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concept december 2014 

NOTITIE MBT . HERBESTEMMING  KERKEN 

 

Inleiding 

Architecten en kunstenaars zich laten immer, in het verleden en heden,  inspireren door 

kerkgebouwen en haar kontekst. 

Een inspiratie niet zozeer voor de kerk als instituut maar juist voor de interesse en waardering 

in de architectuur/massa/verschijningsvorm en de uitstraling van deze architectuur op zijn 

omgeving. Zowel voor kerkgebouwen als onderdeel van het landschap en kerkgebouwen in 

hun stedelijke of dorpse kontekst. De ‘uitstraling’ van de kerk en vnl. de toren is groot en 

emens en geeft voor iedereen een grote betekenis. Het is van eminent belang dat 

kerkgebouwen ,ook bij een verdere ontkerkelijking, behouden blijven en een goede en 

verantwoorde herbestemming verkrijgen om daarmede de architectuurmassa te behouden en 

te laten voortbestaan ten behoeve van behoud van de kwaliteiten die hiervoor zijn 

omschreven. Een herbestemmingsfunctie dient te voldoen aan die voorwaarden dat de 

karakteristieken van het ex- en interieur van het kerkgebouw en haar ensemble geen geweld 

worden aangedaan. 

 

Het kerkgebouw als emotie 

Elke gemeenschap , en met name een dorpsgemeenschap, heeft in het algemeen een grote 

emotionele band met het ‘fenomeen ‘ kerkgebouw en de positie van hun kerk in hun stad en 

dorp. Het kerkgebouw is daarmede emotioneel eigendom van de gemeenschap en niet van 

bestuurders laat staan van het bisdom. Deze band is mede ontstaan doordat bij nagenoeg alle 

realisaties van kerkgebouwen en later bij eventuele aanpassingen, door geldinzamelingen van 

de bevolking, dit soort projecten werden gerealiseerd. In het algemeen bijeengebracht door 

arme bevolkingsgroepen , die ondanks hun armoede, iedere spaarcent over lengten van jaren 

en jaren doneerden aan het te realiseren van het project. Maar ook schenkingen van 

welgestelden maakten deze projecten natuurlijk mede realiseerbaar. Vele kerken en hun 

bijbehorende ensembles zijn gerealiseerd op gronden die geschonken zijn door 

grondeigenaren en/of boeren en/of welgestelden, die deze gronden schonken aan de 

geloofsgemeenschap ter plaatse. Het betroffen dus geen schenkingen aan het bisdom of aan 

Rome, neen er was een nadrukkelijke plaatsgebonden ‘ emotie’ aan verbonden. 

Ook werden materialen in natura bijgedragen voor het realiseren van het kerkgebouw en/of de 

situatie waar werd gebouwd.  Deze soorten en mate van inbreng staan mede garant voor een 

emotionele binding van de geloofsgemeenschappen met hun kerk en de positie daarvan in hun 

eigen stad , buurt of dorp. Deze binding zal zich in lengten van jaren blijven manifesteren en 

wordt van ouder op kind , niet bewust maar juist onbewust ,overgedragen.  

 

Vanuit deze binding van de geloofsgemeenschappen  met hun kerkgebouw is het uitermate 

discutabel en niet verstandig, om van bovenaf op te leggen dat parochieanen buiten hun buurt 

of dorp ter kerke dienen te gaan. Dit zal een ‘historische vergissing’ blijken te zijn en met 

grote sprongen de verdere ontkerkelijking verder in de hand werken, en die op geen enkele 

wijze recht doet aan de genoemde emotionele binding van geloofsgemeenschap met hun kerk 

en met hun ensemble waarin deze gebouwen met annexen zijn geraliseerd. 

 

Kerk als landschappelijk element. 

Kerkgebouwen zijn belangrijk als herkenningspunt in landschappelijke en 

stedenbouwkundige nederzettingen. Een stad, stadsdeel, buurt of dorp zijn herkenbaar aan 

boven de gebouwde omgeving en het groen uitstekend silhouet met daarin de positie van de 

kerktoren (s). Torens die ahw. de gebouwde omgeving en het landschap ontstijgen en die zich 
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daarmede evident als herkennings- en oriëntatiepunt manifesteren. Vanuit dit aspect is het 

meer dan de moeite waard kerkgebouwen en hun samenhangende omgevingen als ‘ensemble‘ 

te behouden. Juist en met name ook , nadat deze gebouwen door de ontkerkelijking langzaam 

hun hoofdfunctie verliezen. Om recht te doen aan deze inspanningsverplichting 

kerkgebouwen te behouden , is een creatieve dialoog met de gemeenschap gewenst, hoe om te 

gaan met ook de problemen van deze tijd. De gemeenschap dient zich daarin dynamisch en 

niet behoudend in op te stellen om te komen tot een nieuw door de tijd bepaalde 

herbestemmings- en gebruiksfunctie , die in lengten van jaren zich kan blijven manifesteren. 

Juist in moeilijke tijden kunnen en zullen byzondere nieuwe en soms overstijgende 

herbestemmingen ontstaan. 

 

Dat wil op geen enkele wijze zeggen dat er niets mag gebeuren, juist integendeel is mijn visie, 

mits het maar op een verantwoorde wijze gebeurt. Juist in het ‘dynamische’ in bestaande 

waardevolle situaties, blijkt een grote potentie te bezitten.  

Pas wanneer de onderhoudsstaat van een kerkgebouw tot veiligheidsrisico’s is verworden, is 

pas een sloop of een gedeeltelijke sloop aan de orde dit te overwegen. Want er zijn ook 

prachtige voorbeelden bekend van: ruïneachtige restanten van kerkgebouwen in een 

landschappelijke context die een uitermate grote verblijfskwaliteit hebben opgeleverd. 

 

Dus het met elkaar,in nauwe samenwerking met de geloofsgemeenschap, zoeken naar goede 

herbestemmingen van kerkgebouwen blijft uitermate zinvol om de stedenbouwkundige - en 

architectonische structuren van kerkgebouwen en haar omgevingen te behouden. 

De geloofsgemeenschappen dienen hierin ‘leadend ‘te zijn en juist het  bisdom dient hierin 

 ( met name economisch ) op grote afstand te functioneren. Het zou het bisdom ‘sieren’ juist 

deze goedbedoelde initiatieven echter voluit te omarmen en op een juiste wijze te initiëren. 

Ook zou het bisdom volledig dienen te initiëren en zelfs te enthousiameren om een kleiner 

deel van deze gebouwen te behouden voor eenvoudige diensten en/of bezoek . Ook al zijn er 

nog maar weinig kerkgangers, het eenvoudige feit dat een bezoek aan een kerkgebouw 

mogelijk is of er zelfs de gelegenheid bestaat een kaarsje op te steken zal ‘hoopvol’ werken 

voor de gemeenschappen die dit op prijs stellen. 

 

Herbestemming van kerkgebouwen. 

Zoals hiervoor is weergegeven is het minimaal om twee bovengenoemde redenen belangrijk, 

en zijn kerken en kerkensembles het uitermate waard om behouden te blijven. Dit is alleen 

waardevol en het is zelfs een voorwaarde voor het slagen daarvan, als dat gebeurt met een 

uiterst waardevolle, passende en zinvolle functie van het kerkgebouw en haar ensemble. Een 

functie die recht doet aan de kwaliteiten van het gebouw en z’n  omgeving en mogelijk 

daarvan een versterking kan betekenen. Dus bij een zinvolle herbestemming dient het totaal-

ensemble te worden beoordeeld. Niet alleen het gebouw, maar ook z’n interieur, zn 

interieurelementen, z’n aanbouwen, z’n tuinen en de omliggende stedelijke bebouwingen en 

omliggende buurt en/of landschap. Binnen het onderzoek naar herbestemming dienen de 

structurele waarden van het gebouw en zijn omgevingen gedegen te worden onderzocht en 

gewaardeerd. Met het gebouw en z’n ensemble conflicterende herbestemmingsfuncties 

kunnen onherstelbare schade veroorzaken en de waardering en de aanwezige kwaliteiten van 

een kerkgebouw uitermate ondermijnen en tenietdoen. Uit onderzoek zal blijken dat veel 

functies voor een kerkgebouw met z’n ensemble op uitermate gespannen voet staan.  

Functies zoals : wonen en winkel-bestemmingen in de vorm van supermarkten doen met hun 

bijbehorende functies, op geen enkele wijze recht aan de aanwezige te behouden en te 

waarderen kwaliteiten.  
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De in Nederland bekende realisaties van boekwinkels in kerkgebouwen blijken juist wel de 

ruimtelijkheid van de kerkgebouwen hogenlijk te hebben kunnen waarderen. Het zoeken naar 

de juiste herbestemmingsfuncties is geen sinecure, maar functies als museale en 

tentoonstellingsfaciliteiten, theater en dorpshuis- fucties hebben het in zich en zijn het zeker 

waard om de ruimtelijke inpassing daarvan zodanig te onderzoeken en/of deze de ruimtelijke 

kwaliteiten van het kerkgebouw met haar interieur en haar omgeving niet positief kunnen 

waarderen cq. zelfs kunnen versterken. 

 

Het bisdom heeft een standpunt ingenomen dat een kerkgebouw in zijn geheel aan de 

eredienst ontrokken dient te worden. Ik kan mij niet aan indruk onttrekken dat dit standpunt is 

genomen om het gehele kerkgbouw incl. annexen;  ‘plat te kunnen vermarkten ‘. 

Echter is uiterst raadzaam de gemeente te laten beslissen of een intieme kapelfunctie niet 

gewenst is te realiseren in het kerkgebouw, om enige binding met de kerk in buurt of dorp te 

behouden. 

 

Het is eveneens te adviseren en het is het waard om een menging van waardevolle functies 

gedegen te onderzoeken of dit een meerwaarde en een onderlinge versterking kan 

bewerkstelligen. Daarnaast kunnen er mi.verantwoord meerdere functies in en om een kerk 

worden gerealiseerd. Goede functies die niet op gespannen voet met elkaar staan en met de 

aanwezige en te behouden waarden , zijn dus de basis waarop het verantwoord is om een 

kerkgebouw in lengte van jaren te behouden. De andere herbestemmingsfuncties zullen op 

geen enkele wijze conflictuerend met een eventuele ‘kapel’-functie mogen zijn .Hierop zullen 

de mogelijke gegadigden dienen te worden gescreend, zodat er zeker geen sprake kan zijn van 

een kortstondige ‘functiebevlieging ‘.   

 

Als herbestemmingen middels onvoldoende gekwalificeerde planuitwerkingen gebeurt , die 

geen recht doen aan de kwaliteiten van het gebouw, is het herbestemmen van kerkgebouwen 

een ‘farce’, en is het niet te adviseren hiermede door te gaan. 

 

Zoektocht. 

De zoektocht naar een goede herbestemming, die niet op gespannen voet staat met de 

aanwezige kwaliteiten,  is zeker niet eenvoudig.  Het vraagt elan , doorzettingsvermogen en 

inzet en kwaliteiten en inlevingsvermogen van meerdere partijen. Ook zal het aan idealisme 

niet dienen te ontbreken om het welslagen van het project te bewerkstelligen. Dit idealisme 

vanuit de initiatiefnemers ,zal hogenlijk dienen te worden gewaardeerd omdat hiermede de 

instandhouding over lengten van jaren van het historisch erfgoed wordt bewerkstelligd. Voor 

het welslagen van kwalitatief hoogwaardige initatieven dienen deze door partijen te worden 

tegemoetgetreden zonder enig geldelijk gewin. Herbestemmingen die niet louter op 

economische motieven zijn gestoeld zijn,maar juist een algemeen belang koesteren  , en die 

een waardering en behoud van ensembles als grondslag hebben.  dienen vanuit bestuur en 

bisdom genereus te worden omarmd , zonder daar een ‘geldelijk slaatje’ uit te slaan. 

In deze complexe zoektocht naar een goede herbestemming is het niet te adviseren alleen het 

economische aspect te laten prevaleren. Nooit zal een, op alleen economische motieven 

gebaseert doel, leiden tot het juiste en overstijgend resultaat. Sterker nog ; bij dergelijke 

economische onderbouwingen zal immer de kwaliteiten van het kerkgebouwen haar ensemble 

het onderspit delven. 

 

Advies: 

Hierboven heb ik reeds weergegeven dat kerk en haar inventaris emotioneel toebehoren tot de 

( geloofs- ) gemeenschap. En die gemeenschap wordt groot onrecht aangedaan , wanneer zij 
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de waardering uitspreekt deze kwaliteiten te behouden, dat alsnog deze goederen van bovenaf 

cq. vanuit het bisdom onderdeel en inzet worden van  in een ‘plat’- economische 

onderhandeling. Goede herbestemmingsfuncties en een juist behoud van historisch erfgoed 

over een lengte van jaren, dienen genereus te worden omarmd zonder enig geldelijk gewin , 

door kerkbestuur en met name het bisdom. Hierbij lijkt dit alleen mogelijk als het bisdom 

de visie en het vermogen heeft terug te komen op het reeds ingenomen standpunt om de 

gehele kerkgebouw aan de eredienst te ontrekken. Als een gemeenschap het nadrukkelijk 

omarmt zal het bisdom een intieme kapelfunctie dienen te enthousiasmeren. 

 

Als die mogelijkheid zich voordoet is  mijn advies: te onderzoeken of deze grote volumes niet 

in aanmerking komen voor meerdere niet conflictuerende herbestemmingsfuncties. Daarin zal 

in dit onderzoek dienen te worden meegenomen,  of deze functies gecombineerd kunnen 

worden met een intieme kapelfunctie voor de gemeenschap ter plaatse. Voorwaarde zal immer 

dienen te zijn dat alle functies van een lange duur zijn , dus functies met een lange 

houdbaarheidsdatum, en dat de functies het duurzame lange behoud en onderhoud cq herstel 

van het kerkgbouw op zich kunnen nemen.  

 

Zoals hiervoor aangegeven zal het bisdom zich voor dergelijke functies enthousiasme en 

genereuziteit dienen te tonen, en niet zoals tot nu toe het geval is, bij verkoop van het 

kerkensemble ook nog het ‘ binnenhalen ’ van  spaarzaam opgebouwde vermogens en andere 

onroerende goederen die kerkbesturen nog vaak blijken te bezitten. Neen het bisdom dient 

zich juist in te zetten dit soort goede initatieven  te belonen op een wijze door de kerk en nog 

aanwezige onroerende goederen, om niet te schenken aan de juiste initiatiefnemers met 

plaatselijk en algemeen belang als uitgangspunt, als eerste aanzet voor het lange en duurzame 

behoud van een kerkgebouw en haar ensemble. Tot nu toe kan de opstelling van het bisdom 

van een grote mate van economische ‘inhalerigheid ‘ worden beticht. 

 

Als het bisdom haar eerder genomen standpunten herziet, wordt er recht gedaan aan de 

continuering van de emotionele binding van de gemeenschappen met het kerkgebouw en haar 

ensemble. Dit dynamische behoud en ‘nieuw leven’ zal het kerkbestuur en het bisdom dienen 

op te vatten als: voorwaarde voor het behoud van in iedergeval het kerkgebouw en zo 

mogelijk het belangrijkste deel van het ensemble 

Als dit onderzoek naar genoemde functies realiseerbaar blijkt te zijn, dient daar iets 

wezenlijks tegenover te staan. Wanneer er hopelijk begrip komt bij kerkbesturen en met name 

het bisdom; dat het emotionele eigendom niet bij hen behoort, dienen zij  in een goed overleg 

te komen tot een haalbare economische oplossing. Wanneer de herbestemmingsfuncties aan 

gestelde voorwaarden voldoen ; dient het gebouw met ondergrond om niet te worden 

overgedragen met de voorwaarden dat het gebouw in lengte van jaren een waardige 

herbestemming en behoud verkrijgt. Daaraan dient aan deze overdracht, als een soort 

startsubsidie voor langdurig nieuwe elan en behoud voor kerkensembles ,  het eventuele 

aanwezige vermogen te worden toegevoegd om een dergelijke, juist op niet economische 

gronden gestoelde ontwikkelingen mogelijk te maken en een gewenste start te geven. 

Het is het dubbel en dwars waard dat het gebouw en haar ensemble voor een gemeenschap , 

stad en het landschap behouden blijven, versus een economische handel en gewin voor het 

bisdom. 

 

 Een gemeenschap die zich in verleden en heden, over een uitermate lange periode voor de 

realisering van kerkgebouwen en annexen heeft ingezet en zorggedragen, zal deze niet 

ontnomen mogen worden door een hoger instituut als het bisdom. 
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Ik hoop dat deze notitie zal bijdragen in het wijzigen van de tot nu toe onwrikbare en alleen 

maar op economische belangen gestoelde houding van het bisdom, het is tijd en vraagt ruimte 

voor een gewenste menselijke en humane opstelling van het bisdom in deze. Het is uiterst 

banaal als daar zgn. het kerkelijk recht voor wordt ingezet. 

Door het schenken van het kerkgebouw met z’n ondergrond aan de gemeenschap die dit 

toebehoort, betekent dat het behoud van het ‘ fenomeen ‘ kerkgebouwen in stand blijft en 

daardoor mi. de gewenste emotionele binding met de gemeenschap continueert en zorgen 

herbestemmingsfuncties ervoor dat in  lengte van jaren het kerkgebouw en haar ensemble 

behouden blijven , als onderdeel van de diversiteit van de leefomgeving voor velen. 

Het bisdom dient te beginnen met de heroverweging; om het gehele kerkgebouw aan de 

eredienst te onttrekken. Als het bisdom een eventuele kapelfunctie omarmt cq. mogelijk 

maakt en enthousiameert ,  is het onlosmakende vervolg dat het economisch vermarkten van 

een kerkgebouw verleden tijd is. 

 

Mogelijk dat het franciscaanse gedachtengoed van onze paus franciscus , de ogen opent bij 

het bisdom en hun onwrikbare houding in deze binnenkort genereus bijstellen en een meer 

menselijke/humane beslissing nemen die recht doet aan de emotionele binding van het 

‘fenomeen kerkgebouw’ met de gemeenschap ter plaatse. De recente kersttoespraak van de 

paus aan de curie spreekt oa. over een ‘spirituele alzheimer’. Als het bisdom zich niet laat 

overtuigen in haar opstelling tov. herbestemming van kerkgebouwen, zou ik deze afspraak 

ook willen overbrengen richting bisdombestuur en haar volstrekt achterhaald verwijzen naar  

het kerkelijk recht in deze materie.  

Nogmaals het bisdom zal daarbij dienen in te zien dat emotioneel het eigendom van 

kerkensemble met ondergrond en het eventuele aanwezige vermogen, niet aan het bisdom 

maar aan de gemeenschap toebehoren. Ondanks dat het katholiek recht daar zomogelijk iets 

anders over zegt, maar het is een gotspe dat een bisdom wat zich nimmer met het reilen en 

zeilen van een parochie heeft bezig gehouden en wat nog nimmer een cent aan onderhoud van 

een kerk heeft betaald, zich deze eigendommen en vermogens  rucksichtloss toeeigend. 

Bij een herbestemming van kerkensemble ten nutte van een gemeenschap ; wordt van de 

gemeenschap als tegenprestatie verlangd : aan te geven dat zij dynamisch/verantwoord  

kunnen omgaan met het historisch erfgoed . Dit is alleen te onderbouwen met weldoordachte 

herbestemmingsplannen, waarbij de architectonische en ruimtelijke kwaliteiten van het 

kerkensemble worden gewaardeerd cq. worden versterkt . 

En als een onwrikbare houding van het bisdom de hunne blijft, en zij op geen enkele 

menselijk wijze de dialoog aangaan en overleg bij voorbaat verdoemd is te mislukken , blijft 

er maar een mogelijkheid over  : “gemeenschap sta op en wees sterk, en negeer volledig het  

instituut bisdom “. Daarmede ’verlos’ je tevens de kerkbesturen van hun ‘juk‘ het bisdom 

betreffend. 

Het behoud van het fenomeen ‘kerkgebouw ‘ is het meer dan voldoende waard. En voor dit 

behoud met een herbestemming met algemeen belang, is alleen de gemeenschap aan zet om 

verantwoordelijkheid te nemen. 
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