 

w 
F 

Overig 
I 

Verkoop I 
Amoveren I Slopen I 

55 



4. 2 Elementen 

Uit de literatuurstudie zijn een groot aantal elementen naar voren gekomen die 
van belang zijn bij het proces waarin gekozen wordt of een gebouw herbestemd of 
hergebruikt kan worden. In deze paragraaf worden deze elementen naar voren 
gehaald en kort toegelicht. Voor de ontwikkeling van het beslissingsondersteunend 
model vormen deze elementen de basis. 

De monumentale waarde van het gebouw vormt een belangrijk element voor de 
toekomstvisie die ontwikkeld kan worden. Hierbij is in het bijzonder een eventuele 
monumentstatus van belang. Deze status wordt verbonden aan gebouwen met een 
leeftijd van meer dan 50 jaar en een cultureel van belang zijn. Voor de 
monumentale waarde zijn de bouwperiode en de culturele waarde van belang. 

Bij de gebouwtechnische aspecten wordt gekeken naar de mogelijkheden die het 
gebouw biedt (aanpasbaarheid en indeelbaarheid) en de huidige technische staat in 
verband met de aanpassings- en renovatiekosten. 

Voor de locatie en stedenbouwkundige aspecten zijn zowel de plaats in de 
stedenbouwkundige structuur als de geografische ligging van groot belang. Is het 
gebouw beeldbepalend en heeft het een oriëntatiefunctie of vormt het samen met 
zijn directe omgeving een groter geheel (ensemble waarde). 

Op sociaal maatschappelijk vlak komen elementen als gevoelswaarde en 
maatschappelijke functie naar voren. Ook het begrip passendheid is belangrijk bij 
de beoordeling of een functie wel of niet in een gebouw plaats hoort te vinden. Er 
wordt in de literatuur gesproken over sociaal kapitaal waar men zuinig mee om 
moet gaan. 

Juridisch gezien moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden die de wet 
en regelgeving dicteren. Ook wijzigingen van bestemmingsplannen en het kunnen 
verkrijgen van bouw of sloopvergunningen is een belangrijk punt bij de keuze of 
een gebouw herbestemd, hergebruikt of gesloopt moet worden. 

De financiën kunnen in drie elementen worden opgesplitst, namelijk hoe de huidige 
exploitatie er uit ziet, of er mogelijke subsidies zijn en hoe de aanpassingen 
gefinancierd kunnen worden. 

Als laatste element moet nog vermeld worden dat elke eigenaar en ook de overheid 
lange termijn visies en beleid heeft met de daarbij behorende oplossingen en 
opties voor een gebouw. Dit is niet een direct meetbaar element wat terug te 
vinden is in het model, maar waar wel bij het maken van de keuze rekening mee 
gehouden kan en soms ook moet worden. 
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4. 3 Dimensies 

De input voor het model bestaat uit een meerkeuze tabel waarin de diverse 
dimensies die het model bevat verder worden uitgewerkt en benoemd. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van deelvragen die elk bijdragen tot een gezamenlijk 
antwoord per dimensie. De eerste 3 dimensies bestaan uit een enkele vraagstelling. 
Bij dimensie 4 zijn een viertal deelvragen opgenomen. Zodra één vraag met ja 
wordt beantwoord, is het antwoord op de dimensie ook ja. Dit geld ook bij de 
dimensies 5 en 6. Bij dimensie 7 geld dat als één deelvraag met nee wordt 
beantwoord, de dimensie ook met nee wordt beantwoord. 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
Dimensies van het model: Deel 

antwoorden Conclusie 
1 Exploitatie (financieel nu) 

Is de huidige exploitatie sluitend? Ja - Nee --2--Gè-6ï-u11<------------- --------------------------------------------------------------------------------------------i r-ï -gè-6ru11< -~-
Leeg 

Is het gebouw in gebruik of staat het leeg? staand --3--- tr=eë:Heïîst-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is het gebouw in gebruik voor de eredienst? Ja - Nee ·-4--Münument:-äre-üt -cufiüï-efe-waaï-ê:ië----------------------------------------------- -----------------------------------------

Heeft het gebouw een toegevoegde monumentale of culturele waarde? 
4,1 Monumentaal: heeft het gebouw een monumentstatus of is het 

hiervoor genomineerd?) 
Ja- Nee 

4,2 Categorie A: ijkwaarde, schakelwaarde, symboolwaarde Ja- Nee 
4,3 Categorie B: attractiewaarde, genealogische waarde, documentaire Ja _ Nee 

waarde Ja - Nee ·- ~>-- Loc-äi1è-erï steê:iè-rib-üuwl<und1ge-waarCie----- ----------------------------------------------------------------------------
5,1 Oriëntatiefunctie Ja - Nee 
5,2 Ligging, locatie Ja - Nee 

Ensemblewaarde: is het gebouw een onderdeel van een groter 
5,3 geheel? 

Ja- Nee 

5,4 Uitstraling gebouw en beeldbepalendheid Ja - Nee Ja - Nee ·- 6--- sü<:1aal-maatschappet1fl< -van-belang-------------------------------------------------------------------------------------
6,1 Sociaal kapitaal I Gevoelswaarde Ja - Nee 
6,2 Maatschappelijke functie Ja - Nee 
6,3 Passendheid Ja - Nee Ja - Nee 

· -=;-- B"üuwi<urïd1ge -eïï "Jü-r1ê:i1sdië- mogeH)i<tië-den- ----------------------------------------------------------------------------
7,1 Bouwkundig 

Achterstallig onderhoud I Bouwkundige staat van het gebouw 
lndeelbaarheid (stramienmaten, daglichttoetreding, 
bouwfysisch) 
Reversibiliteit 

7,2 Juridisch 
Bouwbesluit 

Ja- Nee 

Ja- Nee 

Ja- Nee 

Ja- Nee 
Vergunningen Ja - Nee 

-------------------. ~~-~~~~-~!11_~~p-~~11- --------------------------------------------------------------- }~_ ~- ~~-~---- ~-~- ~- ~-~~-- ---

Deze meerkeuze tabel in combinatie met het model kan met behulp van de 
computer geautomatiseerd worden zodat men na invullen van de deelvragen de 
meest geschikte optie voor het gebouw als uitkomst krijgt. De uitgewerkte 
geautomatiseerde versie staat in bijlage 4. 
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4.4 Het model 

Het model is opgebouwd uit een aantal stappen welke onderzocht moeten worden 
alvorens een vervolgtraject te kunnen uitwerken. Voor het doorlopen van het 
model is het nodig om de meerkeuze tabel met dimensies van de vorige paragraaf 
in te vullen. De antwoorden uit de tabel zijn de antwoorden die in het model 
worden gebruikt om tot een uitkomst te komen. Uit vervolgonderzoek kan blijken 
dat de uitkomst van het model niet haalbaar blijkt te zijn en zal men het model 
nog een keer moeten doorlopen om te kijken welke andere opties er voor het 
gebouw zijn. 

Het model is in twee tabellen opgesplitst om de leesbaarheid en overzichtelijkheid 
te waarborgen. In principe kan het model als één tabel worden weergegeven 
(bijlage 4) en heeft deze tabel dan ook 26 uitkomsten. De eerste tabel bevat de 
eerste drie dimensies uit de vorige paragraaf. Dat zijn de exploitatie (financiën), 
het in gebruik zijn van het gebouw en of het gebouw voor de eredienst wordt 
gebruikt. De tweede tabel bevat de overige dimensies, namelijk de monumentale 
en culturele waarde, de locatie en stedenbouwkundige waarde, het 
maatschappelijke belang en de bouwkundige en juridische mogelijkheden. 

Tabel 1 

In gebruik of 
leeg staand? 

leeg 
staand 

Door exploiteren 

Door exploiteren 

Verder onderzoek 
via tabel 2 

Verder onderzoek 
via tabel 2 

Uit tabel 1 volgt dat bij een sluitende exploitatie in principe niks wordt gedaan, 
het gebouw functioneert in zijn huidige opzet en er hoeft niet ingegrepen te 
worden. Ook in het geval waarbij de exploitatie niet sluitend is, maar waarbij het 
gebouw in gebruik is voor de eredienst zal men niet zoeken naar andere opties voor 
het gebouw. In het laatste geval zal gekeken kunnen worden of middels 
meervoudig ruimtegebruik de exploitatie toch sluitend is te krijgen. 
Voor de twee overige uitkomsten van tabel 1 geldt dat er verder onderzoek nodig 
is. Aangezien dit vervolgonderzoek in beide gevallen hetzelfde traject volgt staat 
dit in tabel 2 verder uitgewerkt. 
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Tabel 2 

Monumentale of 
culturele waarde 

- Monumentstatus 
- IJkwaarde 
- Schakelwaarde 
- Symboolwaarde 
- Attractiewaarde 
- Genealogische waarde 
- Documentaire waarde 

nee 

Locatie en 
stedenbouwkundig 

- Oriëntatiefunctie 
- Ensemblewaarde 
- Ligging, locatie 
- Uitstraling en 

beeldbepalendheid 

nee 

Locatie en ·a 
stedenbouwkundig 

nee 

Sociaal 
Maatschappelijk 

- Sociaal kapitaal 
- Gevoelswaarde 
- Maatschappelijke 

functie 
- Passendheid 

nee 

Sociaal 
Maatschappelijk 

nee 

Sociaal 
Maatschappelij k 

nee 

Bouwkundig en juridisch 

- Onderhoudstechnisch 
- lndeelbaarheid 
- Reversibiliteit 
- Bestemmingsplan 
- Vergunningen 
- Bouwbesluit 

In tabel 2 zijn de vervolgstappen die volgen op tabel 1 naast elkaar gezet. In de 
eerste rij zijn voor de volledigheid per dimensie ook de deelvragen vermeld die de 
keuze van de route door het model bepalen. 

In de dimensie monumentale en culturele waarde wordt gekeken of het gebouw 
een toegevoegde waarde heeft, is dat zo dan moet er alles aan gedaan worden om 
het gebouw voor de toekomst en het nageslacht te behouden. In de volgende 
dimensie wordt onderzocht of het gebouw locatietechnisch of stedenbouwkundig 
van belang is. Een gebouw op een toplocatie is makkelijker her te bestemmen dan 
een gebouw waarvan de locatie volkomen oninteressant is. Ook stedenbouwkundig 
spelen kerkgebouwen vaak een belangrijke rol. Daarom wordt bij deze dimensie 
ook gekeken naar het grotere geheel waarvan het gebouw vaak een wezenlijk 
onderdeel is. 

Herbestemmen 
of hergebruiken 

Herbestemmen 
of hergebruiken 

Herbestemmen 

Herbestemmen 
of afstoten 

Herbestemmen 
of hergebruik 

Herbestemmen 
of afstoten 

Herbestemmen 

Herbestemmen 
of afstoten 

Herbestemmen 
of afstoten 

Afstoten 

Afstoten 

Afstoten 

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de kerk sociaal maatschappelijk 
vaak een belangrijke rol speelt. In de hierbij horende dimensie wordt gekeken naar 
de waarde die het gebouw vertolkt voor de maatschappij. Men moet voorzichtiger 
omgaan met een gebouw wat maatschappelijk van belang is dan bij andere 
gebouwen. 
Als laatste dimensie in het model wordt gekeken of de bouwkundige en juridische 
randvoorwaarden het niet onmogelijk maken om het gebouw eventueel te slopen, 
hergebruiken of herbestemmen. 
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Naam 

Heilige maagd 

5 Validatie, toets·ing en bijstellen model 

In dit hoofdstuk wordt uitgezocht of het model, zoals dat in het vorige hoofdstuk is 
opgezet, bruikbaar is voor de praktijk. Voor het valideren en toetsen van het model 
worden een aantal cases uitgewerkt. De case studies kunnen worden ingedeeld in 
twee groepen, namelijk gebouwen waar de toekomst al van bekend is (ex post) en 
kerken die binnenkort in aanmerking komen voor een keuze van de toekomstvisie 
(ex ante). 

Aan de hand van een aantal gebouwen, die reeds herbestemd, hergebruikt of 
gesloopt zijn, wordt het model gevalideerd. Naast de validatie wordt ook aan de 
hand van een aantal gebouwen waarvan de uitkomst nog niet bekend is, het model 
ingevuld om te zien of dit tot een bruikbare conclusie leidt (toetsing). 

In bijlage 5 staan de cases uitvoerig uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt een korte 
omschrijving en de bijzonderheden gegeven per onderzocht gebouw om in de grote 
lijn inzicht te geven in het proces van de validatie en het toetsen van het model. 
In paragraaf 2 wordt gekeken naar de conclusies van de validatie en wordt het 
model aangepast voor zover noodzakelijk zodat het aansluit bij de praktijk. 

5.1 Ex post, case studies 

In deze categorie van gebouwen is reeds bekend wat de nieuwe functie is. Deze 
groep kan gebruikt worden voor de validatie van het model door de uitkomst van 
het model te checken aan de hand van de praktijksituatie. Voor de validatie van 
het model zijn vijftien kerkgebouwen onderzocht. In onderstaande tabel zijn de 
hoofdkenmerken van deze gebouwen op een rij gezet. 

Plaats Bouwjaar Typen Bestemming Uitkomst model 

Bergen op zoom 1829 Tot 1850 Schouwburg 
Hergebruik of 
herbestemmen 

Gereformeerde kerk Rotterdam 1902 1850- 1940 Moskee 
Hergebruik of 
herbestemmen 

Christus verrijzenis Wageningen 1967 Na 1965 Rouwcentrum Afstoten 

Nieuwkerk Dordrecht 1175 Tot 1850 Supermarkt en woningen Herbestemmen of afstoten 

Bonifatiuskerk Dordrecht 1826 Tot 1850 Sociëteit Herbestemmen 

Dominicanerkerk Maastricht 1294 Tot 1850 Boekhandel Hergebruik of 
herbestemmen 

Kruisherenkerk Maastricht 1483 Tot 1850 Hotel Herbestemmen of afstoten 

Laurenskerk Weesp 1462 Tot 1850 Kerk Door exploiteren 

Maarten Lutherkerk Weesp 1819 Tot 1850 Medisch centrum 
Hergebruik of 
herbestemmen 

Josephkerk Alkmaar 1909 1850- 1940 
Kerk en 

Door exploiteren 
multifunctionele ruimte 

Don Bosco Alkmaar 1960 1940- 1965 Sloop Afstoten 

Pius X Alkmaar 1968 Na 1965 
Hospice en 

Herbestemmen of afstoten 
kleine kerkruimte 

Annakerk Breda 1905 1850- 1940 Kantoor Herbestemmen 

Julianakerk Den Haag 1926 1850- 1940 Wijkcentrum 
Hergebruik of 
herbestemmen 

Orangerie Den Bosch 1859 1850- 1940 
Discotheek I Hergebruik of 
partycentrum herbestemmen 
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1. Heilige maagd in Bergen op zoom Schouwburg 
Toen aan het begin van de 19-de eeuw het de katholieke gemeenschap niet lukte 
de grote kerk terug te krijgen werd hen het recht verschaft om aan de Markt een 
nieuwe kerk neer te zetten. Een kolossaal gebouw in neoclassicistische stijl. 
Architect was J. E. Franssen uit Antwerpen. Het gebouw werd opgeleverd in 1829 en 
werd door de decennia heen versierd. Het is een waterstaatskerk en monument100

• 

Maar veel te groot, veel te duur in onderhoud, onmogelijk warm te stoken, kortom, 
de parochie van de Heilige Maagd Maria ten Hemelopneming zat er eind vorige 
eeuw behoorlijk mee omhoog. Totdat in 1987 het plan voor verhuizing aan de orde 
kwam. De Katholieken staken de markt over met al hun hebben en houden. Er bleef 
een enorme grote en lege ruimte achter. De nieuwe eigenaresse was de gemeente 
Bergen op Zoom. Lang heeft de kerk niet leeg gestaan. Zodra de verhuizers de 
hielen hadden gelicht begon de restauratie en verbouwing. In het bestaande karkas 
is een kompleet theater gebouwd. De gemeente is eigenaresse en het theater 
draait sinds 1990 op volle toeren. Dit gebouw heeft voorlopig een bestemming waar 
ook het publiek massaal van kan genieten. Natuurlijk was het voor sommigen wel 
even wennen. 101 

Het gebouw is omgebouwd tot schouwburg wat een herbestemming is. Na het 
invullen van de dimensies in het model volgt als optie hergebruik of 
herbestem men. 

2. Gereformeerde kerk in Rotterdam Moskee (hergebruik) 
De Duyststraatkerk in Rotterdam was een gereformeerde kerk, tot het gebouw eind 
jaren 80 een moskee werd. Veel Rotterdammers vinden het een doorn ·in het oog, 
zo een oude gereformeerde kerk die nu moskee is. 102 Het gebouw is gelegen aan 
een plein temidden van de Rotterdamse woonwijk Delfshaven. Tegenwoordig bied 
het gebouw huisvesting aan de Merkez moskee. In een woonwijk waar de 
gezinssamen-stelling en achtergrond van de bewoners in de loop der jaren dusdanig 
is veranderd was de overgang van kerk naar moskee een logische stap. Het gebouw 
heeft een monumentale waarde, maar is geen monument. Het ligt niet op een 
toplocatie en heeft verder geen toegevoegde stedenbouwkundige waarde. 

Vult men deze gegevens in het model in dan volgt als conclusie hergebruik of 
herbestemmen. Het gebruik als moskee is hergebruik. 

3. Christus verrijzenis in Wageningen Rouwcentrum, 
plannen voor sloop + nieuwbouw (supermarkt) 

Dit kerkgebouw ligt midden in een woonwijk en stamt uit 1967. Het is een modern 
rechthoekig gebouw dat momenteel in gebruik is als rouwcentrum. Op dit moment 
zijn er allerlei plannen om de locatie waar dit rouwcentrum staat te 
herontwikkelen. Dit hangt er van af of er voor de huidige gebruiker een andere 
locatie gevonden kan worden. Voor dit gebouw kan dus op twee momenten het 
model worden ingevuld, namelijk op het moment dat het van kerk naar 
uitvaartcentrum is over gegaan en naar de huidige situatie waarbij er plannen zijn 
om het gebouw te slopen. 

100 http: I lwww.ggharchitecten.nlltheaterslmaagdlmaagdgrotefoto1.htm 
101 http: I lwww.protestantsekerkbergenopzoom.nllgeschiedenislkerkgebouwenl kerkgebouwen.html 
102 http: I lwww. gerefonneerdekerkterotterdam. nll buurt.htm l 
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Als men de beschikbare gegevens in het model in vult volgt er de conclusie dat het 
gebouw afgestoten zou moeten worden. Hieronder valt slopen en herontwikkeling 
van de locatie. In beide gevallen komt afstoten uit het model. Dit sluit niet direct 
aan bij de herbestemming die het gebouw heeft ondervonden bij de overgang van 
kerk naar rouwcentrum. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom er nu na een 
korte periode al weer plannen worden gemaakt voor sloop en herontwikkeling van 
de locatie. Sloop en herontwikkeling van de locatie sluit aan bij de conclusie van 
het model. 

4. Nieuwkerk in Dordrecht Woongebouw en supermarkt 
De kerk dateert uit het jaar 1175. In 156 7 I 68 verwoestte een brand de kerk 
grotendeels. Het overgebleven deel werd weer opgebouwd tot een eenvoudige 
dubbelkarige kerk, de helft kleiner dan voor de brand. De kerk diende na de 
sluiting in 1960 onder meer als opslagplaats en pas in de zeventiger jaren werd het 
verval, dat in een ijltempo was opgetreden, een halt toegeroepen. In de kerk 
werden woningen gebouwd en er vestigde zich een supermarkt. In de Nieuwkerk is 
met veel respect ten opzichte van de voormalige functie van dit Rijksmonument 
een verkoopruimte ingericht. Voor gei'nteresseerden is de geschiedenis van de kerk 
op enkele informatiepanelen in de verkoopruimte te lezen. 103 

Uit het model volgt dat deze kerk moet worden herbestemd of afgestoten. Deze 
kerk is herbestemd tot een supermarkt met daarboven woonruimte. 

5. Bonifatiuskerk te Dordrecht Sociëteit en discotheek 
De uit 1826 stammende waterstaatskerk kwam in 1974leeg te staan. 104 Het is een 
monumentaal kerkgebouw tussengevoegd in een rij met woningen aan de rand van 
het oude centrum van Dordrecht gelegen. Uit het model volgt dat dit gebouw 
behouden moet worden. Sinds 1981 vormt dit gebouw de huisvesting voor stichting 
Bibelot die er een jongerensociëteit annex discotheek in heeft gevestigd. Een oud 
gebouw met een moderne invulling. 105 

6. Dominicanenkerk te Maastricht Boekhandel 
De Dominicanenkerk in Maastricht, stammend uit de 13de eeuw, bevat voor 
Nederland unieke middeleeuwse schilderingen. Niettemin is de stad niet altijd zeer 
zorgvuldig met dit rijksmonument omgegaan en raakte het gebouw meer en meer 
verwaarloosd. Sinds 1800 heeft het gebouw geen religieuze functie meer, maar 
werd gebruikt als stadsmagazijn, concertgebouw, postkantoor en recentelijk nog 
als fietsenstalling. 106 

Het is een voormalig Rooms katholieke kerk uit 1294 in het winkelcentrum van 
Maastricht. Het gebouw vertegenwoordigt zowel een monumentale als culturele 
waarde met zijn wandschilderingen. Door de ligging van het gebouw is het een 
interessant object voor winkels. Uit het model volgt dat herbestemmen de beste 
optie is voor de dominicanenkerk. Het gebouw is herbestemd tot boekhandel wat 
prima aan sluit bij de uitkomst van het model. 

101 http: //nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwkerk_(Dordrecht) 
104 http: //www.hetorgel. nll dordrechts-bonifatius-vaneeken . htm 
105 http: //www.myspace.com/bibelotdordrecht 
106 http: //www. icn.nl/ 
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7. Kruisherenkerk te Maastricht Hotel 
In 1440 startte men met de bouw, het koor van de kerk was in 1459 klaar en het 
verdere kloostercomplex werd in de decennia daarna verder uitgebreid. De huidige 
gebouwen zouden omstreeks 1520 voltooid zijn. Tijdens de Franse revolutie toen 
het klooster als munitiedepot en kazerne in gebruik was zijn in 1797 de Kruisheren 
definitief uit hun klooster verjaagd. 

Aan het einde van de 19de eeuw werd het klooster in opdracht van Jonkheer Victor 
de Stuers samen met architect Cuypers grondig gerestaureerd. De kerk volgde in 
1905. Na een grondige opknapbeurt werd het gebruikt als 
Rijkslandbouwproefstation. Zij zouden het complex geleidelijk in zijn geheel in 
beslag gaan nemen. In 1979 verlieten zij het klooster, vanaf deze verpauperde de 
gebouwen snel omdat ze leeg lagen. Tijdens de restauratie van de Sint 
Servaasbasiliek heeft de Kruisherenkerk van 1983 tot 1993 een tijdelijk parochiële 
functie gehad. 

Deze variabelen leveren in het model de optie herbestemmen of afstoten op 
waarbij herbestemming de voorkeur verdient in verband met de monumentale 
waarde. 

Camille Oostwegel nam eind 2000 het initiatief deze bijzondere gebouwen van de 
ondergang te redden. Een grondige restauratie werd geïnitieerd en het gebouw 
omgetoverd tot een luxueus en eigentijds designhotel, met respect voor het 
verleden. Het hotel werd in 2005 geopend. 107 Deze restauratie en herbestemming 
sluiten aan bij de optie die uit het model naar voren is gekomen. 

8. Laurenskerk te Weesp Kerk 
Na drie en dertig jaren bouwen werd de kerk op 26 augustus 1462 gewijd en kreeg 
de naam van de martelaar Laurentius. Omstreeks 1582 deed de reformatie haar 
intrede. Het gebouw werd voor de protestantse eredienst ingericht: altaren en 
beelden verdwenen, muurschilderingen werden weggepleisterd en de kansel kreeg 
een centrale plaats. De Weesper Laurenskerk is een monument. 108 

In Weespis de protestantse kerk bezig om drie kerken samen te voegen tot een 
parochie om de kosten van vastgoed terug te dringen. Hierdoor zijn de parochies 
van de Laurenskerk, de Maarten Lutherkerk en Hogewey samengevoegd en deze 
zullen gezamenlijk gebruik gaan maken van een gebouw. Het kerkgebouw is nog 
steeds het levende centrum van de Hervormde gemeente van Weesp. Voor deze 
kerk is invullen van het model niet echt noodzakelijk. De uitslag die volgt uit het 
model is voor de hand liggend, namelijk "door exploiteren". 

107 http: I lwww.chateauhotels.nlldefault.aspx?id=184 
108 http: I lwww .pknweespdriemond .nll index.php?option=com_content&task=view&id=16&1temid=14 
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9. Maarten Lutherkerk te Weesp Medisch centrum (tandartsen) 
Op eerste kerstdag van het jaar 1819 werd de huidige kerk ingewijd door dominee 
Noordbergh. In een recent verleden werden zowel de toren alsmede een groot 
gedeelte van het kerkgebouw grondig gerestaureerd. Ook het monumentale 
Strümplerorgel werd gerestaureerd. 

Tenslotte werden, na een lange periode van 'Samen op weg', op zondag 14 mei 
2006 de Hervormden, de Gereformeerden en de Lutheranen gefuseerd tot de 
nieuwe Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Hiermee is het zelfstandig 
bestaan van een lutherse gemeente in Weesp na 363 jaar geëindigd. Daarbij is 
besloten ook de Maarten Lutherkerk af te stoten, een onvermijdelijk besluit dat 
echter door velen is betreurd. 109 Als men voor deze kerk de variabelen in het model 
zet volgt hieruit dat het gebouw hergebruikt of herbestemd moet worden. Verkoop 
en verbouwen tot tandartsenpraktijk is een vorm van herbestemming. 

10. Josephkerk te Alkmaar Kerk en multifunctionele ruimte 
De St. Josephkerk is geheel in neogotische stijl gebouwd, wat te zien is aan de 
plaatsing van de torens en de gewelven. De kerk is op 1 januari 1910 in gebruik 
genomen. Het ontwerp is van de beroemde kerkenbouwers en leerlingen van P.J.H. 
Cuypers, Albert Margry, Jos Margry en J.M. Snickers. De kerk is fraai gesitueerd en 
bezit mooie gebrandschilderde ramen. Het beeld van Christus is in 1948 geplaatst 
ter herinnering aan in de oorlog omgekomen Alkmaarders. Hun namen staan 
vermeld op een gedenkplaat aan de muur van de kerk. 110 

In 2002 werd bekendgemaakt dat alleen de monumentale Laurentiuskerk aan het 
Verdronkenoord en de Joseph-kerk in het Nassaukwartier zouden openblijven. De in 
de volksmond als 'boerderijkerk' bekend staande Don Bosco en de Pius X in de Hoef, 
allebei gebouwd in de jaren zestig, zouden sluiten. De Josephkerk ondergaat 
momenteel een ingrijpende renovatie. Genoemd gebouw zal straks als spil van de 
parochie H.H. Matthias-Laurentius dienen. 111 

Deze monumentale kerk is in gebruik voor de eredienst en volgens het model is 
"door-exploiteren" de beste optie. Dit gebouw wordt opgeknapt en 
multifunctioneel gebruik wat een prima voorbeeld is van behoud voor de toekomst 
en het geloof. 

11. Don Bosco te Alkmaar Sloop 
Op 1 februari 2007 sluit de als "boerderijkerk" bekend staande Don Boscokerk 
definitief haar deuren. Door demografische ontwikkelingen en een toenemende 
ontkerking heeft het gebouw haar functie verloren en zal de Don Boscokerk worden 
gesloopt. Met de onttakeling van het zo voor Alkmaar beeldbepalende gebouw is al 
begonnen. Een aantal gebrandschilderde ramen is verwijderd om in de Jozefkerk te 
worden hergebruikt. Met de sluiting en de sloop van de Don Boscokerk nemen vele 
bewoners van de lyceumbuurt en het Landstraten-kwartier afscheid van deze voor 
hen zo vertrouwde parochiekerk. De kerk wordt gesloopt en wat blijft is de 
herinnering op een foto. Het is te betreuren dat deze beel.dbepalende kerk 
hetzelfde lot treft als de voormalige Dominicuskerk aan de Laat, waarvan nu wordt 
ingezien dat de sloop van deze kerk een historische blunder is geweest. 112 

109 http: I lwww. pknweespdriemond. nl/ index. php?option=com_contentfttask=viewftid=18ftltemid=14 
110 http: I /nl. wikipedia.org/wiki/ Alkmaar _%28Nederland%29#St._Josephkerk 
111 http:/ /kerkdonbosco. web-log.nl/ 
112 http: I /kerkdonbosco. web-log.nl/ 
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Uit het model volgt dat deze kerk afgestoten moet worden aangezien de 
monumentale en culturele waarde niet doorslaggevend zijn. Stedenbouwkundig is 
het een interessant gebouw, maar de locatie is beter geschikt voor nieuwbouw. 

12. Pius X te Alkmaar Hospice en kleine kerkruimte 
Eind jaren zestig is in de Alkmaarse wijk De Hoef een wijkkerk gebouwd. Bij de 
fusie tussen de verschillende katholieke kerken is besloten om het gebouw af te 
stoten om zo extra geld vrij te kunnen maken voor de andere gebouwen. Op het 
laatst is besloten tijdelijk toch nog wat rek te geven aan de rooms-katholieken in 
woonwijk De Hoef. 113 

De kerk met zijn monumentale glas-in-lood raam is overgedragen aan de 
Piusstichting die het gebouw beheerd en verhuurt aan de kerk en het Hospice. 

Het behoud van dit gebouw wat maar op de valreep is besloten sluit aan bij de 
uitkomst van het model. In eerste instantie zou er gekozen moeten worden voor 
sloop. Maar als er nog een herbestemming mogelijk is, dan kan men beter het 
milieu sparen en het gebouw een nieuwe invulling geven. 

13. Annakerk te Breda Kantoor 
De Annakerk is bijna een eeuw oud. Uiterlijk heeft de kerk veel weg van de 
Jozefkerk aan de Oranjesingel, die uit dezelfde tijd stamt. De aankleding en de 
uitvoering zijn echter veel fraaier en degelijker. De Jozefkerk is in de jaren '70 van 
de vorige eeuw gesloopt. Dat gebeurde toen met veel kerken in en rond de 
binnenstad. Het bezoek liep drastisch terug, buiten het centrum werden nieuwe 
kerken gebouwd. Het behoud van de oude bleek te kostbaar om ze allemaal te 
behouden. 114 

Bij de neogotische Annakerk is dat gelukkig niet het geval. Hoewel de nieuwe 
functie ver af staat van de oorspronkelijke, blijft het duidelijk een kerkgebouw. De 
enige aanpassing die na de restauratie zichtbaar is, zijn nieuwe nooduitgangen voor 
het personeel dat straks in de kantoren werkt. Verder blijft de Annakerk een 
beeldbepalend gebouw op een markante plaats in Breda. Je blijft ook zien dat het 
gebouw oud is. Het gebouw is in 1997 aan de eredienst onttrokken en in 2002 is er 
een nieuwe bestemming gevonden die de restauratie en behoud mogelijk maakte. 

Het monumentale gebouw wat al enkele jaren leeg stond geeft in het model de 
richting van herbestemming. Dit sluit netjes aan bij de verbouwing tot 
kantoorgebouw. 

14. Julianakerk te Den Haag Wijkcentrum 
Aanleiding voor de bouw van de Julianakerk is de bouw van Transvaal, een vroeg 
20-ste eeuwse arbeiderswoonwijk ten zuidwesten van het stadscentrum van Den 
Haag. In 1916 werd de "een-uurloon-bond" oftewel de bond ter bevordering van de 
in wijk 11 ontworpen kerk der Nederlands Hervormde Gemeente opgericht. Dit hield 
in dat de leden van deze bond een uur loon per week afstonden t.b.v. de realisatie 
van een nieuwe kerk in TransvaaL 

113 http: //kerkdonbosco. web-log.nl/ 
11

" http: //www.breda.nl/index.php?simaction=contentftmediumid=1 ftpagid=51 ft stukid=1800#titel1800 
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Door Hare Koninklijke Hoogheid prinses Juliana in het bijzijn van moeder koningin 
Wilhelmina is op 20 september 1924 een gedenksteen geplaatst waarachter een 
oorkonde werd gemetseld. De band tussen de Julianakerk en het Koningshuis 
bestond ook uit de aanwezigheid van een koninginnebank en prinses Juliana is hier 
meerdere malen ter kerke gegaan sedert haar lidmaatschap van de Ned. Herv. Kerk 
in 1927. 115 

Het gemeentelijk monument is geheel gerestaureerd en gerenoveerd. Stadsherstel 
heeft dit project in nauwe samenwerking met het Haags Ontwikkelingsbedrijf en 
afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag tot stand gebracht. Opening 
was 6 september2007. De architectuur van de kerk bezit kenmerken van de 
Amsterdamse en Haagse School. Het ontwerp is geïnspireerd op het ontwerp van 
architect H. P. Berlage voor het Vredespaleis uit 1907. De voormalige Nederlands 
Hervormde kerk heeft een geheel nieuwe functie gekregen. Het is nu een centrum 
voor informatie en ontmoeting in de wijk. 116 

Dit gebouw moet vanwege zijn band met het koningshuis (sociaal maatschappelijke 
waarde) en de centrale ligging worden behouden. Dit volgt uit het model met als 
conclusie dat het gebouw herbestemd of hergebruikt moet worden. De nieuwe 
functie als centrum in de wijk met ook publieke functies zorgt ervoor dat het 
gebouw zijn culturele en maatschappelijke waarde blijft behouden. 

15. Orangerie te Den Bosch Discotheek 
De St. -Josephkerk dateert uit 1859. De kerk is meer dan een eeuw bewoond door 
de patersorde van de Redemptoristen. De St. -Josephkerk zou één van de laatste 
laat-neogotische kerken uit die bouwperiode blijken. In een recordtijd van 9 jaar 
verrees de St.-Josephkerk. In 1859 werd de kerk opgeleverd en ruim 200 paters 
bevolkten de kerk en haar aangrenzende klooster. 

Al in de 50'er jaren brokkelde de populariteit van het celibaat af. Er bleek weinig 
aanwas van nieuwe paters en in 1971 waren er nog slechts 5 paters in de immens 
grote kerk en het klooster gehuisvest. Deze 5 paters vertrokken op 5 augustus 1971 
naar Wittem en de St.-Josepherk kwam leeg te staan. Vanaf dat moment was de 
kerk geen gebedshuis meer. Enkele vooraanstaande Bosschenaren zorgden ervoor 
dat de kerk niet werd gesloopt. De gemeente werd eigenaar en huisvestte er tussen 
1971 en 1989 o.a. kunstenaars en popbands. De laatste bewoner was de S. 0. S. 
rommelmarkt. Tijdens hun bewoning hebben er drie binnenbranden 
plaatsgevonden. De branden werden wel geblust maar de schade werd niet 
hersteld. 

In 1989 is de voormalige kerk van de gemeente overgenomen voor het symbolische 
bedrag van een gulden. Een verbouwing van ruim anderhalf jaar volgde. De muren 
werden ontdaan van een dikke laag roet, een nieuwe vloer met vloerverwarming 
werd aangelegd en de kerk werd zowel thermisch als geluidsdicht geïsoleerd. Op 6 
september 1991 opende de Orangerie haar deuren. 117 

115 http: I lwww.stadshersteldenhaag.nllhome.htmlEtobjiD=332 
116 http: I lwww.flickr.comlphotoslroel1943121865068701 
117 http:l lwww.orangerie.nll 
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Stopt men de gegevens van dit rijksmonument in het model dan volgt hieruit dat 
het gebouw herbestemd moet worden. Alleen bouwkundig was het gebouw minder 
interessant voor behoud, wat betreft de waarde op zowel cultureel, 
stedenbouwkundig als maatschappelijk vlak is het een gebouw van onschatbare 
waarde. Nu is er discussie of de herbestemming naar discotheek wel een passende 
herbestemming is voor dit gebouw. In ieder geval is de buitenkant en een groot 
deel van het interieur behouden voor de toekomst. 

5.2 Aanpassingen en definitief model 

Het model zoals in hoofdstuk vier is uitgewerkt behoeft enkele aanpassingen om 
bruikbaar te zijn voor gebruik in de praktijk. In deze paragraaf worden de punten 
die uit de validatie naar voren gekomen zijn aangepast en bijgewerkt zodat een 
eenduidig bruikbaar model over blijft. Allereerst zullen de benodigde aanpassingen 
worden toegelicht waarna deze in het model worden verwerkt en het definitieve 
model wordt gepresenteerd. 

Uit de opdeling van het model en de verdere invulling van Tabel 2 blijkt dat het 
niet van groot belang is of een kerkgebouw leeg staat of met leegstand bedreigd 
wordt. Leegstand is van belang voor de staat waarin het gebouw bouwkundig 
verkeert. Een leeg staand gebouw wordt niet onderhouden en verpauperd, hierdoor 
zijn er extra kosten aan opknappen en renovatie als men het gebouw weer in 
gebruik wil nemen. Voor de keuze of men een gebouw moet herbestemmen of niet 
is leegstand alleen indirect van belang en komt dan ook terug in de beoordeling van 
de bouwkundige staat van het gebouw. De vraag of een gebouw leeg staat of in 
gebruik is kan dan ook vervallen in het model. 

In het model zoals in hoofdstuk 4 is beschreven staat de dimensie 
"ensemblewaarde" bij het onderdeel 'locatie en stedenbouwkundige waarde'. 
Deze ensemblewaarde is verplaatst naar het kopje monumentale en culturele 
waarde aangezien de ensemblewaarde net als de monumentstatus een reden is 
voor behoud van het object en de andere onderdelen in de stedenbouwkundige 
waarde meer een leidraad zijn. Een gebouw met locatie en stedenbouwkundige 
waarde kan nog steeds gesloopt worden terwijl een gebouw met ensemblewaarde 
in principe bewaard moet blijven voor het grotere geheel. Ensemblewaarde kan 
worden vergeleken met een monumentstatus voor het grotere geheel waar het 
gebouw een onderdeel van uit maakt. 

Uit de validatie is naar voren gekomen dat er een wezenlijk verschil zit tussen een 
goede locatie en stedenbouwkundige waarde van een gebouw. Een gebouw kan op 
een toplocatie liggen en stedenbouwkundig van geen enkele waarde zijn, maar het 
kan ook andersom zijn dat het gebouw stedenbouwkundig van belang is maar de 
locatie verder niet interessant. Hierdoor is naar voren gekomen dat het beter is om 
de locatie en stedenbouwkundige waarde uit elkaar te halen. In het definitieve 
model zijn dit dan ook twee losse dimensies. 

Passendheid is een niet meetbaar onderdeel van de dimensie 'sociaal 
maatschappelijk' in hoofdstuk 4 wat niet thuis hoort in dit stadium van het 
beslissingsproces. Dit element is verwijderd en moet worden mee genomen in de 
beoordeling of een bepaal.de functie daadwerkelijk wel past in het gebouw. Dit 
element is dus van belang bij de keuze van een functie, niet bij de grove scheiding 
van het al dan niet slopen, hergebruiken of herbestemmen van het gebouw. 

67 



Definitief model 
De tabel met de d·imensies ziet er door de wijzigingen in deze paragraaf als volgt 
uit: 

Deel 
Dimensies van het model: antwoorden Conclusie 

Exploitatie 
Is de huidige exploitatie sluitend? Ja - Nee -- 2·-- trë'diëiist------------- ------------------------------------------------------------------------ --- ---------------- -------------
Is het gebouw in gebruik voor de eredienst? Ja - Nee --3---Monuiiient:-aië-ot ·c:ufiureië- waä-r'de------ ----------------------------------- ------- --- -----------------------------------

Heeft het gebouw een toegevoegde monumentale of culturele waarde? 
3,1 Monumentaal: heeft het gebouw een monumentstatus of is het 

hiervoor genomineerd? Ja - Nee 
3,2 Ensemblewaarde: is het gebouw een onderdeel van een groter 

geheel? Ja - Nee 
3,3 Categorie A: ijkwaarde, schakelwaarde, symboolwaarde Ja- Nee 
3,4 Categorie B: attractiewaarde, genealogische waarde, documentaire 

waarde Ja - Nee Ja - Nee 
4 Locatie 

4,1 Bereikbaarheid Ja - Nee 
4,2 Voorzieningen Ja - Nee 
4,3 Terrein Ja - Nee 
4,4 Parkeerruimte Ja - Nee Ja - Nee -- s--- s"të'dëiib-öiiwl<un'dige-wäarëfë------------- -- --------------- --------------------------------------- ----- ------ -------- ------
5,1 Stedenbouwkundige ligging Ja - Nee 
5,2 Oriëntatiefunctie Ja - Nee 
5,3 Beeldbepalendheid Ja - Nee 
5,4 Uitstraling gebouw Ja - Nee Ja - Nee --6--- s·ödaär maätscfläi)ï:>eifjk vaïï1lëlang ---- -- ------------------------------------------------------------------- -----------
6,1 Sociaal kapitaal I Gevoelswaarde Ja - Nee 
6,2 Maatschappelijke functie Ja - Nee Ja - Nee --7--- soliwi<-üï-ïdlge -ë-ri ]ü-n'dfsdïë- -mogëH]i<iïë-den ___ -- -- --- --- ---------------------- -----------------------------------------
7,1 Bouwkundig 

Bouwkundig in goede staat I Geen achterstallig onderhoud Ja - Nee 
lndeelbaarheid (stramienmaten, daglichttoetreding, bouwfysisch) Ja - Nee 
Reversibiliteit Ja - Nee 

7,2 Juridisch 
Bouwbesluit Ja- Nee 
Vergunningen Ja - Nee 

----- ----------- --~~~!~~!l)j~g~R~~~------------------------------- --- ---- -- --------------------------- -~~- _-_ -~~~-- -- - ~~- ~- ~~-~ - --

Door de wijzigingen is tabel 1 een dimensie kleiner geworden en zijn hier alleen de 
sluitende exploitatie en het in gebruik zijn voor de eredienst van belang. Ook in de 
tweede tabel uit hoofdstuk 4 zijn wijzigingen doorgevoerd. De locatie en 
stedenbouwkundige waarde zijn opgesplitst . In de definitieve opzet zijn de twee 
tabellen samengevoegd tot één grote tabel met het complete stappenplan. Dit is 
weergegeven op de volgende pagina: 
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Kerk 
Sluitende ja Door exploiteren I exploitatie? 

I nee 
In gebruik ja Door exploiteren I I voor de I eredienst 

nee Monumentale of a Locatie a -s~- a Soclaol a Bouwlrundig a Herbestemmen of I I culturele kundtge.waarde k en juridisch hergebruik 
waarde n nee nee I nee 

nee • Herbestemmen of I e afstoten 

Bouwkundig a 
Herbestemmen I en juridisch 

I nee 
Herbestemmen of I afstoten 

-lllk 
a Bouwlrundig a Herbestemmen of I en juridisch hergebruik 

nee I nee 
Herbestenvnen of I afstoten 

Bouwkundig a 
Herbestemmen I en juridisch 

I nee 
Herbestemmen of I afstoten 

Stedenbouw- a "'! - a Bouwlrundig a Herbestemmen of I ~!ge-de en juridlsch hergebruik 

nee nee I nee 
Herbestemmen of I afstoten 

Bouwlrund~ a 
Herbestemmen I en juridisch 

I nee 
Herbestemmen of I afstoten 

~k 
a Bouwkund1g a Herbestemmen of I en juridtsch her~bruik 

nee I nee 
Herbesterrvnen of I afstoten 

Bouwlrundig a 
Herbestemmen I en juridisch 

I nee 
Herbestenvnen of I afstoten 

LocaUe 
a --- a 

~k 
a Bouwkundig a Herbestemmen of I ~waarde en juridisch afstoten 

n nee nee I nee 
e 

Afstoten I e 

Afstoten I 
Afstoten I 

Definitief model Afstoten I 
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5. 3 Ex ante, case studies 

Deze categorie gebouwen komt op korte termijn in aanmerking voor het maken van 
een toekomstvisie. Er is nog niet bekend wat er in de toekomst met deze gebouwen 
zal gaan gebeuren. Met deze categorie kan worden getoetst of het model ook 
bruikbaar is waarvoor het ontwikkeld is, namelijk voor gebouwen waarbij in de 
nabije toekomst een oplossing en visie nodig is. 

Naam Plaats Bouwjaar Typen Uitkomst model 

Pastoor van Arskerk Eindhoven 1930 1850- 1940 Hergebruik of herbestemmen 

Tivolikerk Eindhoven 1948 1940- 1965 Herbestemmen of afstoten 

Clemenskerk Hilversum 1913 1850- 1940 Herbestemmen of afstoten 

Hogewey Weesp 1970 Na 1965 Afstoten 

1. Pastoor van Arskerk te E·indhoven 
De kerk, een gemeentelijk monument, is in 1929 in opdracht van het RK 
Kerkbestuur van de Heilige Jean Marie Baptiste Vianney, naar ontwerp van 
architect M.J.H. van Beek gebouwd. 118 Sinds de monumentale kerk in de Woenselse 
wijk De Barrier enkele jaren geleden leeg kwam, wordt die vooral gebruikt door 
jonge ontwerpers, verenigt in Stichting Atelierdorp. Eigenaar Woonbedrijf zoekt 
ondertussen naar een nieuwe bestemming voor de kerk. Enkele inspraakavonden 
met buurtbewoners werden belegd. 119 

Door de monumentale en culturele waarde is behoud van het gebouw belangrijk. 
De gegevens van deze kerk ingevuld in het model geven herbestemmen of 
hergebruiken als uitkomst. Dit is een logische uitkomst voor een beeldbepalend 
gebouw met ensemblewaarde. De eigenaar is op zoek naar een passende invulling 
en is van plan om het gebouw te behouden. 

118 http: I /www.hylkemaconsultants. nl/index.jsp?action=Onderzoek&projectname=Pastoor van Arskerk te Woensel 
119 http: I /www.readss.com/ go/ 119904/ Activiteiten-voor-jongeren-in-Van-Arskerk 
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2. Tivolikerk te Eindhoven 
Stratum kende in het verleden zes parochies. Door terugloop van het kerkbezoek 
was het in stand houden van al deze parochies niet langer haalbaar en was 
ingrijpen noodzakelijk. Omdat het Bisdom haar gebouwenbestand wil reduceren 
adviseerde een Bisschoppelijke adviescommissie om drie kerkgebouwen te 
behouden voor erediensten en opteerde bij de overige drie, waaronder de 
Tivolikerk, voor sloop en herontwikkeling. Het parochiebestuur Stratum, de 
eigenaar van de kerken, sluit herbestemming niet uit en de gemeente ondersteunt 
het standpunt van het parochiebestuur. Samen hebben zij een studie gedaan naar 
randvoorwaarden voor herbestemming en herontwikkeling van de Tivolikerk. Bij 
het onderzoek naar herontwikkeling van het gebied rond de Tivolikerk is gekeken 
naar zowel de locatie als de mogelijkheden van het bestaande kerkgebouw. De 
verschillende maatschappelijke voorzieningen die in het gebouw gehuisvest zouden 
moeten worden, vereisen teveel fysieke aanpassingen om dat mogelijk te maken en 
dus is sloop en nieuwbouw de enige optie die voldoende mogelijkheden biedt. De 
toren, als markant punt in de wijk, blijft behouden. 120 

Voor de Tivolikerk geeft het model herbestemmen of afstoten als optie. 

120 http: I lwww.eindhoven. nllwebl show I id=463523 I contentid=344741 presentationid=436261 print =true 
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3. Clemenskerk te Hilversum 
De heilige Clemens Maria Hofbauer, de patroonheilige voor hopeloze zaken, is een 
weinig bekende heilige. De Clemenskerk in Hilversum werd naar hem genoemd 
omdat het moeilijk bleek om de financiën voor de bouw bijeen te krijgen. De kerk, 
gebouwd in 1914 door architect Van Gils, staat er nu treurig bij. In 1996 werd de 
kerk door het bisdom Haarlem gesloten, vanwege het teruglopende aantal 
kerkgangers en de hoge kosten voor restauratie. Het bisdom wil de kerk slopen, om 
de grond te kunnen verkopen. 121 

De Clemenskerk heeft een samengestelde opbouw met opeenvolgende daken op 
verschillende niveaus. Opvallend is het ronde glas in lood raam boven de dubbele 
toegangsdeur. Verschillende volkswoningbouwcomplexen rondom deze kerk hebben 
zichtassen naar de kerk. 122 

Sinds de laatste mis in oktober 1996 heeft de katholieke kerk geen vinger 
uitgestoken om haar gebouw van de ondergang te redden. Het bisdom wilde vanaf 
dat tijdstip alleen maar gel.d zien, zoveel mogelijk geld. De Clemenskerk moest 
verkocht worden aan een projectontwikkelaar, waarna kerk en pastorie zouden 
plaatsmaken voor woningen. Aan alternatieve plannen werd geen enkele 
medewerking verleend. Het religieuze gebouw mocht geen 'profane' doorstart 
krijgen. Zo dacht het bisdom er in 1996 over, en zo denkt het bisdom er nog steeds 
over. Een discutabel standpunt. Blijkbaar heeft het Bisdom 'Haarlem' liever dat 
het rijksmonument- door leegstand en het ontbreken van enig onderhoud - op den 
duur instort, dan dat het wordt gerestaureerd om ruimte te bieden aan, 
bijvoorbeeld, appartementen. 123 

Bij dit gebouw is duidelijk een verschil van visie aan bod. Het model geeft als 
uitkomst herbestemmen of afstoten. In het geval van afstoten wordt met name 
gericht op de verkoop van het gebouw zodat een nieuwe eigenaar kan kijken naar 
een nieuwe bestemming voor het gebouw. 

121 http: //www. vomhimmelhoch. nl/taskforceiVBMKjubileumNov2006. html 
122 http: //www. hitversurn. nl/welstandsnota/hoofdstuk4bloemenbuurt. pdf 
123 http://www.hdci.nl/hierhilversum/?p=218 
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4. Hogewey te Weesp 
De Protestantse gemeente maakte eerder in 2006 de buiten gebruikstelling van de 
Maarten Lutherkerk mee. En veel van de van oorsprong Gereformeerden herinneren 
zich nog levendig de discussies die in 1988 vooraf gingen aan de verkoop van de 
Hoogstraatkerk. Hoe toen, net als nu, in herinnering werd geroepen hoezeer 
gemeenteleden zich hebben ingezet om het kerkgebouw mogelijk te maken. 
Terwijl het nu opnieuw zover is dat een kerkgebouw, nu dan dit kerkcentrum, moet 
worden afgestoten. En opnieuw wordt dankbaar teruggedacht aan het vele, vele 
werk dat is gedaan. Niet alleen om dit gebouw twee jaar na de grote brand van 
Weesp te stichten in 1970. Maar zeker ook om het te onderhouden al die jaren dat 
het daarna tot kerkelijk onderdak heeft gediend. 124 

Uit het model volgt afstoten voor dit kerkgebouw. Het is een modern gebouw op 
een prima locatie voor woningbouw gelegen midden in een woonwijk. 

124 http: I /www. pknweespdriemond. nl/index.php?ltemid=1 O&id=1 03&option=com_content&task=view 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen beschreven die voortkomen 
uit het onderzoek, gebaseerd op de literatuur en ervaringen die volgen na de opzet 
en toetsing van het model. In de eerste paragraaf komen de conclusies aan bod, in 
de tweede paragraaf volgen de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek. 

6. 1 Conclusies 

In eerste instantie leek het een ad random keuze die bij de herontwikkeling van 
kerken aan de orde was, maar niks is minder waar. Achter de keuze wat te doen 
met een met leegstand bedreigde kerk zit een complex aantal randvoorwaarden en 
aspecten gekoppel.d. Door het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model 
zijn deze voorwaarden en de mogelijkheden een stuk inzichtelijker gemaakt. Met 
behulp van het model kan gericht informatie worden verzameld zodat tot een 
weloverwogen besluit gekomen kan worden voor de keuze wat te doen met een 
kerkgebouw die niet meer voor de eredienst in gebruik is. 

Door middel van een literatuurstudie zijn de variabelen die van belang zijn in kaart 
gebracht. Deze variabelen zijn in een overzicht gezet en ingedeeld in de dimensies 
die de basis vormen voor het model. De probleem- en doelstelling van het 
onderzoek zijn ingevuld. Er is een model gemaakt, gevalideerd en bijgesteld. 

Het model is opgezet vanuit het oogpunt dat het gebouw centraal staat en dat er 
ongeacht de eigenaar of gebruiker gekeken kan worden naar de mogelijkheden die 
het gebouw bezit. Elke eigenaar of gebruiker heeft zijn eigen visie en beleid wat 
betreft de toekomst van een gebouw. Het model is ontwikkeld om in de 
initiatieffase of zelfs nog daaraan voorafgaand inzicht te geven in de potentie en 
mogelijkheden die er zijn voor het gebouw zodat de toekomstvisie structureel 
onderbouwd kan worden met feiten in plaats van dat hij gebaseerd is op 
subjectieve beoordelingen van enkele individuen. Het model is bruikbaar voor de 
eigenaar, eventuele toekomstige eigenaar en belangenverenigingen of stichtingen 
die onderzoek willen doen naar de mogelijkheden van het bestaande gebouw in de 
toekomst. 

Het model is opgezet door een reeks deelvragen die beantwoord moeten worden 
waaraan per dimensie een conclusie gekoppeld wordt. Na het opzetten van het 
model is er door middel van vijftien cases gevalideerd of het model geschikt is voor 
gebruik in de praktijk. Bij het valideren van het model is naar voren gekomen dat 
er een aantal kleine wijzigingen nodig waren om het model bruikbaar te krijgen. 
De uitslag van het model sloot veelal prima aan bij de werkelijkheid. Van de 
vijftien case was er één case waarvan de uitkomst van het model niet aan sluit bij 
de werkelijkheid. Het gaat om de kerk in Wageningen. Uit het model volgt 
afstoten, terwijl in de werkelijkheid is gekozen voor herbestemming. Op dit 
moment zijn er echter al plannen om het gebouw alsnog af te breken en 
nieuwbouw op die locatie neer te zetten. 

74 



Na het invullen van het beslissingsondersteunend model is er een keuze tussen 
instandhouden, hergebruiken, herbestemmen en afstoten. Om tot een definitieve 
oplossing te komen is vervolgonderzoek nodig. Het vervolgtraject kan verder 
worden onderzocht middels al bestaande modellen. In hoofdstuk 3 zijn tien 
bestaande modellen toegelicht. Voor meervoudig ruimtegebruik kan onderzoek 
gedaan worden naar functiemenging. Hiervoor is het model uit de 
herbestemmingswijzer geschikt. Bij het zoeken naar een monofunctionele 
herbestemming is het beter om gebruik te maken van het OHG model of het KUN 
model . 

Bij herbestemming moet wel rekening worden gehouden met de passendheid van 
de nieuwe functie voor het gebouw. Niet elke functie kan zomaar in een 
kerkgebouw worden gehuisvest. Ook in het haalbaarheidsonderzoek moet naast de 
financiële haalbaarheid ook de sociaal-maatschappelijke haalbaarheid getoetst 
worden. 

Typologieën 
In paragraaf 2. 3.4 zijn kerkgebouwen ingedeeld in typologieën en categorieën. Bij 
het maken van een indeling kan men op basis van verschillende aspecten gebouwen 
ordenen. De meest duidelijke en eenduidige indeling is die naar bouwperiode 
aangezien deze strakke scheidingen maakt op basis van bouwjaar. De indeling in 
categorieën is bruikbaar voor een grove scheiding, maar er worden een hoop 
aspecten niet meegenomen die voor behoud en sloop wel van belang zijn. Daardoor 
is een uitgebreider beslissingstraject, zoals in het beslissingsondersteunend model, 
van belang voor een goed afgewogen keuze. 

6. 2 Aanbevel'ingen 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan op basis van het onderzoek en de 
daarbij horende conclusies. Dit zijn aanbevelingen voor vervolgonderzoek op basis 
van de nu verworven kennis. 

Bij het opstellen van het model zijn een hele hoop variabelen langs gekomen. Een 
aantal variabelen zijn subjectief en daardoor niet bruikbaar voor een 
wetenschappelijk model. Voor de uitwerking zijn deze variabelen ook verder niet 
meegenomen, maar het verdient aanbeveling om de impact van een 
functiewijziging van een kerkgebouw op de gebruikers en omwonenden verder te 
onderzoeken. Uit de praktijk blijkt dat er in veel situaties protest ontstaat bij de 
aankondiging dat er iets gaat veranderen. Dit leidt tot burgerinitiatieven en de 
oprichting van clubjes en stichtingen voor behoud van het gebouw voor de 
toekomst. 

Ook op stedenbouwkundig vlak is niet goed bekend wat de functie is van een 
kerkgebouw in de stedenbouwkundige structuur. Met de opkomst van diverse media 
en navigatiesystemen is de plaats van het gebouw in de stedenbouwkundige 
structuur steeds minder belangrijk aan het worden . Werd vroeger nog met 
kerktorens en vuurtorens genavigeerd, tegenwoordig meld een apparaat waar je 
naartoe moet. Maakt deze ontwikkeling de kerktoren als baken overbodig of is deze 
nog steeds van een structurerend belang. Ervaringen in voormalig Oost-Duitsland 
geven aan dat het slopen van veel grote structuren een onoverzichtelijke 
stedenbouwkundige structuur achter laat. 
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De financiële structuur van de kerk die monumenten onderhoud voor de 
maatschappij waar zij maar gedeeltelijk voor gecompenseerd wordt, is een 
interessant onderzoeksthema. Is de scheiding tussen kerk en staat niet een 
probleem voor de bescherming van het religieus erfgoed voor de toekomst? De kerk 
moet met dalende inkomsten steeds meer geld vrij maken voor stijgende kosten 
voor onderhoud en beheer van kerkgebouwen. Dit gaat uiteindelijk een keer mis en 
dan is het gebouw uiteindelijk het slachtoffer. Is er niet een betere oplossing voor 
de financiering van behoud van het religieuze erfgoed en hoe gaat dit in het 
buitenland? 

Bij de protestantse kerk is er steeds vaker sprake van meervoudig ruimtegebruik 
om de inkomsten en uitgaven dichter bij elkaar te krijgen. Ook in de middeleeuwen 
werd er door de burgers tussendoor gebruik gemaakt van de kerkgebouwen voor 
andere functies. Er zijn voorbeelden waarbij de kerk als marktplaats werd 
gebruikt. Is het in de huidige tijd niet ook mogelijk om het gebouw meervoudig te 
gebruiken om zo de verhouding tussen gebruiksuren en gesloten uren beter te 
krijgen? Extra gebruik levert meteen ook extra financiën op om het gebouw in 
stand te houden. 
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