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H. Johannes de Doper - Puiflijk
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0 inhoud onderzoek

1. kenmerken kerklocatie
2. kerkdorpen: kleine kernenbeleid
3. waardestelling en transformatieruimte
4. aanknopingspunten
5. onderzochte scenario’s
6. conclusies en vervolg
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0 opzet rapportage

Omschrijving

• rapportage geeft in korte 
bewoording onderzoeks-
resultaten weer

• opsomming van kenmerken  
per onderwerp

• per onderwerp directe 
weergave van aanknopings-
punten voor herbestemming 

• illustratief
• rapportagevorm is tevens 

presentatievorm
• toon enigszins negatief om 

urgentie bij alle betrokken 
partijen en instanties aan te 
geven

• geen standaardoplossingen, 
creativiteit noodzakelijk
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1 kenmerken kerklocatie

1. gebouw
2. terrein
3. regio
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1 kenmerken gebouw

Exterieur

• bouwtijd 1868 
• architect Charles Weber, 

bouwde 33 kerken
• markante toren
• verschijning niet uniek
• neogotische details
• glas-in-lood ‘geïmporteerd’
• overig geen opvallende 

gebouwonderdelen

‘standaard’ neogotisch schip 
maakt gevelwijzigingen 
mogelijk
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Gebouwstructuur

• heldere plattegrond 
• enkele nevenruimten
• smalle beukmaten
• hoge zijbeuken
• stenen gewelvenplafonds
• middelgroot vloeroppervlak: 

footprint 515m2 en gebruiks-
oppervlak ca. 400 m2

gunstige gebouwafmetingen

kenmerken gebouw
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Daglichttoetreding

• lichte kerk
• hoge zijbeuken met grote 

glas-in-loodramen vanaf 
ca. 3 m boven begane grond

• geen ramen op begane grond 
niveau

• glas-in-loodramen in 
laatste restauratie deels 
vervangen door gekeurd glas

• glas-in-lood niet authentiek
• gewelvenplafond sluit 

daklichten uit

mogelijkheden voor 
optimaliseren daglicht 
aanwezig

kenmerken gebouw
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1 kenmerken gebouw

Kerkinrichting

• interieur heeft in jaren ’60 
kaalslag ondergaan

• naderhand opnieuw ingericht
• met grote zorg bij één 

gebracht interieur van kunst 
objecten en kerkelijk meubilair 
uit o.a. depots van Catharijne
Convent Utrecht, religieus 
museum Uden en kapel 
Elisabethgasthuis Arnhem

• behalve orgel geen 
authentieke inrichting

relatie kerkinrichting en 
kerkgebouw ontbreekt
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1 kenmerken gebouw

Monumentenstatus

• gemeentelijk monument
sinds 1990

• rijksmonument VANWEGE 
orgel en torenuurwerk 
sinds 1993

• onduidelijke monumentale 
status orgel versus gebouw

• orgel is verplaatsbaar
• monumentenstatus 

bespreekbaar maken bij 
Monumentenzorg

beperkte monumenten-
status, orgel is verplaatsbaar
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1 kenmerken gebouw

Onderhoudskosten

• Uit het rapport 2013 van 
Monumentenwacht is op te 
maken dat de onderhoudsstaat 
goed is

• de parochie heeft aangegeven 
dat er met de BRIM regeling 
€ 21.000,- beschikbaar is in 
periode 2013-2018

• Bij bouwzaken Bisdom Den 
Bosch is geregistreerd dat nog 
€ 28.000 voor restauratie nodig 
is naast regulier onderhoud

goede onderhoudstaat 
verkleint risico’s
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1 kenmerken terrein

Terrein

• gehele terrein is begraafplaats
met voldoende capaciteit

• columbaria aanwezig met 
voldoende capaciteit

begraafplaats is voor veel 
functies nadelig, tenzij deze 
met uitvaart gerelateerd is
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1 kenmerken terrein

Bijzonderheden

• laatst bewaard gebleven 
kerkepaadje in Puiflijk loopt 
langs kerkterrein

koppeling met kerkepaadje
kan meerwaarde geven
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1 kenmerken terrein

Kadaster

• perceelgrootte 22 a 35 ca
• aan 3 zijden door (particuliere 

oprij)wegen omgeven
• redelijk vrij liggend kavel
• pastorie is verkocht en perceel 

is gesplitst
• kadastraal omschreven als 

Godsdienst Erf – Tuin, buiten-
terrein volledig in gebruik als 
begraafplaats

kerk op eiland tussen graven

Kerkstraat

Van Mekerenstraat

oprijla
an langs kerkepaadje
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1 kenmerken terrein

Bestemmingsplan

• bestemming maatschappelijk
• naast de gebruikelijke maat-

schappelijke functies incl. 
parkeren, groen, nuts/water-
voorzieningen etc. is tevens 
onzelfstandige horeca 
toegestaan

• geen uitbreidingsmogelijk-
heden tenzij ten dienste van de   
begraafplaats

maatschappelijke functies en 
onzelfstandige horeca 
passen in bestemmingsplan
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1 kenmerken regio

Puiflijk in regio

• Puiflijk ligt in landelijk gebied, 
Land van Maas en Waal

• Wijchen, Nijmegen en Tiel zijn 
steden in de regio

• Afferden, Deest, Druten, 
Horssen en Puiflijk vormen de 
kernen van de gemeente 
Druten

• Puiflijk is vergroeid met 
Druten-Zuid

• grondgebied van Puiflijk is 
vooral landelijk

transformatie afstemmen op 
Druten en landelijk gebied
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1 kenmerken regio

Puiflijk in RK-regio

• RK parochie van H. Franciscus 
en H. Clara (Druten) heeft 5 
kerkgebouwen, 5 begraaf-
plaatsen en 4 pastorieën 

• alleen in Puiflijk staat de kerk 
op de begraafplaats

• pastorie van Puiflijk is verkocht

alleen in Puiflijk staat kerk op 
begraafplaats
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1 kenmerken regio

Bereikbaarheid auto

• doorgaande Maas en Waalweg 
(N322) is in 1,8 km / 3 min. 
rijden bereikt

• op 11 km / 12 min. rijden 
loopt snelweg A50

• snelweg A15 ligt op 13 km / 
12 min. rijden

• Tiel, Nijmegen en Wijchen is 
ca. 20 km / 20 min. rijden

• op het terrein zijn geen 
parkeerplaatsen aanwezig o.a. 
vanwege traptreden (hoogte)

• langs de straat parkeren is 
mogelijk in beperkte mate

landelijk gelegen en per 
auto in beperkte aantallen 
bereikbaar

Ti
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1 kenmerken regio

Bereikbaarheid OV

• dichtst bijzijnde bushalte (lijn 
165) is op loopafstand 700m / 
8 min. met vertrektijden elk 
half uur richting Druten en Den 
Bosch

• buslijn 42 richting Tiel vertrekt 
op 1,4 km / 17 min. lopen

• station Tiel is 42 min. reizen 
• station Nijmegen is bijna 1 uur 

reizen met één of meer 
overstappen

per OV bereikbaar, maar 
haltes liggen relatief ver weg

1 uur
12

165

42
165

12

165

42

Buslijnen
Druten - Den Bosch
Druten - Tiel
Druten - Nijmegen
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2 Gemeente Druten

1. bevolkingscijfers
2. nota Leefbaarheid kleine kernen

PUIFLIJK

DRUTEN

B
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2 Gemeente Druten

Bevolkingscijfers Puiflijk januari 2014

richten op ouderen en 75+

Bevolkingscijfers Puiflijk

• 1200 inwoners
• middelbare leeftijd meest 

vertegenwoordigd
• percentage ouderen en 75+ 

zal sterk toenemen
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2 Gemeente Druten

Uitgangspunten nota

1. Bevorderen eigen sfeer en 
identiteit

2. Bouwen van woningen staat 
centraal

3. Basisvoorzieningen zoveel 
mogelijk rond dorpshuizen

4. Korte lijn tussen bestuur en 
burger

• In de structuurvisie Druten
2011-2012 worden 
dezelfde uitgangspunten 
verder gespecificeerd. 

gemeentelijk beleid kan 
transformatie ondersteunen
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2 1. eigen sfeer en identiteit

Sfeer en identiteit Puiflijk

• hechte gemeenschap
• dorpsmonumenten:

• kerk
• Sint Maartenshof
• oude toren

• kerkepaadjes
• tabaksteelt

tabaksteelthistorie
kerk in rij van oude dorps-
structuren

hechte gemeenschap
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2 2. woningen

Woningbouw vs kerklocatie

• inbreidingslocatie
• behoefte aan koopwoningen
• doorstroming
• vernieuwing woningvoorraad
• ruimte voor gestapeld bouwen
• levensloopbestendig
• Puiflijk: aandacht voor woon-

vormen voor zorgvragers

beleid gunstig voor wonen 
in kerk
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2 3. basisvoorzieningen

Voorzieningen vs kerklocatie

• basisvoorzieningen langs 
hoofdroute

• men mist postkantoor, bank, 
winkels

• nota noemt activiteiten-
centrum voor ouderen en 
coördinatiepunt voor zorg

• uitgangspunt beleid: 
basisvoorzieningen rondom 
dorpshuis

• kerk ligt 200m van dorpshuis 
aan doorgaande straat aan 
rand van dorpshart

• kerk te ver van dorpshuis?

activiteitencentrum voor 
ouderen en coördinatiepunt 
voor zorg onderzoeken

PUIFLIJK

DRUTEN

200 mkerk
B

dorpshuis

H. Joh. de Doper St. Maartenshof ‘t Geerke De Lier Boerenbende

school

dorpshuis

kerk

jongeren-
huisvesting

opvang

kinder-

men mist postkantoor, bank, 
winkels
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3 waardestelling en transformatieruimte

1. monumentwaarde
2. transformatieruimte
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3 waardestelling

Monumentwaarde

• toren
• plattegrondvorm
• constructieve gebouwstructuur 

van kerkmuren, kolommen en 
gewelven

• traveeritme van steunberen
• glas-in-loodramen, vloer, 

priesterkoor en kerkinrichting 
uit meest recente restauratie 
(na 1985)

Legenda
hoge waarde
positieve waarde
indifferente waarde
negatieve waarde
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3 transformatieruimte

Transformatieruimte

• glas-in-loodramen voorzien 
van helder glas

• daglichtopeningen in travee-
ritme tot aan begane grond

• met bijgebouwen ((bij)sacristie) 
kan vrijer omgegaan worden

• aanbouwen denkbaar
• kerkinrichting inclusief vloer 

niet authentiek, derhalve 
vervangbaar

• hoogte zijbeuken geeft 
mogelijkheid tot één 
verdiepingsvloer

• hoogte middenschip geeft 
mogelijkheid tot twee 
verdiepingsvloeren

• nieuwe verbindingen leggen
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4 aanknopingspunten

omdraaiing: in Puiflijkse kerk
voorziening die Druten mist
zoekveld nieuwe gebruiker groter

transformatie afstemmen op Druten en landelijk gebiedPuiflijk in regio

begraafplaatsfunctie versterkenalleen in Puiflijk staat kerk op begraafplaatsRK-regio

investering overzichtelijkgoede onderhoudstaat verkleint risico’sonderhoudskosten

maatschappelijke functies en onzelfstandige horeca 
passen in bestemmingsplan

kerk op eiland tussen graven

koppeling met kerkepaadje kan meerwaarde geven

begraafplaats is voor veel functies nadelig, tenzij deze 
met uitvaart gerelateerd is

beperkte monumentenstatus, orgel is verplaatsbaar

relatie kerkinrichting kerkgebouw ontbreekt

mogelijkheden voor optimaliseren daglicht aanwezig  

gunstige gebouwafmetingen  

‘standaard’ neogotisch schip maakt gevelwijzigingen
mogelijk

aanknopingspunt

bestemmingsplan biedt ruimtebestemmingsplan

begraafplaatsbeleid afstemmenkadaster

koppeling met dorpbijzonderheden

begraafplaats werkt in meeste 
gevallen tegen

terrein

ruimte bij monumentenzorg 
verkennen

monumentenstatus

lege kerk is denkbaarkerkinrichting

maakt meer functies mogelijkdaglichttoetreding

kleinschalige functiegebouwstructuur

ruimte bij monumentenzorg 
verkennen

exterieur

uitdaging of risicoonderwerp
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4 aanknopingspunten

functies die veel parkeerplaatsen 
vergen zijn uitgesloten

landelijk gelegen en per auto in beperkte aantallen
bereikbaar

bereikbaarheid auto

doelgroep afstemmen op vervoerper OV bereikbaar, maar haltes liggen relatief ver wegbereikbaarheid OV

begraafplaats spelbreker?beleid gunstig voor wonen in kerkwoningbouw

blijkbaar financieel niet haalbaar met 
Druten in nabijheid

men mist postkantoor, bank of winkelsbasisvoorzieningen

in combinatie met dorpshuis is voor 
gemeente waarschijnlijk 
interessanter

activiteitencentrum voor ouderen en coördinatiepunt voor 
zorg onderzoeken

kerk in rij van oude dorpsstructuren

tabaksteelthistorie

hechte gemeenschap

gemeentelijk beleid kan transformatie ondersteunen

richten op ouderen en 75+

aanknopingspunt

speelt mee op achtergrond

standbeeld is slechts herinnering. Al 
museum in Amerongen en 
Tabaksmagazijn in Druten.

draagvlak zoeken in dorpsfeer en identiteit

gemeente als partner zoekennota leefbaarheid

duidelijke doelgroepbevolkingscijfers

uitdaging of risicoonderwerp
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4 aanknopingspunten

Afkadering

• functies die niet verder zijn 
onderzocht zijn hiernaast     
weergegeven:

niet onderzochte scenario’s:

• kantoren: momenteel ruimte in overvloed

• winkels: trekken zich terug uit dorpen

• horeca: combinatie met begraafplaats niet geschikt

• wonen: kerkafmetingen gunstig, maar combinatie met 
begraafplaats niet geschikt (lange termijn beleid?)

• zorgpraktijkruimte: kleine kernen beleid geeft aan dat Puiflijk
gebruik moet maken van zorgkruispunt in Druten

• functies die veel parkeerplaatsen vergen

• kerkgerelateerde functies als kapel, uitvaartcentrum/aula of 
trouwlocatie welke in strijd zijn met het parochie en/of 
bisdombeleid
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5 onderzochte scenario’s

1. scenario 1: begraafplaats en meer
2. scenario 2: religieus roerend erfgoed
3. scenario 3: ouderen
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5 scenario 1 begraafplaats en meer

Memorarium

• memorarium (gedenkplaats)
• bovengronds begraven of
• columbaria (urnen)
• geen uitvaarten, uitsluitend 

bijzettingen en condoleren
• familiekamer 24-uurs kamer
• devotiekapel
• rustpunt met koffie/thee/fris
• begraafplaatsbalie

relatie met begraafplaats 
biedt veel kansen
vraagt weinig parkeer-

voorzieningen
slechts enkele reversibele 

ingrepen in gebouw nodig
combinatie van functies geeft  

goede exploitatie-
mogelijkheden
laag investeringsniveau 

opbaarruimte

pantry

devotie

hal

entree

portaal

rustpunt

balie

familiekamer
memorariumtoren

Legenda
24-uurs
dagelijkse openstelling
openingstijden 
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5 scenario 1 begraafplaats en meer
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5 scenario 2 religieus roerend erfgoed

Religieus Roerend Erfgoed

• depot voor religieus roerend 
erfgoed van aan eredienst 
onttrokken kerken

• verkooppunt (via internet)
• interieurstukken uitbreiden

voor regionaal religieus 
museum

religieus roerend erfgoed 
relatie met kerkinterieur 
vraagt weinig parkeer-

voorzieningen
slechts enkele ingrepen in 

kerkgevels
mogelijkheid tot uitbreiden 

met verdiepingsvloeren
gefaseerde aanpak denkbaar
combinatie van functies geeft  

goede exploitatie-
mogelijkheden 

Legenda
kantoor
regionaal museum of
ontvangst depot/winkel
depot/toonzaal
fase I/II/III

depot

toonzaal
portaal

kantoor

kabinet

keuken

wc
entree

kantoorliftdepotportaal

kab.

kabinet

uurwerk

klokken

lifttoonzaalkabinet

kab.

vide

II

doorsnede

eerste (en tweede) verdieping

begane grond

II

I

III

I

rechter zijgevel
nieuwe gevelopeningen met pad 

verbinden naar van Mekerenstraat

toren
monumentale onderdelen (orgel en 

uurwerk) onderbrengen in toren
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5 scenario 2 religieus roerend erfgoed
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5 scenario 3 ouderen

Ouderen

• activiteitencentrum voor 
ouderen eventueel 
gecombineerd met 
zorgfuncties

• sportief: jeu de boules, fitness 
• gezelschap: kaarten, handwerk
• koffie/thee, avondmaaltijd

relatie met grootste groep 
inwoners van Puiflijk
ouderen meeste affiniteit met 

kerkgebouw
vraagt weinig parkeer-

voorzieningen
slechts enkele ingrepen in 

gebouw nodig
reversibel en geacclimatiseerd 

inbouwsysteem
laag investeringsniveau

zorg-
ruimte

dev.
zorg-
ruimte

portaal

hulpmiddelen

buurtwinkel

fitness

Je
u 

de
 B

ou
le

sb
aa

n

ontmoetings-
zaal

pantry

miva

Legenda
dagelijkse openstelling
openingstijden 

portaal

doorsnede

plattegrond

ontmoetings-
zaal

fitness
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5 scenario 3 ouderen



ad
vi

es

38

5 scenario’s

Kerk op de lange termijn

• begraafplaats beleid 
afstemmen op toekomst: 

• ruimen enerzijds en 
aanvullen anderzijds
• ‘loze’ grafzerken 
verplaatsen 

• anticiperen op bijvoorbeeld 
wonen in toekomst bij 
scenario’s met  “laag 
investeringsniveau”

Van Mekerenstraat

begraafplaats

tuinen

wonen in kerk
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6 conclusies

Kansrijk

• De kerk als gebouw heeft positieve kenmerken voor herbestemming: kleinschalig, licht, goed 
onderhouden, beperkte monumentwaarde.

• Het terrein kenmerkt zicht als kerk op eiland tussen de graven. Dit brengt beperkingen voor 
bepaalde herbestemmingen met zich mee, maar kan versterkend werken voor specifieke functies.

• De regio land van Maas en Waal kent landelijke karakteristieken die van invloed zijn op een 
herbestemming en moeten worden benut.

• Het dorp Puiflijk biedt diverse aanknopingspunten voor herbestemming: ouderen in een hechte 
gemeenschap met een gunstig woningbouwbeleid.

• Grote kanshebbers zijn functies die een relatie hebben met sterke kenmerken van het gebouw en 
het dorp:

• begraafplaats
• roerend religieus erfgoed
• ouderen

• Om redenen zijn niet onderzocht: kantoren, winkels, horeca, zorgpraktijkruimte, functies die veel 
parkeerplaatsen vergen en kerkgerelateerde functies.

• Ongewoon nieuw gebruik moet niet uitgesloten worden.
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6 vervolg

1. kostenramingen
2. subsidiemogelijkheden
3. dorpsbijeenkomst
4. verdergaand marktonderzoek:

scenario 1: actieve begraafplaatsen/columbaria in regio
scenario 2: aanbieders religieuze objecten
scenario 3: gemeente en ouderen(zorg)
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