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 Visie/toekomstplan Ontwikkel een toekomstplan en -strategie op basis van:
• Een inventarisatie van de gebouwen en objecten, met onderscheid naar gebruik.
• Een prognose van het toekomstig gebruik.
• Een vergelijking tussen de aanwezige gebouwencapaciteit en de behoefte op termijn.
• De toekomstverwachting op korte en middellange termijn.
• Inventarisatie van de zorgen met betrekking tot de toekomstmogelijkheden.
• Het benoemen van mogelijke oplossingsrichtingen.
• Eigen wensenlijst met betrekking tot de toekomst van het gebouw.
 
 Instandhouding religieus erfgoed
• Laat regelmatig een bouwkundige inspectie uitvoeren (lidmaatschap van Monumentenwacht voorziet hierin).
• Breng instandhoudingskosten in beeld.
• Stel een meerjaren onderhoudsplan met een meerjaren begroting op.
• In geval van restauratie of achterstallig onderhoud: schakel deskundigen in voor het opstellen van 

financieringsplan, restauratie- of instandhoudingsplan, verwerving externe (subsidie) gelden en het  
doorlopen van trajecten voor monumenten- en bouwvergunning.

• Benut de betrokkenheid van burgers en vrijwilligers.
• Onderzoek mogelijkheden om kleinere objecten anders te laten beheren, adoptie door buurtbewoners  

is een goed voorbeeld.

 Financiële positie 
• Stel een meerjaren begrotingsperspectief op van inkomsten en uitgaven.
• Maak hiervan jaarlijks een up-date.
• Onderken eventuele problemen tijdig, en onderneem actie indien nodig.
• Zoek creatief naar nieuwe financieringsbronnen (subsidies, stadsherstelgelden, wijkintegratiegelden, 

sponsoracties met bijdragen door locale bedrijven, schenkingen, fondsen).
 
 Toekomstig gebruik
 Toekomstig gebruik betreft altijd maatwerk. Inventariseer eerst uw wensen en mogelijkheden, neem  

vervolgens contact op met de gemeentelijke overheid, het bisdom, het Regionaal College voor de Behandeling  
van Beheerszaken (RCBB), de Conferentie van Nederlandse Religieuzen, of andere betrokken instanties zoals  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie.

• Houdt rekening met de aanwezige monumentale, cultuurhistorische en beeldbepalende waarden.
• Deel expertise en wissel ervaringen uit met collega-eigenaren.
• Betrek experts op het gebied van (financiële) exploitatie, functiewijziging, verhuur en verkoop, juridische 

eigendom- en beheerconstructies bij het proces.
• Oriënteer u op innovatieve publiek-private financieringsmogelijkheden voor de instandhouding van kerk of klooster. 
• Vraag steun voor het behoud van het gebouw bij het locale bedrijfsleven.
• Betrek pastorie en/of kerktuin of belendende gebouwen bij neven- en of herbestemming, soms kan men uit de 

baten van de nevenruimtes een kerkruimte financieren.

 Overleg gemeente 
• Voer structureel overleg met het gemeentebestuur.
• Bespreek uw situatie en toekomstplannen vroegtijdig en met open vizier met het college van B & W.
• Beschouw de gemeente als partner.
• Vertaal gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden naar goede samenwerking voor het behoud  

van het religieus erfgoed. 
 

 Communicatie
• Bespreek tijdig de toekomstsituatie met de kerkbezoekers, parochianen en gemeenteleden,  

houdt hierbij serieus rekening met emoties en belevingsaspecten. 
• Verstrek informatie over toekomstplannen en knelpunten rond het toekomstig gebruik aan  

gelovigen, wijk- en dorpsbewoners, gemeenteraad, enz. 
• Een goede uitleg van de toekomst(situatie) vergroot het draagvlak in de samenleving waardoor  

begrip ontstaat, maak gebruik van een communicatieplan. 
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 Te zware financiële lasten voor eigenaren en het ontbreken van een actief beleid van overheden zijn de grootste 
bedreigingen voor religieus erfgoed. Een proactieve opstelling van de gemeentelijke overheid is onontbeerlijk. 
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft gemeenten een instrument om herbestemming - en dus het 
behoud - van religieus erfgoed integraal aan te pakken. Wat is er nodig? 

 Ontwikkeling van een gemeentelijke visie voor religieus erfgoed
• Stel een gemeentelijk beleidsplan op.
• Implementeer beleidsvoornemens op uitvoeringsniveau (bijv. subsidieregeling gemeentelijke  

monumenten, bestemmingsplannen en RO-beleid).

 Inventarisering en waardering van het religieus erfgoed
• Inventariseer het religieus erfgoed in de gemeente, met benoeming van categorieën.
• Maak een inventarisatieschema.
• Stel criteria op voor de bepaling van cultuurhistorische waarden, architectuurhistorische waarden, 

stedenbouwkundige waarden, ensemblewaarden, gaafheid en zeldzaamheid.
• Formuleer op basis hiervan voordracht voor bescherming en vermelding op erfgoedkaart en 

bestemmingsplannen. 

 Proactieve opstelling
• Actieve ondersteuning van eigenaren op het gebied van financiering, subsidiëring en planontwikkeling.
• Wees flexibel met vergunningen voor meervoudig gebruik.
• Steun, adviseer, faciliteer eigenaren van religieus erfgoed bij fondsenwerving.
• Benut en verbreed het draagvlak onder de bevolking, help vrijwilligers.
• Bezie nevengebruik en herbestemming in de context van de ruimtelijke planontwikkeling en het 

voorzieningenniveau binnen de gemeente (publieke functies, sociale en culturele doelen).
• Stel een ambtelijk projectleider aan.
• Sta garant voor of onderzoek ondersteuningsmogelijkheden voor financiering.

 Communiceren
• Voer structureel overleg met kerkgenootschappen en kloostereigenaren.
• Ontwikkel inzicht in toekomstverwachtingen voor de komende 5 à 10 jaar.
• Communiceer met alle afdelingen binnen de eigen gemeentelijke dienst (integraal beleid).
• Ontwikkel partnerschappen met eigenaren, burgers, bedrijfsleven, woningbouwverenigingen.
• Zorg voor een ‘loket’ dat goed is toegerust.

 Planontwikkeling en haalbaarheids onderzoek
• Neem erfgoed op in nieuwe bestemmingsplannen.
• Laat een quick scan uitvoeren in geval nevengebruik en herbestemming aan de orde kan komen.
• Benut mogelijkheden van het provinciale dan wel rijksbeleid op het gebied van herbestemming, 

haalbaarheidsstudie en instandhouding (wind en waterdicht regeling).
• Neem de regie.

 Subsidie
• Breng restauratie- en instandhoudingsbehoefte in beeld.
• Ontwikkel een eigen subsidie- en tegemoetkomingsregeling.
• Ondersteun bij indienen subsidieaanvragen aan rijk en provincie.
• Ondersteun eigenaren bij het zoeken naar financiële steun; (doorverwijzing naar o.a. nationaal  

Restauratiefonds - Prins Bernhard Cultuurfonds - Triodos Bank - private investeerders - fondsen).
• Faciliteer een lidmaatschap op de Monumentenwacht.

handreiking en actiepunten gemeentelijke overheid
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Naam	 Adres	 Telefoonnr.	 E-mail	/	website

Aartsbisdom Utrecht Amersfoortseweg 10 030-6982500 economaat@aartsbisdom.nl
afd. Financiën en Bouwzaken  3705 GJ Utrecht  www.aartsbisdom.nl

Bisdom den Bosch Postbus 1070 073-6125488 info@bisdomdenbosch.nl
Bureau bouwzaken  5200 BC ‘s-Hertogenbosch  www.bisdomdenbosch.nl

Erfgoedvereniging Heemschut Nieuwezijds Kolk 28  020-6225292 info@heemschut.nl
 1012 PV Amsterdam  www.heemschut.nl

Gelders Genootschap Postbus 68 026-4421742 e-mailcontact via de website
 6800 AB Arnhem  www.geldersgenootschap.nl

Katholieke Klokken en Dennenlaan 5 0172-507516 kkor@tele2.nl
orgelraad (KKOR) 2451 XK Leimuiden  www.kkor.nl 

Konferentie Nederlands Postbus 111 073-6921321 communicatie@knr.nl
Religieuzen (KNR) 5201 AC ‘s-Hertogenbosch  www.knr.nl

Monumenten anno nu   www.monumenten.nl 

Monumentenwacht Gelderland Postbus 13 026-3391707 info@monumentenwacht-gld.nl
 6865 ZG Doorwerth  www.monumentenwacht-gld.nl

Nationaal Restauratiefonds Postbus 15 033-2539439 info@restauratiefonds.nl
 3870 DA Hoevelaken  www.restauratiefonds.nl

Protestants Landelijk Diensten- Postbus 8504 030-8801880 servicedesk@pkn.nl
centrum en Regionaal College voor 3503 RM Utrecht  www.pkn.nl 
Behandeling Beheerszaken (RCBB)

Provincie Gelderland  Postbus 9090 026-3599875 post@gelderland.nl
Team Cultuur en Cultuurhistorie 6800 GX Arnhem  www.gelderland.nl

Reliwiki de Nederlandse database
over religieuze gebouwen    www.reliwiki.nl
    
Rijksdienst voor het Cultureel Postbus 1600 033-4217456 info@cultureelerfgoed.nl
Erfgoed (RCE)  3800 PB Amersfoort  www.cultureelerfgoed.nl

Stichting Behoud Kerk Gebouwen   info@sbkg.nl
(SBKG) Nederland   www.sbkg.nl

Stichting Kerkelijk Kunstbezit Mariahoek 16-17 030-2340742 info@skkn.nl
Nederland (SKKN) 3511 LG Utrecht  www.religieuserfgoed.nl

Stichting Oude Gelderse Kerken Postbus 7005 026-3552555 info@oudegeldersekerken.nl
 6801 HA Arnhem  www.oudegeldersekerken.nl

Stichting tot Behoud vh Postbus 105 0525-684220 orgelstichting@hetnet.nl
Nederlandse Orgel (SBNO) 8080 AC Elburg  www.sbno.org

Task Force Kamerikstraat 11  secretariaat.kerkgebouwen@gmail.com
Toekomst Kerkgebouwen 5045 TW Tilburg  www.toekomstkerkgebouwen.nl

Ver. Beheerders Monumentale Postbus 3092 015-2154395 vbmk@erfgoedhuis-zh.nl
kerkgebouwen (VBMK)  2601 DB Delft  www.vbmk.nl

Vereniging voor Funeraire Dorpstraat 99 010-2847012 bureau@terebinth.nl
Cultuur  2903 LA Capelle ad Ijssel  www.terebinth.nl

Vereniging voor Kerkrent- Nic. Maessingel 271 D 078-6393666 info@kerkrentmeester.nl
meesterlijk beheer 3311 KS Dordrecht  www.kerkrentmeester.nl

nuttige adressen

49



 Visie/toekomstplan Ontwikkel een toekomstplan en -strategie op basis van:
• Een inventarisatie van de gebouwen en objecten, met onderscheid naar gebruik.
• Een prognose van het toekomstig gebruik.
• Een vergelijking tussen de aanwezige gebouwencapaciteit en de behoefte op termijn.
• De toekomstverwachting op korte en middellange termijn.
• Inventarisatie van de zorgen met betrekking tot de toekomstmogelijkheden.
• Het benoemen van mogelijke oplossingsrichtingen.
• Eigen wensenlijst met betrekking tot de toekomst van het gebouw.
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• Breng instandhoudingskosten in beeld.
• Stel een meerjaren onderhoudsplan met een meerjaren begroting op.
• In geval van restauratie of achterstallig onderhoud: schakel deskundigen in voor het opstellen van 

financieringsplan, restauratie- of instandhoudingsplan, verwerving externe (subsidie) gelden en het  
doorlopen van trajecten voor monumenten- en bouwvergunning.
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is een goed voorbeeld.
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• Maak hiervan jaarlijks een up-date.
• Onderken eventuele problemen tijdig, en onderneem actie indien nodig.
• Zoek creatief naar nieuwe financieringsbronnen (subsidies, stadsherstelgelden, wijkintegratiegelden, 

sponsoracties met bijdragen door locale bedrijven, schenkingen, fondsen).
 
 Toekomstig gebruik
 Toekomstig gebruik betreft altijd maatwerk. Inventariseer eerst uw wensen en mogelijkheden, neem  
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• Betrek experts op het gebied van (financiële) exploitatie, functiewijziging, verhuur en verkoop, juridische 

eigendom- en beheerconstructies bij het proces.
• Oriënteer u op innovatieve publiek-private financieringsmogelijkheden voor de instandhouding van kerk of klooster. 
• Vraag steun voor het behoud van het gebouw bij het locale bedrijfsleven.
• Betrek pastorie en/of kerktuin of belendende gebouwen bij neven- en of herbestemming, soms kan men uit de 

baten van de nevenruimtes een kerkruimte financieren.

 Overleg gemeente 
• Voer structureel overleg met het gemeentebestuur.
• Bespreek uw situatie en toekomstplannen vroegtijdig en met open vizier met het college van B & W.
• Beschouw de gemeente als partner.
• Vertaal gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden naar goede samenwerking voor het behoud  

van het religieus erfgoed. 
 

 Communicatie
• Bespreek tijdig de toekomstsituatie met de kerkbezoekers, parochianen en gemeenteleden,  

houdt hierbij serieus rekening met emoties en belevingsaspecten. 
• Verstrek informatie over toekomstplannen en knelpunten rond het toekomstig gebruik aan  

gelovigen, wijk- en dorpsbewoners, gemeenteraad, enz. 
• Een goede uitleg van de toekomst(situatie) vergroot het draagvlak in de samenleving waardoor  

begrip ontstaat, maak gebruik van een communicatieplan. 

handreiking en actiepunten eigenaren religieus erfgoed
1

2

3

4

5

6

 Te zware financiële lasten voor eigenaren en het ontbreken van een actief beleid van overheden zijn de grootste 
bedreigingen voor religieus erfgoed. Een proactieve opstelling van de gemeentelijke overheid is onontbeerlijk. 
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft gemeenten een instrument om herbestemming - en dus het 
behoud - van religieus erfgoed integraal aan te pakken. Wat is er nodig? 

 Ontwikkeling van een gemeentelijke visie voor religieus erfgoed
• Stel een gemeentelijk beleidsplan op.
• Implementeer beleidsvoornemens op uitvoeringsniveau (bijv. subsidieregeling gemeentelijke  

monumenten, bestemmingsplannen en RO-beleid).

 Inventarisering en waardering van het religieus erfgoed
• Inventariseer het religieus erfgoed in de gemeente, met benoeming van categorieën.
• Maak een inventarisatieschema.
• Stel criteria op voor de bepaling van cultuurhistorische waarden, architectuurhistorische waarden, 

stedenbouwkundige waarden, ensemblewaarden, gaafheid en zeldzaamheid.
• Formuleer op basis hiervan voordracht voor bescherming en vermelding op erfgoedkaart en 

bestemmingsplannen. 

 Proactieve opstelling
• Actieve ondersteuning van eigenaren op het gebied van financiering, subsidiëring en planontwikkeling.
• Wees flexibel met vergunningen voor meervoudig gebruik.
• Steun, adviseer, faciliteer eigenaren van religieus erfgoed bij fondsenwerving.
• Benut en verbreed het draagvlak onder de bevolking, help vrijwilligers.
• Bezie nevengebruik en herbestemming in de context van de ruimtelijke planontwikkeling en het 

voorzieningenniveau binnen de gemeente (publieke functies, sociale en culturele doelen).
• Stel een ambtelijk projectleider aan.
• Sta garant voor of onderzoek ondersteuningsmogelijkheden voor financiering.

 Communiceren
• Voer structureel overleg met kerkgenootschappen en kloostereigenaren.
• Ontwikkel inzicht in toekomstverwachtingen voor de komende 5 à 10 jaar.
• Communiceer met alle afdelingen binnen de eigen gemeentelijke dienst (integraal beleid).
• Ontwikkel partnerschappen met eigenaren, burgers, bedrijfsleven, woningbouwverenigingen.
• Zorg voor een ‘loket’ dat goed is toegerust.

 Planontwikkeling en haalbaarheids onderzoek
• Neem erfgoed op in nieuwe bestemmingsplannen.
• Laat een quick scan uitvoeren in geval nevengebruik en herbestemming aan de orde kan komen.
• Benut mogelijkheden van het provinciale dan wel rijksbeleid op het gebied van herbestemming, 

haalbaarheidsstudie en instandhouding (wind en waterdicht regeling).
• Neem de regie.

 Subsidie
• Breng restauratie- en instandhoudingsbehoefte in beeld.
• Ontwikkel een eigen subsidie- en tegemoetkomingsregeling.
• Ondersteun bij indienen subsidieaanvragen aan rijk en provincie.
• Ondersteun eigenaren bij het zoeken naar financiële steun; (doorverwijzing naar o.a. nationaal  

Restauratiefonds - Prins Bernhard Cultuurfonds - Triodos Bank - private investeerders - fondsen).
• Faciliteer een lidmaatschap op de Monumentenwacht.
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V	 oorwoord

Het verbaast mij telkens weer hoeveel er in Nederland gebouwd 
wordt, hoe groot de leegstand is en hoe groot de druk op de 
ruimte is. Wat mij vooral verbaast, is dat er zo weinig naar 
bestaande gebouwen gekeken wordt om te voldoen aan de vraag 
naar bedrijfs-, kantoor- of woonruimte, dan wel ruimte voor zorg 
en maatschappelijk werk. 

Nieuwbouw is goedkoper en makkelijker, maar het blijft vreemd 
dat je in het buitengebied nauwelijks meer mag bouwen, terwijl 
er een flink aanbod van bestaande gebouwen is waar zo weinig 
gebruik van wordt gemaakt. De druk is groot in verband met 
stads- en dorpsuitbreidingen. Men schrikt kennelijk terug voor 
alle haken en ogen van een herbestemming en kiest liever de 
makkelijke weg van het schoon opgeleverde terrein als blanco 
ondergrond voor een tekentafelontwerp. 

Ik wil niet beweren dat het proces van herbestemmen altijd 
een makkelijke weg is. Integendeel. Maar het is wel boeiend, 
omdat zoveel factoren een rol spelen. Factoren die alle het hoofd 
geboden moeten worden, maar die ook ruimschoots bijdragen 
aan een succesvol resultaat: een gebouw met een bijzondere 
meerwaarde om in te wonen, te werken, te verblijven, een 
gebouw met een bijzonder positief effect op zijn omgeving. 
Kerken, overheden, eigenaren, vormgevers, ontwikkelaars kunnen 
er niet genoeg aan doen herbestemmen tot een landelijk thema 
van nieuwe kwaliteit te maken. Deze brochure toont, met 
sprekende voorbeelden uit de provincie Gelderland, aan hoe zelfs 
een ‘moeilijke’ groep gebouwen, de kerken, boeiende resultaten 
te zien geeft.

Jan van de Voorde

Plaatsvervangend directeur / 
hoofd sector Advies & Wettelijke Taken
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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 estauratie
bekroond met een 
goede neven- en 
herbestemming

R

H. Willibrorduskerk, Vierakker<
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	 inleiding
erfenis van gelderland
Gelderland is een prachtige provincie met veel 
cultuurhistorisch erfgoed. Kastelen, landgoederen en 
historische buitenplaatsen drukken een fraai stempel op 
het karakteristieke landschap. Maar ook kerkgebouwen, 
begraafplaatsen, baarhuisjes, kapelletjes, synagogen, 
parochiehuizen, kloosters en abdijen spelen hun rol. De 
aanwezigheid van religieus erfgoed is voor iedereen een 
vanzelfsprekend element in de directe leefomgeving. 
In totaal telt de cultuurhistorische waardenkaart van 
Gelderland circa 2400 gebouwen en complexen met een 
religieus karakter. Bouwwerken die met hun variatie, 
hun herkenbaarheid en hun glorie het landschap en het 
stadsprofiel sieren.  
  
De duurzame instandhouding van religieus erfgoed 
staat onder druk. En de tijd is meedogenloos voor kerken, 
kloostercomplexen en kapellen. Recent onderzoek leert 
dat landelijk twee religieuze gebouwen per week hun 
oorspronkelijke functie verliezen. Voor veel kerken, 
kloostercomplexen en kapellen is het zelfs al 5 voor 12. 
Alleen al de komende 10 jaar sluiten circa 1000 kerken 
hun deuren! De erfgoeddiscussie rond het behoud en 
ontwikkeling van kerken en kloosters zal zich steeds sterker 
manifesteren, ook in Gelderland. Instandhoudingskosten 
stijgen gestaag en drukken op te smalle schouders. 
Het is hoog tijd voor principiële keuzes waarbij 
kerkgemeenschappen en overheden elkaars partner zijn.  
Zij moeten elkaar vinden in restauratie-, transformatie- en 
herbestemmingsprocessen. Proactief en gericht op de 
duurzame toekomst van ons erfgoed. In deze brochure 
maakt u kennis met enkele Gelderse voorbeelden, zowel  
ter inspiratie als ter lering. Wellicht herkent u uw eigen  
situatie hierin.                                                                                 

1
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<H. Willibrorduskerk, Vierakker

vereende krachten zorgen voor succesvolle 
restauratie

Deze prachtige kerk, onderdeel van het kerkelijk complex 
met pastorie en parochiehuis, is gesticht door Baron 
van der Heijden nadat hij van de bisschop van Utrecht 
toestemming had gekregen om zijn te bouwen huiskapel 
te mogen wijzigen in een parochiekerk.
 
De kleine hallenkerk met 220 zitplaatsen is uitzonderlijk, 
vooral door het interieur die een kerkelijke geschiedenis 
van 140 jaar vertelt. Opgeleverd met een sober interieur 
en met “eenvoudige butzenscheibe” ramen in 1870 
is de kerk in een periode van vijftig jaar onder de 
strenge leer van het Bernulphus Gilde verfraaid tot een 
“gesamtkunstwerk” van uitzonderlijke kwaliteit. Alhoewel 
de ‘beeldenstorm’ na Vaticanum II aan deze kerk voorbij 
is gegaan, had de tand des tijd en de afnemende zorg het 
casco en het interieur flink aangetast. 

De kerk gelegen op het landgoed ’t Suideras, was hard 
aan restauratie toe. In 1990 is begonnen met het 
vernieuwen van het dak met een subsidie uit het rijks 
stuwmeer fonds. De ernstige schade door lekkage kon 
worden gestopt. Het ontwikkelen van plannen voor een 
algehele restauratie kreeg een nieuwe impuls in 1999 na 
het oprichten van de St. Restauratie H. Willibrorduskerk. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie en 
de gemeente zijn door het kerkbestuur meteen betrokken 
bij de plannen. Gezamenlijke inspanningen maakten 
de restauratie en gedeeltelijke herbestemming van het 
ensemble mogelijk. 

De kerk is in 2009 uitgeroepen tot de mooiste kerk van 
Gelderland. Tijdens de restauratie werd duidelijk dat 
ook voor de pastorie en het parochiehuis een passende, 
self supporting bestemming gevonden moest worden 
om financieel de exploitatie rendabel te houden. Om het 
toerisme te stimuleren is het parochiehuis in gebruik als 
eetcafé en theehuis terwijl de pastorie is verbouwd tot 
een gezinsvervangend tehuis voor een achttal jongeren 
die extra zorg behoeven. Het interieur van de kerk is 
dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur vanachter een hekwerk 
te bewonderen. Daarnaast zijn er openstellingen in 
de zomermaanden en op aanvraag. De zeer geslaagde 
restauratie werd in 2005 en 2008 bekroond met een 
goede neven- en herbestemming van parochiehuis 
en pastorie waardoor het kerkelijk complex voor het 
nageslacht behouden is. 



H. Willibrorduskerk, Vierakker

Het interieur van de kerk is 
dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur 
vanachter een hekwerk te 
bewonderen. Daarnaast 
zijn er openstellingen in de 
zomermaanden en op aanvraag. 

<
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De Oude Calixtus, Groenlo 
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	 doel
doel van de religieus erfgoed wijzer
Deze brochure beoogt een duurzame toekomst voor reli-
gieus erfgoed te bevorderen. Door inzicht te bieden in de 
problematiek en door draagvlak te verstevigen. Religieus 
erfgoed heeft altijd een meerzijdige en dus fragiele beteke-
nis voor een gemeente. Herbestemming in combinatie met 
restauratie of groot onderhoud vraagt een solide proces- 
architectuur. En vanzelfsprekend deskundigheid op het gebied 
van bouwhistorie, architectuur, financiering en procedures 
als bouwvergunningen en monumentenvergunningen.  
De focus moet vanaf het begin van het planproces liggen  
op integrale samenwerking. 
 
Correcte informatie is vaak de helft van de oplossing.  
Die goede informatie en verwijzing naar de juiste onder-
steunende instanties is dan ook een kerntaak van dit 
geschrift. Het is echter bovenal een appèl aan partijen 
samen het cultuurhistorisch waardevolle religieuze erfgoed 
in de provincie Gelderland te behoeden.  
 
De Religieus ErfgoedWijzer Gelderland biedt:
• inzicht in de problematiek van eigenaren
• visie van belanghebbenden
• een handreiking voor te voeren beleid 
• een aantal praktijkvoorbeelden (kerken, kloosters,  

kapellen en kleine objecten)
• een antwoord op de vraag, waar kan ik terecht voor  

hulp en informatie?                                                                    

2
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<De Oude Calixtus, Groenlo
 
behoud door multifunctioneel gebruik

In het hart van Groenlo ligt aan de Mattelierstraat 5 
de Oude Calixtus kerk. Een laatgotisch kerkgebouw met 
toren. Een zwerfsteen in het muurwerk dateert van 
1275 – 1325. De kerk is diep verweven met de historie van 
Groenlo. Sinds 1978 is dit Rijksmonument eigendom 
van de Stichting Oude Gelderse Kerken. De (stads)
toren is in handen van de Gemeente Oost Gelre. Het 
kerkhof en het voorplein zijn nu nog eigendom van de 
Hervormde Gemeente Groenlo maar zullen binnenkort 
worden overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse 
Kerken. Het koor dient als kerkelijk centrum van de 
Hervormde Gemeente Groenlo. Er vinden erediensten en 
nevenactiviteiten plaats. 

Een glazen wand scheidt het koor van het schip met 
twee zijbeuken. Dit gedeelte - een ruimte van ongeveer 
600 m2 - staat open voor brede toepassing. De kerk is 
een multifunctioneel podium. Het koor en het schip 
zijn onafhankelijk van elkaar te huren. Het is een 
ontmoetingsplek voor educatie, cultuur, ontspanning 
en religie. Vanaf 2009, 2 jaar na de restauratie en 
heropening in 2007, is er een herbestemming met een 
speciale dimensie bijgekomen. De prachtige oude kerk 
vormt het decor voor een bijzondere multimedia show: 
“de slag om Grolle”. De belegering en verovering van de 
oude vestingstad Grol in 1627 wordt er uitgebeeld. De kerk 
is daarvoor op ingenieuze wijze aangepast. Er bevinden 
zich drie tenten in het schip die ’s avonds verdwijnen in 
het gewelf. Dan wordt de prachtige oude kerk de arena 
voor een weergaloze beeld-, licht- en geluidshow. 
 
Het vereiste van alle partijen inventiviteit, consensus en 
ultieme samenwerking om een bestendige toekomst voor 
de Calixtus te realiseren. Door gezamenlijke inzet van 
de eigenaren, de steun van de provincie, het rijk en zelfs 
een Europese subsidie heeft de Oude Calixtus een rijke, 
gevulde toekomst. 



De Oude Calixtus, Groenlo

De kerk is een multifunctioneel 
podium. Het koor en het 
schip zijn onafhankelijk van 
elkaar te huren. Het is een 
ontmoetingsplek voor educatie, 
cultuur, ontspanning en religie.

Meer informatie
www.oudecalixtus.nl  
  

<
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	 De	cultuurhistorische	waardenkaart	
vermeld	circa	2400	religieuze	objecten,	
ensembles	en	structuren,	zoals:	

•	 751	kerken	en	110	kerktorens

•	411	pastorieën	en	domineeswoningen

•	 109	(voormalige)	kloosters

•	 70	kapellen

•	482	begraafplaatsen

•	 25	synagogen

sprekende cijfers 
gelderland 

Stephanuskerk, Nijmegen

Een gebouw dat unieke 
monumentale mozaïeken  
en gebrandschilderde glas-in-
loodramen van de hand van  
Joan Colette herbergt.

<
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	 de	feiten
religieus erfgoed in gelderland, de feiten
Religieuze gebouwen vertellen het verhaal van voorgaande 
generaties. Hun leven en gewoontes, hun oorlogen en 
religieuze conflicten. Hun kunstbeleving en waarden en 
normen. Zij hebben hun sporen nagelaten in de bebouwde 
omgeving. Langs de Veluwezoom en de oude Zuiderzeekust 
vind je, na de alteratie, overwegend authentiek orthodox 
protestantse ‘sporen’. Nijmegen en omgeving en delen van 
de Achterhoek hebben meer affiniteit met het katholicisme. 
Van 1900-1940 was Nijmegen zelfs de frontstad van 
katholiek Nederland met de Heilig Landstichting, de 
Katholieke Universiteit, kloosters, studentenhuizen en RK 
gezondheidsinstellingen. In de Walburgiskerk in Zutphen 
werd in 1563 De Librije gesticht. Het is naast Cesena (Italië) 
en Hereford (Groot-Brittannië) de laatste kettingbibliotheek 
in de wereld die op zijn oorspronkelijke locatie is bewaard. 
Kortom, religieus erfgoed speelt een significante rol in het 
Gelderse Landschap.                                                                       > 
 

3

Stephanuskerk, Nijmegen

decor voor een workshop op locatie

Op 1 januari 2009 gaat de Christus Koning-Stephanus-
parochie op in een nieuwe gemeenschap die “Effata” 
wordt genoemd. Een samenwerking tussen parochies in 
Nijmegen-Oost. 

In de Stephanuskerk vinden geen vieringen meer plaats 
en de parochianen gaan kerken in de Dominicuskerk. Het 
kerkbestuur start actief met het zoeken naar een nieuwe 
bestemming voor het kerkgebouw. Een gebouw dat unieke 
monumentale mozaïeken en gebrandschilderde glas-in-
loodramen van de hand van Joan Colette herbergt. 

Vanwege dit bijzondere interieur is de kerk ook aan-
gewezen als gemeentelijk monument. Het kerkbestuur 
stelt de Stephanuskerk in mei 2010 graag ter beschikking 
als locatie voor een workshop over hergebruik religieus 
erfgoed van het Architectuur Centrum Nijmegen.  
Kennisvergaring, kennisdeling en creativiteit zijn  
essentieel nu veel kerkbesturen met sluiting en afstoting 
van gebouwen worden geconfronteerd. 

Het kerkbestuur legde die dag, samen met de leden  
van het Architectuur Centrum Nijmegen, een nieuwe  
basis/kans voor herbestemming en behoud van  
religieus erfgoed. De toekomst van de Stephanuskerk is  
op dit moment nog ongewis, het bestuur is zeer actief  
en bewandeld veel wegen om het behoud van het  
gebouw te bewerkstelligen. 
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provinciaal erfgoedbeleid
Religieus erfgoed is vrijwel altijd verstrengeld met de  
identiteit van dorp en stad. Het maakt de geschiedenis van 
eeuwen zichtbaar en voelbaar. De provincie Gelderland 
erkent dit en neemt het mee in haar cultuurhistorisch 
beleid “Belvoir”. Het provinciale beleid, onder andere gericht 
op “het vergaren van kennis en (delen) van problemen en 
het vinden van mogelijke oplossingen daarvoor”, vormde 
de aanleiding tot een inventarisatie van de behoefteraming 
religieus erfgoed (de zogenoemde BRREG2009). Daar de 
provincie Gelderland streeft naar realisatie van duurzaam 
functioneel gebruik van gebouwde monumenten is zij ook 
mede initiërend voor de samenstelling van deze brochure. 

Door verdergaande ontkerkelijking en de afname van finan
ciële draagkracht bij eigenaren gaan veel religieuze gebouwen 
hun oorspronkelijke functie verliezen. De toekomst van het 
religieuze erfgoed is een zorg van iedereen. Het slopen van 
kerken en kloosters leidt tot een onomkeerbare situatie. 
Een proactieve opstelling van de overheid en de geloofs
genootschappen is nu dringend nodig om te voorkomen 
dat Gelders religieus erfgoed onnodig verloren zal gaan. 
Creativiteit, weloverwogenheid en realiteitszin in dienst  
van het Gelders erfgoed.                                                               > 
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<De Kerk van Hummelo, Hummelo
 
een dorpskerkhuus als basis voor behoud

De Protestantse kerk van Hummelo, een rijksmonument 
uit 1839, is beeldbepalend voor het dorp; het kerktorentje 
wijst iedereen die te voet, per fiets of auto naar Hummelo 
reist de weg. De toekomst van het kerkgebouw is enigszins 
ongewis door de voorziene terugloop van de financiële 
positie van de kerkelijke gemeente. Kerkrentmeesters 
vonden dat de dorpskerk, ondanks de onzekerheden, 
een centrale rol moest blijven spelen in de Hummelose 
gemeenschap. Dit zette de kerkelijke gemeente ertoe 
aan zelf stappen te zetten om de kerk een toekomst te 
geven. In april 2009 is overleg gestart met de provincie 
Gelderland en de gemeente Bronckhorst. 

Dit heeft veel in beweging gezet. Door de kerk geschikt 
te maken voor andere doeleinden kunnen de gebruiks
mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid. Er wordt 
gedacht aan de ontwikkeling van een Dorpskerkhuus. 
Voor dit multifunctionele gebruik moet er een behoorlijke 
ruimte buiten de eigenlijke kerkzaal gebouwd worden. 
Een dergelijk plan vereist intensief overleg tussen  
betrokkenen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
zij waakt over de cultuurhistorische waarden van de 
kerk. De provincie, als procesondersteuner en eventuele 
subsidieverlener. En de gemeente die zorgt voor de in
vulling van de openbare ruimte via bestemmingsplannen, 
bouwvergunningen en monumentale aspecten. Inmid
dels zijn partijen een jaar verder. Het overleg met de drie 
bestuurspartijen wordt efficiënt en stimulerend genoemd. 
Zekerheid is er nog niet, maar de verwachtingen zijn 
hooggespannen. 
 



De Kerk van Hummelo,  
Hummelo

De Protestantse kerk van 
Hummelo, een rijksmonument 
uit 1839, is beeldbepalend voor 
het dorp; het kerktorentje wijst 
iedereen die te voet, per fiets of 

auto naar Hummelo reist de weg. 

>
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Ruïnekerk, Ammerzoden 

De Ruïnekerk te Ammerzoden 
heeft al vele stormen doorstaan. 
Door realiteitsbesef, adoptie, 
oprichting van een stichting, visie 
en gezamenlijke acties wordt er 
vandaag de dag nog steeds gekerkt.

Meer informatie
www.hervormdegemeentewell.nl 

<
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provinciale steun
In dit kader ondersteunt de provincie de werkzaam heden 
van de stichting Oude Gelderse Kerken. Zij roert zich op 
diverse fronten om monumentale kerken onder de  
aandacht te brengen. De stichting helpt kerkbesturen bij 
restauratie en onderhoud, het opzetten van restauratie-
plannen en het aanvragen van subsidies. In het kader “Meer 
doen met onze religieuze monumenten” stimuleert zij 
het meervoudig gebruik van kerkgebouwen. Zij publiceert 
tevens Venster, een kwartaalblad dat interessant en actueel 
bericht over religieuze monumenten. Zij beheert en onder-
houdt ondertussen 7 oude kerken en een monumentale 
synagoge in Gelderland.  
 
Ook de Stichting Monumentenwacht Gelderland draagt 
belangrijk bij aan het behoud van religieus erfgoed. Een 
particuliere organisatie die veel kerken inspecteert, onder-
houdt, noodreparaties uitvoert en adviseert. Als partner van 
de provincie Gelderland is zij betrokken bij kwaliteitszorg, 
historische bouwfragmenten en een restauratieopleiding. 
De provincie Gelderland ondersteunt beide stichtingen 
financieel.                                                                                          
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<Ruïnekerk, Ammerzoden

een bijzondere plek

Mensen kunnen al vier eeuwen in de ruïne van 
Ammerzoden naar de kerk. Een bijzondere plek met een 
opmerkelijke historie. De ruïne met de circa 100 jarige 
taxus die de open plek tussen de muren domineert, biedt 
een uitzonderlijke ambiance. 

Er gaan 2 versies over het ontstaan van de ruïne. Na 
overgang in Hervormde handen eind zestiende eeuw, 
zou de kerk door Franse troepen in het rampjaar 1672 
zijn verwoest. De tweede versie heeft raakvlakken met de 
hedendaagse problematiek. Na overgang in Hervormde 
handen kon de kleine gemeente niet voorzien in het 
onderhoud van het grote gebouw. Men besloot alleen het 
koor op te knappen, waardoor het schip tot de huidige 
ruïne is vervallen. In de 2e wereldoorlog werd de kerk 
opnieuw getroffen door oorlogsgeweld. Ook het koor en 
de toren veranderden in een ruïne. 

De Hervormde gemeente van Soest adopteerde de 
kerkelijke gemeente en met veel inspanningen en 
gezamenlijke acties werden voldoende middelen 
opgebracht om het koor te restaureren. Ook de toren 
(eigendom van de gemeente) werd hersteld. In 1971 wordt 
de kerk aangewezen als rijksmonument. In 1992 is de kerk 
opnieuw gerestaureerd. 
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<H. Martinuskerk, Giesbeek
 
visieplan van de gemeente en een enquête onder 
burgers legden de basis voor behoud
 
Het neogotische kerkgebouw van Giesbeek is ontworpen 
door architect Th. Slinger. Markant gelegen op de dijk 
aan de IJssel en onderdeel van het kerkelijk complex met 
pastorie annex parochiecentrum, begraafplaats en RK 
basisschool. Midden jaren ‘90 werd het plan opgevat het 
kerkgebouw te slopen en een nieuwe kerk te bouwen. De 
kerk was veel te groot geworden en moest gerestaureerd 
worden. Hoge kosten waren gemoeid met restauratie en 
vitalisering van het complex. Uit een enquête bleek dat 
93% van de parochianen het kerkgebouw wilde behouden. 
Volgens het visieplan 1999 van de gemeente moesten kerk 
en pastorie behouden blijven en mocht op de gronden 
achter de kerk gebouwd worden. Er kwamen plannen 
voor het afstoten van de pastorie, de restauratie van de 
kerk en de herinrichting van het kerkgebouw. Geld kwam 
vrij door de verkoop van de gronden. In 2007 stemde het 
aartsbisdom Utrecht in met de herinrichting.
 
Bij de herinrichting is de kerk gesplitst in een deel voor de 
eredienst en een deel als parochiecentrum, tevens geschikt 
voor profane doeleinden. Er is een scheidingswand in de 
tweede travee van het schip aangebracht. De ontstane 
ruimte werd voorzien van een extra vloer waardoor boven 
een prachtige zaal kon worden ingericht. Op de begane 
grond hebben de ontmoetingsruimte, het secretariaat, 
de werkkamer van de pastor, de keuken en sanitaire 
voorzieningen een plaats gekregen. Door sparingen in 
de vloer is het daglicht op de begane grond prachtig. 
De restauratie is tot ieders tevredenheid verlopen, alle 
partijen zijn enthousiast en de kerk is 13 januari 2008 
weer feestelijk in gebruik genomen. 
 
Het enthousiasme heeft de gemeenschap doen besluiten 
tot herbouw van de toren die op het eind van de WO II 
werd opgeblazen. Na een eerste fondsvorming heeft ook 
de provincie een substantieel deel aan subsidie toegezegd, 
in het kader van het toerisme en door de bouw als 
leerlingbouwplaats aan te merken, waardoor de herbouw 
mogelijk werd. De bouw is in een vergevorderd stadium 
en zal in oktober 2010 worden afgerond.  



H. Martinuskerk, Giesbeek

Het neogotische kerkgebouw 
van Giesbeek is ontworpen door 
architect Th. Slinger. Markant 
gelegen op de dijk aan de IJssel 
en onderdeel van het kerkelijk 
complex met pastorie annex 
parochiecentrum, begraafplaats 
en RK basisschool. 

<
	 Rijksmonument
	 Subsidie	in	het	kader	van	het	Besluit	rijks	subsidiëring	
instandhouding	monumenten	(Brim).

•	 Periodiek	Instandhoudings	Plan	(PIP).
•	 Wegwerken	restauratieachterstanden.

	 Er	zijn	als	gevolg	van	de	modernisering	van	de	monumenten-	
zorg	nog	diverse	subsidiemogelijkheden	in	de	maak.		
De	verwachting	is	dat	in	2011	de	Impulsregeling	herbestem-
ming	monumenten	en	de	regeling	Wind-	en	waterdicht-
houden	van	kracht	worden.	Beide	regelingen	stimuleren	
het	vinden	van	een	goede	bestemming	voor	leegstaande		
of	leegkomende	monumenten.

	 Nationaal	Restauratiefonds	(NRF)
•	 Laagrentende	lening.
•	 Kerken	nevenfunctie	regeling.	Laagrentende	lening	voor	
rijksmonumentale	kerken	in	gebruik	voor	de	eredienst:	
bedoeld	om	het	kerkgebouw	(beter)	geschikt	te	maken	voor	
een	breder	en	multifunctioneel	gebruik	(o.a.	sanitaire	voor-
zieningen,	vloerverwarming,	garderobe,	ontvangstruimte);	
maximaal	€	50.000,-.

subsidiemogelijkheden 
religieus erfgoed

1

2
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Sint Dominicuskerk, Tiel

Om de financiële lasten van het 
kerkelijk complex beheersbaar 
te houden is de grote pastorie 
opgesplitst in twee delen.  
Het benedendeel is secretariaat 
en parochiecentrum en het 
bovendeel wordt zakelijk verhuurd. 

<

subsidiemogelijkheden 
religieus erfgoed

3

4

	 Gemeentelijk	monument
•	 Subsidie	in	het	kader	van	de	gemeentelijke	subsidie	verordening.	
•	 Subsidie	in	het	kader	van	de	Verordening	Cultuurhistorie	
Gelderland.	Betreft	co-financiering	met	de	gemeente,	waarbij	
de	gemeente	het	loket	is	om	de	aanvraag	in	te	dienen.	De	
provincie	subsidieert	20	%	van	de	subsidiabele	kosten	voor	
zowel	onderhoud	als	restauratie.	Voor	onderhoud	geldt	een	
maximum	van	€	5.000,-	en	voor	restauratie	is	het	maximum	
€	50.000,-.	De	provincie	gaat	nooit	hoger	dan	de	gemeente-
lijke	subsidie.	Via	het	zogenaamde	Belvoir	Jaarprogramma	
kan	een	maximale	subsidie	worden	verstrekt	van	€ 100.000,-	

•	 Laagrentende	lening	via	de	Cultuurfondshypotheek.	
	 	
Vanwege	de	grote	behoefte	heeft	de	provincie	Gelderland	de	
afgelopen	jaren	uit	incidentele	middelen	circa	€	13,5	miljoen	
in	projecten	duurzame	instandhouding	religieuze	objecten	
geïnvesteerd.	Er	is	geen	enkele	zekerheid	dat	dit	een	vervolg	
krijgt.	Het	religieus	erfgoed	blijft	binnen	het	cultuurhistorisch	
beleid	“Belvoir”	echter	wel	een	belangrijke	programmalijn.	

	 Fondsen	t.b.v.	het	religieus	erfgoed
•	 Er	zijn	verschillende	fondsen	waar	een	verzoek	tot	onder-
steuning	kan	worden	ingediend.	De	Vereniging	van	
Fondsen	in	Nederland	geeft	jaarlijks	i.s.m.	de	Walburg	Pers	
een	Fondsenboek	uit.	www.fondsenboek.nl

18
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	 problemen
problemen kerkeigenaren
Kerken vormen een apart hoofdstuk in het religieus 
erfgoed. Niet alleen door hun grote aantal, maar ook 
door de bijzondere problematiek waar eigenaren mee 
geconfronteerd worden. 

• Toenemende lasten voor instandhouding, exploitatie en 
restauratie.

• Het beschikbare restauratiebudget is te gering ten 
opzichte van de behoefte.

• Vermindering subsidiebijdragen*. 
• Verminderde financiële draagkracht door ontkerkelijking, 

noodzakelijke samenvoeging van parochies en kerkelijke 
gemeentes, met als gevolg het afstoten van kerkgebouwen.

• Stijgende aanpassingskosten zoals toiletten, garderobe, 
voorzieningen voor minder validen, geluidsinstallatie, 
inbraakbeveiliging en dergelijke.

 * de rijksbijdrage voor rijksmonumenten, tot begin jaren 
negentig nog 80% en door een structurele aanvullende 
subsidie van de provincie Gelderland van 10% zelfs 90%, is 
onder de huidige BRIM-regeling teruggebracht naar 65%.    

4
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<Sint Dominicuskerk, Tiel
 
waar mensen samenkomen

De kerk van architect Van Halteren, opgetrokken met 
kloostermoppen en een kloeke toren in Nederijnse gotiek, 
is één van de bijzondere gebouwen die het silhouet 
van de stad Tiel bepalen. De kerk is toegewijd aan de 
Heilige Dominicus. De Paters Dominicanen zijn meer 
dan 366 jaar belast geweest met de zielzorg van rooms 
katholieken in Tiel en ommelanden. In 1997 hebben zij 
door gebrek aan paters de (ziel)zorg voor de parochie aan 
het bisdom Utrecht teruggegeven. 
 
De eerste steen voor dit mooie Godshuis werd gelegd op 
10 oktober 1939 en op 11 november 1940 – in oorlogstijd 
dus – werd de kerk ingewijd door Kardinaal De Jong. Om 
de financiële lasten van het kerkelijk complex beheersbaar 
te houden is de grote pastorie opgesplitst in twee delen. 
Het benedendeel is secretariaat en parochiecentrum en 
het bovendeel wordt zakelijk verhuurd. De revenuen 
uit deze verhuur leveren een belangrijke bijdrage voor 
de kosten van het onderhoud en restauratie van het 
kerkgebouw. De Stichting Vrienden van de Dominicuskerk 
is opgericht om de parochie financieel te ondersteunen 
bij het beheer. De stichting werft fondsen om de 
instandhouding en het toekomstig onderhoud van 
het kerkgebouw te bekostigen. De provincie levert een 
financiële bijdrage met een subsidie.
 
Tussen september en december 2010 vindt een grote 
restauratie plaats aan het dak en de gewelven zodat dit 
prachtige bouwwerk weer jaren dienst kan doen. 
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<H. Martinuskerk, Baak
 
een klein dorp met een prachtige grote kerk, een 
bijzondere uitdaging!
 
Het kerkgebouw uit 1891 van architect A. Tepe is bijzonder, 
zowel exterieur als interieur. Het is een driebeukige 
kerk met brede transepten en een forse toren. Het bezit 
prachtige glas-in-loodramen en rijk kerkmeubilair van 
Mengelberg. Het is één van de weinige kerken waar in de 
hoge zijbeuken nooit banken hebben gestaan. Hierdoor 
komt de neogotische uitstraling goed tot zijn recht. De 
instandhouding van een dergelijke grote kerk in een klein 
dorp als Baak met amper 1200 inwoners is al vanaf de 
zeventiger jaren een grote zorg. 

Eind jaren negentig stond men voor de keus: afstoten of 
in stand houden. Alle partijen waren doordrongen van 
het feit dat verpaupering, gevolgd door afbraak van dit 
monument geen optie was. Wat zou Baak zijn zonder 
zijn monumentale kerk. Toen in 2002 het rijk met extra 
gelden kwam, was de keuze snel gemaakt. Het project 
werd gehonoreerd met een subsidie van 70%. De overige 
30% kwam uit fondsvorming, verkoop pastorie en 
bijdragen van gemeente en provincie. De instandhouding 
vergde echter meer dan een restauratie. Er moest een 
kleinere liturgische ruimte komen voor een waardige, 
gezamenlijke eredienst. Het afgescheiden profane deel 
moet verhuurd worden voor inkomsten voor onderhoud 
en beheer. De kosten van de aanpassing voor profane 
doeleinden zijn door de parochie zelf bijeengebracht.
 
De gemeente en de provincie eisten een haalbaarheids-
onderzoek naar een sluitende exploitatie voor de kerk. 
Nadat de RCE haar goedkeuring had verleend voor het 
aanpassen van het schip voor profane doeleinden (en 
het haalbaarheidsonderzoek was afgerond) kon gestart 
worden met de restauratie en herinrichting. Deze zijn 
in 2006 afgerond. Een prachtige nieuwe ruimte voor de 
eredienst in de absis met de straalkapellen, de transepten 
en de eerste travee van het schip. Daarnaast een profane 
ruimte in het schip met de zijbeuken. Tot op heden is er 
nog geen invulling gegeven aan het profane deel. Baak 
heeft een prachtige kerk met een devote ruimte voor de 
eredienst. Het voortbestaan is voor de komende 25 jaar 
gewaarborgd.  
 



H. Martinuskerk, Baak

Het is één van de weinige kerken 
waar in de hoge zijbeuken nooit 

banken hebben gestaan. Hierdoor 
komt de neogotische uitstraling 

goed tot zijn recht. 

>
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H. Martinuskerk, Baak<

  e kerk bezit  
prachtige  
glas-in-loodramen

D
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	 belanghebbenden
	 en	visie
belanghebbenden en visie op het behoud 
van religieus erfgoed
Er zijn altijd veel partijen betrokken bij behoud en herbe-
stemming van religieus erfgoed. Kennis van elkaars stand-
punten en visies is essentieel voor succes. Daarom hier twee 
visies van belangrijke kerkelijke organisaties in Nederland. 
Aansluitend de standpunten van de overheid en de samen-
leving. Waar belangen samenvallen, ligt de basis voor een 
passende oplossing.  
 
Praktische en direct toepasbare informatie vindt u aan de 
binnenzijde flap van de omslag onder Handreiking en actie-
punten voor eigenaren en Handreiking en actiepunten voor 
overheden. 

5.1	 Rooms	katholieke	kerk
	 door	Mgr.	drs.	H.W.	Woorts	Hulpbisschop	van
	 Utrecht	en	vicaris	voor	liturgie	

Het RK Aartsbisdom Utrecht kent meer dan 300 kerken. 
Deze zijn te vinden in de provincies Utrecht, Overijssel, 
Gelderland en Flevoland. Omdat het Aartsbisdom Utrecht al 
meer dan 1300 jaar bestaat, zijn de kerken van heel verschil-
lende leeftijd, grootte en stijl van bouw en aankleding. Hoe 
groot of klein een kerkgebouw ook is, hoe rijk gedecoreerd 
of sober, het is vóór alles een huis van God. De vele torens 
die verbonden zijn aan of staan bij de kerk wijzen ons al van 
verre naar Hem die is de Allerhoogste. 
 
Een katholieke kerk is een ruimte waar wij samenkomen  
bij God. Hij roept ons samen om Zijn Woord te horen en  
om ons te voeden met zijn sacramenten, met name de  
H. Eucharistie (H.Mis). De sacramenten zijn de tekenen die 
worden gevierd waardoor ons leven met God en heel de 
Kerk verbonden wordt en wordt gevoed. Vele hoogte- en 
dieptepunten zijn en worden er generatie op generatie  
gevierd en gedeeld in het leven van mensen en van 
gemeenschappen. Als de stenen eens konden vertellen wat 
er binnen de kerkmuren in de harten, de gedachten en de 
gebeden is omgegaan…

Een katholieke kerk is een ruimte die aan God is toegewijd. 
De bisschop als opvolger van de apostelen heeft de ruimte 
‘geconsacreerd’. Het is dan voortaan een heilige ruimte  
die geheel vrij is en moet blijven voor God en voor de  
vieringen van de liturgie en het gebed. In de katholieke  
kerk wordt in het tabernakel het H. Sacrament bewaard:  
de heilige Hosties, het brood dat het Lichaam van Christus is 
geworden. Hierdoor is Christus de Heer op bijzondere sacra-
mentele wijze altijd aanwezig in de kerk. Dat geloof wordt 
onderstreept door de godslamp die dag en nacht brandt.   > 
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Wanneer een kerk niet langer dienstbaar kan zijn aan de  
eredienst van de geloofsgemeenschap zal deze - na zorgvul-
dige procedure - aan de eredienst kunnen worden onttrokken. 
In dat uitzonderlijke geval zal het altaar, het tabernakel en 
alles wat dienstbaar is aan de eredienst verwijderd dienen 
te worden. Een kerk blijft evenwel een teken van God en  
van alles wat in die kerk is verkondigd, gevierd en beleefd.  
Dat vraagt respect en een passende andere bestemming. 
Het Aartsbisdom Utrecht acht het van groot belang dat 
een eventuele nieuwe bestemming past bij het algemeen 
welzijn van ons mensen, bij het leven dat God met ons voor 
ogen staat.  

5.2	 Visie	protestantse	kerk
	 in	Nederland	
 door dhr. Vreugdenhil

protestantse kerk in nederland
Binnen de protestantse kerk in Nederland is de laatste jaren 
een visie ontwikkeld waarin behoud c.q. herbestemming 
van kerkgebouwen centraal staat. Er is veel studie verricht 
naar de mogelijkheden tot hergebruik van kerken, daar zijn 
inmiddels verschillende publicaties over verschenen die 
als handleiding door een plaatselijke gemeente gebruikt 
kunnen worden; die plaatselijke gemeente blijft immers in 
principe verantwoordelijk voor haar kerkgebouw.    
 
De praktische uitwerking is opgedragen aan het Regionaal 
College voor Behandeling van Beheerszaken (RCBB). Het 
RCBB houdt een lijst bij van kerken die om architectonische 
of cultuurhistorische waarden van belang zijn. In de praktijk 
betekent dit voor RCBB Gelderland dat alle kerkgebouwen 
in de provincie op deze lijst zijn vermeld. Vele gebouwen 
hebben ondertussen een monumentenstatus, hetzij als 
rijksmonument, hetzij als gemeentelijk monument, de  
jongere kerkgebouwen missen veelal deze status, o.a.  
de zgn. wederopbouwkerken, deze verkeren vaak in de  
gevarenzone; er zijn inmiddels verschillende van deze  
kerken onder de slopershamer gevallen. 
   
Het RCBB dient toestemming aan de plaatselijke gemeente 
te verlenen voor verkoop of vervreemding van kerkgebou-
wen. Tevens kent het RCBB de financiële situatie van de 
plaatselijke gemeente en weet dus ook dat het aanhouden 
van een overtollig kerkgebouw voor die gemeente geen 
optie is. We kennen hiervoor (nog) geen enkele subsidie- 
mogelijkheid.                                                                                   > 
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Het RCBB zal in een dergelijk geval - alvorens toestemming tot 
vervreemding te geven - altijd trachten met alle partijen in 
overleg te gaan om tot een zinvolle herbestemming te komen 
die overeenkomt met het karakter van het kerkgebouw. Sloop 
is pas in allerlaatste instantie in beeld. Overigens zal een 
sloopvergunning voor kerken met een monumentenstatus 
vrijwel nooit worden afgegeven.  
 
Afstoting van een kerkgebouw waarin soms generaties zon-
dag aan zondag hebben gekerkt, gaat altijd gepaard met 
emoties, die kunnen soms verzacht worden als er weer een 
goede bestemming voor het gebouw kan worden gevonden.  

	
5.3	 Overheid

De overheid heeft zich in het verleden met de monumenten-
zorg steeds gericht op behoud en bescherming. Er is een mooi 
rijksmonumentenbestand opgebouwd van 61.000 monu-
mentale objecten en beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Met de nota Belvedere werd 10 jaar geleden al ingezet op de 
verbintenis tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikke-
ling. De Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (de 
zogenaamde MoMo) spreekt over een gemoderniseerd monu-
mentenstelsel waarin de cultuurhistorie van meet af aan 
betrokken wordt bij de ruimtelijke ordening. Zodat er sprake 
is van gebiedsgerichte monumentenzorg die meer handvaten 
biedt voor herbestemmingsopgaven en ontwikkelingsgericht 
is. De Modernisering Monumentenzorg rust op drie pijlers: de 
borging van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, krach-
tiger en eenvoudiger regelgeving en meer aandacht voor 
herbestemming. Het ministerie van OCW wil zich richten op 
het creëren van kansen door in te zetten op herbestemming 
en economisch renderen. In de Beleidsbrief Modernisering 
Monumenten wordt dan ook gesproken over een regeling 
voor het wind- en waterdicht houden van een gebouw tijdens 
een overdenkperiode op weg naar toekomstig gebruik en 
het financieel ondersteunen van haalbaarheidsstudies. Dit 
jaar zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de serie 
“een toekomst voor...” een brochure samenstellen die speciaal 
gericht is op het proces rondom het vinden en vormgeven van 
nieuwe, duurzame bestemmingen van kerken.  

De Modernisering Monumentenzorg gaat er van uit dat 
cultuurhistorie betrokken wordt bij de verdere vormgeving 
van het land en dat het een belangrijke afwegingsfactor 
moet zijn bij totstandkoming van bestemmingsplannen. 
Gemeentelijke overheden spelen een cruciale rol: het opne-
men van cultuurhistorie in bestemmingsplannen is een 
gemeentelijke zaak. In veel gemeenten is er nog geen sprake 
van een koppeling van monumentenbeleid en ruimtelijke 
ordening. Het is zaak dat hier op korte termijn vorm aan 
gegeven wordt. Borging van cultuurhistorie aan de voorkant 
in het proces kan veel toekomstige problemen voorkomen.  > 
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5.4	 Samenleving

De interesse van het Nederlandse publiek met betrekking 
tot erfgoed is groot, zeker in vergelijking met andere landen. 
Het door het ministerie van OCW uitgevoerde onderzoek 
‘Het bereik van het verleden’ laat dat ook zien. Wij zijn er als 
gevolg van ons verleden; dat is onze identiteit. Religieuze 
gebouwen bestaan niet alleen uit stenen en cement.  
Het zijn herinneringen, emoties, vieringen, mijlpalen.  
De identiteit van dorpen en wijken - en hun bewoners - 
wordt door sloop aangetast. Burgers spannen zich in om 
deze bakens van menselijke samenwerking en solidariteit, 
die een verhaal van diverse generaties vertellen, te behou-
den. Religieuze gebouwen vormen een onlosmakelijk onder-
deel van onze gezamenlijke geschiedenis. Veel van deze 
gebouwen worden ook vanuit heel andere gezichtspunten 
als waardevol ervaren: denk hierbij aan de betekenis voor 
de sociale cohesie, ijkpunt in een wijk, toeristische trek-
pleister, economische waarde, stedenbouwkundige waarde. 
Vaak zijn het kwalitatief hoogwaardige gebouwen die van 
architectuurhistorische betekenis zijn en zo bijdragen aan 
het stads- en/of dorpskwaliteitsbeeld. 
 
Of mensen nu wel of niet kerkelijk zijn, zij zien religieuze 
gebouwen als dragers van identiteit, als markante blik-
vanger en/of als historisch ankerpunt. Dat verklaart de 
weerstand tegen sloop. Volgens het onderzoek ‘God in 
Nederland’, van het Sociaal Cultureel Planbureau, geeft 78% 
van de Nederlanders aan een kerkgebouw in de buurt te 
willen handhaven. Ook na het verlies van de oorspronkelijke 
functie als plaats van de eredienst, blijft het een drager van 
herinnering en van verbondenheid. 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voorop! 
de uitdaging
Een duurzame toekomst voor religieus erfgoed is een zaak 
en verantwoordelijkheid van ons allemaal. De uitdaging is 
gezamenlijke belangen bij elkaar te brengen en te vertalen 
in gedeelde verantwoordelijkheden. Als creativiteit en open-
heid ruimte krijgen, hebben kerken en kloosters een interes-
sante en verrassende toekomst. Het vraagt wat meer inzet, 
het is altijd maatwerk, maar de beloning is ook onverander-
lijk groot.                                                                                           



Antonius van Paduakerk,
Kranenburg 

De oplossing voor het behoud 
van dit rooms katholieke 
kerkgebouw kwam onverwacht 
uit protestantse hoek.  
Een heiligenbeeldenmuseum. 

<
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Antonius van Paduakerk,
Kranenburg

De Antonius van Paduakerk is 
de oudste nog bestaande kerk 
van de beroemde architect Pierre 
Cuypers. Samen met de pastorie, 
grafkapel, school en school-
meesterwoning vormt zij een 
van de oudste rooms katholieke 
Cuyperscomplexen in Nederland. 
De Antoniuskerk is dan ook een 
rijksmonument.

<
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	 mogelijkheden
	 voor	behoud
Veel religieuze gebouwen kregen al een nieuwe toekomst 
door voortgezet gebruik mogelijk te maken, nevengebruik  
te ontwikkelen of door herbestemming. Soms is een 
andere constructie voor eigendom of beheer genoeg om 
het gebouw nieuw leven in te blazen. Andere keren is een 
complete transformatie noodzakelijk. Er kan gedacht wor
den aan voortgezet gebruik, herinrichting, overdracht aan 
een stichting of gedeeld gebruik met een andere geloofs
gemeenschap. Door hun vorm en karakter zijn kerkgebou
wen bij uitstek geschikt voor herbestemming met maat
schappelijke functies. Hierbij blijven de sociale en culturele 
verbindingsfuncties bestaan. Vooral woning coöperaties zijn 
op dit terrein actief: gemeenschapshuizen, kinderdagver
blijven, een ouderensoos, de bibliotheek, een gezondheids
centrum of een hospice. Gezamenlijk gebruik levert inkom
sten op en de exploitatiekosten worden gedeeld. Soms 
komen kosten van instandhouding en onderhoud voor 
rekening van de gemeente waarbij parochie en gemeente 
afspraken maken over wederzijds gebruik.                              
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<Antonius van Paduakerk, Kranenburg
 
burgerbetrokkenheid en enthousiasme plaveiden de weg

De Antoniuskerk op de Kranenburg, een ‘kerkdorpje’ op  
3 km afstand van het eigenlijke dorp Vorden. Door de 
hoge kosten voor onderhoud en verwarming bij een 
dalend kerkbezoek zag de parochiële adviescommissie 
aan het einde van de 20e eeuw zich genoodzaakt te kiezen 
voor sluiting van de Antoniuskerk. Quod Non (Wat Nu). 
Een monumentale kerk in een piepklein kerkdorpje laten 
verloederen en vervallen? Een huis aan huis enquête 
voor behoud had een verrassend resultaat. Meer dan 
600 mensen gaven zich spontaan op als donateur. Dit 
draagvlak was een flinke steun in de rug. Maar met alleen 
donaties kun je een kerk niet in stand houden. Er kwam 
een brainstormgroep. Wat voor functie kon er aan het 
gebouw gegeven worden? De oplossing voor het behoud 
van dit rooms katholieke kerkgebouw kwam onverwacht 
uit protestantse hoek. Een heiligenbeeldenmuseum. 

Het museum is in 2008 erkend en geregistreerd als 
nationaal museum. Ondertussen heeft het de 70.000-ste 
bezoeker mogen verwelkomen. Om continuïteit te 
waarborgen is de kerk in 2009 aangekocht door de 
Stichting Oude Gelderse Kerken. Het is de eerste kerk met 
rooms katholieke signatuur die zij in haar bezit heeft. 
De gemeente Bronkhorst heeft nog meer monumentale 
kerkgebouwen die een bezoek meer dan waard zijn. Er is 
dan ook een kerkenpadmonumenten groepsarrangement 
samengesteld, behalve aan de Antoniuskerk wordt een 
bezoek gebracht aan de neogotische Willibrorduskerk te 
Vierakker en de 2 km verder gelegen Martinuskerk te Baak.

De Antonius van Paduakerk is de oudste nog bestaande kerk 
van de beroemde architect Pierre Cuypers. Samen met de 
pastorie, grafkapel, school en schoolmeesterwoning vormt 
zij een van de oudste rooms katholieke Cuyperscomplexen in 
Nederland. De Antoniuskerk is dan ook een rijksmonument.  
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<Klein Seminarie De Weijert, Apeldoorn 
 
bijzondere herbestemming in lijn van de 
oorspronkelijke educatieve functie  

Slim en vitaal de toekomst in. Twee begrippen die hier in 
hoge mate van toepassing zijn. Vitaal omdat het gebouw 
weer langdurig geschikt is voor nieuw gebruik en slim 
door de nieuwe technieken. Het gebouw is energiezuinig 
en comfortabel, zonder karakterverlies. Met de vestiging 
van de Politieacademie krijgt het seminarie zijn 
oorspronkelijke functie, educatie terug.
 
In 1935 werd het Klein Seminarie geopend. Het was 
een middelbare school voor jongens, die later priester 
wilden worden. Het gebouw en het omliggende complex 
omvatten alle onderdelen noodzakelijk voor de opleiding, 
ontwikkeling en verzorging van de jongeren. In de jaren 
zestig liep het aantal leerlingen sterk terug tot het begin 
jaren zeventig werd gesloten. De rijksgebouwendienst 
werd de nieuwe eigenaar en in 1975 werd het een 
opleidingsschool voor de Rijkspolitie. De Politieacademie 
biedt na augustus 2010 ruimte aan 1250 medewerkers, 
continu 750 studenten in opleiding waarvan 250 continu 
wisselend gebruik zullen maken van de locatie voor 
vervolgopleidingen. 
 
In 2000 startte de politie een onderzoek naar de 
huisvesting voor de academie. Diverse landelijke locaties 
zouden worden samengevoegd. Na enkele studies bleek 
uiteindelijk verbouw en uitbreiding van de bestaande 
locatie aan de Arnhemseweg de beste optie. Naast veel 
praktische voordelen sprak ook de uitstraling van het 
monument tot de verbeelding. 
 
Er is gekozen voor herstel van het prachtige ontwerp van 
Jan van Hardeveld uit 1935. De aanwezige hoofdstructuur 
bleek heel geschikt voor het onderwijsdoel en het 
programma van de Politieacademie. De voormalige 
vleugels van professoren- en studentenvleugels zijn 
ingericht als les- en werkruimten. Bijzonder zijn de 
voormalige slaapzolders (chambrettes). Het zijn prachtige 
lichte ruimtes geworden met flexibele werkplekken. 
De kapel is met respect ingericht als restaurant. De 
voormalige rijk gematerialiseerde sacristie is ingericht 
als een zeer bijzondere vergaderkamer. Door overkapping 
van de voormalige binnenhof is een indrukwekkende 
binnenruimte, een representatieve plek voor leercentrum, 
mediatheek en ontmoeting ontstaan. Het Atrium is 
het nieuwe hart van de organisatie. De oude gevels en 
de studienissen in en op de voormalige breviergangen 
vormen samen met de nieuwbouw een inspirerend 
geheel. Met nieuwe glazen trappen en liften zijn alle 
verdiepingen herkenbaar verbonden.
 
Kortom de herbestemming is een complexe uitdaging 
geweest. Vanaf het onderzoek naar de huisvesting is er 
een periode van 10 jaar verstreken tot aan de opening in 
augustus 2010. Vanaf de start is het gehele proces goed 
begeleid, de RCE is van meet af aan betrokken in het 
proces om de monumentale waarden van het gebouw 
te bewaken. Het realiseren van een transformatie van 
het gebouwencomplex naar de eisen van hedendaags 
gebruik en het voldoen aan wet- en regelgeving rondom 
gebouwen, zoals bijvoorbeeld de brandveiligheid, 
is een grote uitdaging. Herbestemming vergt veel 
deskundigheid, passie, inzet en middelen. Het betreden 
van dit gebouw toont dat alle inspanning loont.  



Klein Seminarie De Weijert, 
Apeldoorn 

Er is gekozen voor herstel van 
het prachtige ontwerp van 
Jan van Hardeveld uit 1935. 

De aanwezige hoofdstructuur 
bleek heel geschikt voor het 

onderwijsdoel en het programma 
van de Politieacademie. De 

kapel is met respect ingericht als 
restaurant. De voormalige rijk 

gematerialiseerde sacristie is 
ingericht als een zeer bijzondere 

vergaderkamer. 
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Klooster Tienakker, Wijchen

Een herbestemming waar 
bewoners, gemeente, 
monumentencommissie en 
inwoners tevreden over zijn. 

<

32



33

	 kloosters
Kloosters zijn markante gebouwen die vaak in stedenbouw-
kundig opzicht een prominente positie innemen. Het zijn 
kwaliteitsdragers in het landschap maar ook dragers van 
onze sociale geschiedenis. Zorg voor ouderen, zieken en 
gehandicapten, welzijnswerk, goed onderwijs, het is bijna 
allemaal in de kloosters ontstaan.  

Door de gedeeltelijk katholieke identiteit van Gelderland is  
de transitie van kloosters een onderwerp dat echt speelt.  
De gemiddelde leeftijd van de kloosterling is momenteel  
80 jaar. De verwachting is dat slechts enkele complexen hun 
oorspronkelijke functie behouden. Dit erfgoed dreigt dan ook 
in rap tempo te verdwijnen. Ook hier moeten gemeentes en 
provincie een voortrekkersrol bekleden. Het is zaak samen met 
eigenaren na te denken over nieuwe creatieve invulling.     
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<Klooster Tienakker, Wijchen
 
wijziging koers: van sloop naar herbestemming

In 1855 vestigde de congregatie van de zusters Franciscanessen 
van Bennebroek zich in Wijchen. Natuurlijk kon ook dit 
klooster in de eigen levensbehoeften voorzien, met onder 
andere een boerderij en een groentetuin. In 2002 zijn 
de laatste zusters vertrokken. Toen MVO Varsseveld het 
kloostercomplex (perceel 1,7 ha) kocht, stonden er een kapel, 
een kloostergebouw met aanbouw en een boerderij.  
Tevens was er een Mariagrot met begraafplaats. Volgens 
een eerder plan zou slechts de kapel gehandhaafd blijven. 
Maar de gemeente Wijchen startte tussentijds een 
procedure voor bescherming van het klooster op en samen 
met de nieuwe eigenaar is een nieuw plan ontwikkeld.

Dit bevatte de renovatie van klooster, kapel en boerderij. 
Met als nieuwe functie 9 appartementen en 4 woningen. 
Bovendien mochten er 45 nieuwe appartementen 
gebouwd worden. De contingentering van de nieuwe 
appartementen, de stedenbouwkundige eisen (aanleg 
openbaar park) en behoud van de monumentale 
status waren de belangrijkste eisen. De voormalige 
kloostertuin is omgetoverd tot een wandelpark waarin 
de Mariagrot, de boerderij, het klooster en de kapel nog 
prominent aanwezig zijn. Uiteraard naast de nieuwe 
appartementengebouwen. De herbestemming van de 
kapel, met zuivere neogotische detaillering, heeft lang op 
zich laten wachten. Verschillende scenario’s passeerden de 
revue: gebruik door de Vereniging van Eigenaars, kantoor/
praktijkruimte, woonbestemming. Er is uiteindelijk 
in goed overleg met de monumentencommissie een 
vakkundig verbouwplan gemaakt en de kapel is verkocht 
aan de nieuwe - toekomstige - bewoner. De kapel wordt 
tot woning verbouwd en zal naar verwachting in het 
vierde kwartaal van 2010 opgeleverd worden. 
 
Achteraf beschouwd is in Wijchen na 11 jaar een 
herbestemming van het kloostercomplex gerealiseerd 
waar bewoners, gemeente, monumentencommissie en 
inwoners tevreden over zijn.
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<Broederenkerk, Zutphen  

proactieve gemeente neemt de regie!

De in het begin van de 14e eeuw gebouwde Broederenkerk 
in Zutphen is één van de weinige goed bewaarde 
kloosterkerken in Nederland. Zij wordt gekenmerkt door 
het ontbreken van een stenen toren en een dwarsschip. 
Het uiterlijk is vroeg gotisch. De basicale aanleg met 
luchtbogen en de robuuste bouw heeft de Broederenkerk 
gemeen met de Dominicanenkerk te Maastricht. 

En dat is niet de enige overeenkomst. Beide kerken hebben 
een nuttige nieuwe invulling gekregen waarin boeken 
centraal staan. Hoe is deze herbestemming ontstaan. Het 
gebouw stond enige jaren leeg en werd sinds 1980 niet 
meer gebruikt voor de eredienst. De onderhoudsituatie 
werd steeds slechter. In 1982 droeg de Nederlands 
Hervormde Kerk het gebouw over aan de burgerlijke 
gemeente. Om verdere teloorgang te voorkomen heeft 
het gemeentebestuur van Zutphen de kerk overgenomen. 
Maar zeker ook om er een passende functie voor te zoeken. 
Geen gemakkelijke opgave. De herbestemming werd 
gezocht in de voorzieningenbehoefte van de gemeente. 

De bibliotheek werd te groot voor de oude locatie en de 
kerk vormde een prachtige huisvestingsmogelijkheid.  
De afdeling bouwkunde maakte de plannen en begeleide 
de uitvoering. Een grote uitdaging was de verwarming 
van het gebouw. Ook was er behoefte aan meer vierkante 
meters. Door de bouw van een entresol is het open 
karakter van de kerk behouden. Bovendien kunnen de 
mooie glas-in-loodramen en unieke gewelfschilderingen 
(met wapens van de stad) in hun volle pracht 
aanschouwd worden. De aanwezige grafstenen zijn 
herplaatst in de kruipruimte van de kloostergang 
zodat ze toegankelijk blijven voor het nageslacht. De 
bibliotheekfunctie geeft de kerk zijn centrale functie voor 
de mensen van Zutphen terug. De Broederenkerk is een 
prachtig voorbeeld van multifunctionele herbestemming. 
De proactieve houding van de gemeente leidde tot een 
praktische, maar ook schitterende herbestemming. 
De inwoners hebben daar elke dag plezier van en het 
historisch waardevolle stadsbeeld is bewaard.  
 



Broederenkerk, Zutphen

De Broederenkerk is een prachtig 
voorbeeld van multifunctionele 

herbestemming. De proactieve 
houding van de gemeente leidde 

tot een praktische, maar ook 
schitterende herbestemming. 
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Synagoge Borculo, Borculo

De synagoge en mikwe zijn 
publiekstoegankelijk. In het 
vakantieseizoen maakt een 
bezoek aan de synagoge deel uit 
van de wekelijkse stadswandeling 
van de VVV Berkelland. 

Meer informatie 
www.synagogeborculo.nl

<
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	 synagogen
De synagoge, of te wel het huis van samenkomst, neemt een 
belangrijke plaats in binnen de Joodse gemeenschap. In de 
synagoge komt men samen voor de godsdienstbeoefening 
maar ook om te leren. De synagoge wordt in het Jiddisch ook 
wel sjoel (school) genoemd. Joodse sacrale gebouwen hebben 
in de loop der eeuwen geen duidelijke signatuur ontwikkeld, 
van een herkenbare eenduidige architectuur is dan ook geen 
sprake. Wel spreekt men vaak van een centrale ruimte, een 
mikwe (een ritueel bad) en een lesruimte. Regelmatig zijn 
tekenen, in de vorm van afbeeldingen of teksten, van het 
Joodse geloof verwerkt in de synagogen. Voorbeelden hiervan 
zijn de zevenarmige kandelaar en de zespuntige Davidster.

Op de cultuurhistorische waardenkaart van Gelderland 
wordt melding gemaakt van 25 synagogen. Dat de Joodse 
gemeente al sinds eeuwen verweven is met de Gelderse 
historie blijkt uit vermeldingen in geschriften uit de 13e en 
begin 14e eeuw. Hierin wordt melding gemaakt van Joodse 
gemeenten ten oosten van de IJssel. In de 19e eeuw groeide 
de Joodse gemeenschap snel en de vraag naar behuizing 
voor de synagogendiensten nam toe. Veel synagogen in 
Gelderland zijn dan ook in de 19e eeuw gebouwd. In 1881 
zetelde de Nederlands-Israelitische hoofdsynagoge, als 
gevolg van de plaatsing van de opperrabbinale zetel in 
Arnhem, zelfs in Gelderland. In de tweede wereldoorlog 
werden veel synagogen zwaar beschadigd. Na de tweede 
wereldoorlog was in veel plaatsen de Joodse gemeente te 
klein geworden om te kunnen voortbestaan. De gebouwen 
werden verkocht en herbestemd. In het begin van de 21ste 
eeuw zijn veel synagogen weer prachtig gerestaureerd, in 
Gelderland zijn hiervan talloze voorbeelden te vinden.         
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<Synagoge Borculo, Borculo
 
vorming van stichting is aanzet tot restauratie en 
behoud 

De uit 1877 daterende synagoge, een rijksmonument, 
werd in de 2e wereldoorlog zwaar beschadigd. Na de 
oorlog is de synagoge herbouwd. De bestemming was niet 
langer religieus. De stichting Synagoge Borculo heeft de 
synagoge in 2000 verworven en gerestaureerd. 

Door middel van leningen, giften en subsidies (onder andere 
van de provincie Gelderland in het kader van het Belvoir 
beleid en van de gemeente Borculo) slaagde de stichting 
er in het gebouw te behouden. De synagoge is voor 3 
werkdagen per week verhuurd aan zorginstelling Estinea 
te Aalten als kunstwerkplaats. De verhuuropbrengsten, 
een donateursactie en inkomsten door eigen activiteiten 
bieden voldoende financieel perspectief om het 
monument als cultureel en religieus erfgoed te behouden. 
In de synagoge vinden onder andere tentoonstellingen, 
muziekavonden en exposities plaats. De synagoge en 
mikwe zijn publiekstoegankelijk. In het vakantieseizoen 
maakt een bezoek aan de synagoge deel uit van de 
wekelijkse stadswandeling van de VVV Berkelland. 
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<Dierense Sjoel, Dieren
 
van rokerij, woonhuis, theater en kerkgebouw terug 
naar oorspronkelijke functie als synagoge
 
De Dierense Sjoel werd ingewijd op 22 januari 1884. 
Twaalf jaar later werd er door de Joodse Gemeente een 
leslokaal aangebouwd en in 1903 een ritueel bad (mikwe). 
Tot 1942 werden er regelmatig diensten gehouden. Na de 
Tweede Wereldoorlog was de Joodse Gemeente te klein 
geworden om te kunnen voortbestaan. Het gebouw werd 
verkocht. Achtereenvolgens deed het dienst als rokerij, 
woonhuis, theater en kerkgebouw voor de Volle Evangelie 
Gemeente Vineyard. Deze laatste Gemeente groeide eruit. 

De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, die tot dat 
moment steeds (kerkelijke) ruimtes huurde, wilde 
het gebouw heel graag weer als synagoge in gebruik 
nemen. Daarvoor moest het gebouw grondig worden 
gerestaureerd. Er werd een stichting opgericht en in 
maart 2007 vond de overdracht plaats. De stichting 
de Dierense Sjoel werd de nieuwe eigenaar en startte 
met het vergaren van financiën voor de restauratie en 
gedeeltelijke nieuwbouw. Op 7 maart 2010 werd het 
gebouw feestelijk ingewijd, na veel omzwervingen kreeg 
het weer zijn oorspronkelijke bestemming. Boven de 
oorspronkelijke ingang prijkt, na restauratie, weer de 
oude tekst “dit is niet anders dan het huis van G’d; dit 
moet de poort van de hemel zijn!”.
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<Sjoel Elburg, Elburg 

museum voor de geschiedenis van joods leven in de 
provincie

In 1855 werd de synagoge feestelijk ingewijd. Door de 
deportaties van de Joden in de tweede wereldoorlog 
werd de Joodse Gemeente in Elburg na de oorlog formeel 
ontbonden. De gemeente Elburg werd in 1950 eigenaar 
van de synagoge en de Joodse begraafplaats. In de jaren 
vijftig werd het gebouw gebruikt als repetitieruimte voor 
zangkoren en de plaatselijke muziekvereniging. 

In 2005 startte men met plannen voor een museum Sjoel 
Elburg. Vanaf het begin was het enthousiasme groot. 
Bij potentiële subsidiegevers, bij de lokale en provinciale 
overheid en bij de bevolking. Een jaar later werd het 
bidboek gepresenteerd. In 2007 werd het gebouw officieel 
overgedragen aan de stichting Synagoge Elburg. De 
officiële opening van het museum vond plaats op 6 juni 
2008. In het museum bevindt zich ook een studie- en 
informatiecentrum en er is een educatief programma 
samengesteld. Het motto van het museum is “zien leidt 
tot gedenken en gedenken tot doen”. Vaak wordt een 
bezoek aan het museum gecombineerd met een bezoek 
aan de Joodse begraafplaats en een rondleiding door de 
stad. 

Meer informatie www.sjoelelburg.nl 



	 Voortgezet	gebruik	binnen	de	eigen		
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Dierense Sjoel, Dieren

Op 7 maart 2010 werd het ge-
bouw feestelijk ingewijd, na veel 

omzwervingen kreeg het weer 
zijn oorspronkelijke bestemming. 
Boven de oorspronkelijke ingang 

prijkt, na restauratie, weer de 
oude tekst “dit is niet anders dan 

het huis van G’d; dit moet de 
poort van de hemel zijn!”. 

Meer informatie  
www.dedierensesjoel.nl
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Catharinakapel, Harderwijk 

De indeling van de Catharina-
kapel is bijzonder. Het is één 
van de weinige dubbelkerken in 
Nederland. Zij is verdeeld in een 
bovenkerk en een onderkerk met 
een verlaagd gedeelte en een 
koorruimte. Tijdens de dienst 
zaten de zusters in de bovenkerk 
en de “gewone” kerkgangers in 
de onderkerk. Deze indeling geeft 
een extra dimensie aan de hui-
dige herbestemming. De boven-
kerk is ingericht als een zaal met 
theateropstelling, de beneden-
kerk als tentoonstellingsruimte. 
In de kapel vinden kleinschalige 
culturele activiteiten plaats op 
het gebied van theater, muziek, 
beeldende kunst en film. Ook 
vormt de prachtige ambiance het 
decor voor particuliere culturele 
evenementen, bedrijfspresenta-
ties en huwelijksvoltrekkingen. 

Meer informatie
www.catharinakapel.nl  

<

40



41

beh
ou

dproject

<

	 kleine	objecten
kapellen en andere kleine objecten
Naast de grote religieuze monumenten is er een categorie 
van kleine objecten, waaronder kapellen, wegkruizen en 
Heiligenbeelden. Deze vinden we zowel op het platte
land als in de stad. Vaak worden deze kleine objecten 
door wijk en buurtbewoners, gildes, of een dorps en of 
buurt vereniging onderhouden. De gemeente kan voor het 
behoud ervan van grote betekenis zijn. 

Zij kan initiërend zijn bij:
• het opstellen van een inventarisatie van alle objecten  

(in samenwerking met plaatselijke heemkundevereniging 
en/of erfgoedstichting);

• het communiceren over het maatschappelijk nut van 
behoud van religieus erfgoed;

• het waarderen van de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten;
• informatieverstrekking over eventuele subsidie

mogelijkheden;
• aanwijzing als gemeentelijk monument of vermelding 

van monumentwaardigheid op een erfgoedkaart.              

9

Catharinakapel, Harderwijk

een rijk verleden en een prachtige toekomst

De Catharinakapel, waarvan het bouwjaar 1502 nog af 
te lezen valt boven de toegangsdeur, maakte deel uit van 
een omstreeks 1439 gesticht klooster te Harderwijk. Na 
de kerkhervorming werden de kapel en het klooster in 
1581 gesloten. De in 1647 gestichte Gelderse Hogeschool 
verbouwde de kapel tot collegezaal, aula en bibliotheek. 
Van 1787 tot 1816 gebruikten de Waalse Gemeenten/
Hugenoten (Franse protestanten), met toestemming van 
de Academische Senaat, de kapel voor haar erediensten. 
Met de opheffing van de Academie, door Napoleon in 1811, 
kwam de kapel tot de aankoop door de rooms katholieke 
kerk in 1910 leeg te staan. Ze wordt grondig gerestaureerd 
en tot 1962 wordt zij gebruikt als kapel. Daarna doet 
ze lange tijd dienst als meubelopslag. In 1975 koopt de 
gemeente Harderwijk de kapel aan en besluit haar geheel 
te herstellen en te restaureren. 

Het behoud wordt mogelijk door een nieuwe functie aan 
het gebouw te koppelen. Sinds 1981 is de Catharinakapel 
in gebruik als centrum voor beeldende en podiumkunst. 
De eerste jaren op experimentele basis, sinds 1988 is de 
Catharinakapel een stichting. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers draait de Catharinakapel en is ze open voor 
publiek. Het kunstencentrum heeft een vaste plaats 
verworven in de regio. De gemeente Harderwijk heeft de 
kapel weer een centrale plaats in de stad gegeven. 
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<Kapel Boldershof, Druten
 
particulier initiatief in samenwerking met gemeente 
en provincie schept kansen

De kapel van het Boldershof, prachtig gelegen tussen twee 
paviljoens in een parkachtige omgeving in het centrum 
van Druten, werd in 1915 geopend. Het is onderdeel van 
een groot complex op een centrale plek in de gemeente 
Druten. De zusters van de congregatie van de “Dochters 
der Wijsheid”, die in 1903 in Druten terechtkwamen en het 
complex lieten bouwen, verlieten het Boldershofcomplex 
in 1986. De belendende paviljoens werden herbestemd 
tot woningen. De kapel bleef tot 1990 leeg. Vanaf 1990 
tot 2007 was zij in gebruik als fotostudio. In 2008 kreeg 
zij een nieuwe eigenaar. In 2009 werd gestart met de 
verbouwing van het souterrain en de restauratie van 
het dak. Goed samenspel tussen gemeente Druten, 
monumentencommissie, eigenaar en provincie zorgde 
voor een vlotte restauratie. 

Het prachtige dak, de nieuwe klokkentoren en kruizen 
geven het ensemble weer haar oude glorie. De restauratie 
van de kapel is mede mogelijk gemaakt door een subsidie 
van de provincie Gelderland, de gemeente Druten en 
een bijdrage uit het Revolving Fund Gelderland. Op 
dit moment vindt er een restauratie en reconstructie 
van de oorspronkelijke interieurschilderingen plaats, 
zij geven de kapel, samen met het glas in lood weer 
de uitstraling zoals bedoeld door de architect Eduard 
Cuypers, de leermeester van belangrijke architecten van 
de Amsterdamse School. De restauratie wordt door velen 
gewaardeerd, meer dan 600 bezoekers bezochten de kapel 
op open Monumentendag 2010. De eigenaar oriënteert 
zich op een passende herbestemming voor de kapel en het 
souterrain.  



Kapel Boldershof, Druten

Goed samenspel tussen gemeente 
Druten, monumentencommissie,
eigenaar en provincie zorgde 
voor een vlotte restauratie. Het 
prachtige dak, de nieuwe klokken-
toren en kruizen geven het 
ensemble weer haar oude glorie. 

<
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Graf 2210 op de begraafplaats, 
Velp 

Een bijzonder fraai, in 
neogotische stijl opgetrokken 
grafmonument uit 1876. Het 
gebouw heeft prachtige details 
zoals pinakels op de hoeken, 
topgevels met klimmende 
rondboogfriezen en een uit 
bronsachtig metaal vervaardigde 
deur. Boven de deur bevindt zich 
een plaquette met daarop de 
tekst: Grafstede F.J. Hallo. 

<
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45

	 grafmonumenten
De Franse bezetting had grote gevolgen voor de wijze van 
begraven in Nederland. Bij Frans decreet van 1804 en aan-
sluitend bij Koninklijk besluit van 22 augustus 1827 werd 
het begraven in kerken, met ingang van 1 januari 1829,  
“zonder eenige uitzondering” verboden. De strekking was 
dat begraven in de kerk zeer schadelijk was voor de gezond-
heid. Ook werd bepaald dat begraafplaatsen omringd 
dienden te worden door een muur van 2 ellen hoog. Vanaf 
die tijd ontstaat het kerkhof. De historische begraafplaats 
in Velp is hiervan een prachtig voorbeeld. Op het terrein 
bevindt zich een aantal zeer bijzondere grafmonumenten 
en zelfs een schijndodenhuisje. Aandacht voor het behoud 
van deze bijzondere monumentale grafzerken en tombes  
is zeer gewenst.                                                                                
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<Schijndodenhuisje, Velp

Begraafplaatsen zijn in praktische zin plekken waar wij 
onze overledenen begraven. Een laatste rustplaats voor 
familie of vriend en een eerste bezoekplaats voor de 
nabestaanden. Maar begraafplaatsen vertellen ook een 
verhaal. Een stille geschiedenis van tientallen, honderden 
mensen die het tijdelijke met het eeuwige hebben 
verwisseld. Waarmee gesproken wordt door bezoekers, 
waar korte zinnetjes uit steen gehouwen het afscheid 
vergezellen. Begraafplaatsen vertellen ook het verhaal 
van hoe wij omgaan met onze doden. Sociaal maar ook 
architectonisch. Marmer, zilver, grind, kapelletjes, zerken, 
stenen. Daarom blijven begraafplaatsen cultuurhistorisch 
van groot belang.
 
Een bijzonder object, dat een typisch voorbeeld is van 
het cultuurhistorisch belang van begraafplaatsen, is 
het schijndodenhuisje te Velp (1873). Het gebouwtje is 
opgericht naar aanleiding van de wet tot wering van 
besmettelijke ziekten. In april 1872 neemt de commissaris 
des Konings in Gelderland het navolgende besluit: “dat 
bij elke begraafplaats, uiterlijk binnen een jaar na het in 
werking treden van de wet, een locaal behoort te worden 
ingericht voor tijdelijke bewaring van overledenen 
aan een besmettelijke ziekte. Het is alzoo noodig het 
vooronderstelde lijk eene verblijfplaats te verschaffen, die 
mogelijk maakt dat ook een schijndoode weder bijkomen 
kan”. Ook worden er bouwkundige aanwijzingen gegeven:  
“…de eene helft van het gebouw moet ingerigt worden 
tot verblijf- en woonplaats van den doodgraver, die door 
het raampje moet kunnen zien, wat in het andere vertrek 
gebeurt. In het andere vertrek moet eene eenvoudige 
legerstede zich bevinden, waarop eene matras en kussen 
met zeegras of eene varen en eene wollen deken waarover 
het koord hangt van eene schel, teneinde bij mogelijke 
gevallen den doodgraver te kunnen waarschuwen….” 
 



	 	erblijf-	en	woonplaats	
van	den	doodgraver

V
Schijndodenhuisje, Velp

Een bijzonder object, dat 
een typisch voorbeeld is van 
het cultuurhistorisch belang 
van begraafplaatsen, is het 
schijndodenhuisje te Velp (1873). 
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 Visie/toekomstplan Ontwikkel een toekomstplan en -strategie op basis van:
• Een inventarisatie van de gebouwen en objecten, met onderscheid naar gebruik.
• Een prognose van het toekomstig gebruik.
• Een vergelijking tussen de aanwezige gebouwencapaciteit en de behoefte op termijn.
• De toekomstverwachting op korte en middellange termijn.
• Inventarisatie van de zorgen met betrekking tot de toekomstmogelijkheden.
• Het benoemen van mogelijke oplossingsrichtingen.
• Eigen wensenlijst met betrekking tot de toekomst van het gebouw.
 
 Instandhouding religieus erfgoed
• Laat regelmatig een bouwkundige inspectie uitvoeren (lidmaatschap van Monumentenwacht voorziet hierin).
• Breng instandhoudingskosten in beeld.
• Stel een meerjaren onderhoudsplan met een meerjaren begroting op.
• In geval van restauratie of achterstallig onderhoud: schakel deskundigen in voor het opstellen van 

financieringsplan, restauratie- of instandhoudingsplan, verwerving externe (subsidie) gelden en het  
doorlopen van trajecten voor monumenten- en bouwvergunning.

• Benut de betrokkenheid van burgers en vrijwilligers.
• Onderzoek mogelijkheden om kleinere objecten anders te laten beheren, adoptie door buurtbewoners  

is een goed voorbeeld.

 Financiële positie 
• Stel een meerjaren begrotingsperspectief op van inkomsten en uitgaven.
• Maak hiervan jaarlijks een up-date.
• Onderken eventuele problemen tijdig, en onderneem actie indien nodig.
• Zoek creatief naar nieuwe financieringsbronnen (subsidies, stadsherstelgelden, wijkintegratiegelden, 

sponsoracties met bijdragen door locale bedrijven, schenkingen, fondsen).
 
 Toekomstig gebruik
 Toekomstig gebruik betreft altijd maatwerk. Inventariseer eerst uw wensen en mogelijkheden, neem  

vervolgens contact op met de gemeentelijke overheid, het bisdom, het Regionaal College voor de Behandeling  
van Beheerszaken (RCBB), de Conferentie van Nederlandse Religieuzen, of andere betrokken instanties zoals  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie.

• Houdt rekening met de aanwezige monumentale, cultuurhistorische en beeldbepalende waarden.
• Deel expertise en wissel ervaringen uit met collega-eigenaren.
• Betrek experts op het gebied van (financiële) exploitatie, functiewijziging, verhuur en verkoop, juridische 

eigendom- en beheerconstructies bij het proces.
• Oriënteer u op innovatieve publiek-private financieringsmogelijkheden voor de instandhouding van kerk of klooster. 
• Vraag steun voor het behoud van het gebouw bij het locale bedrijfsleven.
• Betrek pastorie en/of kerktuin of belendende gebouwen bij neven- en of herbestemming, soms kan men uit de 

baten van de nevenruimtes een kerkruimte financieren.

 Overleg gemeente 
• Voer structureel overleg met het gemeentebestuur.
• Bespreek uw situatie en toekomstplannen vroegtijdig en met open vizier met het college van B & W.
• Beschouw de gemeente als partner.
• Vertaal gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden naar goede samenwerking voor het behoud  

van het religieus erfgoed. 
 

 Communicatie
• Bespreek tijdig de toekomstsituatie met de kerkbezoekers, parochianen en gemeenteleden,  

houdt hierbij serieus rekening met emoties en belevingsaspecten. 
• Verstrek informatie over toekomstplannen en knelpunten rond het toekomstig gebruik aan  

gelovigen, wijk- en dorpsbewoners, gemeenteraad, enz. 
• Een goede uitleg van de toekomst(situatie) vergroot het draagvlak in de samenleving waardoor  

begrip ontstaat, maak gebruik van een communicatieplan. 

handreiking en actiepunten eigenaren religieus erfgoed
1

2

3

4

5

6

 Te zware financiële lasten voor eigenaren en het ontbreken van een actief beleid van overheden zijn de grootste 
bedreigingen voor religieus erfgoed. Een proactieve opstelling van de gemeentelijke overheid is onontbeerlijk. 
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft gemeenten een instrument om herbestemming - en dus het 
behoud - van religieus erfgoed integraal aan te pakken. Wat is er nodig? 

 Ontwikkeling van een gemeentelijke visie voor religieus erfgoed
• Stel een gemeentelijk beleidsplan op.
• Implementeer beleidsvoornemens op uitvoeringsniveau (bijv. subsidieregeling gemeentelijke  

monumenten, bestemmingsplannen en RO-beleid).

 Inventarisering en waardering van het religieus erfgoed
• Inventariseer het religieus erfgoed in de gemeente, met benoeming van categorieën.
• Maak een inventarisatieschema.
• Stel criteria op voor de bepaling van cultuurhistorische waarden, architectuurhistorische waarden, 

stedenbouwkundige waarden, ensemblewaarden, gaafheid en zeldzaamheid.
• Formuleer op basis hiervan voordracht voor bescherming en vermelding op erfgoedkaart en 

bestemmingsplannen. 

 Proactieve opstelling
• Actieve ondersteuning van eigenaren op het gebied van financiering, subsidiëring en planontwikkeling.
• Wees flexibel met vergunningen voor meervoudig gebruik.
• Steun, adviseer, faciliteer eigenaren van religieus erfgoed bij fondsenwerving.
• Benut en verbreed het draagvlak onder de bevolking, help vrijwilligers.
• Bezie nevengebruik en herbestemming in de context van de ruimtelijke planontwikkeling en het 

voorzieningenniveau binnen de gemeente (publieke functies, sociale en culturele doelen).
• Stel een ambtelijk projectleider aan.
• Sta garant voor of onderzoek ondersteuningsmogelijkheden voor financiering.

 Communiceren
• Voer structureel overleg met kerkgenootschappen en kloostereigenaren.
• Ontwikkel inzicht in toekomstverwachtingen voor de komende 5 à 10 jaar.
• Communiceer met alle afdelingen binnen de eigen gemeentelijke dienst (integraal beleid).
• Ontwikkel partnerschappen met eigenaren, burgers, bedrijfsleven, woningbouwverenigingen.
• Zorg voor een ‘loket’ dat goed is toegerust.

 Planontwikkeling en haalbaarheids onderzoek
• Neem erfgoed op in nieuwe bestemmingsplannen.
• Laat een quick scan uitvoeren in geval nevengebruik en herbestemming aan de orde kan komen.
• Benut mogelijkheden van het provinciale dan wel rijksbeleid op het gebied van herbestemming, 

haalbaarheidsstudie en instandhouding (wind en waterdicht regeling).
• Neem de regie.

 Subsidie
• Breng restauratie- en instandhoudingsbehoefte in beeld.
• Ontwikkel een eigen subsidie- en tegemoetkomingsregeling.
• Ondersteun bij indienen subsidieaanvragen aan rijk en provincie.
• Ondersteun eigenaren bij het zoeken naar financiële steun; (doorverwijzing naar o.a. nationaal  

Restauratiefonds - Prins Bernhard Cultuurfonds - Triodos Bank - private investeerders - fondsen).
• Faciliteer een lidmaatschap op de Monumentenwacht.

handreiking en actiepunten gemeentelijke overheid
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Naam	 Adres	 Telefoonnr.	 E-mail	/	website

Aartsbisdom Utrecht Amersfoortseweg 10 030-6982500 economaat@aartsbisdom.nl
afd. Financiën en Bouwzaken  3705 GJ Utrecht  www.aartsbisdom.nl

Bisdom den Bosch Postbus 1070 073-6125488 info@bisdomdenbosch.nl
Bureau bouwzaken  5200 BC ‘s-Hertogenbosch  www.bisdomdenbosch.nl

Erfgoedvereniging Heemschut Nieuwezijds Kolk 28  020-6225292 info@heemschut.nl
 1012 PV Amsterdam  www.heemschut.nl

Gelders Genootschap Postbus 68 026-4421742 e-mailcontact via de website
 6800 AB Arnhem  www.geldersgenootschap.nl

Katholieke Klokken en Dennenlaan 5 0172-507516 kkor@tele2.nl
orgelraad (KKOR) 2451 XK Leimuiden  www.kkor.nl 

Konferentie Nederlands Postbus 111 073-6921321 communicatie@knr.nl
Religieuzen (KNR) 5201 AC ‘s-Hertogenbosch  www.knr.nl

Monumenten anno nu   www.monumenten.nl 

Monumentenwacht Gelderland Postbus 13 026-3391707 info@monumentenwacht-gld.nl
 6865 ZG Doorwerth  www.monumentenwacht-gld.nl

Nationaal Restauratiefonds Postbus 15 033-2539439 info@restauratiefonds.nl
 3870 DA Hoevelaken  www.restauratiefonds.nl

Protestants Landelijk Diensten- Postbus 8504 030-8801880 servicedesk@pkn.nl
centrum en Regionaal College voor 3503 RM Utrecht  www.pkn.nl 
Behandeling Beheerszaken (RCBB)

Provincie Gelderland  Postbus 9090 026-3599875 post@gelderland.nl
Team Cultuur en Cultuurhistorie 6800 GX Arnhem  www.gelderland.nl

Reliwiki de Nederlandse database
over religieuze gebouwen    www.reliwiki.nl
    
Rijksdienst voor het Cultureel Postbus 1600 033-4217456 info@cultureelerfgoed.nl
Erfgoed (RCE)  3800 PB Amersfoort  www.cultureelerfgoed.nl

Stichting Behoud Kerk Gebouwen   info@sbkg.nl
(SBKG) Nederland   www.sbkg.nl

Stichting Kerkelijk Kunstbezit Mariahoek 16-17 030-2340742 info@skkn.nl
Nederland (SKKN) 3511 LG Utrecht  www.religieuserfgoed.nl

Stichting Oude Gelderse Kerken Postbus 7005 026-3552555 info@oudegeldersekerken.nl
 6801 HA Arnhem  www.oudegeldersekerken.nl

Stichting tot Behoud vh Postbus 105 0525-684220 orgelstichting@hetnet.nl
Nederlandse Orgel (SBNO) 8080 AC Elburg  www.sbno.org

Task Force Kamerikstraat 11  secretariaat.kerkgebouwen@gmail.com
Toekomst Kerkgebouwen 5045 TW Tilburg  www.toekomstkerkgebouwen.nl

Ver. Beheerders Monumentale Postbus 3092 015-2154395 vbmk@erfgoedhuis-zh.nl
kerkgebouwen (VBMK)  2601 DB Delft  www.vbmk.nl

Vereniging voor Funeraire Dorpstraat 99 010-2847012 bureau@terebinth.nl
Cultuur  2903 LA Capelle ad Ijssel  www.terebinth.nl

Vereniging voor Kerkrent- Nic. Maessingel 271 D 078-6393666 info@kerkrentmeester.nl
meesterlijk beheer 3311 KS Dordrecht  www.kerkrentmeester.nl
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