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Coverfoto:
Kerk in de Hoefstraat (Antonius van Paduakerk)
te Tilburg, omgebouwd tot glasatelier.



Hieronder een aantal positieve voorbeelden van kerk-
gebouwen, die een nieuwe toekomst kregen door voort-
gezet gebruik mogelijk te maken, nevengebruik te
ontwikkelen, of het gebouw te herbestemmen. Er is in
Nederland inmiddels al een keur aan voorbeelden te
vinden. Het gaat daarbij soms enkel om een andere
constructie voor het eigendom of het beheer. Soms om
een complete transformatie van gebouw en functie.
Al deze voorbeelden kunnen dienen als vergelijkings-
materiaal voor uw eigen situatie, zowel ter inspiratie als
ter lering. Vanzelfsprekend zijn niet overal dergelijke
maatregelen noodzakelijk, maar op veel plaatsen in het
land dwingen onderhoudskosten en de kleiner wordende
gebondenheid aan geloofsgemeenschappen tot het zoeken
naar nieuwe oplossingen. Er is bij de voorbeelden niet
gestreefd naar volledigheid. Wel willen we duidelijk
maken dat er kansen zijn, als gezamenlijk de verant-
woordelijkheid wordt genomen.

9.1. Voor tgezet gebru ik

Dit is de beste optie! De beste bestemming van de kerk is
kerk. Men blijft namelijk helemaal bij de oorspronkelijke
functie van het kerkgebouw. Op grond van de hiervoor
geschetste problemen van de kerkeigenaren is een ver-
ruiming van de restauratiesubsidiemogelijkheden onont-
beerlijk. Maar ook de ogenschijnlijk kleinere problemen,
zoals de arbo-regelgeving, drukken zwaar op de schouders
van de kerkeigenaren. Voor behoud van het religieus
erfgoed is een ruimhartigere opstelling van de overheden
in dezen cruciaal.

9. Mogelijkheden voor behoud



“Samen Sterk” voor de Annakerk in Molenschot
Dit rijksmonument verkeerde in een zeer zorg-
wekkende staat ten gevolge van achterstallig onderhoud.
Een werkgroep met de toepasselijke naam “Samen Sterk
voor de Annakerk” wist tientallen vrijwilligers te mobiliseren
om gelden bijeen te krijgen voor de noodzakelijke restau-
ratie. Dorpsgenoten, locale bedrijven, een woonstichting en
andere instellingen toonden zich betrokken door naar
vermogen een gift te doen. Maar daarmee kon het kerkge-
bouw niet in de steigers komen. Er was nog veel meer geld
nodig.

“Samen sterk” bleek hier letterlijk en figuurlijk van
toepassing te zijn:
• de gemeente bracht actief de kerk en haar situatie

onder de aandacht van de Provincie;
• de Provincie verstrekt in maart 2007 een subsidie

van € 320.861,- voor de restauratie van de toren;
• het Rijk verleende op 1 juli 2008 een restauratie-

subsidie van € 761.088,-.

Aldus heeft de Annakerk, het sociale hart van Molenschot,
weer toekomst gekregen en kan ze weer optimaal als
parochiekerk fungeren.

Een gelukkige afloop voor de Annakerk, maar voor 51 andere
Brabantse rijksmonumenten (waaronder 18 kerken, 2 kloos-
ters en 4 andere religieuze objecten en complexen) was de
uitkomst negatief. Vanuit het rijk is veel te weinig geld
beschikbaar om de grote restauratieachterstanden weg te
werken. Voor 2008 heeft de provincie Noord-Brabant
€14 miljoen beschikbaar gesteld om de nood te lenigen.



Voortgezet gebruik kan soms ook worden bereikt door
een kerk over te dragen aan een andere geloofsgemeen-
schap. De rooms-katholieke Kerk stelt zich op het stand-
punt dat het kerkgenootschap die de kerk wil huren of
kopen lid moet zijn van de landelijke Raad van Kerken.
Als een christelijk geloofsgemeenschap geen lid is van de
Raad van Kerken, wordt bezien of dit op bezwaren stuit
in de plaatselijke situatie. Het oordeel van de plaatselijke
Raad van Kerken kan hierbij betrokken worden, maar
de bisschop zelf zal uiteindelijk de beslissing nemen.
Een kerk kan niet worden bestemd voor niet-christelijke
godsdiensten of levensbeschouwingen.

Kerk Dieden verworven door NV Monumentenfonds Brabant



Jheronimus Bosch Art Center
te ’s-Hertogenbosch



9.2. Nevengebru ik : maa tschappe l i jke en
cu l ture le act iv i te i ten

Indien het behoud van de oorspronkelijke functie niet
mogelijk is kunnen religieuze gebouwen een (gedeelte-
lijke) herbestemming krijgen, waarbij hergebruik met
maatschappelijke en/of culturele functies de voorkeur
heeft, omdat de brede toegankelijkheid van het gebouw
hiermee is gewaarborgd.
Door hun bouw en traditie blijken kerkgebouwen bij
uitstek geschikt voor een herbestemming met een maat-
schappelijk karakter. De herbestemmingen waarbij de
aloude sociale of culturele functies van een kerkgebouw
– al is het in een gewijzigde vorm – blijven bestaan, blijken
ook bij het publiek op de meeste instemming te kunnen
rekenen. De maatschappelijke functies zijn voornamelijk
te onderscheiden in: cult-urele functies, sociaal-maatschap-
pelijke functies, of een combinatie van diverse functies.
Bij al deze vormen van herbestemming vervullen kerk-
gebouwen weer een rol als verbindende factor in de
buurt en voor het vergroten van de leefbaarheid van
dorpen en steden. Het is niet verwonderlijk dat woning-
corporaties bij dergelijke herbestemming vaak een belang-
rijke rol spelen. Een kerkbestuur dat hiervoor opteert, zal
zich actief moeten opstellen. Het komt letterlijk en figuur-
lijk niet van zelf aangewaaid. In dat kader is het van belang
dat er aan draagvlakverbreding wordt gedaan en dat er
zo veel mogelijk belangstelling wordt gekweekt. De kerk
komt zo ook meer in de samenleving te staan. Een degelijk
uitgewerkt plan vormt hiervoor de basis. Via een overeen-
komst kan dit worden uitgewerkt en geregeld.
Bij het maken van plannen voor restauratie en renovatie
van het kerkgebouw is het zinvol om voorzieningen voor
dergelijke activiteiten zo veel mogelijk mee te nemen.
Daarmee is men op de toekomst voorbereid. Soms stellen
ondersteunende fondsen dit ook als eis. Binnen de rooms-
katholieke Kerk is altijd toestemming nodig van het bis-
dom; men is gehouden aan de ter zake geldende
kerkelijke richtlijnen. Dit geldt voor alle vormen van
gewijzigd gebruik.



Lambertuskerk in Vught
Deze protestantse kerk is in 2006 - 2007 ingrijpend
gerestaureerd, waarbij tegelijkertijd ook een aantal eigen-
tijdse voorzieningen zijn aangebracht (o.a. nieuw meubilair,
verbetering lichttoetreding). Dit werd gedaan om een multi-
functioneel gebruik op een goede wijze mogelijk te maken,
zodat tevens de financiële basis voor religieus gebruik kan
worden verbeterd. Een speciaal opgerichte Lambertus-
stichting fungeert als podium voor debat en cultuur, er is een
spiritueel café waar aansprekende personen over maat-
schappelijke thema’s komen praten,maar ook voor concerten,
congressen en – ingetogen – recepties is er ruimte.



9.3. Gedee lde funct ie , waarb i j
he t kerkbestuur (dee ls ) e igenaar b l i j f t

Soms wordt de kerk voor de groep gelovigen te groot.
In plaats van een kerkgebouw af te stoten kan, als het
gebouw zich hiervoor leent, een aantal ruimten worden
afgescheiden waardoor medegebruik mogelijk wordt.
Hierbij kan gedacht worden aan spreekkamers voor de
pastorale beroepskrachten, een parochiekantoor,
ontmoetings- en vergaderruimten, maar afhankelijk van
de situatie kan het medegebruik ook grootschaliger zijn:
een bibliotheek, een kinderopvang, een ouderensoos e.d.
Om deze laatste vormen van medegebruik te kunnen
realiseren is samenwerking met andere partijen onont-
beerlijk. In nagenoeg alle situaties (gebruiksvergunningen,
brand-veiligheid enz.) zal ook de burgerlijke overheid
partij zijn. De waarde van een structureel overleg en een
open communicatie met de burgerlijke overheid vertaalt
zich dus ook hier.

Het voordeel van het kerkbestuur bij medegebruik is
evident. Het levert inkomsten op dan wel kunnen
exploitatiekosten worden gedeeld. En… het kerk-
gebouw blijft bestaan, met in een gedeelte van het
gebouw een religieuze functie (kerk of kapel). Het kerk-
bestuur kan in deze situatie eigenaar blijven. Vanzelf-
sprekend moeten de samenwerking en andere zakelijke
aspecten contractueel worden vastgelegd.



H. Gerardus Majellakerk in Gemert
Deze Bossche Schoolkerk werd in 1959 gebouwd. Vanaf
medio jaren ’60 nam het aantal kerkbezoekers meer en meer
af. De kerk werd te groot. Het kerkbestuur trad in overleg
met het gemeentebestuur. In 1985 werd overeenstemming
bereikt over een gedeeld gebruik van het kerkgebouw.
De kerkruimte werd teruggebracht naar 3/7e van de oor-
spronkelijke gebedsruimte. In het andere gedeelte, via een
tussenwand gescheiden, werd door middel van een plafond
de ruimte verdeeld in twee bouwlagen. Op de begane grond
is nu de Gemertse bibliotheek; op de bovenste verdieping
zijn 8 wooneenheden gemaakt; de resterende ruimte is in
gebruik bij het “Gemerts Atelier”. De markante kerktoren is
in eigendom overgenomen door de gemeente.

H. Gerardus Majellakerk in Gemert



9.4 Overdracht van e igendom

a) Een kerk, in eigendom van de gemeente,
die kerk blijft

Vanuit haar verantwoordelijkheid voor het behoud van haar
erfgoed heeft de gemeente Eindhoven de rijksmonumentale
Catherinakerk in eigendom verworven. In 1973 werd de
koop gesloten voor ƒ 1,-. De gemeente neemt voortaan
de kosten van instandhouding en onderhoud voor haar
rekening. Verder is bepaald dat de kerk niet vervreemd of
“bezwaard” mag worden zonder toestemming van het
kerkbestuur; de kerkruimte mag gratis door de parochie
worden gebruikt. Het kerkbestuur moet er voor zorgen
dat het kerkgebouw overdag geopend is en dat in het
kerkgebouw de eredienst en andere vormen van parochieel
leven voortgang blijven vinden. De gemeente heeft zich
het recht voorbehouden om het kerkgebouw voor andere
activiteiten te (doen) gebruiken, zoals exposities, concerten,
herdenkingsbijeenkomsten en interkerkelijke activiteiten.

b) Een kerk, in eigendom van een stichting,
met een religieuze (neven)functie

Ten behoeve van fondswerving voor de restauratie en het
toekomstige beheer en de instandhouding van het kerk-
gebouw kan overwogen worden een stichting op te richten.
Hierbij zijn twee hoofdvarianten: met participatie van het
kerkbestuur, waardoor men enerzijds betrokken blijft bij
de activiteiten, maar anderzijds gevrijwaard blijft van de
exploitatielasten bij volledig eigendom; zonder participatie
van het kerkbestuur. Het volledige eigendom wordt over-
gedragen aan een stichting. Door middel van een over-
eenkomst kan worden veiliggesteld dat ook in de toekomst
de aard van de bestemming passend blijft.

Het merendeel van de activiteiten is cultureel-maatschap-
pelijk. In beide gevallen kan worden overeengekomen dat
een aantal keren per jaar, bijvoorbeeld de kerkelijke hoogtij-
dagen en in bijzondere gevallen, de kerk gebruikt kan
worden voor kerkdiensten.



Lambertuskerk in Raamsdonksveer
Deze rijksmonumentale protestantse kerk kende een zeer
grote restauratieachterstand. Om de restauratie van de grond
te krijgen werd Stichting Lambertuskerk opgericht, die de
kerk “eeuwig” in eigendom kreeg. Gekozen is voor een
marktgericht exploitatiemodel, waarmee een aantal belas-
tingvoordelen kon worden gerealiseerd. In het stichtings-
bestuur zijn twee personen vanuit het kerkbestuur vertegen-
woordigd.

Het stichtingsbestuur heeft verscheidene succesvolle fonds-
wervingsacties opgezet.
De kerk is op een prachtige manier vernieuwd met behoud
van de monumentale waarde. Er vinden nu zowel kerkelijke
bijeenkomsten als ook concerten plaats. Verder bestaat de
mogelijkheid om het gebouw te huren voor allerlei doeleinden,
die echter wel passend moeten zijn. De opbrengsten worden
gebruikt voor het onderhoud van het gebouw. Er is een positief
exploitatieresultaat.

De Lambertuskerk te Raamsdonksveer



c) Een kerk, in eigendom van woningbouwstichting,
met een kapelfunctie

De voormalige Antonius Abtkerk te Bergen op Zoom,
zonder monumentale status, moest in 2002 de kerk-
deuren sluiten. De kerk werd gekocht door een plaatse-
lijke woningbouwvereniging, die het gebouw wilde
slopen, de begraafplaats ontruimen en vervolgens nieuw-
bouw realiseren. De bevolking kwam in het geweer.
De servan. Men was zich bewust van de centrale rol die
deze kerk in het wijkgebeuren innam. Op kosten van de
gemeente werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
De uitkomst ervan gaf de woningbouwvereniging
voldoende perspectief om tot aankoop en herinrichting
over te gaan. De gemeente heeft ook een financiële
bijdrage geleverd. Nu is er een kinderdagverblijf geves-
tigd, de wijkconsulent en de wijkagent houden er zitting.
De kruisvereniging houdt er spreekuur e.d.
Verder is de oorspronkelijke kapel van de kerk gehand-
haafd. Deze plek, de centrale ontmoetingsplaats van de
wijk, is zo behouden.

Abtkerk in Bergen op Zoom



Torenspits Kerk te Overlangel



d) Een kerk, in eigendom van de gemeente,
als gemeenschapsruimte

De gemeente Etten-Leur nam in 1971 het oude Her-
vormde kerkje in Leur in eigendom over en richtte dit in
als huwelijksruimte. In 1977 kocht de gemeente Etten-
Leur ook nog de oude Hervormde kerk van Etten aan.
Daarin werd de raadszaal ondergebracht; vanaf 1986 is
het tevens een ontmoetingsruimte voor de gemeenschap.

e) Een kerk als gezondheidscentrum voor de wijk

De gemeente Helmond heeft in 2001 de leegstaande
rijksmonumentale Leonarduskerk aangekocht ten einde
de planologische samenhang tussen kerk en wijk te kunnen
bewaren. Met een aanzienlijke financiële bijdrage van
de gemeente is de kerk later overgedragen aan een
commerciële marktpartij, die er een gezondheidscentrum
in vestigde.

H. Leonarduskerk in Helmond



Multifunctioneel wijkcentrum “De Poorten”
in de Hasseltsekerk te Tilburg



f) Een voormalig gebedshuis als woon- en werkplek

De rooms-katholieke Annakerk in Breda kreeg steeds
minder kerkgangers, terwijl de kosten almaar toenamen.
Noodzakelijke uitgaven konden niet worden gedaan,
zodat de kerk meer en meer in verval raakte. Na enige
tijd kwam het leeg te staan. Om dit cultureel erfgoed te
kunnen behouden moest er een grootschalige restauratie
worden uitgevoerd. Geld was er echter niet. In het kader
van Monumenten Selectie Project werd het aangewezen
als rijksmonument, waardoor er mogelijkheden ont-
stonden om voor een flinke restauratiesubsidie in aan-
merking te komen. Een restauratiebedrijf en de gemeente
Breda gingen een overeenkomst aan, waarbij de eerste
de kerk kocht, restaureerde en vervolgens herbestemde
tot een kantoorgebouw; de gemeente Breda droeg zorg
voor de restauratiesubsidie.

Meerdere kerken zijn inmiddels herbestemd als woon-
complex, zoals de rooms-katholieke Theresiakerk in
Tilburg en de kapel van Huize Padua in Boekel.



Glas-in-loodramen van het Jheronimus Bosch Art Center
te ’s-Hertogenbosch



Soms is het behoud en het herstel van religieus erfgoed te
danken aan de inzet van enkele personen, die zich daar-
voor willen inzetten. In Veghel heeft een particuliere
katholieke ondernemer de voormalige synagoge, die was
veranderd in een onherkenbaar pand met een nieuwe
voorgevel in Wederopbouwstijl, grondig gerestaureerd.
De gemeente onderkende het belang van de restauratie
en stelde een gemeentelijke subsidie beschikbaar.
Het exterieur is in de oorspronkelijke staat hersteld.
Binnenin is een aantal wezenlijke elementen van de
synagoge hersteld. Het pand functioneert thans als winkel.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage
te leveren aan het behoud van ons erfgoed wordt ook
door een aantal bedrijven en instellingen gevoeld.
Met name is een aantal woningbouwcoöperaties op dit
terrein actief.

Voormalige synagoge in Veghel,
nu in gebruik als schoenenzaak



Grote of Sint Gertrudiskerk
te Bergen op Zoom



9.5. Pro fane, n ie t-kerke l i jke funct ie

Als geen passende herbestemming kan worden gevonden
en behoud van het kerkgebouw maatschappelijk gezien
belangrijk is, rest niets anders dan verkoop onder voor-
waarden.
Deze zijn er op gericht dat het kerkgebouw behouden
blijft en dat de bestemming niet strijdig is met de aard
van het gebouw. Dit kan in een kettingbeding worden
verankerd. Wel moet worden bedacht dat beperkingen in
het gebruik de “marktwaarde” van de kerk verminderen.
Dit kan vervolgens weer beperkend zijn om een ander
kerkgebouw in stand te houden. Zorgvuldige afweging is
daarom steeds nodig.

In geval kerken niet langer hun religieuze functie, geheel
of gedeeltelijk, kunnen behouden en niet gekozen kan
worden voor sloop van het gebouw, wordt vaak gezocht
naar zakelijk verantwoorde, nieuwe, passende, maar
vooral waardige herbestemmingen. Herbestemming heeft
echter zijn grenzen. Vanwege de discussies rond herbe-
stemming van kerkgebouwen en de vraag hoe hiermee
om te gaan hebben de Nederlandse bisschoppen onlangs
hun mening over herbestemming nader geformuleerd.

Voorbeelden van herbestemming waarvan de bisschop-
pen vinden dat ze passen bij een kerkgebouw dat aan de
eredienst is onttrokken, zijn in volgorde van voorkeur:

1e een sociale herbestemming (bibliotheek, brede
schoolvoorziening, gezondheidscentrum, hospice,
opvanghuis);
2e in beperkte mate een culturele herbestemming
(museum, expositie, concerten, koorrepetities).



De Grote Kerk te Breda



“We weten weliswaar uit welke tijd we komen; we hebben
slechts een vermoeden welke tijd we tegemoet gaan.”
Vanuit die gedachtegang vinden de bisschoppen het moeilijk
om beslissingen te nemen die “inspelen op de toekomst”.
Daarom willen de bisschoppen oog houden voor om-
keerbaarheid, ook wel “reversibiliteit” genoemd, een visie
die aansluit bij het beleid van de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).
Niet passende herbestemming, zoals eerder is gerealiseerd
in de Oranjerie in Den Bosch en de supermarkt in
Helmond, wordt op de dag van vandaag door de rooms-
katholieke Kerk verworpen.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt een stuk
ruimhartiger omgegaan met herbestemming. Het verschil
in benadering heeft vooral te maken met het feit dat een
kerk voor protestanten, anders dan voor rooms-
katholieken, geen sacrale ruimte is.

De Protestantse
kerk met

pastorie in Zundert



D’n Oude Toren in Beek en Donk



9.6. S loop

Als voor een religieus object geen passende herbestemming
is te vinden waarmee behoud mogelijk blijft, dan rest
niets anders dan sloop. In het streven naar behoud is
sloop echter een regelrechte nederlaag.
Bedacht moet overigens worden dat sloop alleen mogelijk
is, nadat een gemeentelijke sloopvergunning is verkregen.
In een aantal Brabantse gemeenten is grote commotie
ontstaan over het voornemen om kerken te gaan slopen.
Er moet dus niet lichtvaardig gedacht worden over het
slopen van religieus erfgoed. Gebleken is dat hier vele
gevoeligheden spelen. Voor rijks- en gemeentelijke
monumenten zal een sloopvergunning niet, of slechts na
een langdurige procedure, worden verleend.
Wanneer een kerkgebouw een niet-religieuze functie
krijgt of wordt gesloopt, dienen de roerende goederen
op een juiste manier te worden herbestemd of veilig
gesteld. Met name de meer complexe bezittingen, zoals
een orgel, vragen de nodige aandacht. Gespecialiseerde
instellingen, zoals het Museum voor Religieuze Kunst en
de Katholieke Klokken- en Orgelraad, kunnen hiervoor
worden geraadpleegd.

Orgels in kerken Heusden en Hilvarenbeek



Sint Antonius Abt-kerk te Riel



Foto achterzijde:
Ruïne van kerktoren
te Neerwetten



“TOEKOMST VOOR RELIGIEUS ERFGOED”


